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MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och

Lantmäteriets beslut den 30 november 2012 med ärendenummer HOS 844 endast på

så sätt att den ersättning som E.ON Elnät Sverige Aktiebolag ska betala till Jan

Ohlsson avseende Rälla Tall 8:55 i Borgholms kommun bestäms till 15 000 kr.

Vad mark- och miljödomstolen har förordnat i domslutet vid punkten l ska

tillämpas för tiden fram till Mark- och miljööverdomstolens dom och även på den

nu fastställda ersättningen.

2. E.ON Elnät Sverige Aktiebolag ska ersätta Christina Gustavsson, Helén

Gustavsson, Peter Gustavsson och Jan Ohlsson för rättegångskostnader i Mark-

och miljööverdomstolen med 77 900 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt

6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

E.ON Elnät Sverige Aktiebolag (E.ON) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen

bestämmer ersättningen för Rälla Tall 8:55 till 8 150 kr och för Köpings Tall 5:11 till

12500kr.

Christina Gustavsson, Helén Gustavsson, Peter Gustavsson och Jan Ohlsson

(fastighetsägarna) har motsatt sig E.ON:s yrkanden. Fastighetsägarna har för egen del

yrkat att mark- och miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att beviljad ersättning

uppräknas med konsumentprisindex från den 30 november 2012 till dess att Mark- och

miljööverdomstolen meddelar dom. Detta under förutsättning att höjning skett i det

allmänna prisläget. Vidare ska räntan som fastställts i mark- och miljödomstolen utgå

på de uppräknade beloppen. Fastighetsägarna har yrkat ersättning för sina

rättegångskostnader.

E.ON har vitsordat att de slutligt fastställda ersättningarna ska uppräknas med

konsumentprisindex i enlighet med fastighetsägarnas yrkande.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Partena har i huvudsak vidhållit vad de har anfört i mark- och miljödomstolen samt

gjort vissa tillägg och förtydliganden enligt följande.

E.ON

Avtalsservitutens innebörd

Att avtalsservituten endast skulle ge rätt till en 12 meter bred ledningsgata far inte stöd

av servitutens lydelser där det står att E.ON har rätt att "borttaga för ledningen

hinderliga eller ledningens säkerhet farliga träd och buskar". Vad som kan anses vara

farliga träd och buskar varierar över tid och beror dels på hur vegetationen ser ut, dels

vilken riskbedömning som görs över tiden. De borttagna träden var farliga för

ledningens säkerhet och hade kunnat tas bort såväl med stöd av avtalsservituten som

med stöd av ledningsrättsupplåtelsen.
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Tillämpningen av LMV1999:7

Lantmäteriets rapport, LMV 1999:7, är inte en rättskälla. Rapporten är till sin karaktär

inte något annat än ett av många tillgängliga bevismedel för beräkning av

värdeminskning till följd av intrång eller avverkning. Det går inte att jämföra rapporten

med den skogsnorm som används för värdering av avverkning på skogsfastigheter och

som Högsta domstolen tillämpade i NJA 1959 s. 354. Modellen är dessutom utformad

för att bedöma marknadsvärdespåverkan på tomtanläggningar med anlagda solitära

träd och häckar. De aktuella fastigheterna är skogstomter och de fällda träden skulle

därmed vid en strikt tillämpning inte ges något värde.

Er sättning för framtida tappning eller fällning inom området

För det fall nya träd skulle börja växa inom det område där avverkning har skett och de

träden behöver avverkas eller toppas så kommer det förhållandet inte att påverka

fastigheternas marknadsvärde utöver vad som ersätts för den avverkning som redan har

skett. Det är därför inte aktuellt att utge någon ersättning för framtida avverkningar

utöver vad som ryms i de belopp som av E.ON har vitsordas i målet.

Ersättning för annan skada

Det saknas lagstöd för att ersätta marknadsvärdesminskning med annan mark vid

upplåtelse av ledningsrätt. Kostnaden för fastighetsregleringsåtgärderna ska därför inte

ersättas av E.ON. Att fastigheten Rälla Tall 8:55 inte är bebyggd talar dessutom för att

kostnaderna inte varit nödvändiga eller skadeförebyggande. Kostnaden ska därför inte

ligga till grund för bedömningen av ersättning till följd av avverkningen.

Fastighetsägarna

Avtalsservitutens innebörd

En rimlig tolkning av avtalsservituten är att parterna i samband med att dessa

undertecknades åren 1931 och 1951 avtalat om upplåtelse av kraftledning och för det

bestämt en engångsersättning med en omkring 12 meter bred ledningsgata som
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beräkningsgrund. Behovet av att bredda ledningsgator vid kraftledningar till en

generell bredd om 35 - 40 meter uppmärksammades först efter stormen Gudrun år

2005 och de krav på driftsäkerhet som därefter följde genom nya regler i ellagen

(1997:857). Att avtalsservituten endast avser en ledningsgata om 12 meter vinner

också stöd av att E.ON efter avtalets tecknande i praktiken endast hävdat en

ledningsgata om 12 meter på Köpings Tall 5:1 L På Rälla Tall 8:55 har inget område

hävdats. Avtalsservituten kan därför inte tillmätas en vidare betydelse än vad som

avsågs vid dess tecknande. Det har inte framkommit någon utredning som visar att det

efter en individuell bedömning varit nödvändigt med trädsäkring av aktuell omfattning

för att undvika strömavbrott. Underinstansernas bedömningar att ledningsbeslutet

utgör en utökad rättighetsupplåtelse är därmed riktiga.

Tillämpningen av LMV1999:7

Tillämpningen av normer och schabloniserade värderingsmetoder är sedan lång tid det

gängse tillvägagångssättet för att bestämma marknadsvärdesminskning vid bl.a.

intrång av vägar och elektriska starkströmsledningar. Den schabloniserade

värderingsmetoden i LMV 1999:7 går att jämföra med 1948 års åkernormer som

tillämpats av Högsta domstolen i NJA 1959 s. 354. Den värderingsmetod som E.ON

förespråkar är generellt mindre förutsebar och lämnar större utrymme för godtycke än

LMV 1999:7. Modellen gäller för såväl planterade som vildvuxna träd och inte endast

för solitära träd och häckar. Lantmäteriets modell tillåter också korrigering av

ersättningsnivån i de fall då värdenivån inte bedöms skälig. Ersättningsnivån för

marknadsvärdesminskning till följd av förlust av tomtanläggningar på fastigheterna

bör därför utgå enligt värderingsnormen LMV 1999:7 på det sätt som Lantmäteriet och

mark- och miljödomstolen tillämpat den.

Er sättning för framtida tappning eller fällning inom området

I målet framkommer inte uttryckligen att det beslutats om ersättning för framtida

åtgärder. Om domstolen skulle bedöma att ersättningen för marknadsvärdesminskning

på fastigheterna inte skulle uppgå till fastställt belopp görs gällande att ersättning i

denna del ska utgå enligt Lantmäteriets riktlinjer. För fastigheten Rälla Tall 8:55

bedöms intrånget vara medelstort, varpå ersättning ska utgå med 2 procent av
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fastighetens marknadsvärde, dvs. 3 400 kr. För Köpings Tall 5:11 är intrånget stort

varför ersättning ska utgå med 3,5 procent av tomtens marknadsvärde, dvs. 10 500 kr.

Ersättning för annan skada

Lantmäteriet har för fastigheten Rälla Tall 8:55 bestämt att kostnaden för att flytta

fastigheten l O meter ska tas tillvara och bedömt att den avser en skadeförebyggande

åtgärd. Om domstolen skulle bedöma att denna kostnad inte har påverkat fastighetens

marknadsvärde och därmed inte utgör intrångsersättning ska skadan betraktas som

annan skada och ersättning utgå med utdömt belopp.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Utgångspunkter för bedömningen

Ersättning för utrymme inom fastighet som upplåts med ledningsrätt ska enligt 13 §

ledningsrättslagen (1973:1144) bestämmas med tillämpning av reglerna i 4 kap.

expropriationslagen (1972:719). Som framgår av mark- och miljödomstolens dom ska

expropriationslagen i dess lydelse före den l augusti 2010 tillämpas i målet.

Ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen syftar till att ersätta den ekonomiska

skada som en fastighetsägare lider av expropriationen. I likhet med vad som gäller

inom skadeståndsrätten är principen den att en skadelidandes förmögenhetsställning

efter expropriationen ska vara densamma som om någon expropriation inte hade ägt

rum (se prop. 1971:122, s. 165 och Anders Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen - En

kommentar, 3 u, s. 188).

Eftersom skadebedömningen enligt expropriationslagen även i övrigt företer stora

likheter med de överväganden som görs inom skadeståndsrätten är det rimligt att utgå

ifrån att allmänna skadeståndsrättsliga principer typiskt sett gäller i de fall då 4 kap.

expropriationslagen ska tillämpas (se Dahlsjö m.fl., s. 194 f.). En sådan grundläggande

princip är att den skadelidande är skyldig att i skälig omfattning begränsa sin skada. I

den mån skadebegränsning inte vidtas kan detta beaktas på så sätt att ersättningen sätts

ned (se prop. 1971:122, s. 204, Dahlsjö m.fl., s. 188 f. och Eije Sjödin m.fl.,

Markåtkomst och ersättning, 3 u, Stockholm 2011, s. 77. Jfr Håkan Andersson,
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Skyddsändamål och adekvans, s. 478 ff. och Marcus Radetzki, Skadeståndsberäkning

vid sakskada, s. 155 ff.)- Om den skadebegränsande åtgärden är förenad med en

kostnad ersätts vanligtvis denna, men i regel endast i den mån den inte överstiger

värdet på själva skadan (jfr Andersson, s. 488 ff. och Radetzki, s. 106). Därtill gäller

att en skadelidande inte ska överkompenseras genom den ersättning som bestäms.

En väsentlig skillnad i förhållande till skadestånd är dock att expropriationsersättning

ska fördelas på olika ersättningsposter, nämligen löseskilling om en fastighet inlöses i

sin helhet, eller intrångsersättning om endast en del av en fastighet tas i anspråk. Som

utgångspunkt för bedömningen av ersättningens storlek är fastighetens marknadsvärde

eller marknadsvärdeminskning. Uppkommer annan skada för ägaren - exempelvis

kostnader för flytt till annan fastighet - ska även denna ersättas. Skadebegränsade

åtgärder kan hänföra sig till såväl marknadsvärdet, marknadsvärdeminskningen som

till annan skada och i praktiken bedöms sådana åtgärder som en integrerad del av

respektive ersättningspost (prop. 2009/10:162, s. 94 och Dahlsjö m.fl., s. 243 f.).

Innebär den beslutade ledningsrätten en ökad belastning på fastigheterna?

E.ON har gjort gällande att den rätt att trädsäkra utmed ledningsgatan som följer av

ledningsbeslutet är likalydande med den som avtalsservituten gav och att

ledningsbeslutet således inte innebär en ökad belastning.

Även om det varken i avtalen eller ledningsbeslutet närmare har angetts i vilken

omfattning trädsäkring får genomföras står det klart att rätten enligt såväl avtalet som

beslutet är begränsad på så sätt att andra träd än de som hindrar eller innebär fara för

ledningen inte får tas bort. Detta skulle förvisso kunna tolkas så att servitutsavtalen och

sedermera ledningsbeslutet har gett innehavaren av rättigheterna rätt att ta bort alla träd

som hindrar eller utgör fara oavsett trädets avstånd till ledningen, och att redan det

villkor som angetts i servitutsavtalen gett ledningshavaren rätt att ta bort de träd som

nu är aktuella. Annat har emellertid inte framkommit än att den under avtalsservitutet

hävdade ledningsgatan haft en bredd som varit begränsad till 12 meter. Ledningsgatans

bredd har efter ledningsrättsbeslutet utökats väsentligt och är nu 35 meter. Av

handlingarna framgår vidare att behovet av en bredare ledningsgata föranleddes av
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erfarenheterna efter stormen Gudrun år 2005. Rälla Tall 8:55, som tidigare varit

opåverkad av ledningsgatan, har tagits i anspråk med ett 7,5 meter brett område. För

Köpings Talls del har breddningen av ledningsgatan inneburit att ledningsgatan nu

upptar en yta i bostadshusets omedelbara närhet och att en större mängd träd har tagits

bort. Dessa förhållanden talar med styrka för att ledningsbeslutet medger en, i

förhållande till avtalsservituten, utökad rätt att vidta åtgärder. Den utredning som

E.ON har lagt fram ger inte stöd för att servituten innebar rätt att trädsäkra i samma

omfattning som ledningsrätten medger. Annat har således inte framkommit än att

ledningsbeslutet inneburit att det ianspråktagna utrymmet har utökats. Mot denna

bakgrund finner Mark- och miljööverdomstolen att ledningsbeslutet innebär en ökad

belastning för fastigheterna.

Vilken typ av skada har uppstått och hur hög ersättning ska utgå för Rälla Tall 8:55?

Ersättningen för Rälla Tall har i underinstanserna bestämts till totalt 65 000 kr, varav

15 000 kr för annan skada avseende markkompensation och 50 000 kr för

marknadsvärdeminskning avseende tomtanläggning.

Mark- och miljööverdomstolen finner inte skäl att ifrågasätta lantmäterimyndighetens

bedömning att ledningsbeslutet har haft en menlig inverkan på möjligheten att utnyttja

fastigheten för bostadsändamål med de gränser som gällde efter avstyckningen år

1981. Den ökade belastning som ledningsbeslutet medför innebär att marknadsvärdet

har påverkats i negativ riktning och att ersättningsskyldighet i och för sig föreligger.

Jan Ohlsson, som är ägare till Rälla Tall 8:55, har köpt en mindre bit mark i direkt

anslutning till fastigheten. Av handlingarna framgår att fastigheten efter tillskottet av

mark i allt väsentligt är lika lämplig för bostadsändamål som före ledningsbeslutet, och

annat har inte framkommit än att marknadsvärdet därefter är opåverkat. Sånär som på

kostnaden för markköpet kan Jan Ohlssons förmögenhetsställning därmed sägas vara

oförändrad. Eftersom köpet får anses ha syftat till att begränsa marknads-

värdeminskningen ska åtgärden beaktas vid bedömningen av intrångsersättningen, och

således inte ersättas så som annan skada.
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Som ovan nämnts ska kostnader för skadebegränsande åtgärder beaktas som en

integrerad del av bedömningen av den ersättning som åtgärden är hänförlig till. För att

full ersättning för kostnaden av en sådan åtgärd ska kunna erhållas krävs typiskt sett att

värdet av skadan i vart fall inte understiger värdet av den skadebegränsande åtgärden. I

förevarande fall har ledningsbeslutet påverkat fastighetens marknadsvärde i starkt

negativ riktning. Kostnaden för markköpet har å andra sidan varit förhållandevis låg.

Sammantaget leder dessa förhållanden tveklöst till att skadans värde överstiger värdet

av markköpet. Med hänsyn till att marköpet har lett till att fastighetens marknadsvärde

är oförändrat motsvarar Jan Ohlssons skada kostnaden för köpet. Intrångsersättningen

ska därför bestämmas till 15 000 kr.

Genom den mark som har tillförts Räll Tall är det nu möjligt att placera ett eventuellt

bostadshus på sådant sätt att det inte längre finns ett så framträdande behov av

insynsskyddande åtgärder att det kan sägas vara visat att markvärdet påverkas negativt

om sådana åtgärder inte vidtas. Underinstansernas avgöranden ska därför ändras på så

sätt att skyldigheten för E.ON att utge ersättning för anläggande av en granhäck ska

upphävas.

Vilken ersättning ska utgå för Köpings Tall 5:11?

Mark- och miljööverdomstolen ansluter sig till den bedömning som underinstanserna

har gjort. E.ONrs överklagande i denna del ska därför lämnas utan bifall.

Rättegångskostnad

Fastighetsägarna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med 77 900 lo-

avseende ombudsarvode vid Mark- och miljööverdomstolen. E.ON har vitsordat

45 000 kr, vilket motsvarar 25 timmars arbete, som skäligt. I fråga om

rättegångskostnad i ledningsrättsmål ska enligt 29 § ledningsrättslagen tillämpas vad

som gäller sådana mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningslagen

(1970:988). Enligt 17 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildningslagen ska den som har

att betala ersättning för mark och rättighet alltid stå för den kostnad som denna orsakar

motparten genom att själv överklaga, under förutsättning bl.a. av att kostnaden är

skälig. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att det yrkade beloppet är
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skäligt. E.ON ska därför förpliktas att betala ersättning för fastighetsägarnas

rättegångskostnader här i enlighet med deras yrkande.

Sammanfattning

Beslutet om ledningsrätt har inneburit en ökad belastning på de aktuella fastigheterna.

Fastighetsägarna har därför rätt till ersättning för den minskning av marknadsvärdet

som intrånget innebär. Det minskade marknadsvärdet för Rälla Tall 8:55 ersätts med

ett belopp som motsvarar kostnaden för köpet av mark. Marknadsvärdesminskningen

för Köpings Tall 5:11 bedöms uppgå till det belopp som underinstansema kommit

fram till. Mark- och miljödomstolens dom och Lantmäteriets beslut ska således ändras

endast på så sätt att ersättningen för fastigheten Rälla Tall 8:55 ska uppgå till 15 000

kr. Förutom en viss justering vad gäller uppräkningen med konsumentprisindex ska

domen i övriga delar stå fast. Fastighetsägarna tillerkänns även ersättning för sina

rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

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

överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv och Liselotte Rågmark, tekniska

rådet Jan Gustafsson samt tf. hovrättsassessorn Henrik Jonsson, referent.

Föredragande har varit hovrättsfiskalen Anna Olsson.
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DOMSLUT

1. Mark- och milj ödomstolen ändrar det överklagade beslutet på så sätt att de

av Lantmäteriet beslutade ersättningarna ska uppräknas med

konsumentprisindex från den 30 november 2012 till den 13 december 2013.

På de uppräknade beloppen ska E.ON Elnät Sverige AB betala ränta enligt 5

§ räntelagen från den 22 september 2006 till och med dagen då betalning av

ersättning senast ska ske, vilket är tre månader efter det att ersättningsbeslu-

tet vinner laga kraft. Sker betalning först efter sista betalningsdag ska E.ON

Elnät Sverige AB istället betala ränta enligt 6 § räntelagen från förfalloda-

gen tills betalning sker.

2. Mark- och miljödomstolen bifaller yrkandet om ersättning för rättegångs-

kostnader endast på så sätt att domstolen förpliktar E.ON Elnät Sverige AB

att till Helén Gustavsson, Christina Gustavsson, Peter Gustavsson och Jan

Ohlsson betala ersättning med 230 000 kr (varav 46 000 kr avser mervär-

desskatt) avseende rättegångskostnader. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 §

räntelagen från denna dag till dess betalning sker.
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BAKGRUND

Lantmäterimyndigheten (LM) beslutade den 30 november 2012 att till förmån för

ledningsrättshavaren E.ON Elnät Sverige AB upplåta rätt för all framtid att bibe-

hålla elektrisk starkströmsledning med tillbehör, såsom stolpar, stag, linor samt

jordtag och övriga säkerhetsanordningar. Ledningsrätten avser en befintlig 50 kV

luftledning med sträckan angiven på tillhörande karta. LM beslutade vidare om er-

sättning för det intrång som ledningsrätten medför för ett antal fastigheter. Efter

värdering av intrång och skada beslutade LM (avseende i målet aktuella fastigheter; mark-

och miljödomstolens förklaring) att det sammantaget för fastigheten Borgholm Köpings

Tall 5:11 ska utgå en ersättning om 35 000 kronor (intrångsersättning) och för fas-

tigheten Borgholm Rälla Tall 8:55 ska utgå en ersättning om 65 000 kronor. (15 000

kr för skadeförebyggande åtgärd i form av markkompensation och 50 000 kr för

anläggande av granhäck). Enligt LM:s ersättningslängd (aktbilaga ER2) ska E.ON

Elnät Sverige AB erlägga ränta enligt 5 § räntelagen. Räntan löper från och med

tillträdesdagen till dess betalning sker eller dröjsmålsränta börjar löpa. Sker betal-

ning efter sista betalningsdag betalas dessutom ränta på ersättningen enligt 6 § rän-

telagen. Räntan löper från förfallodagen tills betalning sker. Enligt LM:s protokoll

den 24 oktober 2012 (aktbilaga PR3) ska ersättningarna vara betalda senast 4 veck-

or efter det att beslutet vunnit laga kraft.

I beskrivning den 30 november 2012 (LM:s aktbilaga BE3) anges bland annat föl-

jande. 3.2 Ledningsrättshavaren äger rätt att, nu och framledes, falla för ledningen

hinderliga eller för dess säkerhet farliga träd och buskar, vilka förblir fastighetsäga-

rens egendom. Såvitt gäller skogsmark får så ske inom skogsgatan, som engångser-

sätts, och utanför skogsgatan mot ersättning i varje särskilt fall, Inom tomt eller

trädgård ska farliga träd och buskar beskäras och toppas i stället för att avverkas,

om fastighetsägaren begär detta och om det kan ske utan väsentlig olägenhet för

ledningsrättshavaren. För dessa åtgärder inom tomt eller trädgård betalar lednings-

rättshavaren engångsersättning. 6.2.1 Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet

ändra markanvändningen genom att exempelvis uppföra byggnad eller annan an-

läggning eller anordna upplag så att ledningens bibehållande, enligt vid varje tid-
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punkt gällande säkerhetsföreskrifter äventyras. Med beaktande härav far inte bygg-

nad, utan samråd med ledningsrättshavaren uppföras med mindre än att det horison-

tella avståndet från närmaste byggnadsdel till ledningens yttersta faslina är 20 me-

ter.

I värderingsutlåtande (LM: s aktbilaga UT4) har förrättningslantmätaren den 10 ok-

tober 2011 antecknat bland annat följande. Borgholm Köpings Tall 5:11 - Fastig-

heten avstyckades för bostadsändamål 1966. Fastigheten är bebyggd med fritidshus.

Den omfattar 2 075 m2 och gränsar till kraftledningsgata med två parallella 50 kv-

ledningar. Ledningarna fanns på fastigheten redan vid avstyckningstillfället. Den

nybildade ledningsrätten innebär att kalgatans bredd ökas till 17,5 meter från led-

ningens mitt åt båda håll. Detta innebär att en stor del av utrymmet mellan bostads-

hus och angränsande byväg hamnar i ledningens kalgata och resterande del i den

s.k. trädsäkringszonen. På fastigheten har 22 tallar och 2 björkar avverkats, vilket i

princip är all större vegetation på fastigheten. Fastigheten är redan berörd av den

aktuella ledningen. Ledning och ledningsgata finns redan på fastigheten och rättig-

heten är säkerställd genom intecknat avtalsservitut. Någon värdeminskning till följd

av inrättande av ledningsrätt uppkommer därför inte. En viss ökning av belastning-

en uppkommer på fastigheten genom att kalgatan breddas till 17,5 meter åt vardera

hållet från ledningens mitt. Ersättningsgill skada uppkommer också genom att rätt

att ta ner farliga träd utanför kalgatan utnyttjas. Sammantaget innebär detta att en

betydande del av fastigheten blir berörd av ledningsrätten och att någon högväxande

vegetation inte kan anordnas på fastigheten. I princip har alla träd som fanns på fas-

tigheten tagits ner. Fastigheten hade tidigare lite karaktär av skogstomt med ett glest

skogsbestånd. De avverkade ytorna är ojämna och svåra att sköta med gräsklippare.

Stora delar av tomten får efter avverkning en kalhyggesliknande framtoning. Träden

är att betrakta som tomtanläggningar. Det är värdet i egenskap av detta som ska

ersättas. Befintlig vegetation fanns i en zon mellan bostadshus och ledning. Den

avgränsade bostadshus från ledningsgatan. Genom avverkningen försvinner denna

avgränsning och bostadstomten känns mer som en del av ledningsgatan. Till viss

del beror detta på bredningen av ledningsgatan utanför fastigheten men awerk-

ningsåtgärderna på Borgholm Köpings Tall 5:11 förstärker denna effekt. De awer-
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kade träden växte i skogsliknande bestånd vilket gav dessa delar av tomten

naturtomtskaraktär. Efter avverkning far dessa ytor mer kalhyggesliknande karaktär

med långt gräs och småstubbar vilket far fastigheten att framstå som lite mindre

välskött och ovårdad. Den avverkade vegetationen far därför anses vara av väsentlig

betydelse för fastigheten. Någon form av ersättningsplantering behöver företas för

att avgränsa tomtyta från annan mark. I kostnadsbilaga till Lantmäteriverkets nor-

mer för värdering av tomtanläggningar anges kostnaden för återanskaffhing av tall

till 525 kr inklusive arbetskostnad. Det kan vara svårt att etablera ny växtlighet då

området består av mycket lätta sandjordar i ett nederbördsfattigt område. Kostnaden

om 500 kr per träd framstår därför som rimlig. Även om flera av de avverkade trä-

den inte var så stora bedöms de vara en väsentlig del i helheten och betydelsefulla

för att avgränsa bostadstomt från kraftledningsgatan och för att motivera de

naturtomtsliknande områden som finns. Eftersom ledningarna inte är så höga be-

hövs det heller inte så stora träd för att fylla denna funktion. För beräkning av åter-

anskaffningskostnad bör därför faktor 3 tillämpas. (24 träd x 525 kr x faktor 3).

Med hänsyn till osäkerheten i denna beräkningsmodell kan ersättningen jämkas till

35 000 kronor i intrångsersättning.

I värderingsutlåtande (LM:s aktbilaga UT5) har förrättningslantmätaren den 14 ok-

tober 2011 antecknat bland annat följande. Borgholm Rätta Tall 8:55 - Fastigheten

avstyckades för bostadsändamål 1981. Fastigheten är fortfarande obebyggd. Den

omfattar l 688 m2 och angränsar till kraftledningsgata med två parallella 50 kv-

ledningar. Vid avstyckningstillfället var avståndet mellan närmaste ledningens mitt

och fastighetsgräns 10 meter. Kalgatan låg utanför fastigheten. Sedan avstyckning

har fastigheten inte berörts av några avverknings- eller röjningsinsatser. Området är

skogsbetonat. De tre obebyggda tomterna är bevuxna med 80-årig barrskog med

mindre lövinblandning. Även de bebyggda tomterna är skogsdominerade. Det är

endast i anslutning till bostadshusen som träden tagits bort. Området får ses som ett

skogsdominerat bostadsområde där exploatering företagits med stor varsamhet. I

sak innebär den nya ledningsrätten att det tillskapas en kalgata 17,5 meter från

närmaste ledningsmitt och med rätt att utanför, detta område avverka för ledningen

farliga träd. För fastigheten innebär detta att 7,5 meter av fastigheten hamnar i kal-
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gatan och att ytterligare en betydande del av fastigheten kommer att kalawerkas då

området är bevuxet med höga träd. Detta innebär att fastigheten öppnas upp mot

kraftledningsgatan och att ledningarna blir exponerade från tomten. När den ak-

tuella vegetationen avverkas försvinner insynsskyddet mot kraftledningarna. Utred-

ningar avseende faktorer som påverkar fastighetsvärden gör gällande att värdeni-

våer till 1/3 byggs upp av psykologiska faktorer. Sådana faktorer kan därför få av-

görande betydelse för om fastigheten överhuvudtaget kommer att bli bebyggd. Med

den syn som numer råder om kraftledningar är det tveksamt om fastigheten kommer

att kunna utnyttjas för bostadsändamål i vart fall om inte ett nytt, fungerande in-

synsskydd kan etableras. I det sammanhanget får ändå konstateras att ledningarna

fanns när fastigheten bildades år 1981. Fastigheten lades med öppna ögon ut i an-

slutning till ledningsgatan och ledningarna bedömdes då inte utgöra en sådan be-

lastning att de utgjorde ett hinder för byggnation. Den vegetation som finns på fas-

tigheten och i ledningsgatan har successivt tätnat och utgör idag ett effektivt insyns-

skydd mot ledningen. Med sådana förhållanden får fastigheten trots närheten till

ledningsgatan bedömas vara möjlig att nyttja för bostadsändamål. Med en försiktig

exploatering i likhet med vad som skett på angränsande fastigheter skulle ett bo-

stadshus kunna uppföras med bibehållande av insynsskydd mot kraftledningsgatan.

De servitutsrättigheter som finns sedan tidigare medför rätt att ta bort en del av

denna vegetation. Servitutet innebär dels rätt att hålla en kalgata i anslutning till

ledningen, dels rätt att avverka för ledningen farliga träd. Det finns inga uppgifter

om kalgatans bredd men den bedöms i sin helhet ligga utanför fastigheten. Den ser-

vitutsrätt som berör denna fastighet är rätt att avverka för ledningen farliga träd. I

kalgatan har ersättning utgått en gång för alla medan ersättning för avverkning av

farliga träd ska utgå varje gång rättigheten nyttjas. Den gamla rättigheten medför

därför inte att skador till följd av rättighetens utnyttjande på fastigheten redan är

ersatt utan de skador som uppkommer vid ledningsrättens utövande ska ersättas fullt

ut Ledningsrätten medför att kalgatan breddas upp till 17,5 meter från ledningsmitt

med rätt att utanför kalgatan ta ner för ledningen farliga träd vilket medför att ytter-

ligare en stor del av fastigheten kommer att beröras av skogsavverkning. För fastig-

heten innebär detta att fastighetens karaktär av skogstomt radikalt förändras genom

att hela insynsskyddet mot kraftledningsgatan försvinner. De negativa effekterna
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kan minskas genom att tillföra fastigheten ett 10 meter brett område från Borgholm

Rälla Tall 7:9, beläget omedelbart väster om fastigheten. Härigenom skulle bebyg-

gelsen kunna flyttas 10 meter västerut vilket skulle skapa möjligheter att återskapa

någon form av nytt insynsskydd som ersättning för den vegetation som nu skall av-

verkas. I samband med avstyckning av fastigheten (Borgholm Rälla Tall 8:55) läm-

nades ett 10 meter brett område för vägändamål väster om fastigheten mellan fas-

tigheterna 8:54 och 8:55. Området behövs inte för vägändamål. För att även i fort-

sättningen kunna avskärma tomten från kraftledningsgatan är det rimligt att de av-

verkade träden ersätts med någon typ av häck eller annan plantering mot kraftled-

ningsgatan. Vid besiktning på platsen klargjorde fastighetsägaren att möjligheten att

flytta fastigheten (Borgholm Rälla Tall 8:55) 10 meter västerut borde tas tillvara

och att i övrigt ersättning skulle utgå för den värdeminskning som avverkning av

övriga träd medför på fastigheten. Ersättning borde utgå i nivå med den ersättning

som utgått till ägaren av angränsande fastighet. Förrättningsmannen gör följande

bedömning. För en obebyggd tomt är avståndet till kraftledning och möjligheter att

etablera insynsskydd mot ledningen av stor betydelse för intresset att bebygga fas-

tigheten. Den möjlighet som finns att flytta fastigheten (Borgholm Rälla Tall 8:55)

10 meter åt väster för att förbättra möjligheterna att anlägga nytt insynsskydd bör

därför tas tillvara. I detta fall får detta ses som en skadeförebyggande åtgärd. Kost-

naden för att genomföra åtgärden kan med fast pris utföras till en kostnad om

15 000 kronor. Den ombildade fastigheten (Borgholm Rälla Tall 8:55) kommer att

beröras av avverkning för breddande av kalgata och ytterligare avverkning av för

ledningen farliga träd, sammanlagt 21 tallar, 39 granar och 2 lövträd. Värdering kan

företas utifrån en princip där marknadsvärdesminskning uppskattas med hjälp av

kostnaden för återskapande av den aktuella vegetationen. I detta fall är utgångs-

punkten att den aktuella vegetationen är av väsentlig betydelse för fastigheten. Det

är helheten som ska bedömas och inte värdet av enstaka träd. I detta fall är det

funktionen av insynsskydd som ska återskapas. Med den karaktär som området i

anslutning till berörd fastighet har är det rimligt att anta att avverkad vegetation

kommer att påverka en eventuell köpare av fastigheten och att det finns ett generellt

önskemål att återskapa någon form av insynsskydd. Vegetationen behövs som in-

synsskydd mot ledningen och kommer därför att ersättas med något liknande med
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motsvarande funktion. I detta fall avses en granhäck planteras utmed eller i anslut-

ning till gränsen mot ledningsgatan. Någon beräkning av återanskaffhingskostnaden

för de avverkade träden företas därför inte utan istället uppskattas kostnaden för

plantering av granhäck. Anläggningskostnaden för granhäck är 750 kr per löpmeter

och gränssträckan 50 m vilket medför en total kostnad om 37 500 kronor. För att

omvandla anläggningskostnaden till en värdepåverkan på fastigheten multipliceras

anläggningskostnaden med ett s.k. relationstal någonstans i intervallet 1-3. Med

hänsyn till åldern på den vegetation som ska återskapas får relationstalet sättas lågt.

Anskaffningskostnaden justeras därför upp till skäliga 50 000 kronor. För beräkning

av marknadsvärdeminskning har LM utarbetat en norm för beräknande av pro-

centuell värdeminskning av fastighetens tomtmarksvärde till följd av intrånget. Den

framtagna modellen bedöms inte tillämpbar på obebyggda bostadstomter där förhål-

landena kan variera från fall till fall. I detta fall finns ett fullgott insynsskydd före

åtgärd. Skadan får därför beräknas utifrån kostnaden för att återställa detta med en

kombination av markkompensation och återplantering av häck. Markkompen-

sationen skapar förutsättningar för att utföra plantering av insynsskydd på ett lämp-

ligt sätt. Ersättning ska därför utgå för

Skadeförebyggande åtgärd i form av markkompensation 15 000 lo-

Anläggande av granhäck 50 000 kr

Sammantaget ska ersättning utgå med 65 000 lo-

Beslutet om ersättning för de båda fastigheterna har överklagats av E.ON Elnät Sve-

rige AB till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

E.ON Elnät Sverige AB (bolaget) yrkar, med ändring av LM:s beslut, att ersätt-

ningen avseende Borgholm Rälla Tall 8:55 ska bestämmas till 8 150 kronor och

avseende Borgholm Köpings Tall 5:11 till 12 500 kronor i enlighet med de värde-

ringar som utförts av NAI Svefa. Bolaget yrkar vidare att ränta ska utgå enligt 30 §

ledningsrättslagen, dvs. enligt 5 § räntelagen från den 22 september 2006 till och
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med dagen då betalning senast ska ske, vilket är tre månader efter det att ersätt-

ningsbeslutet vinner laga kraft. Därefter ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen.

Bolaget anser att motparternas yrkande om uppräkning med konsumentprisindex

ska avslås.

Helén Gustavsson, Christina Gustavsson, Peter Gustavsson och Jan Ohlsson

(Gustavsson/Ohlsson) yrkar dels att LM:s beslut inte ska ändras, dels att beviljad

ersättning ska uppräknas enligt konsumentprisindex från den 30 november 2012 till

dess mark- och miljödomstolen meddelar dom. De yrkar vidare att E.ON Elnät Sve-

rige AB ska förpliktas att ersätta dem med 400 265 kronor för rättegångskostnader i

målet, detta oavsett utgången i målet. Bolagets ränteyrkande vitsordas.

Bolaget anför huvudsakligen följande.

Ersättningen

Vid ianspråktagande av mark strävar bolaget efter att träffa frivilliga överenskom-

melser med berörda markägare. Någon överenskommelse om intrångsersättning

kom dock inte till stånd vad gäller fastigheterna Borgholm Köpings Tall 5:11 och

Borgholm Rälla Tall 8:55. LM har därefter beslutat att ersättning ska utgå i enlighet

med av förrättningslantmätaren utförda officialvärderingar. Bolaget anser istället att

NAI Svefas bedömning är korrekt och att ersättning ska utgå enligt principerna i

dessa värderingar. Skälen för ståndpunkten är följande.

Det framhålls att ersättning enbart för att fastigheten kommit att belastats med led-

ningsrätt inte ska utgå eftersom fastigheten sedan tidigare var belastad med avtal s-

servitut för ledningen. Avtalsservitutet ger ledningsägaren en generell rätt att "bort-

taga för ledningen hinderliga eller för ledningens säkerhet farliga träd och bus-

kar". Bolaget har historiskt inte hävdat rätten enligt avtalsservitutet att fälla samt-

liga träd som kunnat falla på ledningen och har valt att nu omvandla servitutet till
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ledningsrätt och utge kompletterande engångsersättning för rätten att upprätthålla en

trädsäker ledningsgata där all högväxande vegetation fälls.

I skogsmark gäller att all högväxande vegetation inom 35 meter fälls, men inom

tomt och trädgård som är aktuellt för fastigheterna Borgholm Rälla Tall 8:55 och

Borgholm Köpings Tall 5:11 gäller istället följande enligt ledningsrättsbeslutet.

"Inom tomt eller trädgård skall farliga träd och buskar beskäras och toppas istället

för att avverkas och fastighetsägaren begär detta och om det ska utan oväsentlig

olägenhet för ledningsråttshavaren. För åtgärder inom tomt och trädgård betalar

ledningsrättshavaren engångsersättning".

Beslutet om ledningsrätt avseende fastigheterna Borgholm Rälla Tall 8:55 och

Borgholm Köpings Tall 5:11 innebär således inte någon formellt utökad rättighet i

förhållande till de tidigare avtalsservituten. Enstaka farliga träd har tidigare avver-

kats, beskurits eller toppats mot ersättning vid varje röjningstillfalle på motsvarande

sätt som sker i skogsgatans kantzon med s.k. kantträd. Skillnaden mellan servitutet

och ledningsrätten är att det nu utgår en engångsersättning och att fastighetsägaren

alltså inte är berättigad till ytterligare ersättning vid framtida underhåll av lednings-

gatan.

Den nu överklagade ersättningen för fastigheterna Borgholm Rälla Tall 8:55 och

Borgholm Köpings Tall 5:11 avser alltså sådan engångsersättning som avses i punkt

3.2 i föreskrifterna.

NAI Svefas värdering har utförts enligt den metod för att bestämma engångsersätt-

ningen för trädsäkring avseende tomter som tagits fram av NAI Svefa och tillämpats

i bolagets trädsäkringsprojekt avseende drygt 800 mil regionnätsledningar.

Borgholm Rälla Tall 8:55

Som framgår av NAI Svefas värdering har intrångsersättningen för Borgholm Rälla

Tall 8:55 beräknats till 8 150 kr fördelat på följande poster.
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Vegetation, träd 7 650 kr

Framtida åtgärder 500 lo-

Ersättningen har bestämts enligt NAI Svefas värderingsmodell med utgångspunkt

från vilket mervärde vegetationen tillför fastigheten och har baserats på faktisk an-

läggningskostnad för att plantera nya träd motsvarande de träd som avverkats. Av-

verkad tall och gran har för tomtens värde bedömts vara mindre väsentlig vegetation

där värdet för tomten har ansetts motsvara den faktiska anläggningskostnaden för

nya träd. Beträffande lövträden har anläggningskostnaden multiplicerats med relat-

ionstal 3 motsvarande det bedömda värdet för tomten avseende mindre väsentliga

lövträd.

LM har bedömt att vegetationen är av väsentlig betydelse for fastigheten och har

bestämt ersättningen till belopp motsvarande dels kostnaden för att genomföra

markkompensation, dels kostnaden för anläggande av granhäck.

Bolaget delar inte LM:s bedömning att vegetationen är av väsentlig betydelse och

anser att varken markkompensation eller anläggande av granhäck är skäliga åtgär-

der för att kompensera ledningsintrånget. Bolaget anser att LM inte beaktat följande

omständigheter i sin värdering. Fastigheten är en obebyggd tomt med en areal om

l 688 m2 som avstyckades 1981 för fritidshusändamål intill befintlig kraftledning. I

närheten finns fortfarande ett antal obebyggda tomter med bättre läge än Borgholm

Rälla Tall 8:55. Intresset att bebygga fastigheten är alltså litet eller obefintligt. De

föreslagna åtgärderna med markkompensation och anläggande av granhäck kan

därför inte anses motiverade. Det bestrids också att den avverkade vegetationen haft

karaktären av granhäck. Det har istället varit fråga om en blandad skogsvegetation.

Fastigheten har vidare ett taxeringsvärde på 65 000 kr. Den beslutade ersättningen

står uppenbarligen inte i rimlig proportion till marknadsvärdet.
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Borgholm Köpings Tall 5:11

Som framgår av NAI Svefas värdering har intrångsersättningen för Köpings Tall

5:11 bestämts till 12 500 kr fördelat på följande poster.

Vegetation, träd 12 000 kr.

Framtida åtgärder 500 kr

Ersättningen har bestämts enligt NAI Svefas värderingsmodell med utgångspunkt

från vilket intryck och mervärde vegetationen tillför fastigheten och har baserats på

faktisk anläggningskostnad för att plantera nya träd motsvarande de träd som av-

verkats. Anläggningskostnaden har bedömts till 250 kr per träd. Avverkad tall och

björk har för tomtens värde bedömts vara mindre väsentlig vegetation där värdet för

tomten har ansetts motsvara den faktiska anläggningskostnaden multiplicerat med

relationstal 2 (24 träd * 250 kr * faktor 2).

Som framgår av LM:s värdering har intrångsersättningen bestämts till 35 000 kr

med utgångspunkt från bedömningen att vegetationen ansetts vara av väsentlig be-

tydelse för fastigheten. Även LM har värderat intrånget baserat på beräknad återan-

skaffhingskostnad för avverkade träd, men har bedömt anläggningskostnaden till

525 kr och multiplicerat med relationstal 3 (24 träd * 525 kr * faktor 3).

Bolaget delar inte LM:s bedömning att vegetationen är av väsentlig betydelse och

anser att den av NAI Svefa bedömda återanskafmingskostnaden per träd är rimlig.

Gustavsson/Ohlsson anför huvudsakligen följande.

Skäl för bestridandet

Bolagets påstående om att det i avtalsservitut mellan parterna skulle föreligga en

rätt att bredda kraftledningsgatorna, är felaktigt och strider mot uttalanden i förarbe-

tena. I förarbetena till ledningsrättslagen, prop. 1973:157 s. 130 anför lagstiftaren:
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"Det måste alltid ankomma på förrättningsmyndigheten att avgöra vilka befogen-

heter och villkor som skall ifrågakomma som tilläggsmoment till ledningsrätten. En

överenskommelse härom mellan ledningsägare och fastighetsägare är alltså inte

tillräcklig utan överenskommelsen måste konfirmeras i ett ledningsbeslut".

Att bolaget i ett avtalsservitut, skulle kunna avtala om mer långtgående villkor än

vad parterna skulle kunna avtala om i samband med ett ledningsbeslut kan inte an-

ses överensstämma med allmänna fastighetsrättsliga principer. Ledningsbeslutet

avser således en ny ledningsrätt varvid ledningsrätten innebär en formellt utökad

rättighet i forhållande till tidigare avtalsservitut. Med anledning av det ovan anförda

ska en engångersättning utgå i anledning av ledningsrättsintråget.

Allmänt

Vid ersättning på grund av den i målet beslutade ledningsrätten har i förarbetsutta-

landen anförts att ersättning ska utgå enligt den myndighetspraxis som har utarbe-

tats vid LM, se härom SOU 2007:29 sid. 33-34. Att bolagets egna subjektivt fram-

tagna, normer för värdering av ledningsintrång ska läggas till grund för en dom i

målet kan inte vitsordas. De av LM utarbetade normerna som framkommer ur LM:s

rapport, LMV-rapport 1999:7 (rapporten) bör istället vara vägledande för domsto-

len. De aktuella träden utgör en sådan anläggning varom rapporten, vid intrång,

stadgar ersättning för.

I rapporten anför LM såsom summering av den teoretiska modell som värderings-

schablonen bygger på att marknaden i huvudsak efterfrågar anläggningens funktion

inte i detalj art, sort och ålder. I rapporten som helhet förs ett omfattande resone-

mang om att det är den frånfallna funktionen av viss vegetation som ska ersättas och

inte vissa enstaka träd.
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Borgholm Rätta Tall 8:55

Fastigheten Borgholm Rälla Tall 8:55 hade innan träden togs ner ett stort skogsbe-

stånd bestående av 80-årig barrskog med mindre lövinblandning. De i målet aktu-

ella träden hade uppnått en hög ålder varför ett funktionstillägg ska utgå. Vidare

hade skogsdungen en funktion som kan liknas vid ett skydd av en häck som vuxit

till önskad höjd och täthet. Anläggningen hade således en viktig funktion för fastig-

heten på så sätt att den "dolde" kraftledningen. Kraftledningen är numera ett domi-

nerande inslag på fastigheten.

LM:s värdering

LM har i värderingsutlåtande värderat intrånget och skadan på Borgholm Rälla Tall

8:55 till beloppet 79 196 kr. Värderingen har delats upp i tre delar:

Skadeförebyggande åtgärd i form av markkompensation 15 000 lo-

Anläggande av granhäck 50 000 kr

Virkesvärdet (härom har parterna träffat särskild överenskommelse) 14 196 kr

Vad gäller bolagets invändning om att fastigheten har avstyckats nära en kraftled-

ning år 1981 så får det anföras att den innan nedtagning av 80-åriga skogen vid ti-

den för avstyckandet var drygt 50 år. Således förelåg det ett skydd mot kraftled-

ningen vid tid för avstyckandet. Detta skydd har successivt förbättrats. Det vitsordas

i och för sig, att de nedtagna träden inte haft karaktären av en granhäck. De har

emellertid fyllt samma funktion som en granhäck kan komma att fylla. Syftet med

att plantera en granhäck är att på en mindre yta åstadkomma samma funktion som

den större skogsdungen åstadkommit.

Den obebyggda fastighetens taxeringsvärde är ointressant då fastigheten ska be-

byggas och taxeringsvärdet då kommer att stiga. Den skada som fastighetsägaren

lider i anledning av ledningsrättsintrånget är hänförligt till att fastigheten riskerar att

inte komma att bebyggas på grund av att kraftledningen i och med ledningsrättsbe-

slutet fått en framträdande roll på fastigheten.
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Bolagets invändning avseende ett påstått obefintliga intresse av att bebygga fastig-

heten kan inte vitsordas, att bolaget lägger sitt påstående till grund för att dra slut-

satsen att det inte ska utgå ersättning som täcker markägarnas förlust i anledning av

intrånget avviker från rättighetsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen. Fastighetsä-

garen är tillförsäkrad full kompensation för sin förlust i anledning av ledningsrätts-

intrånget. Förlusten ska, med hänvisning till fast myndighetspraxis, beräknas utifrån

förlusten av anläggningens funktion. I detta fall utgör forlusten av funktionen att

ledningen inte längre döljs av den skogsdunge som tidigare utgjort ett väsentligt

inslag på fastigheten. Med andelning härav är det en såväl skälig som rimlig ersätt-

ning att stå kostnaden för uppförandet av en granhäck. För att rent praktiskt kunna

uppföra en granhäck och på fastigheten inrymma en byggnad har fastighetsägaren

till Borgholm Rälla Tall 8:55 varit tvungen att tillföra fastigheten mer mark. Fastig-

hetsägaren har, genom fastighetsreglering, förvärvat ett 10 meter brett område från

grannfastigheten Borgholm Rälla Tall 7:9 till ett pris om 15 000 kr. Efter förvärvet

av den aktuella marken kompenseras, en del, av funktionsbortfallet av den avver-

kade skogsdungen. För denna åtgärd är bolaget ersättningsskyldigt.

Det är fastighetsägarens inställning att den av LM beslutade ersättningen är skälig

och ska betalas av bolaget.

NAISvefas värdering

NAI Svefas värdebedömning får starkt ifrågasättas på så sätt att värderingen inte

hänför sig till gällande schablonvärderingsmetod (LMV-rapport 1999:7) samt att

NAI Svefa har tagit upp orimligt låga anläggningskostnader för de 21 tallarna, 14

lövträden och 39 granarna. Det förefaller orimligt att fastighetsägaren skulle kunna

ersätta 74 träd till kostnaden 7 650 kr.

Vidare har NAI Svefa vid sin värdering inte tagit hänsyn till den funktion som

skogsdungen hade på fastigheten. NAI Svefas värdering utgör en förenklad värde-
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ring som skiljer sig markant från den seriösa officialvärdering som utförts av för-

rättningslantmätaren.

Borgholm Köpings Tall 5:11

Fastigheten Borgholm Köpings Tall 5:11 hade innan träden togs ned en avgrän-

sande vegetation i en zon mellan bostadshuset och ledningen. Efter nedtagning av

träd har fastigheten erhållit en kalhyggesliknande känsla och man får uppfattningen

om att bostadstomten utgör en del av ledningsgatan.

Träden mellan bostadshuset och ledningsgatan hade en viktig funktion för att av-

gränsa bostadstomten från kraftledningsgatan och "dolde" på så sätt kraftledningen.

Efter att de aktuella träden tagits ned blir kraftledningen ett dominerande inslag på

fastigheten. Det får anföras att det är sannolikt att en normal fastighetsägare skulle

återanskaffa de nedtagna träden, om det hade varit möjligt, varvid anläggningen

utgör ett väsentligt objekt, vilket innebär att det ska utgå ett funktionstillägg för de

nedtagna träden.

LM: s värdering

Bolaget har invänt att NAI Svefas beräkningsnorm ska läggas till grund för en dom

i målet, att en ersättning om 250 kr per träd i anläggningskostnad är en rimlig an-

skaffningskostnad samt att träden bedöms som mindre väsentlig vegetation. Som

redan angivits är det motparternas inställning att den vegetation som tagits ned

skulle ha återanskaffats av en normal fastighetsägare och att skogsdungen därmed

utgör ett väsentligt objekt och att frånvaron av detta väsentliga objekt har orsakat

motparterna en skada som bolaget enligt ledningsrättslagen ska ersätta.

Förlusten ska, med hänvisning till fast myndighetspraxis, beräknas utifrån förlusten

av anläggningens funktion. I detta fall utgör förlusten av funktionen att ledningen

inte längre döljs av de träd som tidigare utgjort ett väsentligt inslag på fastigheten.

Med anledning härav är det såväl skäligt som rimligt att ersättning motsvarar kost-
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nåden för återanskafming av de i målet aktuella träden. Kostnaden ska beräknas på

så sätt som angivits av förTättningslantmätaren.

NAISvefas värdering

Den i målet förekommande värdebedömningen från NAI Svefa får starkt ifrågasät-

tas på så sätt att värderingen inte hänför sig till gällande schablonvärderingsmetod

(LMV-rapport 1999:7) samt att NAI Svefa har tagit upp orimligt låga anläggnings-

kostnader för det 22 tallarna och de 2 björkarna. Det förefallet orimligt att fastig-

hetsägarna skulle kunna ersätta 24 träd till kostnaden 12 000 kr.

Vidare har NAI Svefa vid sin värdering fastställt en ersättning för "framtida åtgär-

der" till beloppet 500 kr. En viktig skillnad mellan avtalsservitut och ledningsrätts-

institutet är att ledningsrätten reglerar en ersättning för all framtid. Det tidigare av-

talsservitutet innehöll en rätt att ta ner vissa träd varvid ersättning skulle betalas vid

varje tillfälle bolaget utnyttjade rättigheten. I ledningsrättsbeslutet utgår en en-

gångsersättning. Beloppet 500 kr är ett såväl orimligt som oskäligt belopp för

"framtida åtgärder".

Slutligen har NAI Svefa vid sin värdering inte tagit hänsyn till den funktion som

träden hade på fastigheten, härom kan bland annat anföras valet av relationstalet 2

som ett oskäligt val i förevarande fall. NAI Svefas värdering utgör en förenklad

modell som skiljer sig markant från den seriösa officialvärdering som utförts av

förrättningslantmätaren.

Till yttrandet har Gustavsson/Ohlsson fogat skrivelser, daterade den 7 mars 2013,

av civilingenjör (lantmäteri) Margareta Holmquist Kindlund, LRF Konsult, vari

hon anför bland annat följande.

Borgholm Köpings Tall 5:11 — Besiktning av värderingsobjektet har genomförts av

henne den 26 april 2007, några månader efter det att avverkningen i enlighet med

ledningsrättsbeslutet gjorts. Vid besiktningen konstaterade hon att praktiskt taget
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alla träd och buskar som funnits mellan bostadshuset och ledningen var borttagna.

Kvar fanns, förutom ett par små lövträd och buskar, ett större antal färska stubbar

samt ris och körskador efter avverkningen. Ledningsrättsbeslutet innebär att kalga-

tans bredd har ökat så att den motsvarar ett område som omfattar ungefär halva vär-

deringsobjektet. Beslutet innebär även att ledningsägarna har rätt att falla alla träd

och buskar på tomten som utgör hinder eller fara för ledningen. Visserligen ska träd

och buskar på tomtmark i första hand beskäras eller toppas istället för att fällas om

fastighetsägarna begär det, men bara om det kan ske utan väsentlig olägenhet för

ledningsägarna. Det område som av LM har bedömts kunna komma att beröras av

rätten att ta hinderliga och farliga träd sträcker sig 40 meter från ledningsmitt och

omfattar i stort sett hela värderingsobjektet. Enligt Svefa berörs 24 träd, varav 22

tallar och 2 björkar. Träden stod mellan ledningen och bostadshuset och uthus. Trä-

den har utgjort en avskärmande ridå mot ledningen och en väg. Avverkningen inne-

bär att en stor del av tomten har kalawerkats. Eftersom kalgatan även har breddats

genom skogen på båda sidor om tomten har bostadshuset och trädgården blivit be-

tydligt mer exponerad mot ledningen. Man upplever nu att bostadshuset och träd-

gården ligger i ledningsgatan. Avverkningen har även öppnat upp för vinden så att

mikroklimatet har försämrats. I detta fall finns det inte utrymme att plantera skyd-

dande vegetation mellan ledningen och bostadshuset eftersom huset ligger mycket

nära ledningen. Hon utgår därför från värdet av de berörda träden. För att bedöma

värdet av de berörda träden utgår hon från LMV-rapporten 1999:7. Enligt den kost-

nadsbank som finns i denna rapport och med omräkning enligt Statistiska Central-

byråns entreprenadindex för trädgårdsarbeten motsvarar värdet, vid värdetidpunk-

ten, 675 kr för en tall respektive 2 229 kr för en björk. Återplanteringskostnaden för

de träd som nu har avverkats skulle med dessa utgångspunkter uppgå till 19 308 lo-

vid värdetidpunkten. De avverkade träden fyllde en mycket viktig funktion som

avskärmning mot ledningen. De var därför av mycket väsentlig betydelse för fastig-

heten. Eftersom nyplanterade trädplantor inte fyller samma funktion som den bort-

tagna vegetationsridån ska det till den beräknade återplanteringskostnaden även

läggas ett funktionstillägg. Enligt den nämnda rapporten ska anläggningskostnaden

multipliceras med relationstalet 3,0 för att ersättningen ska innefatta det funktions-

tillägg som ska läggas till för att uppnå funktionsvärdet av stora träd. Inklusive detta
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funktionstillägg uppgår det beräknade värdet av de beräknade träden till 57 924 kr.

Enligt hennes bedömning borde ersättningen för ledningsrättsupplåtelsen uppgå till

minst 57 924 kr. Utöver det bör viss ersättning utgå för framtida åtgärder som led-

ningsägaren fatt rätt att vidta utan att betala ytterligare ersättning. Mot bakgrund av

detta bedömer hon att den av LM beslutade ersättningen om 35 000 kr i vart fall inte

är för hög.

Borgholm Rälla Tall 8:55 - Beräkning av värderingsobjektet har genomförts av

henne dels före avverkningen i enlighet med ledningsrättsbeslutet den 25 april 2007,

dels efter det att avverkningen var utförd den 24 oktober 2012. Vid den första be-

siktningen konstaterade hon att det före avverkningen fanns en tät vegetationsridå

som avskärmade ledningen från den del av tomten som kunde vara aktuell att be-

bygga. Vid den andra besiktningen konstaterade hon att denna vegetationsridå var

borta, liksom alla stora träd inom huvuddelen av tomten, så som den såg ut vid vär-

detidpunkten. Värderingsobjektet är sedan tidigare belastat med servitut för båda

kraftledningarna. Tomten berördes dock inte av det område som ledningsägaren

med stöd av servituten har hållit fritt från träd och buskar, kalgatan. Enligt det aktu-

ella ledningsrättsbeslutet har kalgatans bredd ökats till 17,5 meter vardera sidan om

ledningsmitt. Därutöver har ledningsägaren rätt att fälla för ledningen hinderliga

eller för dess säkerhet farliga träd och buskar. Eftersom det gäller en bostadstomt

ska farliga träd och buskar i första hand beskäras och toppas istället för att avverkas,

om fastighetsägaren begär det och om det kan ske utan väsentlig olägenhet för led-

ningsägaren. Detta innebär att kalgatans bredd har ökat så att den motsvarar ett om-

råde som sträcker sig cirka 7,5 meter in på tomten, så som den såg ut vid värdetid-

punkten. Beslutet innebär även att ledningsägaren har rätt att fälla alla träd och bus-

kar på tomten som utgör hinder eller fara för ledningen. Det område som av LM har

bedömts kunna komma att beröras av rätten att ta hinderliga och farliga träd sträck-

er sig 40 meter från ledningsmitt och omfattar i stort sett hela värderingsobjektet.

Enligt Svefa berörs 74 träd av åtgärder för trädsäkringen, varav 21 tallar, 39 granar

och 14 lövträd. Träden utgjorde dels en avskärmande ridå mot ledningarna, dels

rörde det sig om ett antal stora tallar inom resterande del av värderingsobjektet. Den

skyddande ridån stod så nära ledningen att den har tagits bort helt. Även de stora
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tallarna har fällts eftersom det inte var lämpligt att toppa eller beskära dessa istället

för att falla dem. Detta innebär att en stor del av värderingsobjektet har kalawer-

kats. Hon har valt att beräkna kostnaden för att vidta åtgärder för att återskapa den

funktion som de berörda träden hade for objektet. De åtgärder som enligt hennes

bedömning bör vidtas för att återskapa funktionen av den avskärmande trädridån är

att plantera en häck längs med den sida av tomten som vetter mot ledningarna. För

att denna häck ska fylla samma funktion måste den vara tät och av tillräcklig höjd

för att skärma av utsikten mot ledningarna. Enligt hennes bedömning är det därför

rimligt att utgå från kostnaden för att plantera en granhäck. Den måste planteras på

så stort avstånd från ledningarna att den kan tillåtas bli så hög att den fyller den av-

sedda funktionen. För att skapa utrymme för anläggande av en sådan häck på till-

räckligt avstånd från ledningarna, utan att tomtdelen öster om häcken blir för liten

för att rymma bostadshus och trädgård, är den fastighetsreglering som genomförts

som skadeförebyggande åtgärd av avgörande betydelse. För att bedöma kostnaden

för anläggandet av en granhäck utgår hon från LVM-rapporten 1999:7. Enligt den

kostnadsbank som finns i denna rapport och med omräkning enligt Statistiska

Centralbyråns entreprenadindex för trädgårdsarbeten motsvarar värdet, vid värde-

tidpunkten, 950 kr per löpmeter. Längden av östra gränsen var cirka 50 meter.

Kostnaden för att anlägga en granhäck med denna längd skulle vid värdetidpunkten

uppgå till 47 500 kr. Eftersom en nyplanterad häck inte fyller samma funktion som

den borttagna vegetationsridån ska det dessutom läggas till ett funktionstillägg. En-

ligt den ovan nämnda rapporten ska anläggningskostnaden multipliceras med relat-

ionstalet 1,5 för att ersättningen ska innefatta det funktionstillägg som ska läggas till

för att uppnå funktionsvärdet för en fullvuxen häck. Inklusive detta funktionstillägg

uppgår det beräknade värdet av en 50 meter lång granhäck till 71 250 kr. Enligt

hennes bedömning borde ersättningen för ledningsrättsupplåtelsen uppgå till minst

86 250 kr. Utöver det borde viss ersättning utgå för framtida merarbete med skötsel

av en granhäck. Mot bakgrund av detta bedömer hon att den av LM beslutade er-

sättningen 65 000 kr i vart fall inte är för hög.

Bolaget genmäler. NAI Svefas värderingmetod tar sin utgångspunkt från vilket in-

tryck och mervärde vegetationen tillför fastigheten och baseras på faktisk anlägg-
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ningskostnad for att plantera nya träd motsvarande de träd som avverkats. Grunden

för metoden är LMV-rapporten. Anläggningskostnaden används såväl i LMV-

rapporten som i NAI Svefas värderingsmodell för att beräkna och bedöma mark-

nadsvärdespåverkan på tomterna. Avsikten är inte att återplantering ska ske.

I LMV-rapporten (s. 25) kan man läsa att rapporten utgår från att det rör sig om

tomtanläggningar på bebyggda småhusfastigheter. Vidare anges i rapporten (s. 49)

att "tanken bakom den presenterade värderingsmodellen är att den direkt skall ge de

ianspråktagna tomtanläggningarnas bidrag till fastighetens marknadsvärde". En

kontroll bör därför ske i efterhand för att stämma av så att "den beräknade värde-

minskningen är rimligt i förhållande till fastighetens marknadsvärde före intrånget".

Om beloppet inte är rimligt bör man gå tillbaka och förändra parametrarna. Om det

ändå inte blir ett rimligt resultat måste man korrigera värdet skönsmässigt (s. 50).

Avsikten i de nu aktuella fallen är inte att återplantering ska ske. Tvärtom är avsik-

ten att vegetationen ska hållas nere och att det i framtiden inte ska växa upp nya träd

som kan falla på ledningen och därmed utgöra s.k. farliga kantträd. LM:s värdering

och beslut i de nu aktuella fallen förefaller dock ha som utgångspunkt att återplante-

ring ska ske. Skadan värderas av LM som om det vore skadestånd för olovlig träd-

awerkning där skadan ska ersättas enligt sedvanliga skadeståndsrättsliga regler. Så

är inte fallet. Här ska istället värderas den marginalvärdepåverkan som följer av att

ett befintligt servitut för en befintlig kraftledning omvandlas till ny ledningsrätt.

Den befintliga servitutsrätten gav ledningsägaren rätt att "borttaga för ledningen

hinderliga eller för ledningens säkerhet farliga träd och buskar". Enligt den nya led-

ningsrätten har ledningsrättshavaren samma rätt att "falla för ledningen hinderliga

eller för dess säkerhet farliga träd och buskar". Härutöver gäller enligt den nya led-

ningsrätten särskilda begränsningar inom tomt och trädgård för ledningsrättshava-

ren. "Inom tomt eller trädgård skall farliga träd och buskar beskäras och toppas

istället för att avverkas om fastighetsägaren begär detta och det kan ske utan väsent-

lig olägenhet för ledningshavaren". Omvandlingen från servitut till ledningsrätt har

alltså i sig snarast inneburit en förbättring för fastighetsägaren. Den förändring som

medför att ersättning ska utgå är att det engångsersatta området i skogsmark (skogs-
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gatan) utökas. Beträffande tomt och trädgård, som målet avser, gäller att bolaget

genom ledningsrätten betalar en engångsersättning - istället for att utge ersättning i

varje särskilt fall - för att nu och i framtiden kunna avverka, beskära eller toppa träd

som kan bli farliga för ledningen.

De ersättningsnivåer som beslutats av LM for dessa fastigheter är inte rimliga. Be-

slutet innebär att de berörda fastighetsägarna for en alltför stor ersättning för de träd

som avverkats. Utgångspunkten för värderingen av intrången enligt expropriations-

lagens ersättningsregeler är att fastighetsägarna ska försättas i samma ekonomiska

situation som om någon avverkning inte hade skett, vilket innebär att bolaget ska

ersätta fastighetsägarna med ett belopp motsvarande påverkan på de aktuella fastig-

heternas marknadsvärde, det vill säga skillnaden i marknadsvärdet före och efter

ledningsrättsupplåtelsen. Ersättning ska inte utgå motsvarande kostnaden för att

återplantera träd.

Borgholm Rälla Tall 8:55

Vad avser avverkningen på fastigheten Borgholm Rälla Tall 8:55 anser bolaget att

ersättning ska utgå med 8 150 kr, istället för de 65 000 kr som beslutats av LM. LM

har i sin utredning tagit utgångspunkt i att de avverkade träden var av väsentlig be-

tydelse för fastigheten och därför ansett att ersättningsnivån ska bestämmas med

hänsyn till kostnaden för att återskapa motsvarande insynsskydd. Enligt LM:s beslut

avsågs en granhäck planteras som insynsskydd. Dessutom skulle fastigheten fastig-

hetsregleras till en kostnad om 15 000 kr. I samband med ett besök på fastigheten

mellan ombud för fastighetsägaren och bolaget var man överens om att träden

skulle fällas även om det varit möjligt att istället beskära/toppa vissa träd.

Såvitt avser Borgholm Rälla Tall 8:55 innebär LM:s beslut tillsammans med den

överenskommelse som parterna har nått såvitt avser virkesvärde att ersättning ska

utgå med sammanlagt 79 196 kr. Borgholm Rälla Tall 8:55 är en obebyggd fastighet

och man måste därför använda schablonmetoder med särskild försiktighet. Taxe-

ringsvärdet på fastigheten var vid värdetidpunkten 65 000 kr. Eftersom taxerings-
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värdet ska utgöra 75 procent av marknadsvärdet kan marknadsvärdet vid värdetid-

punkten uppskattas till drygt 90 000 kr. Bolaget har låtit NAI Svefa göra en mark-

nadsvärdering av fastigheten och kommit fram till att fastigheten vid värdetidpunk-

ten var värd maximalt 100 000 kr, vilket alltså väl stämmer överens med ett K/T-tal

på 1,33 som är utgångspunkten vid bestämmande av taxeringsvärdet. Med hänsyn

till att ersättning ska utgå med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvär-

deminskning, måste man för att komma fram till den av LM beslutade ersättningen,

också komma fram till att de avverkade trädens bidrag till fastighetens marknads-

värde vid värdetidpunkten - eller rätteligen skillnaden i fastighetens marknadsvärde

före och efter ledningsrättsupplåtelsen - var 79 196 kr av det totala marknadsvärdet

om 90 000 kr, det vill säga 88 procent av marknadsvärdet. Detta är naturligtvis inte

rimligt och visar med tydlighet att schabloniserade värderingsprinciper måste an-

vändas med stor försiktighet vid värderingar på den här typen av obebyggda fastig-

heter. Beräkningen baserad på kostnaden för plantering av en granhäck är uppenbar-

ligen lika orimlig som tanken att en granhäck faktiskt skulle komma att planteras på

den obebyggda tomten som har karaktären av ren skogsmark. Om anläggningskost-

nad för nya träd alls ska användas som beräkningsmetod ska istället kostnaden för

att plantera enkla skogsträd (gran, tall eller björk) användas. Sådana träd kan inkö-

pas relativt billigt från olika skogsföretag.

Det är bolagets uppfattning att fastighetsägarna, förutom de 14 196 kr som det har

träffats särskild överenskommelse om, ska ersättas med ett belopp om 8 150 kr. Den

totala ersättningen motsvarar då cirka 25 procent av uppskattat marknadsvärde vid

värdetidpunkten, vilket torde vara tillräckligt för att kompensera för den värde-

minskning som ledningsrättsupplåtelsen medfört.

Borgholm Köpings Tall 5:11

För fastigheten Borgholm Köpings Tall 5:11 har LM beslutat om ersättning med

35 000 kr och NAI Svefa har bedömt marknadsvärdesminskningen till 12 500 kr.

Fastighetsägaren har därutöver erhållit ersättning för virkesvärdet med 6 964 kr.

LM:s ersättningsbeslut motsvarar inte en rimlig bedömning av marknadsvärdepå-
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verkan på fastigheten, som vid värdetidpunkten var taxerad till 419 000 kr. Som

angetts ovan måste man vid en användning av schabloniserade metoder kontrollera

att resultatet avspeglar vad som rimligen kan anses utgöra påverkan på marknads-

värdet.

Gustavsson/Ohlsson invänder. De kan inte vitsorda att bolaget i sin schablonmo-

dell för ersättning tillämpat LMV:s rapport (1999:7). Rapporten och trädsäkrings-

modellen skiljer sig åt både vad gäller relationstalen och vad gäller anskaffnings-

värdena för vegetation. Enligt bolaget kan tallar, granar, och björkar i detta fall,

köpas till avsevärt mycket lägre priser varför bolaget påstår att LM:s norm inte ska

tillämpas. De kan inte vitsorda bolagets inställning. Det finns inte möjlighet att köpa

ett så litet antal plantor som det är fråga om från företag som är inriktade på att sälja

stora volymer plantor för skogsplantering.

Det är deras inställning att den trädsäkringsmodell som utarbetats av bolaget inte

stämmer överens med den LMV-rapport som tillämpas av LM. Vad gäller LMV-

rapporten får, generellt sett, anföras att LM:s rapporter får anses utgöra fast admi-

nistrativ praxis vid värdering av markintrång. Här kan paralleller dras till den admi-

nistrativa praxis som utarbetas av Skatteverket genom s.k. allmänna råd. Dessa all-

männa råd får anses ha en viss status som rättskälla (se Konstitutionell Skatterätt,

Påhlsson, andra upplagan, s. 106).

Det föreligger skäl att tillämpa LMV-rapporten istället för en av part framtagen er-

sättningsmodell som syftar till att hålla nere ersättningsnivåerna. LMV-rapporten

har tillämpats av branschen, LM och domstolarna allt sedan den utkom 1988.

Bolaget anför, som kritik mot tillämpningen av LMV-rapporten, att det i rapporten

anges att rapporten utgår från att "det rör sig om tomtanläggningar på bebyggda

småhusfastigheter". Detta är direkt felaktigt. I rapporten (s. 25) framkommer inte att

rapporten inte skulle vara tillämplig på obebyggda fastigheter. Även av annan del

av rapporten (s. 50) drar bolaget långtgående slutsatser då bolaget inte beaktat den
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sista meningen i det citerade stycket, nämligen att "Sådana korrigeringar, förutom

rena avrundningar, bör dock tillgripas mycket sparsamt".

Det är deras inställning att värdeminskningen, beräknat i förhållande till fastig-

heternas marknadsvärde före intrånget, är rimlig. För att göra en bedömning härom

har de låtit inhämta en utredning i form av värdebedömning framtagen av Margareta

Holmquist Kindlund. Fastigheten Borgholm Rälla Tall 8:55 bedöms vid värdetid-

punkten ha ett marknadsvärde om 165 000 kr. Fastigheten Borgholm Köpings Tall

5:11 bedöms vid värdetidpunkten ha ett marknadsvärde om 668 000 kr. De i målet

av LM beslutade ersättningarna står således i rimligt förhållande till marknadsvär-

dena på fastigheterna.

Bolaget anför i sitt yttrande att omvandlingen av servitut till ledningsrätt och den

skada som uppstår i och med detta endast skulle utgöra en viss "marginalpåverkan"

och "snarast innebära en förbättring för fastighetsägaren". De kan inte vitsorda bo-

lagets påstående utan gör gällande att ledningsrätten inneburit en väsentlig utökning

av belastningarna på de aktuella fastigheterna.

Vad gäller fastigheten Borgholm Rälla Tall 8:55 stadgar det ursprungliga servitutet

ingen bredd på ledningsgatan. Inte heller har bolaget hävdat något utrymme på fas-

tigheten. Med anledning härav får hela intrånget, en bredd om 35 meter, på Borg-

holm Rälla Tall 8:55 vara hänförligt till den nu beslutade ledningsrätten. På fastig-

heten Borgholm Köpings Tall 5:11 påstår bolaget att bolaget har hävdat ett område

om ca 12 meter på fastigheten, den nuvarande ledningsrätten innebär kalgata med

en bredd om 35 meter, det vill säga ett avsevärt större intrång. Till detta kommer att

belastningen på fastigheterna har ökat genom att ledningsrätten i sig ger lednings-

havaren helt andra rättigheter än vad avtalsservitutet inneburit. Det är därför rimligt

att fastigheterna tillerkänns ersättning för såväl det betydande intrånget som den

ökade belastningen, se härom Mark- och miljödomstolen i Växjös dom i mål nr F

3559-12 av den 12 mars 2013.
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Ledningsrättsbesluten innebär därtill en även en påtaglig förfulning av fastigheterna

och kraftig försämring i fråga om utsikt, vindskydd m.m. Dessa faktorer påverkar

marknadsvärdet varför det är rimligt att fastighetsägarna ska beredas möjlighet att

återskaffa den funktion som de nedtagna träden har haft för fastigheterna. Ersättning

motsvarande kostnaden för att återställa funktionen ska uppgå till vad som har be-

slutats av LM.

Högsta domstolen har i dom av den 5 juni 2013 i mål nr Ö 3264-11, rörande en

breddning av en ledningsgata från 10 meter till 30 meter uttalat att breddningen

skulle inverka påtagligt på boendemiljön och innebära betydande intrång på fastig-

heten. Olägenheten av ledningsrätten skulle vara så pass betydande att den klart

skulle överstiga vinsterna av den sökta ledningsrätten. Med anledning härav avslogs

den i målet sökta ledningsrätten.

Vad gäller avgörandet av marknadsvärdesminskningen och bolagets påstående om

att LM:s värderingsmodell skulle utgöra en skadeståndsrättslig bedömning och inte

en expropriationsrättslig bedömning far anföras att: Vid skadestånd ska den skade-

lidande sättas i samma situation som om skadan inte hade inträffat. Vid expropria-

tion ska marknadsvärdet och eventuell annan skada ersättas. I förevarande fall er-

sätts marknadsvärdesminskningen och den skadelidande sätts inte i samma situation

som om skadan inte hade inträffat.

I LMV-rapporten försöker författaren, professor Eije Sjödin, utreda vilka faktorer

som ska läggas till grund för beräkningen av marknadsvärdesminskningen. Författa-

ren finner att marknaden i huvudsak efterfrågar en viss funktion av vegetation på en

fastighet. Det är således funktionsbortfallet i sig som orsakar marknadsvärdes-

minskningen varför marknadsvärdeminskningen får beräknas med utgångspunkt i

kostnaden för att återskaffa den aktuella funktionen på en fastighet. I detta fall -

avskiljande utsikt mot kraftledningarna. Det är deras inställning att borttagandet av

den avskiljande vegetationen skapat en påtaglig förfulning av fastigheterna som i

sin tur lett till ett lägre marknadsvärde uppgående till vad som har beslutats vid

lantmäteriförrättningen.
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Slutligen kan inte ägaren av Borgholm Rälla Tall 8:55 (Jan Ohlsson) vitsorda att

parterna varit överens om att "träden skulle fallas" och att han skulle, genom en

annan inställning, ha kunnat begränsa sin skada. Snarare diskuterade parterna om att

det inte var möjligt att "toppa" en del träd då en sådan toppning hade inneburit ett

antal "kala" tallar utan krona. Toppning av träden hade varit meningslöst. Självfal-

let hade fastighetsägaren hellre sett att samtliga träd på fastigheten bevarats.

Bolaget svarar bland annat följande. På de båda aktuella fastigheterna ska ingen

återplantering ske av träden eftersom närheten till ledningen förhindrar detta. Det

blir därför fel att, som Gustavsson/Ohlsson gör, diskutera huruvida det finns "möj-

lighet att köpa ett så litet antal plantor".

Även NAI Svefas beräkningsmodell baserar sig på LMV-rapporten men eftersom

det i detta fall 1) ska avgöras vilken marknadsvärdesminskning förlusten av träden

medför för fastigheterna, 2) inte är fråga om sådana väsentliga träd för vilken er-

sättning ska utgå med de schablonbelopp som anges i rapporten, samt 3) Gustavs-

sons/Ohlssons beräkningar leder till en orimligt hög ersättning i förhållande till vär-

det på i vart fall den ena av de två fastigheterna (Borgholm Rälla Tall 8:55). Beräk-

ningarna har justerats så att ersättningen blir rimlig och motsvarar värdeminskning-

en på fastigheterna.

Bolaget bestrider att LMV-rapporten skulle vara av motsvarande karaktär och ha

samma dignitet som Skatteverkets handledningar. Rapporten är endast ett av flera

möjliga bevismedel för att avgöra frågan om hur stor ersättningen ska bli i ett sär-

skilt fall, och har inte ställning som rättskälla.

Parterna är till synes överens om att det är värdeminskningen på fastigheterna till

följd av förlust av tomtanläggning som ska bedömas och ersättas, men har olika sätt

att beräkna hur stor denna ersättning ska bli.
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Såvitt avser Borgholm Rälla Tall 8:55, där det inte planeras någon bebyggelse och

där det också är tveksamt om någon bebyggelse kommer att ske med hänsyn till

närheten till ledningen, påverkar förfulningen inte fastighetens värde överhuvudta-

get och ska därför inte påverka ersättningens storlek. Förfulning ska inte förväxlas

med utsiktsstörning. Utsiktsstörningen, dvs. fastighetens exponering mot kraftled-

ningen är en företagsskada som ersätts enligt 4 kap. 2 § expropriationslagen. Denna

skada uppkom när ledningen byggdes och har reglerats enligt de regler som gällde

vid servitutsupplåtelsen. Utsiktsskadan är inte ersättningsgill i detta sammanhang.

Gustavsson/Ohlsson anför att det ursprungliga servitutet saknar uppgift om bredd på

ledningsgatan medan ledningsrätten föreskriver en bredd om 35 meter. Denna upp-

gift är direkt felaktig avseende tomtmark, som det är fråga om i dessa båda fall.

Ledningsrätten föreskriver ingen bredd på ledningsgatan för tomter. Den i lednings-

rätten angivna bredden avser skogsgatan och gäller endast i skogsmark.

De värderingsutlåtanden som presenterats, och då särskilt utlåtandet som avser

Borgholm Rälla Tall 8:55, tar inte tillräcklig hänsyn till den belastning ledningen

och avtalsservitutet har på marknadsvärdet, och utgår också från försäljningar på

hela Öland.

SAMMANRADE OCH SYN

Mark- och miljödomstolen har hållit sammanträde och syn i aktuellt mål varvid

anförts bland annat följande.

Bolaget: Om man hade tillämpat LMV-rapporten strikt hade det inte utgått någon

ersättning alls. Motparterna utgår från att det ska hanteras som en skogsgata men

det är det inte fråga om. Man ska utgå från en eventuell köpares synvinkel (objek-

tivt). En del ägare upplever det som positivt att stora träd fälls. Det har hela tiden

funnits möjlighet att ta ned träden genom avtalsservitutet. Ledningsrätten innebär

att man går in och "stämplar" enstaka träd, inte att man skapar en skogsgata. Mark-

och miljödomstolen för ett felaktigt resonemang i den av Gustavsson/Ohlsson åbe-
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ropade domen (mål F 3559-12). De nedtagna träden kan inte anses haft en väsentlig

funktion. Det åberopade avgörandet från Högsta domstolen avsåg upplåtelse av rät-

tighet men det nu aktuella målet gäller istället en redan upplåten rättighet. Avgöran-

det har således ingen bäring i detta mål. Vad gäller fastigheten Borgholm Rälla Tall

8:55 så måste närheten till kraftledningen alltid ha varit tydlig, både före och efter

nedtagningen av träden, för en eventuell spekulant. Kraftledningen fanns innan den

aktuella tomten avstyckades. Detta är ingen skada som utlösts nu, utan den reglera-

des vid värdetidpunkten. Kostnaderna för den extra fastighetsreglering som skett,

dvs. flytt av tomten, hör inte hemma i prövningen av intrångsersättning.

Någon uppräkning enligt konsumentprisindex ska inte göras. Det är lagen i dess

lydelse före år 2010 som ska tillämpas.

Gustavsson/Ohlsson: Ledningsrätten utgör en utökad rättighet och därmed också

en utökad belastning. Ett funktionstillägg ska utgå för de nedtagna träden då dessa

får anses vara en träddunge i enlighet med LMV-rapporten. Ifråga om Borgholm

Rälla Tall 8:55 är kostnaden för lantmäteriförrättningen att se som "annan skada" -

genom fastighetsregleringen flyttades tomtens läge. En ledningsrätt är en starkare

rättighet då man inte behöver bevaka rätten. Dessutom kan ledningsrätt överlåtas

och den har en annan status mot tredjeman än ett avtalsservitut. Det är riktigt att det

formellt sett inte är någon skogsgata men det blir det i praktiken då man tagit ner

väldigt mycket av vegetationen. Enligt bolagets värderingsmetod beaktas alla träd

vid värdering men hänsyn tas inte till en värdeminskning. De beviljade ersättning-

arna står i rimlig proportion till intrånget. Vad gäller fastigheten Borgholm Rälla

Tall 8:55 så fanns det tidigare en tät ridå av skog mot kraftledningen och ledningen

var då helt dold. Uppgifterna om att intrånget redan har reglerats kan inte vitsordas.

Att en parts egen framtagen beräkningsmodell ska kunna gå före fast handlednings-

praxis hos LM är stötande.
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FORTSATT HANDLÄGGNING

Efter ovan nämnda sammanträde har handläggningen i målet fortsatt varvid parterna

anfört bland annat följande.

Bolaget yrkar att mark- och miljödomstolen prövar skäligheten av de av Gustavs-

son/Ohlsson begärda rättegångskostnaderna. Bolaget anser inte att kostnaderna och

den nedlagda tiden står i rimlig proportion till målets omfattning och svårighets-

grad. Motparternas inlagor och den åberopade utredningen har varit vidlyftig och

inte skäligen påkallad för att tillvarata motparternas rätt. Bolaget, som varit kla-

gande i målet, har haft betydligt lägre kostnader, även om de till följd av motparter-

nas processföring varit ovanligt höga i detta mål. Bolagets ombud har lagt ned 68

timmar i ärendet, inklusive restid, att jämföra med motparternas ombuds redovisade

108,75 timmar. Bolagets kostnader för den värderingssakkunniges medverkan i må-

let har uppgått till 26 250 kr, exklusive mervärdesskatt. Att jämföra med motparter-

nas kostnad om 107 393 kr.

Bolaget ifrågasätter särskilt ombudets behov av sammanträffande med fastighetsä-

garna på respektive fastighet före syn mot bakgrund av att endast bolaget åberopat

synen som bevisning. Det finns inte något "hävdat utrymme" på tomter. Servitutet

och ledningsrätten ger bolaget samma rätt. Om bolaget med stöd av servitutet tidi-

gare röjt ett område inom tomter motsvarande den skogsgata som gäller i skogs-

mark har bolaget inte rätt att göra så längre. Av ledningsrättsbeslutet framgår nu-

mera uttryckligen att man inom tomt och trädgård inte har rätt att kalawerka på det

sätt som sker inom skogsmark. Uppmätning och åskådliggörande av en "tänkt

skogsgata" på ifrågavarande tomter har således helt saknat betydelse och relevans.

Till yttrandet har bolaget fogat bland annat "Kontrakt om kraftledningsservitut" vari

anges bland annat följande. Upplåtaren medgiver Bolaget a) att över egendom

framdraga och för all framtid bibehålla en högspänningsledning b) att å egendomen

upprätta för ledningen nödiga stolpar, stag och ställningar ävensom borttaga för

ledningen hinderliga eller för ledningens säkerhet farliga träd och buskar.
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Gustavsson/Ohlsson invänder bland annat följande. Kostnadsyrkandet - Frågorna i

målet har fordrat arbete i förhållande till vad som har yrkats i målet för att tillvarata

motparternas rätt. Den påstått vidlyftiga processföringen har inte inneburit annat än

ett framtagande och förebringande av i målet nödvändig argumentation och bevis-

ning. Det utförda arbetet har varit såväl skäligt som i rimlig proportion till målets

omfattning och svårighetsgrad. Det har i målet fordrats utredning och argumenta-

tion avseende avtalsservitutets rättsliga ställning i förhållande till ledningsrättsbe-

slutet, utredning och argumentation angående val av värderingsmetod samt omfat-

tande kontakter mellan ombud och klienter för att på ett pedagogiskt sätt kunna

åskådliggöra intrånget på fastigheterna.

Ombudet har företrätt fyra klienter innefattande två olika fastigheter. Bolagets om-

bud har haft en klient - som till saken även varit juridisk person. Målet har fordrat

kontakt och korrespondens med fyra personer vilket har inneburit en större tidsåt-

gång än om ombudet hade företrätt en klient.

Deras ombud har sammanträffat med fastighetsägarna/klienterna på respektive fas-

tighet, före syn. I förhållande till bolagets ombuds nedlagda tid om 68 timmar avse-

ende en klient torde inte 108,75 timmar avseende fyra klienter, innefattande besök

på respektive fastighet, utgöra en oskälig tidsåtgång.

Vad gäller kostnaderna för det tekniska biträdet får anföras att Margareta Holmquist

Kindlund har haft ett större uppdrag än vad bolagets biträde Stefan Nilsson har haft.

Dels har Holmquist Kindlund haft uppdraget att kommentera Nilssons värderings-

metod och LM:s värdebedömning dels, genom analys av ortprismaterial, upprätta

bedömning av marknadsvärdet på fastigheterna vid värdetillfället. Att ta fram ort-

prismaterial och analysera dessa är tidskrävande. Det är motparternas inställning att,

med anledning av bolagets direkt felaktiga invändning avseende fastigheternas

marknadsvärden vid värdetidpunkten, den av fastighetsägarna ingivna utredningen

har varit nödvändig i målet Därtill har Holmquist Kindlund medverkat vid sam-

manträffande med klienterna på respektive fastighet före syn. Holmquist Kindlund
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har vidare, ägnat möda, åt att utreda och försöka åskådliggöra på vilket sätt bolagets

värderingsmodell skiljer sig från LMV-rapporten. De yrkade rättegångskostnaderna

är skäliga.

I målet har bolaget påstått att ledningsrättsintrånget inte går utöver vad bolaget har

haft rätt till enligt avtalsservitut. I målet har det således varit nödvändigt att på fas-

tigheterna mäta upp och åskådliggöra det hävdade utrymmet avseende avtalsservitu-

tens sträckning samt den numera beslutade ledningsrättens sträckning. Detta har

fordrat besök på fastigheterna. Åtgärden har varit skäligen påkallad för att tillvara ta

klienternas rätt. Skälighet i ersättningen avgörs inte av vem som har åberopat syn.

DOMSKAL

I LMV-rapport 1999:7 anges bland annat följande.

Med samlingsbegreppet "tomtanläggningar" avses alla slag av fastighetstillbehör,

dvs. vegetation, markanläggningar och komplementbyggnader.

Värderingsmetoden - * Eftersom tomtanläggningar är endast en av ett flertal värde-

påverkande faktorer och endast i begränsad omfattning kan påverka det totala värdet

av bebyggda småhusfastigheter, finns i normalfallet ett "tak" för den värdeföränd-

ring som förlusten av tomtanläggningar kan ge upphov till. * Marknaden efterfrågar

i första hand tomtanläggningens funktion, inte i detalj art, sort eller ålder. * Mark-

naden gör en bedömning av om den avsaknade tomtanläggningen är väsentlig, med

vilket menas att den har en viktig funktion att fylla och/eller är vanligt förekom-

mande på liknande småhusfastigheter. En väsentlig anläggning förutsätts återuppfö-

ras av en normal fastighetsägare. * Marknaden antas vara kostnadsmedveten då den

bedömer värdet av en väsentlig tomtanläggning som saknas. Då en småhusfastighet

som ska säljas t.ex. saknar en häck, ett staket eller annat skydd mot gata bedömer

köparen, på grundval av kostnaden, det avdrag han vill göra på priset. *

För väsentlig vegetation bedömer marknaden ett "funktionstillägg" som motsvarar

skillnaden mellan marknadsvärdebidraget för en nyplanterad växt och en uppvuxen

växt. När växten uppnått sin funktion (tex. prydande, skyddande) bedömer mark-

naden att vegetationen har uppnått sitt högsta värdebidrag.
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För väsentliga objekt beräknas kostnaderna för att nyplantera/nyanlägga dessa. Där-

efter beräknas ur färdiga mallar ett funktionstillägg för växter. För större avvikelser

från det tänkta normalfallet kan korrigeringar av de framräknade beloppen göras.

Summa värdebidrag beräknas (A). Även för de mindre väsentliga objekten beräknas

nyanläggningskostnaden. Den erhållna totalsumman multipliceras sedan med en di-

rektuppskattad faktor (normal < 1) till ett marknadsvärdebidrag (B). Delsummorna

A och B adderas och utgör efter eventuell rimlighetsjustering den del av intrångser-

sättningen som belöper på förlusten av tomtanläggningar.

Teori - Värdeminskningen av ett intrång på tomtmark är av flera skäl i normalfallet

liten i förhållande till den berörda fastighetens totala marknadsvärde. - När det gäl-

ler tomtanläggningar på bebyggda småhusfastigheter torde den normale köparen

utgå från att det finns tomtanläggningar i för den aktuella orten normal omfattning.

Den exakta omfattningen och sammansättningen av olika objekt är sannolikt av

mindre betydelse. Först när omfattningen blir så liten att spekulanter börjar ifråga-

sätta om det över huvud taget finns tomtanläggningar eller inte, kan man räkna med

ett tydligt utslag i prisbildningen.

En sammanvägning leder till bedömningen, att det är nödvändigt att konstruera en

metod som bygger på en värdering på objektnivå. Det är emellertid mycket viktigt

att metoden samtidigt ger utrymme för den grundläggande helhetssynen.

Ett objekt ska anses vara väsentligt om det, med hänsyn till objektets funktion eller

dess allmänna förekomst på likartade småhusfastigheter, kan anses vara sannolikt att

det skulle återanskaffas av en normal fastighetsägare. Återanskaffhingsbehovet för-

utsätts vidare vara så stort att det vid en överlåtelse motsvaras av en prissänkning

som i hög grad kan relateras till anskaffilingskostnaden. Den nämnda kostnadsrelate-

ringen förutsätts gälla även för objekt som inte går att återanskaffa. Marknaden antas

således även i dessa fall göra motsvarande bedömning av värdeminskningen till den

del den belöper på avsaknaden av själva tomtanläggningen. Många gånger torde or-

saken till att återanskaffhing är omöjlig bero på att utrymme för detta saknas. Det

bör förutsättas att även kostnader för arbetsinsatsen på något sätt vägs in.

Väsentlig vegetation - För vegetation görs antagandet att marknaden värderar en

uppvuxen växt högre än en nyplanterad. Värdeskillnaden beror på att vegetation har

en prydnads- eller skyddsfunktion som i normalfallet inte uppnås förrän växten upp-

nått en viss ålder (storlek). Skillnaden mellan växtens bidrag till fastighetens mark-

nadsvärde och planteringskostnaden kan betecknas som ett funktionstillägg. Om ve-
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getationens funktion t.ex. är skyddande (t.ex. en häck mot gata) uppnås dess fulla

funktionstillägg när häcken vuxit till önskad höjd och täthet. Därefter saknar ytterli-

gare tillväxt betydelse för värdet.

Mindre väsentliga objekt — För de mindre väsentliga objekten, dvs. sådana som inte

bedöms vara lika nödvändiga att återanskaffa, förutsätts att marknaden inte gör nå-

gon separat kostnadsbedömning. Objekten har istället betydelse som en del av hel-

hetsintrycket. Värdepåverkan av att ett visst objekt tas bort blir beroende av dess

placering på tomten, tomtens allmänna disposition, mängden växter och anläggning-

ar etc.

Om tex. många väsentliga objekt berörs på en totalt sett lågt värderad fastighet så

tar dessa i anspråk en förhållandevis större andel av värdeminskningen än om få vä-

sentliga objekt tas i anspråk på en högt värderad fastighet.

På en fastighet finns ibland växter eller anläggningar som är helt oväsentliga för den

normale köparen och som därför inte påverkar marknadsvärdet.

Övriga objekt, vars återanskaffhing inte bedöms vara väsentlig, har betydelse för

värdet som en del av helhetsintrycket. Marknaden tar med dessa i bedömningen i

den mån det finns utrymme för prisjusteringar efter det att hänsyn tagits till fastig-

hetens minskade areal och sedan de kostnadsrelaterade justeringarna gjorts.

Häckar, murar o.dyl. har i många fall en dubbel funktion, i och med att de även fun-

gerar som buller- och insynsskydd mot grannar, gata eller annan störningskänsla.

Detta understryker om väsentligheten för dessa objekt. Även andra objekt på en tomt

kan emellertid i vissa fall fullgöra samma funktion. Det kan t.ex. vara fråga om en

träddunge. I den mån en påtaglig skyddsfunktion kan konstateras bör objekten klas-

sas som väsentliga.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Vad kan mark- och miljödomstolen pröva?

Fråga är med vilka belopp de aktuella fastigheterna har minskat i värde på grund av

ledningsrättsupplåtelsen. Fastigheternas värde före ledningsrättsupplåtelsen ska

jämföras med fastigheternas värde efter upplåtelsen.
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I och med att det endast är E.ON Elnät Sverige AB som har överklagat beslutet är

frågan om det finns skäl att reducera de beslutade ersättningarna.

De ledningar som sedan länge finns på respektive fastighet har anlagts med stöd av

avtalsservitut. Frågan är vilken ökad belastning ledningsrättens föreskrifter och åta-

ganden innebär i förhållande till avtalsservituten. Mark- och miljödomstolen konsta-

terar att ledningsrätten, jämfört med avtalsservituten, för nu aktuella fastigheter in-

nebär en väsentlig utökning av belastningen på respektive fastighet. Dels ökar led-

ningsgatans bredd, eftersom det hävdade området hade en väsentligt mindre bredd,

dels ger ledningsrätten ledningshavaren helt andra rättigheter än vad avtalsservitut-

en innebar. Det är därför rimligt att fastighetsägarna tillerkänns ersättning för den

ökade belastningen.

Vilken ersättning ska bestämmas för respektive fastighet?

I fråga om ersättning för mark som tas i anspråk genom ledningsrätt ska 4 kap. ex-

propriationslagen tillämpas (13 § ledningsrättslagen). När en del av en fastighet tas i

anspråk ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar minskningen

av fastighetens marknadsvärde. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom ex-

propriationen, ska även sådan skada ersättas (4 kap l § första stycket expropriation-

slagen). Det är expropriationslagen i dess lydelse före den l augusti 2010 som ska

tillämpas eftersom ansökan om förrättningen gjordes före det datumet. Det innebär

att det inte ska ske någon uppräkning av intrångsersättningen utöver marknadsvär-

deminskningen på fastigheten.

Huvudprincipen, vid beslut om ersättning, är att ersättningen ska utgå med en-

gångsbelopp för hela upplåtelsen, d.v.s. för såväl s.k. bestående skada och intrång

som sådan tillfällig skada som kan förutses och som uppkommer vid ledningens

byggande, tillsyn och normalt underhåll.
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I praxis (NJA 1988 s. 376) har ifråga om estetiska störningar uttalats att sådana

störningar otvivelaktigt kan upplevas som besvärande och att det måste antas att de

påverkar fastighetens marknadsvärde i en utsträckning som inte är betydelselös.

Eftersom estetiska störningar inte låter sig mätas utan måste bli föremål för utpräg-

lat subjektiva bedömning bör dock gränsen för vad fastighetsägaren skäligen bör

tåla med hänsyn till vad som är allmänt förekommande sättas tämligen högt.

Ifråga om fastigheten Borgholm Köpings Tall 5:11 har LM i nu aktuellt beslutet

fastställt ersättningen för intrånget till 35 000 kr. När det gäller fastigheten Borg-

holm Rälla Tall 8:55 har LM fastställt ersättningen till 65 000 kr. LM har vidare

beslutat att på ersättningarna ska utgå ränta. Det är ostridigt mellan parterna att vär-

detidpunkten är den 22 september 2006. E.ON Elnät Sverige AB anser dock att er-

sättningen avseende fastigheten Borgholm Rälla Tall 8:55 ska bestämmas till 8 150

kr och för Borgholm Köpings Tall 5:11 till 12 500 kr.

Mot bakgrund av den av Gustavsson/Ohlsson åberopade domen från Högsta dom-

stolen (Ö 3264-11) bedömer mark- och miljödomstolen att intrånget i nu aktuellt

mål för respektive fastighet till följd av beslutad ledningsrätt är betydande. Vidare

bedömer mark- och miljödomstolen att vegetation som tagits bort var av väsentlig

betydelse som insynsskydd mot ledningarna. Till följd av intrånget har det upp-

kommit besvärande estetiska störningar.

Eftersom expropriationslagen inte kan ge svar på alla frågor behövs kompletterande

rättskällor. Vid värderingen av intrånget för respektive fastighet har LM utgått från

de värderingsprinciper som anges i LMV:s rapport 1999:7 "Värdering av tomtan-

läggningar vid intrång - handledning med kostnadsuppgifter". Med hänsyn till att

rapporten är framtagen av en expertmyndighet (LM) har rapporten enligt mark- och

miljödomstolen en relativt stark dignitet som sekundär rättskälla i målet (jfr rättsfal-

len NJA 1959 s. 354 och RÅ 1993 ref. 11). Skulle särskilda omständigheter påkalla

det ska givetvis avsteg göras från rapporten.
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Borgholm Rälla Tall 8:55

LM har i överklagat beslut bestämt ersättningen for fastigheten Borgholm Rälla Tall

8:55 till totalt 65 000 kr (15 000 kr för skadeförebyggande åtgärd i form av mark-

kompensation och 50 000 kr för anläggande av granhäck).

Ohlsson har obestritt anfört att innan träden togs ner hade fastigheten ett stort

skogsbestånd bestående av 80-årig barrskog med mindre lövinblandning. Enligt

Ohlsson hade skogsdungen en funktion som kan liknas vid ett skydd av en häck och

att den dolde kraftledningen. Ohlsson har vidare anfört att kraftledningen numera är

ett dominerande inslag på fastigheten, vilket domstolen vid företagen syn kunde

konstatera. Som ovan redan nämnts bedömer mark- och miljödomstolen att vegeta-

tionen är av väsentlig betydelse för fastigheten som ett insynsskydd mot ledningar-

na.

LM har vid värderingen utgått från nyplantering av en granhäck. Mark- och miljö-

domstolen bedömer att detta varit korrekt i och med att det är sannolikt att en "nor-

mal" fastighetsägare skulle återanskaffa de nedtagna träden, om det hade varit möj-

ligt. LM har bedömt att förlusten av trädens funktion skulle man kunna ersätta ge-

nom att plantera en granhäck, vilket mark- och miljödomstolen instämmer i.

LM har bedömt anläggningskostnaden för granhäck till 750 kr per löpmeter och

gränssträckan till 50 meter. Skäl att frångå detta har inte framkommit. För att kunna

plantera en häck och i övrigt nyttja tomten för byggnation krävs det dock enligt

LM:s bedömning en markkompensation. Skäl att frångå den bedömningen har inte

heller framkommit i målet. Markkompensationen har medfört kostnader om 15 000

kr. Mark- och miljödomstolen bedömer att det är skäligt att även beakta den kostna-

den och då som s.k. annan ersättning. Anledningen är att fastighetsägaren drabbats

av en utgift i form av markkompensation till följd av ledningsrätten.
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Vad bolaget anfört i fråga om taxerings- och marknadsvärde för fastigheten föran-

leder ingen annan bedömning än den LM gjort. Med hänsyn till det ovan anförda

ska denna del av bolagets överklagande avslås.

Borgholm Köpings Tall 5:11

LM har i överklagat beslut bestämt ersättningen för fastigheten Borgholm Köpings

Tall 5:11 till totalt 35 000 kr (intrångsersättning). LM har bedömt anläggningskost-

naden för de nedtagna träden till 525 kr multiplicerad med relationstalet 3 (24 träd *

525 kr * 3= 37 800 kr). Som ovan redan nämnts bedömer mark- och miljödomsto-

len att vegetationen är av väsentlig betydelse för fastigheten som ett insynsskydd

mot ledningarna. Skäl att frångå LM:s beräkning och bedömning vad gäller fastig-

heten Borgholm Köpings Tall 5:11 har inte framkommit. Vad bolaget anfört i fråga

om taxerings- och marknadsvärde för fastigheten föranleder ingen annan bedöm-

ning. Även denna del av överklagandet ska därför avslås.

Ska beviljad ersättning uppräknas med konsumentprisindex?

Gustavsson/Ohlsson yrkar att beslutade ersättningar ska uppräknas med konsu-

mentprisindex från den 30 november 2012 till dess domstolen meddelar dom. Bola-

get anser dock att yrkandet ska avslås.

Prövning av jämkning, dvs. uppräkning med konsumentprisindex, kan ske på yr-

kande av Gustasson/Ohlsson trots att de inte har överklagat LM:s beslut (NJA 1980

s. 478).

Eftersom LM har medgivit förtida tillträde ska jämkning ske i enlighet med 4 kap. 4

§ andra stycket expropriationslagen och då i enlighet med konsumentprisindex.

Mark- och miljödomstolen finner att uppräkning med index ska ske av de av LM

beslutade ersättningarna och då för tiden från den 30 november 2012 till datum för

domen, dvs. den 13 december 2013.
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Ränta

Bolaget anser att ränta ska utgå enligt 5 § räntelagen från den 22 september 2006 till

och med dagen då betalning senast ska ske, tre månader efter det att ersättningsbe-

slutet vinner laga kraft. Därefter anser bolaget att ränta ska utgå enligt 6 § räntela-

gen. Gustavsson/Ohlsson har inte invänt mot detta.

Enligt 30 § ledningsrättslagen ska nu aktuell ersättning erläggas inom tre månader

efter det att ersättningsbeslutet vann laga kraft. I den mån ersättningen betalas efter

utgången av denna frist ska dessutom ränta betalas på ersättningen enligt 6 § ränte-

lagen från fristens utgång. Om tillträde har skett före fristens utgång, vilket är aktu-

ellt i detta mål, ska även betalas ränta enligt 5 § räntelagen från den dag tillträdet

skedde till dess betalning sker.

Med hänsyn till det ovan nämnda bedömer mark- och miljödomstolen att E.ON El-

nät Sverige AB ska betala ränta enligt 5 § räntelagen från den 22 september 2006

till och med dagen då betalning senast ska ske, vilket är tre månader efter det att

ersättningsbeslutet vinner laga kraft. Därefter ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen.

Bolagets yrkande i denna del ska därför bifallas.

Yrkandet om ersättning för rättegångskostnader

Enligt 29 § ledningsrättslagen, 16 kap. 14 § fastighetsbildningslagen och 18 kap. 8 §

rättegångsbalken ska ersättning för rättegångskostnad fullt motsvara kostnaden för

rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller bi-

träde, såvitt kostnaden skäligen har varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

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

sina rättegångskostnader oavsett utgången i målet.

Av den av Gustavsson/Ohlsson ingivna handlingen angående rättegångskostnader

framgår bland annat följande.
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• Arbete utfört av tekniskt biträde, Margareta Holmquist Kindlund, 93 920 kr

(5 8,7 timmar x l 600 kr).

• Arbete utfört av ombud, David Svenn, 178 000 kr (89 timmar x 2 000 kr).

• Resekostnader David Svenn 7 440 kr.

• Resekostnader Margareta Holmquist Kindlund l 247 kr.

• Restid/tidsspillan David Svenn 24 779 kr (19,75 timmar x l 254 kr).

• Restid/tidsspillan Margareta Holmquist Kindlund 12 226 kr (9,75 timmar x

l 254 kr).

• Fastighetsvärdering, mäklare 2 600 kr.

• Mervärdesskatt 80 053 kr.

• Kostnadsyrkande 400 265 kr.

E.ON Elnät Sverige AB yrkar att mark- och miljödomstolen prövar skäligheten av

de begärda rättegångskostnadernas storlek. Vidare anför bolaget att kostnaderna och

den nedlagda tiden inte står i rimlig proportion till målets omfattning och svårig-

hetsgrad.

Ersättning för ombudsarvode ska inte i första hand bestämmas med hänsyn till den

tid som lagts ned, utan ska bestämmas med hänsyn till målets beskaffenhet och om-

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

utförts. Därvid kan även beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde

och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten (se NJA 1997 s. 854).

Mark- och miljödomstolen konstaterar att de skrifter, med tillhörande bilagor såsom

värderingsutlåtanden m.m., som Gustavssons/Ohlssons ombud inkommit med i må-

let är relativt omfattande. Därtill har sammanträde och syn hållits i målet. Dessutom

är det för ombudet fråga om fyra klienter. Mark- och miljödomstolen anser dock att

ombudet med biträde överarbetat målet mot bakgrund av målets beskaffenhet, svå-

righetsgrad och omfattning. Domstolen bedömer att ett belopp om 230 000 kr, in-

klusive mervärdesskatt, är skäligt som ersättning för tillvaratagande av Helén

Gustavssons, Christina Gustavssons, Peter Gustavssons och Jan Ohlssons rätt.
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VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM F 55-13
Mark- och miljödomstolen

E.ON Elnät Sverige AB ska således förpliktas att ersätta dem ett belopp om totalt

230 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)

Överklagande senast den 3 januari 2014.

Urban Lund Inge Jonsson

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Urban Lund, ordförande, och tek-

niska rådet Inge Jonsson.
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Protokoll
2012-11-30
Ärendenummer

H05844
Förra tmingsläntmäta re

Roy Gustafsson

VÄXJÖ
ManVocl

Ärende Lfidnmgsrättsförrättrung avseende EONs regionnät, delsträckorna de
befintliga högspånrungsledningarna> 50kv> Lmsänkan-Bargholm-
Köpingsvik, Linsänkan- Köping och Onsänkan-Norra Möckleby

Kommun: Borgholm, Mörbylånga Län: Kalmar

Handläggning

Sökande och
sakägare

Yrkande

Redogörelse

Ledningsbeslut

Tillträdesbeslut

Ersättningsbeslut

Beslut fördelning av
förrättningskostnad

Aktmottagare

Avslutningsbeslut

Utan sammanträde.

Se sakägar- och ddgivningsförteckning, aklbilaga SA2.

Se.ansökan aktbjlaga A.

I detta protokoll fattas enbart beslut om förrättningens avslutande.
Detta innebär att besvärstid i ärendet löper fram till 2012-12-28. Om
inte förrättningen blir överklagad vinner beslutet därefter laga kraft.

I sak gäller vad som anförs i proikoll PR3.

SePRS

SePR3

SePIÖ

SePR3

E.On Sverige Aktiebolag.

Förrättningen avslutas.
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Överklagande Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att lämna eller skicka en
skrivelse till:
Lantmäterimyndigheten
Box 510
391 25 Kalmar

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 28 december 2012..
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer H05844 och
redogör för vad ni anser ska ändras och varför.

Vid protokollet
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Protokoll
2012-10-24

Ärendenummer
H05844

Förrättningslantmätare
Roy Gustafsson

Ärende Ledningsrättsförrättning avseende EONs regionnät, delsträckorna de
befintliga högspänningsledningarna, 50kv, Linsänkan-Borgholm-
Köpingsvik, Linsänkan- Köping och Linsänkan-Norra Möckleby

Kommun: Borgholm, Mörbylånga Län: Kalmar

Sammanfattning I detta protokoll redovisas beslut om:

Ändring av ursprungligt ledningsrättsbeslut 2006-05-05 vad avser
jordbruksfastigheter och 2006-08-25 vad avser bostadsfastigheter.
Slutreglering av ersättning för intrång och övriga skador tillföljd av
tidigare beslut om upplåtande av ledningsrätt

Upphävande gamla avtalsservitut berörande område som upplåtits
med ledningsrätt.

Beslut om frigörande av ledning som fastighetstillbehör

Handläggning

Sökande och
sakägare

Yrkande

Med sammanträde Borgholm Folkets Hus

Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA2.

Se ansökan, aktbilaga A och protokoll aktbilagorna PR l samt
kompletterande yrkande underhand.
Överenskommelser om ersättning enligt 14 § första stycket LL har
inkommit, se sammanställning aktbilaga ER1.
Denna förrättning är föranledd av E.ONs arbete med att trädsäkra
sina regionledningar. Allt eftersom ledningsbeslut har fattats för olika
ledningssträckor har E.ON, efter synpunkter från fastighetsägare
vars tomt- eller trädgårdsmark berörts, anpassat sitt yrkande när det
gäller utformningen av beskrivningen. E.ON har ett starkt intresse av
att formuleringarna i beskrivningen till ledningsrättsbeslutet skall
vara desamma för alla E.ONs regionledningar. E.ON yrkar därför att
det preliminära ledningsbeslut som fattades för den aktuella
ledningssträckan 2006-05-05 och 2006-08-25 skall ändras.
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Yrkandet preciseras till att även avse
1.fastighetsreglering för upphävande av inskrivna avtalsservitut.
2. frigörande av berörda ledningar som fastighetstillbehör på EONs
egna fastigheter

Redogörelse Under ärendet handläggning har framkommit att fastigheten
Äpplerum 4:12 varit föremål för fastighetsreglering 2006-08-09 varvid
området som berörs av ledningsrättsbeslutet överförts till
Äpplerum 4:11. Det är därefter denna fastighet som berörs av
ledningsrätten. Fastigheten Äpplerum 4:11 infogas därför i
ledningsrättsbeslutet och Äpplerum 4:12 avförs. Ersättning för skada
och intrång skall istället utgå till ägaren av Äpplerum 4:11.

Enligt yrkade av E.ON fattas också beslut om att aktuella ledningar
skall frigöras som fastighetstillbehör till förmånsfastigheten i
avtalsservitutet och istället utgöra lös egendom tillhörig
ledningsrättshavaren.

Beslut fattas också om att inskrivna avtalsservitut som ursprungligen
legat till grund för anläggandet av berörda ledningai skall upphävas.
När ledningsrärt inrättats behövs dessa rättigheter inte längre och
skall avföras för att inte utgöra en onödig belastning på berörda
fastigheter.

Maragareta Holmqvist har i skriftligt yrkande anfört att rutinerna för
E.ONs skyldigheter att anpassa avverkningsåtgärder enligt punkt 3.2
ledningsrättsbeslutet måste ses över. Enligt Margareta Holmqvist bör
den nya lydelsen tolkas på så sätt att E.ON inför varje röjningstillfälle
skall ta kontakt med varje tomtägare för att efterhöra deras
synpunkter avseende planerade åtgärder. E.ON framför att bolaget
inte har för avsikt att ta individuell kontakt med varje fastighetsägare.
Det kommer att företas ett massutskick där varje fastighetsägare
informeras om förestående röjningsåtgärder. Förrättningsbeslutet
innebär att tomtägare skall ges möjlighet att påverka hur
röjningsarbetena skall utföras på den egna tomten. Detta framgår inte
riktigt av den handung som nu tillställs tomtägarna. E.ON anförde att
bolaget skulle se över innehållet i skrivelsen och blå ange till vem
tomtägare kan framföra synpunkter på hur röjningsarbetena skall
utföras.

Synpunkter och Ägaren av Svarteberga 3:2 anförde att det uppkommit skador på
invändningar stängsel och mark i samband med awerkningsarbetena som inte

åtgärdats. Det bestämdes att E.ON skulle ta kontakt med berörd
markägare och reglera uppkomna skador.
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Ägarna av Isgärde 4:2 anförde att det kvarlämnats höga stubbar efter
röjningen och att de tvingats till kompletterande röjning för att
åtgärda detta. Även andra markägare framförde kritik mot
kvarlämnade höga stubbar. E.ON lovade se över rutinerna för
röjningsuppdrag för att undvika denna typ av effekter, I övrigt
anförde ägarna av Isgärde 4:2 att väg på fastigheten körts sönder
under röjningsarbetena. De hade själva fått återställa skadorna genom
inhyrning av lastmaskin och inköp av grus. Det bestämdes att
fastighetsägarna skulle kompenseras med 3000 kr för utförda insatser.
I övrigt konstaterades att ägarna av Isgärde 4:2 inte undertecknat
utsänt förslag till ersättning för avverkade träd. De meddelade att
ersättningen som sådan kunde godtas. Däremot framförde de att
markägarkontakterna varit dåliga i samband med utförda åtgärder.
De påpekade att E.ON borde se över rutinerna för dessa
arbetsuppgifter och försöka få tillstånd en bättre dialog med
markägarna. Detta behövs att dels för att E.ON skall kunna ge tydlig
information om planerade åtgärder och dels för att markägarna lättare
ska kunna påpeka och få uppkomna brister åtgärdade.

Från markägarhåll framfördes vidare att de aktuella ledningarna var i
dålig kondition. De önskade ett bättre underhåll av dem för att minska
riskerna för markägare vid arbeten i anslutning till ledningarna. De
konstaterade också att det fanns många stolpar i ledningssträckningen
som var kreosotbehandlade. Fastighetsägarna får inte själva använda
den typen av produkter då de medför risker för såväl människor som
djur. De framförde därför önskemål att dessa stolpar skulle bytas ut.
EOn anförde att användning av kreosotbehandlade stolpar inte är helt
förbjuden utan att de får användas med stöd av lämnade dispenser.

När det gäller de utskickade listorna om utbetalda ersättningar
framfördes synpunkter om att ersättning till Tomteby 5:7 och
Åketorp 3:3 understeg miniiruersättningen. Det konstaterades att det
utgått ersättning till båda fastigheterna och att utbetald ersättning är
4 x 699 kr (dvs två minimiersättningar).

Fastigheten Rälla Tall 9:19 är taxerad som bostadsfastighet. Ersättning
skall därför utgå med ytterligare 500 kr för eventuella framtida
röjningsinsatser.

När det gäller fastigheterna Rälla Tall 855 och Köpings Tall 5:11
framkom att det råder oenighet mellan fastighetsägarna och E.ON om
vilken ersättning som skall utgå. E.ON godtar heller inte den av
förrättningsmannen utförda värderingen och yrkar att ersättning skall
fastställas enligt deras erbjudande. Frågan om ersättning för avverkat
virke råder det egentligen inte någon oenighet om. Det bestämdes
därför att virkesersättning skulle utbetalas i enlighet med av E.ON
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utförd virkesvärdering. När det gäller marknadsvärdenunskningen i
övrigt vid höll förrättningsmannen sitt ställningstagande. De
ankommer sedan på berörda parter att agera när beslut i ärendet
meddelas.

Under ärendets handläggning har ägaren av Rälla Tall 8:16 anfört
dräneringsledningar skadats i samband med röjningsarbeten eller
möjligen andra ledningsarbeten i anslutning till fastigheten. Klart är i
alla fall att det bildas vattensamlingar på fastigheten vid snösmältning
och större nederbördsmängder på ett sätt som tidigare förekom innan
fastigheten dränerades. Något har inträffat på fastigheten i samband
med utförda ledningsarbeten. E.ON meddelade att man skulle försöka
klarlägga vad som inträffat och vidta åtgärder i de fall uppkomna
problem har samband med deras arbeten.

Ledningsbeslut Skäl:

E.ONs ändrade yrkande innebär förutom vissa förtydliganden att de
belastade bostadsfastigheternas ägares ställning stärks jämfört med
formuleringen i ledningsbeslutet som meddelats som preliminärfråga.
Detta i kombination med den nytta det innebär för E.ON att samtliga
regionnätsledningar omfattas av en likadant utformad ledningsrätt
gör att Lantmäterimyndigheten rinner att ledningsrättsbeslutet ska
ändras i enlighet med E.ONs yrkande.

Tillträdesbeslut

Beslut:

Befintlig ledningsrätt 0885-3318.1 skall ändras enligt beskrivning,
aktbilaga BES.

Fastigheten Äpplerum 4:11 infogas i beslutet och Äpplerum 4:12
avförs.

Frigörande av fastighetstillbehör skall ske enligt karta och beskrivning
aktbilaga KA1-KA14 och BE3

Skäl:
Ingen yrkar annat än att tillträde skall få ske enligt huvudregeln i 24 §
LL, dvs så snart ledningsbeslutet vunnit laga kraft och ersättning
enligt 13 §LL betalats.

Beslut:
Tillträde får ske så snart ledningsbeslutet vunnit laga kraft och
ersättning betalats.
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Fastighets- Skäl:
bildningsbeslut Inskrivna avtalsservitut ersätts av ledningsrätt. De är därför onyttiga

och kan upphävas. Även s.k. smittade servitut skall upphävas.
(Smittade servitut är sådana servitut som vid avstyckning från
fastighet med intecknat servitut oavsiktligt flutit ut i den avstyckade
fastigheten utan att den är berörd av lediungssträckningen)

Beslut:
Fastighetsreglering skall ske enligt beskrivning, aktbilaga BE4.

Ersättningsbeslut Skäl:

EON har träffat överenskommelse om vilken ersättning som skall utgå
med flertalet markägare, se sammanställning aktbilaga ER1 och
aktbilaga ÖV1-ÖV246

När det gäller fastigheterna Västra Sörby 6:3, s:2, Käras 1:5,
Isgärde 4:2, Räpplinge 1:10, Rälla Tall 7:10 och Rälla Tall 9:19 har inte
överenskommelse träffats. Förrättningsmannen har gått igenom
upprättade värderingar och gör bedömningen att värderingarna
speglar värdepåverkan på fastigheterna. Ersättningen för dessa
fastställs därför i enlighet med av EON lämnade
ersättningserbjudanden aktbilaga ÖV247-253.

Fastigheterna Västra Sörby 6:2, Hörninge s:2, Borgholm 8:16, Tomteby
1:4 och Äpplerum 1:2 samt Honunge 8:7 berörs endast marginellt.
Några awerkrdngsåtgärder har inte utförts. Någon överenskommelse
har inte träffats med ägarna av dessa fastigheter om vilken ersättning
som skall utgå. Lantmäteriet har företagit värdering av dessa
fastigheter. Inte på någon av dessa fastigheter uppgår den
uppskattade ersättningen till 1000 kr. Lantmäteriet beslutar för dessa
fastigheter enligt värderingsutlåtande aktbilaga UTl-UTS, att
minimiersätrning skall utgå med 1000 kr per fastighet.

Fastigheten Äpplerum 4:12 har varit föremål för fastighetsreglering
omedelbart efter det att ledningsrättsbeslut fattades. Det område som
berörs av ledningsrätt överfördes då till Äpplerum 4:11. Ersättningen
har dock betalats till de nya ägarna av återstoden av Äpplerum 4:12
som inte längre är berörd av ledningsrätt. Detta rättas till genom att
ersättning om 1398 kr också utbetalas till ägaren av Äpplerum 4:11,
Lena Åsenius.

När det gäller intrång på fastigheterna Köpings Tall 5:11 och
Rälla Tall 8:55 har inga överenskommelser träffats.
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Förrättningsmannen har utfört värdering enligt aktbilaga UT4-5.
Ersättning för marknadsvärderninskning och annan skada på
fastigheterna Rälla Tall 8:55 och Köpings Tall 5:11 skall utgå enligt
värderingsutlåtande aktbilaga UT4-UT5

Beslut:

Lantmäterimyndigheten fastställer de överenskommelser som träffats
mellan EON och berörda fastighetsägare som slutlig ersättning.
Sammanställning av träffade överenskommelser redovisas i aktbilaga
ER1

För fastigheterna där överenskommelse inte träffats skall ersättning
utgå enligt ersättningslängd ER2. På beslutade ersättningar utgår
ränta från tillträdesdagen som är 2006-06-03 för beslut enligt aktbilaga
BE1 och 2006-09-22 för beslut enligt aktbilaga BE2.

Ej betalda ersättningar skall vara betalda senast 4 veckor efter det att
detta beslut vinner laga kraft. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Beslut fördelning av Förrättningskostnaden ska betalas av E.ON Elnät Sverige AB
förrättningskostnad

Alctmottagare EON Elnät Sverige AB.

Förrättningens För att få tid att sammanställa handlingar i ärendet avslutas
fortsättning förrättningen inte vid detta sammanträde. Förrättningen kommer att

avslutas på lantmäterimyndighetens kontor så smart alla handlingar i
ärendet färdigställts.

Vid protokollet
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SVERIGES DOMSTOLAR
Bilaga

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR - DOM l MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt.

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen.

För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om:

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som mark-
och miljödomstolen har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.

Om prövningstillstånd inte meddeks står
mark- och miljödomstolens avgörande fast
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddeks.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:

1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,

2. den ändring av mark- och milj ödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,

3. grunderna (skälen) för överklagandet,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddeks, samt

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte kgts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.

Till överklagandet ska bifogas lika många ko-
pior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte kkganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behövs
på kkgandens bekostnad.

Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överkkgar avgörandet dit.

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

www.domstol.se


