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HÖGSTA DOMSTOLENS 

BESLUT Mål nr 

  

meddelat i Stockholm den 18 november 2010      Ö 3109-09 

 

Dok.Id 51453 

HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid  

Riddarhustorget 8 Box 2066 

103 12 Stockholm 

 

Telefax 08-561 666 86 08:45-12:00 

13:15-15:00 E-post: 
hogsta.domstolen@dom.se 
www.hogstadomstolen.se 

 

 

 

 

KLAGANDE 

Ägarna till de fastigheter som har andel i Åkers häradsallmänning s:2 

c/o Häradsskog i Örebro AB 

Fabriksgatan 54 D 

702 23 Örebro 

  

Ombud: Jur.kand. Ulf Wickström 

LRF Konsult AB Juridiska Byrån 

Brunnsgatan 5 

611 32 Nyköping 

  

MOTPARTER 

1. TeliaSonera Aktiebolag, 556103-4249 

123 86 Farsta 

 

2. TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB, 556368-4801 

samma adress  

  

Ombud för 1 och 2: Birgitta Mökjas 

samma adress 
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SAKEN 

Ledningsrättsförrättning 

 

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET 

Svea hovrätts utslag 2009-06-09 i mål Ö 4851-08 

 

__________ 

 

Hovrättens beslut   se Bilaga 

 

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Med undanröjande i själva saken av hovrättens utslag, fastighetsdomstolens 

delutslag och utslag 2008-09-25 i mål F 358-07 samt lantmäterimyndighetens 

beslut avskriver Högsta domstolen målet.  

 

Med ändring av hovrättens utslag i fråga om rättegångskostnader i hovrätten 

förpliktar Högsta domstolen TeliaSonera AB och TeliaSonera Sverige Net 

Fastigheter AB att solidariskt ersätta ägarna till de fastigheter som har andel i 

Åkers Häradsallmänning s:2 för deras rättegångskostnader där med 13 000 kr 

för ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 juni 2009 till 

dess betalning sker.  

 

TeliaSonera AB och TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB ska solidariskt 

ersätta ägarna till de fastigheter som har andel i Åkers Häradsallmänning s:2 

för deras rättegångskostnader i Högsta domstolen med 16 900 kr, varav 11 900 

kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högs-

ta domstolens avgörande till dess betalning sker. 
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YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN 

 

Ägarna till de fastigheter som har andel i Åkers häradsallmänning s:2 (fastig-

hetsägarna) har yrkat att Högsta domstolen upphäver beslutet om ledningsrätt 

samt tillerkänner dem ersättning för deras rättegångskostnader i hovrätten med 

där yrkade belopp. Fastighetsägarna har yrkat ersättning för sina rättegångs-

kostnader i Högsta domstolen.  

 

TeliaSonera AB och TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (TeliaSonera) 

har återkallat sin ansökan om ledningsrätt och yrkat att Högsta domstolen på 

grund därav undanröjer förrättningen. TeliaSonera har medgett fastighetsägar-

nas yrkanden om ersättning för rättegångskostnader.  

 

Fastighetsägarna har yrkat att Högsta domstolen ska avgöra målet i sak genom 

att pröva yrkandet om att ledningsrätten ska upphävas.  

 

SKÄL 

 

1. TeliaSonera AB och TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (Telia-

Sonera) ansökte om förrättning för ledningsrätt för telestation med tillhörande 

anläggningar på ett markområde inom Åkers Häradsallmänning s:2 (Åkers). 

Vid förrättningssammanträdet bestred Åkers ansökan samt yrkade, för den 

händelse ledningsrätt skulle inrättas, ersättning för det intrång som lednings-

rätten skulle innebära. Lantmäterimyndigheten beslutade om ledningsrätt en-

ligt ansökan, fastställde ersättningen till visst belopp samt beslutade att  

TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB skulle stå för förrättningskostnaderna.  
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2. Sedan beslutet om ledningsrätt prövats i såväl fastighetsdomstolen som 

hovrätten utan ändring, har ägarna till de fastigheter som har andel i Åkers 

överklagat beslutet om inrättande av ledningsrätt till Högsta domstolen.  

 

3. TeliaSonera har sedan prövningstillstånd meddelats i Högsta domstolen 

återkallat sin ansökan om ledningsrätt och yrkat att förrättningen till följd här-

av undanröjs. Fastighetsägarna har yrkat att Högsta domstolen prövar målet i 

sak.  

 

4. I 13 kap. 5 § rättegångsbalken regleras vad som gäller när en kärande 

återkallar sin talan i ett tvistemål. Emellertid följer av 2 § lagen (1969:246) om 

domstolar i fastighetsmål att rättegångsbalkens bestämmelser är endast subsi-

diärt tillämpliga i fråga om domstol i fastighetsmål och rättegången i sådant 

mål.  

 

5. Bestämmelser om ledningsrätt finns i ledningsrättslagen (1973:1144). Av 

1 § första meningen jämförd med 2 § första stycket 1 framgår att lagen är till-

lämplig på nu aktuell ansökan. Genom hänvisningar i 28 och 29 §§ samma lag 

ska 15 kap. 1–8, 10 och 11 §§ samt 16–18 kap. fastighetsbildningslagen 

(1970:988) tillämpas i fråga om domstolsprövning av beslut som fattats med 

anledning av en förrättning avseende ledningsrätt. 

 

6. I fastighetsbildningslagen finns en särskild bestämmelse om återkallelse. 

Har efter förrättningens avslutande beslut om fastighetsbildning överklagats 

och återkallar den som sökt åtgärden sin ansökan, ska förrättningen enligt 16 

kap. 12 § andra stycket fastighetsbildningslagen undanröjas om, såvitt nu är av 

intresse, övriga som fört talan vid förrättningen eller domstolen och som själva 

haft rätt att påkalla åtgärden samtycker. Bestämmelsen ska enligt 18 kap. 2 § 

samma lag tillämpas även i Högsta domstolen. Fråga är då om fastighetsägar-

na haft rätt att påkalla denna ledningsrätt.  
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7. Enligt 1 § ledningsrättslagen kan den som för ledning eller annan anord-

ning vill utnyttja utrymme inom fastighet få rätt därtill (ledningsrätt). Det är 

ledningshavaren som får påkalla att ledningsrätt ska inrättas.  

 

8. TeliaSonera är ledningshavare för den i målet aktuella teleanläggningen. 

Fastighetsägarna har inte haft rätt att påkalla ledningsrätt i enlighet med Telia-

Soneras ansökan. De har alltså inte rätt att få målet prövat i sak. De beslut om 

ledningsrätt som fattats av lantmäterimyndigheten och domstolarna ska därför 

undanröjas.  

 

9. Fastighetsägare är enligt 13 § ledningsrättslagen berättigade till ersätt-

ning för det intrång ledningsrätten innebär för dem. Lantmäterimyndigheten 

och, efter överklagande, fastighetsdomstolen har beslutat om sådan ersättning 

till fastighetsägarna. Fastighetsdomstolens utslag om ersättning den 25 sep-

tember 2008 har vunnit laga kraft.  

 

10. Ett undanröjande enligt 16 kap. 12 § andra stycket fastighetsbildningsla-

gen förutsätter att det aktuella avgörandet inte vunnit laga kraft. Emellertid 

gäller enligt 11§ andra stycket samma kapitel att om domstolen finner att ett 

överklagande bör leda till ändring i, såvitt nu är intresse, en avslutad förrätt-

ning eller i ett fastighetsbildningsbeslut som har överklagats särskilt, får dom-

stolen göra ändring även i den del som inte har överklagats, om det behövs för 

att det inte ska uppkomma någon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i 

förrättningen eller beslutet.  

 

11. Ledningsrättsbeslutet i nu aktuellt mål står i ett sådant förhållande till  

det lagakraftvunna beslutet om ersättning att resultatet av förrättningen skulle 

bli motstridigt om det senare beslutet skulle kvarstå trots att det förra undan-

röjs. Lantmäterimyndighetens beslut om intrångsersättning till fastighetsägar-
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na och fastighetsdomstolens utslag härom den 25 september 2008 ska därför 

undanröjas. Med hänsyn till detta finns inte skäl att pröva frågan om fastig-

hetsdomstolen bort meddela beslut om ersättning innan delutslaget om led-

ningsrätt vunnit laga kraft (jfr 17 kap. 5 § tredje stycket rättegångsbalken).  

 

12. I enlighet med TeliaSoneras medgivande ska TeliaSonera ersätta fastig-

hetsägarna för rättgångskostnader även i hovrätten och Högsta domstolen. Vad 

som i fastighetsdomstolen och lantmäterimyndigheten beslutats om förrätt-

nings- och rättegångskostnader där ska alltjämt gälla.  

 

__________ 

 

 

 

____________________         ____________________         ____________________ 

 

 

 

 ____________________         ____________________ 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit: justitieråden Marianne Lundius, Torgny Håstad (re-

ferent), Kerstin Calissendorff, Lena Moore och Göran Lambertz 

Föredragande revisionssekreterare: Dag Edvardsson 
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