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Bakgrund 

 

Laholms kommun var först i landet med en utbyggnad av vattenkraften. Eftersom kommunen 

var först fick den aldrig ta del av den lagstiftning runt bygdeavgifter som kom senare. Idag 

finns det sex stora vattenkraftverk i kommunen men inte några bygdeavgifter. Inlandet har 

haft en vikande inflyttningstrend de sista 20 åren. Om bygdeavgifter hade funnits hade de 

kunnat vara en god hjälp för utvecklingen av inlandet under denna tid. Innehållet i denna 

skrift är ett delresultat från ett projekt i Laholms kommun som bedrivits under 2007-2008. 

Materialet är ett exempel på hur en lagstiftning skulle kunna se ut för att få till bygdeavgifter 

utifrån den stora vindkraftsutbyggnad som är på gång i hela Sverige. Syftet med 

bygdeavgiftstanken i denna skrift är att få fram lokala, kollektiva kapital till bygder som ur 

längre perspektiv, haft en vikande utvecklingstrend. Med en sådan lösning skulle man få fram 

någonting som verkar lokalt under lång tid oavsett vart energin, resultaten eller 

arbetstillfällena går. Bygdeavgifter kan kanske också bidra till mindre konflikter och större 

tolerans för en utbyggnad.  

 

Innehållet i denna skrift ska betraktas som exempel, diskussionsunderlag och förslag. 

 

Susanne Paulsson 
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Förslag  

angående skyldighet för vindkraftsexploatörer att erlägga ”bygdeavgift”  

 

 

1. Bygdeavgifter i vindkraftssammanhang  

1.1 Vindkraften, en miljövänlig energikälla  

Vinden har utnyttjats som kraftkälla sedan urminnes tider. Den har, till skillnad från många 

andra energikällor, varit gratis och därmed stått till allas förfogande. Vindkraften hör, 

tillsammans med bl.a. vatten-, våg och solenergin, till gruppen förnybara energikällor. Då 

Sverige redan maximalt har utnyttjat sina älvar för utbyggnad av vattenkraften och då sol- och 

vågenergitekniken ännu inte utvecklats till den grad att det är lönsamt att massproducera el 

från dessa källor, kvarstår vindkraften som den mest utvecklade av de förnybara 

energikällorna. Det faktum att vindkraften varken avger rök, miljöfarligt avfall eller kräver 

miljöfarliga bränsletransporter gör den till en eftertraktad energikälla. Det förtjänas nämnas att 

ett vindkraftverk kan sägas återgälda den energi som gått åt vid tillverkningen av detsamma 

på 3-6 månader.1  

 

År 2002 antog riksdagen en ren energiproposition. Propositionen klargör att den svenska 

miljöpolitikens mål är att, på kort och lång sikt, trygga tillgången på el och energi på med 

omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall dessutom skapa villkoren för en 

effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med 

låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett 

ekologiskt uthålligt samhälle. Sveriges elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem 

som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv 

energianvändning.2 I propositionen sätter man upp som mål att användningen av el från 

förnybara energikällor skall öka med 10 TWh från 2002 års nivå till år 2010.3 Målet har dock 

genom ett riksdagsbeslut i juni år 2006 höjts till 17 TWh till år 2016. Vad gäller vindkraften 

talar man i propositionen om ett planeringsmål på 10 TWh till år 2015.4 Detta motsvarar 6-7 

% av Sveriges elproduktion.5 

 

1.2 Kompensation för skada 

Inom miljörätten förekommer på olika sätt kompensationsformer för den som drabbas 

negativt av en verksamhet. Exempel på sådana bestämmelser återfinns bl.a. i 

                                                 
1 Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius, 2007, s. 173. 
2 Prop. 2001/02:143, s. 15. 
3 A.a., s. 84. 
4 A.a., s. 98. 
5 Boverkets Handbok ”Planering och prövning av vindkraftsanläggningar”, s. 18. 
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expropriationslagen och 31 och 32 kapitlen miljöbalken. De flesta av dessa 

kompensationsformer utgör en individuell ersättning för dem som drabbas av direkt skada.  

 

Vid etablering av vindkraft drabbas den fastighetsägare på vars mark vindkraftverkets 

fundament placeras av direkt skada, och erhåller därmed kompensation för intrånget. 

Vindkraften har dock en påverkan på sin omgivning som långt ifrån enbart begränsas till den 

enskilde fastighetsägarens mark. Det visuella ingrepp och det intrång vindkraftverk, separat 

eller i grupp, ger upphov till påverkar istället omgivningarna i stort. Trots att den berörda 

lokalbefolkningen ofta upplever att vindkraften orsakar stor skada för bygden i allmänhet, 

erbjuds ingen kompensationsform för denna typ av skada. Vindkraftsexploatörerna tillåts 

därmed ”dra nytta av de lokala resurserna” utan att ersätta den drabbade befolkningen; 

bygden. 

 

I vattenkraftssammanhang har denna problematik lösts genom institutet bygdeavgifter. 

Bygdeavgifterna erläggs av de tillståndshavande verksamhetsutövarna och används bl.a. till 

diverse allmännyttiga ändamål för den drabbade bygden som sådan. De avsatta medlen kan 

t.ex. användas i syfte att förbättra idrotts- och fritidsverksamheter eller bidra till bygdens 

kulturella aktiviteter.  

 

Med hänsyn till de likheter vind- och vattenkraft uppvisar vore det rimligt att införa en 

ersättningsform vid etablering av vindkraft liknande den som idag existerar i 

vattenkraftssammanhang.     

 

2. Bygdeavgifter i vattenkraftssammanhang  

2.1 Aktuell lagstiftning  

Dagens regler om bygdeavgifter finns i 6 kapitlet lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet. Här stadgas bl.a. att den som har tillstånd till 

vattenverksamhet skall betala en årlig bygdeavgift som bestäms av miljödomstolen att tas ut 

efter avgiftsenheter och avgiftsklasser om verksamheten innebär t.ex. drift av vattenkraftverk. 

Det stadgas vidare att om vattenverksamheten avser en utvidgning av annan vattenverksamhet 

eller, om utvidgning tidigare har skett, flera andra vattenverksamheter, för vilka tillstånd har 

lämnats enligt miljöbalken, skall en gemensam avgift fastställas såsom för en enda 

verksamhet. Bygdeavgiften skall enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen 

användas dels för att förebygga eller minska sådana skador av vattenverksamheten eller 

anläggningar för denna som inte har ersatts enligt 31 kapitlet miljöbalken och för att gottgöra 

sådana skador, dels för att tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av 

vattenverksamheten eller anläggningen för denna.6 Närmare bestämmelser om tillämpningen 

av bygdeavgifterna återfinns i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter av vilken 

                                                 
6 1 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
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det framgår att den som lider skada genom en vattenverksamhet skriftligen får ansöka hos 

miljödomstolen om bidrag ur avgiftsmedlen till kostnaderna för att förebygga eller minska 

sådan skada eller om ersättning för skadan.7 Sedan medel i mån av behov har avsatts för den 

ovannämnda användningen skall medlen i övrigt användas till investeringar för ändamål som 

främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.8   

2.2 1918 års vattenlag 

Vid etablering av vattenkraft förelåg det redan vid 1900-talets början en skyldighet för 

exploatören att erlägga en s.k. regleringsavgift, vilket motsvarar det vi idag kallar 

bygdeavgift. Begreppet bygdeavgift kom dock att användas först i 1983 års vattenlag9. 

Regleringsavgiften infördes i samband med tillkomsten av 1918 års vattenlag10 där det 

stadgades att regleringsavgiften skulle bestämmas av vattendomstolen för varje strömfall 

särskilt. Vid bestämmandet av avgiften togs hänsyn till den större eller mindre förändring av 

vattenstånds- och avrinningsförhållandena, som orsakades på grund av företaget, och den 

olägenhet eller fördel som genom företaget uppkom för den kringliggande bygden. Vidare 

togs hänsyn till den större eller mindre kostnad som var förenad med företaget, samt 

företagets ekonomiska betydelse för varje särskilt strömfall.11 

1918 års vattenlag stadgade vidare att regleringsavgifterna skulle användas i enlighet med 

följande. 

”Influtna avgifter skola efter de närmare bestämmelser, som härutinnan meddelas av 

Konungen, i första hand användas till förebyggande eller minskande av skada eller 

olägenhet, som vållas genom företaget och för vilken ersättning icke blivit av 

vattendomstolen bestämd, så ock till gottgörelse för sådan skada eller olägenhet. I den mån 

medlen förslå därtill, må de ock användas för tillgodoseende av annat ändamål beträffande 

den bygd, som beröres av företaget, såsom jordbrukets främjande, särskilt genom jords 

torrläggning, eller beredande av tillgång till elektrisk kraft för samfärdsel, jordbruk, 

hantverk eller småindustri eller eljest för befolkningens behov.”12  

Under det arbete som föregick lagförslaget uttalade departementschefen bl.a. följande. 

”Uti en vid 1915 års riksdag inom första kammaren väckt motion (n:r 40 av hr Pers) har 

motionären givit uttryck åt den uppfattningen, att i samband med tillåtelse till en 

vattenreglering skälig andel av företagets vinst borde tillförsäkras staten och vederbörande 

kommuner för att användas till motverkande av de risker ävensom tillgodoseende av de 

berättigade krav i övrigt, som äga samband med företaget. Till stöd härför framhålles 

bland annat, hurusom ett dylikt företag kan giva anledning till avsevärda 

naturförändringar i den omgivande bygden, varjämte företaget för den trakt, som berörs av 

densamma, kan medföra olägenheter i olika riktningar ävensom minskad trevnad. 

Motionärens framställning har i första hand föranletts av de förhållanden den på 

dagordningen stående regleringen av sjön Siljan kunde väntas medföra.”   

                                                 
7 4 § förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter 
8 8 § förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter 
9 Vattenlag (1983:291) 
10 Vattenlag (1918:523) 
11 4 kap 14 § vattenlag (1918:523) samt tredje lagutskottets utlånade nr 5 år 1959, s. 1 ff. 
12 15 § vattenlag (1918:523) 1918 års lydelse 
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”Vidare har jag ansett det vara av vikt att något närmare precisera de ändamål, för vilkas 

tillgodogörande avgiften må tagas i anspråk. I överensstämmelse med vad som i den 

förutnämnda motionen framhållits, har jag sålunda föreslagit, att avgiften i första hand 

skall användas till förebyggande eller minskande av skada eller olägenhet, som vållas 

genom företaget och för vilken ersättning icke bestämts att utgå i samband med domstolens 

medgivande till företaget, ävensom till gottgörelse för sådan skada eller olägenhet. I den 

mån influtna avgifter därtill lämna tillgång, kunna de därefter användas för tillgodoseende 

av allmännyttiga ändamål beträffande den omgivande bygden, såsom jordbrukets 

främjande särskilt genom torrläggningsföretag, eller beredande av tillgång till elektrisk 

kraft för samfärdsel, jordbruk, hantverk eller småindustri eller eljest för befolkningens 

behov.”13  

2.3 1944 års lagändring  

Genom en lagändring år 1944 jämställdes bygdeavgifternas båda användningsområden och 

åtskillnad gjordes därmed inte längre vad avsåg turordningen av pengarnas nyttjande.14  

Vid det arbete som föregick lagändringen konstaterade lagutskottet att vid undersökningar om 

regleringsavgifternas användning var det år 1944 bara i Norrbottens län som 

regleringsavgifterna kommit till användning. Under tiden till den 1 juli 1942 hade det där 

utbetalats omkring 250 000 kr, som gått till lappväsendet. Länsstyrelsen i Jämtlands län 

uttalade vad avsåg ändring av lagen p.g.a. de i länet pågående stora sjöreglerings- och 

kraftanläggningarna bl.a. följande. 

”…Den utvunna kraften vore så gott som uteslutande avsedd att transporteras till och 

utnyttjas i sydligare trakter av landet och endast en ringa del därav skulle komma länets 

befolkning till godo. De fördelar, som uppstode för den bygd, där dessa stora värden 

utoges, inskränkte sig i stort sett till de arbetstillfällen som bereddes befolkningen under en 

jämförelsevis kort byggnadstid samt till de i och för sig betydande skatteobjekt som de 

stora kraftverken och i viss mån även regleringsdammarna utgjorde för de särskilda 

kommuner dit de förlades. För bygden och länet i övrigt kunde några väsentliga fördelar 

av företagen eljest icke sägas uppstå. Däremot kunde genom dessa anläggningar och 

åtgärder i vissa avseenden stora skador och olägenheter uppstå, vilka berörde såväl 

enskilda rättsägare som mera allmänna intressen liksom även den jordbrukande 

befolkningens och andra befolkningsgruppers trevnad och levnadsförhållanden…”15 

Enligt länsstyrelsens uppfattning borde alltså avgifterna, i den mån de ej enbart avsåge 

ersättning för direkta lokala skador, få tagas i anspråk för kompensation av olägenheter av 

mera allmän art eller till gagn för hela den bygd som berördes av det reglerade vattendraget i 

dess helhet, och bestämmelserna i sådant hänseende förtydligas.16 De synpunkter som 

uppkommit avseende regleringsfrågan ledde till att en utredning i fråga om 

regleringsavgifterna. I en av justitiedepartementet upprättad promemoria angående ändring av 

vattenlagens bestämmelser angavs bl.a. följande.17   

                                                 
13 Nytt Juridiskt Arkiv Avdelning 2 1919, s. 245 ff.  
14 Tredje lagutskottets utlåtande nr 5 år 1959, s. 6.  
15 Proposition 1944:169, sid 13  
16 Andra lagutskottets utlåtande 1944 nr 33, sid. 6. 
17 Andra lagutskottets utlåtande 1944 nr 33, sid. 8. 
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”Genomförandet av regleringsföretagen har ej kunnat undgå att spoliera såväl ekonomiska 

som estetiska och kulturella värden, vilket för befolkningen ofta varit en kännbar förlust. 

Det ligger i sakens natur, att gottgörelse i form av skadestånd icke kan givas för alla de 

olägenheter som kanske framför allt under en övergångstid vållas bygden, och även om 

skadan skulle kunna värderas i pengar, försvinner ofta en mer eller mindre högt skattad 

nyttighet utan någon säkerhet att förlusten för bygdens del uppväges av ett nytillskott i 

annan form. Det torde därför vara synnerligen välgrundat att söka tillföra en bygd, som 

drabbas av mer eller mindre våldsamma ingrepp i naturförhållandena, en kompensation 

som blir av bestående värde. Såväl bygdekraftsinstitutet som bestämmelserna om 

regleringsavgifter synas ur dessa synpunkter vara av stor vikt..”18 

”Frågan, huruvida regleringsavgifter böra utgå i större omfattning än nu, är naturligtvis 

beroende av det syfte som regleringsavgifterna huvudsakligen böra tjäna. I detta 

hänseende torde med fog kunna anmärkas, att önskemålet om bygdens tillgodoseende på 

ett sätt, som medför varaktig nytta, i lagens nuvarande bestämmelser kommit att intaga en 

alltför undanskymd plats. Ett förnyat övervägande av frågan om ändamålet med 

regleringsavgifterna synes därför påkallat. Av betydelse är naturligtvis även den inverkan 

på kraftpriset som en skärpning av bestämmelserna om regleringsavgifter kan medföra. 

Att, såsom blivit ifrågasatt, helt frångå det nuvarande systemet, enligt vilket avgiften och 

den av företaget berörda bygden sammanknutits, och istället införa ett slags accis t.ex. till 

förmån för länet synes icke tillräckligt motiverat. En lösning som kan sägas utgöra en 

utveckling av den tankegång som kom till uttryck vid vattenlagens genomförande torde 

istället vara att föredraga.”19   

”Icke heller regleringsavgifterna äro direkt avsedda att åstadkomma en fördelning av 

vinsten. Av den redogörelse som förut lämnats framgår nämligen, att de enligt lagens ord i 

första hand skola användas till förebyggande eller minskande av skada eller olägenhet, 

som vållas genom företaget och för vilken ersättning icke blivit av vattendomstolen 

bestämd, så ock till gottgörelse för sådan skada eller olägenhet. Först i andra hand må 

avgifterna användas för tillgodoseende av annat ändamål beträffande den bygd som 

beröres av företaget, såsom jordbrukets främjande, särskilt genom jords torrläggning, eller 

beredande av tillgång till elektrisk kraft för samfärdsel, jordbruk, hantverk eller 

småindustri eller eljest för befolkningens behov. Den omständigheten att avgifterna i första 

hand skola användas för att förebygga och gottgöra skador torde i hög grad ha medverkat 

till att regleringsavgifterna, frånsett dem som utgå i Norrbottens län, ännu icke –  tjugutre 

år efter vattenlagens ikraftträdande – kommit till praktisk användning. Vidare bör 

framhållas, att vid angivande av de omständigheter, som vid regleringsavgifts 

bestämmande skola beaktas, lagen icke upptager något moment som understryker att 

avgiften skall bestämmas med hänsyn till bygdens behov. Hänsyn skall enligt gällande 

bestämmelser tagas dels till den större eller mindre förändring av vattenstånds- eller 

avrinningsförhållandena, som genom företaget förorsakas, och den olägenhet eller fördel, 

vilken härigenom uppkommer för den kringliggande bygden, dels ock till den större eller 

mindre kostnad, som är förenad med företaget, samt företagets ekonomiska betydelse för 

varje särskilt strömfall.”  

Den tanke, som nu kommit till uttryck i bestämmelserna om regleringsavgifter allenast 

genom att de förklarats skola, i andra hand, användas till hela bygdens bästa i den mån de 

förslå därtill, synes böra träda i förgrunden. Det kan icke bestridas, att det för 

befolkningen i en bygd är i viss mån stötande att den naturtillgång, som ett inom bygden 

                                                 
18 Andra lagutskottets utlåtande 1944 nr 33, sid. 9. Proposition 1944:169, sid. 24. 
19 Andra lagutskottets utlåtande 1944 nr 33, sid. 9. Proposition 1944:169, sid. 25. 
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befintligt sjösystem utgör, kan utnyttjas för andras intressen utan att bygden tillgodoses i 

vidare mån än som nu är förhållandet. Betydelsefulla vattenregleringar ha genomförts i 

trakter, där befolkningens livsvillkor äro väsentligt anspråkslösare än på andra håll. För 

befolkningen är det naturligt att sammanställa önskemålen om en standardhöjning med det 

synliga bevis för elektrifieringens framåtskridande i landet, som genomförandet av ett 

större vattenregleringsföretag i orten utgör för dem. Ur allmän synpunkt är det angeläget 

att mera avlägset belägna bygder icke avfolkas. Därest en sådan naturtillgång i bygden 

som en större sjö genom ett regleringsföretag tillför bygden en varaktig förmån t.ex. i form 

av elektrifiering eller nya vägar, kan den skedda förändringen av naturförhållandena 

antagas fästa befolkningen närmare bygden, under det att eljest motsatsen befaras.”20  

I promemorian föreslogs bl.a. följande. 

”..att vid bestämmande av regleringsavgifter först och främst skulle tagas hänsyn till 

bygdens behov. Enligt förslaget skulle emellertid därjämte beaktas de omständigheter som 

enligt gällande lag vore avgörande vid avgifternas fastställande. I fråga om användningen 

av avgifterna borde vidtagas den ändringen att avgifterna icke skulle tagas i anspråk för 

avhjälpande av skador och olägenheter utan helt avses för bygdens behov, såsom för dess 

förseende med elektrisk kraft, för vägar eller till annan åtgärd som genom jordbrukets 

främjande eller eljest beredde bygden varaktig förmån. Med bygden borde förstås den 

trakt, som direkt eller indirekt berördes av företaget och låge inom nederbördsområdet i 

fråga.”21  

I överensstämmelse med vad som angivits i promemorian upprättades sedan ett 

förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen. Förslaget om att 

regleringsavgifterna helt skulle användas till bygdens behov biträddes dock inte av 

departementschefen. 

2.4 1956 års lagändring  

På riksdagens begäran utförde Norrländska vattenkraftutredningen år 1955 en 

utredning rörande grunderna för utgörande av regleringsavgifter enligt vattenlagen. I 

tredje lagutskottets utlåtande nr 5 framgår att utredningen angående avgifternas 

användning uttalat bl.a. följande. 

”Utredningen har föreslagit att den i 15 § förekommande exemplifieringen av 

bygdeändamål, som skall tillgodoses genom avgifter, antingen helt utgår eller ersättes med 

en allmännare formulering, som ger vid handen att det primära är att underlätta bygdens 

anpassning till de ändrade förhållandena samt att ändamål av bestående värde för bygden 

och befolkningen därvid skall betjänas. Som ett skäl härför har utredningen anfört att en 

dylik uppräkning av vissa ändamål lätt leder till att dessa tillgodoses i första hand, medan 

andra får stå tillbaka. Bland ändamål som sålunda icke särskilt angivits i gällande lag men 

som är förtjänta av beaktande har utredningen omnämnt stödjande av näringslivet 

inklusive turistväsendet, förbättrande av kommunikationer, skapande av samlingspunkter 

såsom samlingslokaler eller hembygdsgårdar, främjande av en rationell 

elkraftsdistribution, byggande av vägar. I några remissyttranden har även framhållits 

önskvärdheten av att kunna använda avgifterna till naturvårdande ändamål.” 

Lagutskottet lämnade följande kommentar. 

                                                 
20 Andra lagutskottets utlåtande 1944 nr 33, sid. 10 f., Proposition 1944:169, sid 26. 
21 Andra lagutskottets utlåtande 1944 nr 33, sid. 11. Propostion 1944:169, sid 27. 
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”Självfallet är det av vikt att den i 15 § förekommande uppräkningen av bygdeändamål 

endast uppfattas som en exemplifiering och att även andra beaktansvärda behov av allmän 

art inom bygden blir tillgodosedda. Så har bestämmelsen också tillämpats i praxis, vilket 

omvittnats såväl av utredningen som av vissa remissinstanser och av departementschefen. 

En vid utredningens betänkande fogad tabellbilaga, innehållande bl.a. uppgifter om de 

ändamål, för vilka avgifter tagits i anspråk, ger vid handen att avgifterna kommer till en 

mycket skiftande användning. Bl.a. kan nämnas byggande av vägar, elektrifiering av 

fastigheter m.m., främjande av fiske, anslag till hushållningssällskaps jordbruksförsök, 

iordningställande av badplatser, bryggor och friluftsplatser, anläggande av vattenledning, 

bidrag till turiststation och bygdegård samt bidrag till lappväsendet. Som 

departementschefen även framhållit kan bl.a. även naturskyddet tillgodoses på denna väg. I 

likhet med departementschefen finner utskottet därför att någon lagändring på förevarande 

punkt icke behövlig.”22  

Departementschefen uttalade bl.a. följande. 

”Med frågan om avgiftsmedlens användning sammanhänger spörsmålet om tolkningen av 

bygdebegreppet. I likhet med utredningen anser jag ej möjligt att i lagtexten närmare 

definiera detta begrepp. Såsom utredningen framhållit bör bygdeområdet ej avgränsas för 

snävt. Det kan sålunda ej anses riktigt att dit hänföra endast trakten kring själva 

regleringsbassängen. Det må i detta sammanhang framhållas, att de utredningar, som i 

skilda sammanhang verkställts beträffande bygdekraftsinstitutet och som bl.a. avsett 

bestämningen av bygdebegreppet i samband med detta institut, ännu ej lett till 

lagstiftningsåtgärder.”23 

Lagutskottet uttalade vidare vad avser tolkningen av begreppen ”den kringliggande bygden” 

och ”den bygd som berörs av företaget” bl.a. följande. 

”Med hänsyn till de från fall till fall starkt skiftande förhållandena, i synnerhet beträffande 

omfattningen av skadeverkningarna av skilda regleringsföretag, är det självfallet icke 

möjligt att i lagtext giva en klar och entydig bestämning av dessa begrepp. När utskottet år 

1953 bl.a. efterlyste ett klarläggande av innebörden av bygdebegreppet åsyftades ej heller 

en sådan legal definition. Utskottets mening var närmast att utredningen skulle kunna leda 

fram till ett uttalande om att förevarande bestämmelser ej finge tolkas så snävt att endast 

trakten närmast omkring själva regleringsmagasinet komme att tillgodoses vid 

bestämmandet och utanordnandet av avgiftsmedel. Utskottet instämmer därför i de 

uttalanden i denna riktning som nu gjorts av såväl utredningen som 

departementschefen.”24  

2.5 1983 års vattenlag  

I propositionen som föregick vattenlagen från år 1983 uttalades bl.a. följande. 

”Bakom de nuvarande bestämmelserna om regleringsavgift ligger den uppfattningen att 

den vinst som ett kraftföretag ger ofta uppkommer på bekostnad av avsevärda 

naturförändringar i den omgivande bygden och olägenheter av olika slag för befolkningen 

och att det därför är rimligt att en del av denna vinst kommer bygden tillgodo i form av 

avgiftsmedel. Detta synsätt har enligt min mening alltjämt fog för sig. De betydande belopp 

som varje år kommer in i form av regleringsavgifter utgör en betydelsefull kompensation 

                                                 
22 Tredje lagutskottets utlåtande nr 5 år 1959, s. 18 f. 
23 Tredje lagutskottets utlåtande nr 5 år 1959, s. 14. Proposition 1959 nr 31 sid. 34 
24 Tredje lagutskottets utlåtande nr 5 år 1959, s. 19.  
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för de bygder som utsätts för sådana allmänna olägenheter som en vattenkraftutbyggnad 

medför. Den övervägande andelen av nu utgående avgifter avser glesbygdsområden i 

Norrland, där avgiftsmedlen gör stor nytta. Betydande belopp har utgått till sådana 

allmänna behov som sport- och fritidsverksamhet, vägbelysning och elektrifiering, turism, 

vägar, kulturella ändamål, renskötsel, va-anläggningar m.m. Man har anledning att räkna 

med att det fortfarande finns ett stort behov av avgiftsmedel för sådana ändamål. Även 

andra ändamål bör kunna komma ifråga. Jag anser det därför självklart att den nya 

vattenlagen bör innehålla en motsvarighet till nuvarande regleringsavgifter.”25   

2.6 Slutsatser 

Med utgångspunkt från vad som anförts i lagstiftningsarbetet förefaller det finnas så stora 

likheter mellan problematiken vid vatten- respektive vindkraftsutbyggnad att det är naturligt 

att införa bygdeavgift även beträffande vindkraft. Det är mycket som talar för att detta av 

olika skäl kan ske till ömsesidig nytta för vindkraftbranschen och den drabbade bygden. 

3. Anpassning av bygdeavgiften till vindkraftssammanhang 

De miljömässiga fördelarna med vindkraft är stora och planeringen för en utökad 

vindkraftsutbyggnad står för dörren. Vindkraften som energikälla för visserligen med sig 

miljömässiga fördelar med avseende på minskade föroreningar men innebär också ingripande 

förändringar i människors närmiljö, vilket under de senaste åren gett upphov till omfattande 

diskussioner. Vindkraftens tillväxt hindras följaktligen inte av sådant som traditionellt ger 

upphov till diskussion vid etablering av miljöfarliga verksamheter, utan motarbetas istället 

ofta p.g.a. den utseende- och känslomässiga förändringen av omgivningen som företaget 

innebär. De ingrepp och olägenheter som ett enstaka eller en grupp vindkraftverk föranleder 

för lokalbefolkningen på den ort där exploatering sker upplevs ofta som ytterst påtagliga. 

Vindkraftsexploatörernas utnyttjande av den lokala bygden och dess resurser leder till stora 

intäkter som varken kommer orten eller dess befolkning till del. Ett system likt det för 

bygdeavgifter i vattenkraftssammanhang torde kunna läka delar av denna känsla av intrång 

och utnyttjande.  

Ett system där vindkraftsexploatörerna erlägger delar av sin vinst, eller på annan grund 

beräknat belopp, som kompensation för ianspråktagandet av de lokala omgivningarna skulle 

bidra till att minska den negativa opinion som för närvarande gör sig gällande vad avser 

vindkraften. Det handlar således om att gottgöra den bygd som berörs av företaget och 

därmed tillgodose ortens gemensamma intressen. De avsatta medlen skulle med fördel kunna 

användas till allmänna behov såsom förbättring av infrastruktur, idrottsverksamheter och 

turism. Då de berörda områdena ofta är att hänföra till avfolknings- och glesbygder skulle 

dessa satsningar få stor betydelse för bygden i stort.  Förutom att förbättra förhållandena i 

allmänhet skulle ett system med bygdemedel också bidra till att skapa en positiv opinion vad 

avser en av våra mest miljövänliga energikällor.  

Jämtlands läns hushållningssällskap har i en studie diskuterat frågan kring ett avgiftsinstitut 

även i vindkraftssammanhang. Man anger här bl.a. följande.  

                                                 
25 Proposition 1981/82:130, sid 178.  
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”Motiven för betalning av bygdeavgift enligt vattenlagen är inte direkt överförbara på 

vindkraft. Vattenkraften medför helt andra fysiska ingrepp i miljön än vad som gäller för 

vindkraften. Vindkraftens ingrepp är ofta helt reversibla och begränsar sig till vägdragning 

och fundamentbygge. Vindkraften kan dock ha en betydande påverkan på 

landskapsbygden.  

Båda kraftslagen utnyttjar dock en resurs som är geografiskt knuten till orten där den 

utvinns. En lokal resurs som utvinns och där värdet av resursen tillfaller ägaren av 

produktionsanläggningen. Om man ser på bygdeavgiften i detta vidare perspektiv kan även 

vindkraften anses behöva betala för sitt utnyttjande av den lokala resursen.”26  

Bygdeavgifterna är till sin karaktär en ersättningsform som på intet vis behöver begränsas till 

en användning i enbart vattenkraftssammanhang. Det instrument som dessa avgifter utgör 

lämpar sig istället ytterst väl även i situationer av vindkraftsetablering. Detta med hänsyn till 

de likheter, vad avser påverkan på bygden och utnyttjandet av bygdens lokala resurser för 

utvinnande av elektrisk kraft, som de båda verksamheterna uppvisar. En reglering liknande 

den i vattenskaftssammanhang synes därmed fullt rimlig att införa även vad avser vindkraften.  

Som framgår av ovan refererade förarbeten har bygdeavgifterna sedan lång tid tillbaka utgjort 

ett fast element i svensk lagstiftning. De ståndpunkter som låg bakom regleringen är trots den 

tid som förflutit sedan tillkomsten högaktuella i dagens samhälle. Detta avspeglas inte minst i 

förarbetena till 1983 års vattenlag.  

Då vattenkraften i betydligt större omfattning än vindkraften ger upphov till direkta skador för 

sin omgivning finns det dock anledning att utforma reglerna om bygdeavgift annorlunda i 

vindkraftssammanhang. Vattenkraftverk riskerar t.ex. att skada inte bara de närmaste 

grannfastigheterna utan också t.ex. de fastigheter som är belägna upp- och nedströms det 

aktuella vattendraget.  I vindkraftssammanhang är den krets som direkt berörs av 

verksamheten istället i huvudsak begränsad till den fastighetsägare på vars mark 

vindkraftverket och därtill hörande anläggningar monteras. Med hänsyn härtill kan de 

individuella delarna av rätten till kompensation i form av bygdeavgiftsmedel utgå. Den för 

vindkraften aktuella regleringen, vad avser användningen av bygdeavgifterna, borde därmed 

endast ta sikte på att kompensera den drabbade bygden som helhet.  

Det skall i sammanhanget påpekas att närmare bestämmelser gällande de 

vindkraftsverksamheter som vid ikraftträdandet av nedanstående lagförslag redan 

tillståndsprövats eller anmälts bör lämnas i förordningsform. För att uppmärksamma läsaren 

på den skillnad som föreligger mellan pågående och nya vindkraftsverksamheter har dock 4 § 

i nedanstående lagförslag kompletterats.    

 

4. Förslag till lag 

4.1 Utgångspunkter 

                                                 
26 Hållbar utveckling av vindkraft – metodutveckling för fjällområdena Delstudie 4, Anna Hildebrand och Karin 

Örnfjäll, 2002, sid. 19. 
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Tillstånd till vindkraftverksamhet regleras enligt 9 kap miljöbalken och det synes naturligt att 

en bestämmelse om bygdeavgift vid vindkraft inarbetas i miljöbalkens avgiftskapitel med 

hänvisning till en särskild lag om bygdeavgift vid vindkraft. 

 

4.2 Lagförslag 

 

27 kap 8 § miljöbalken  

Bygdeavgifter och fiskeavgift  

8 a § Bestämmelser om fiskeavgift samt bygdeavgift för vattenkraft och vindkraft finns i 

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt lagen (2008:…..) 

om bygdeavgift vid vindkraft.  

 

Lag (2008:…..) om bygdeavgift vid vindkraft  

(där vi samlar den lagstiftning som i vattenkraftssammanhang finns i lag (1998:812) med 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och förordning (1998:928) om bygde- och 

fiskeavgifter)   

 

1 § Den verksamhetsutövare som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 

vindkraftsverksamhet skall betala en årlig bygdeavgift som bestäms av den kommunala 

nämnden, länsstyrelsen eller miljödomstolen att tas ut efter avgiftsenheter och avgiftsklasser 

enligt 2 och 3 §§. 

   Avser den tillstånds- eller anmälningspliktiga vindkraftsverksamheten utvidgning av annan 

redan befintlig vindkraftsverksamhet eller, om utvidgning tidigare har skett, flera andra 

vindkraftsverksamheter, för vilka tillstånd lämnats eller anmälan gjorts enligt miljöbalken, 

skall en gemensam avgift fastställas såsom för en enda verksamhet. Denna avgift ersätter 

tidigare avgifter. 

 

2 § Avgiftsenheter för vindkraftverk är varje enhet installerad generatoreffekt som omfattar 

trettio kilowatt och varje enhet om femtio kilowatt därutöver. 

   Avgift skall inte betalas för vindkraftverk, om antalet avgiftsenheter är mindre än tre. 

 

3 § För vindkraftverk är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhör 

klass 1: 2 procent av basbeloppet, 

klass 2: 4 procent av basbeloppet, 

klass 3: 6 procent av basbeloppet, 

klass 4: 8 procent av basbeloppet. 

   Med basbeloppet avses det basbelopp som har bestämts enligt lagen (1962:381) om allmän 

försäkring för det år som avgiften avser. 

   Vid inplacering i avgiftsklass skall det tas hänsyn till de mindre eller större förändringar i 

landskapsbilden samt de mindre eller större olägenheter eller fördelar för bygden som 

vindkraftsverksamheten eller anläggningar för denna medför.  
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4 § Bygdeavgift skall, för nytt vindkraftverk, tas ut från och med kalenderåret närmast efter 

det år då tillståndet till vindkraftsverksamheten togs i anspråk eller det år då anmälan om 

vindkraftsverksamheten gjordes till och med det år då verksamheten läggs ned. 

Verksamhetsutövare skall för vindkraftverk som vid lagens ikraftträdande redan 

tillståndsprövats eller anmälts erlägga bygdeavgift från och med kalenderåret närmast efter 

det år då lagen trädde ikraft.  

   Bygdeavgiften skall före varje kalenderårs utgång betalas till länsstyrelsen i det län där 

verksamheten huvudsakligen bedrivs. 

5 § När en dom eller ett beslut, som ålägger en verksamhetsutövare till en tillstånds- eller 

anmälningspliktig vindkraftsverksamhet att betala en bygdeavgift, har vunnit laga kraft, skall 

domen eller beslutet sändas till den myndighet till vilken avgiften skall betalas. 

 

6 § När vindkraftsverksamheten tas i anspråk, skall den tillstånds- eller anmälningspliktiga 

verksamhetsutövaren göra anmälan om tidpunkten för ianspråktagandet till länsstyrelsen. 

 

7 § Avgifter som betalats till länsstyrelsen skall utan dröjsmål sättas in i bank eller hos 

kreditmarknadsföretag mot ränta. 

   Om en avgift som skall betalas till länsstyrelsen inte har betalats inom föreskriven tid, skall 

myndigheten begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en 

fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. 

   Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar 

m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).  

 

8 § Om en bygdeavgift har betalats för en vindkraftsverksamhet som berör bygden inom flera 

län, skall avgiften fördelas mellan länsstyrelserna i de berörda länen i enlighet med vad de 

bestämmer i samråd. Om de inte kan enas, bestämmer regeringen fördelningen. 

 

9 § Avgiftsmedel skall användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller 

service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

   Till ändamål som avses i första stycket kan lämnas lån eller bidrag. Ett sådant lån eller 

bidrag får dock inte medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för 

ändamålet eller att staten eller berörda kommuner kan förorsakas inte avsedda kostnader. 

   När låne- eller bidragsbeloppets storlek bestäms, skall hänsyn tas till beskaffenheten av det 

ändamål som avses med lånet eller bidraget och hur stor del av kostnaderna för ändamålet 

som lånet eller bidraget kommer att utgöra. Hänsyn skall tas till statligt stöd som lämnas i 

annan ordning. 

10 § Ansökan om lån eller bidrag görs hos länsstyrelsen i det län där medlen skall användas. 

   Om ansökan gäller lån eller bidrag till främjande av rennäringen, skall länsstyrelsen med 

eget yttrande överlämna ärendet till Sametinget för avgörande. Storleken av de medel som 

skall stå till Sametingets omedelbara förfogande för främjande av rennäringen fastställs för 
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varje år av länsstyrelsen och Sametinget i samråd. Om myndigheterna inte kan enas om 

storleken av dessa medel eller, vid prövning av en ansökan, om behovet av ytterligare medel 

till detta ändamål, avgör regeringen frågan. 

   Beslut i låne- och bidragsärenden fattas av länsstyrelsen eller, i fall som avses i andra 

stycket första meningen, av Sametinget. Samråd skall ske med berörda kommuner och, om 

särskilda skäl föreligger, med miljödomstolens ordförande.  

11 § Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 10 § får inte överklagas. 
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Exempel bygdeavgifters storlek vid etablering av vindkraft 

 

Bygdeavgifternas storlek är bl.a. beroende av vilken avgiftsklass som respektive 

vindkraftverk hänförs till. Vilken avgiftsklass som ett vindkraftverk tillhör beror på de mindre 

eller större förändringar i landskapsbilden samt de mindre eller större olägenheter eller 

fördelar för bygden som vindkraftsverksamheten eller anläggningar för denna medför.  

 

Klass 1 = Företag med liten omgivningspåverkan eller som är lokaliserat till en avsides                  

                belägen trakt. 

Klass 2 = Företag med måttlig påverkan. 

Klass 3 = Företag med större påverkan.   

Klass 4 = Företag med en mycket stor påverkan. 

 

Beroende på vilken avgiftsklass som vindkraftverket är att hänföra till kommer beräkningen 

av bygdeavgiften att relateras till en viss procent av prisbasbeloppet (år 2007 uppgick detta 

prisbasbelopp till 40 300 kr)  

 

Klass 1: 2 % av basbeloppet 

Klass 2: 4 % av basbeloppet 

Klass 3: 6 % av basbeloppet 

Klass 4: 8 % av basbeloppet  

 

Den avgift som vindkraftverket p.g.a. sin ”klasstillhörighet” får skall sedan multipliceras med 

de antal avgiftsenheter som vindkraftverket består av. En avgiftsenhet utgörs av varje enhet 

installerad generatoreffekt som omfattar trettio kilowatt och varje enhet om femtio kilowatt 

därutöver.  

 

Exempel:  

 

Klass 1, storlek 850 kW = 13 702 kr/år 

Klass 2, storlek 850 kW = 27 404 kr/år  

Klass 3, storlek 850 kW = 41 106 kr/år 

Klass 4, storlek 850 kW = 54 808 kr/år 

 

Klass 1, storlek 3 MW = 48 360 kr/år 

Klass 2, storlek 3 MW = 96 720 kr/år 

Klass 3, storlek 3 MW = 145 080 kr/år 

Klass 4, storlek 3 MW = 193 440 kr/år 
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Förslag till lagstiftning angående Ledningsrätt för vindkraftverk 

___________________________________________________________________________ 

Bakgrund 

Upplåtelseformen ledningsrätt har funnits sedan 1970-talet och tillkom för att 

underlätta och påskynda processen när någon behövde utnyttja annans mark för 

framdragande av ledning för främst allmänna ändamål. Innan denna upplåtelseform 

inrättades löstes problematiken genom servitut, nyttjanderättsavtal eller till och med 

genom expropriation. Ledningsrätt innebär att den som vill utnyttja ett utrymme 

inom en fastighet för en ledning eller en annan anordning, tvångsvis kan få en rätt 

därtill. Frågan om huruvida ledningsrätt skall medges, avgörs efter förrättning som 

handläggs av lantmäterimyndigheten. Förrättningen inleds med att den som har 

behov av ledning på annans mark ansöker om ledningsrätt hos lantmäteriet. 

Ersättning för upplåtelsen skall utges enligt expropriationslagens 

ersättningsprinciper. 

Vindkraften har, såsom miljövänlig energikälla, under den senaste tiden lyfts fram 

som ett viktigt inslag i den svenska energipolitiken. Vindkraftens framtida betydelse 

betonas i politiska uttalanden och kommer också till uttryck i Energimyndighetens 

planeringsmål, kommunernas detaljplaneläggning samt genom de stora antal 

vindkraftverk som idag planeras av företag runt om i Sverige. Gällande 

planeringsmål är att Sverige år 2015 ska producera 10 TWh i form av vindkraft. Då 

detta är en stor utbyggnad som skall ske under relativt kort tid kommer detta att ställa 

stora krav på bl.a. åtkomst till mark lämplig för detta ändamål. 

 För att Sverige skall ha rimlig möjlighet att uppnå de uppställda målen om en kraftigt 

ökad vindkraftsutbyggnad krävs det därför att exploatörerna på ett enkelt och snabbt 

sätt bereds tillgång till mark lämplig för vindkraftsetablering. Dagens lagstiftning 

utvisar endast två möjligheter avseende åtkomsten av mark, frivilliga 

överenskommelser med fastighetsägarna eller någon form av expropriationsrättsligt 

förfarande. Då expropriationsalternativet oftast innebär en mycket kostsam och 

långdragen process, träffas vanligtvis överenskommelser med den ifrågavarande 

fastighetsägaren, vilket i många fall leder till alltför högt tilltagna ersättningsnivåer. 

Lämpligare och mer ändamålsenligt vore därför att låta vindkraftverk omfattas av 

ledningsrättslagen. Med hänsyn till de diskussioner som föregick 2004 års 

lagändring, då mobilmaster och antenner kom att omfattas av ledningsrätt, vore det 

lämpligt att även låta vindkraftverk kunna bli föremål för ledningsrätt.   

Gällande lag 

Ledningsrättslagen (1973:1144) stadgar att lagen gäller för bl.a. följande ledningar: 
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1. ledning som ingår i ett elektriskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt 

allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller 

liknande ändamål och 

2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för 

sådan ledning som avses i första punkten. 

Ledningsrättslagen stadgar vidare att begreppet ”ledning” också innefattar sådana för 

ledningens ändamål erforderliga anordningar som transformatorer och andra 

tillbehör. Begreppet har dock genom en lagändring år 2004 utökats ytterligare och till 

kategorin ledning (i enlighet med första punkten ovan) hänförs därmed också 

anordningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. 

Det råder därmed ingen tvekan om att det t.ex. går att få ledningsrätt för en basstation 

som är förbunden med en teleledning som ingår i ett telekommunikationssystem för 

allmänt ändamål. Detta då basstationen i dessa fall kan betraktas som s.k. tillbehör 

till ledningen.27 Sedan år 2004 kan också anordningar som t.ex. master och antenner, 

trots att dessa inte är att se som tillbehör till ledningen, ges ledningsrätt. Frågan är då 

om det utifrån vad som anges i ledningsrättslagen och dess förarbeten går att likställa 

anordningar som master och antenner med vindkraftverk, och om sålunda även dessa 

kan komma att bli föremål för ledningsrätt. Helt klart är att detta i så fall fordrar ett 

tillägg till gällande lagstiftning. 

I förarbetena till ledningsrättslagen framhålls att utredningen om ledningsrätt påpekat 

att de ledningar som bör omfattas av ledningsrätt som regel representerar ett stort 

såväl allmänt som enskilt intresse och oftast är mycket kostsamma att dra fram. Det 

kan vidare innebära mycket allvarliga konsekvenser om rätten av någon anledning 

upphör.28  

Ledningsrätt för master och antenner  

Uppbyggnaden av 3G-nät 

Ledningsrättslagen kom som sagt år 2004 att omfatta även anordningar ingående i 

elektroniska kommunikationsnät, exempelvis master och antenner. Bakgrunden till 

lagändringen var det påbörjade arbetet med uppbyggnaden av tredje generationens 

mobiltelesystem (3G). Överföringshastigheten i dessa nät är högre vilket bl.a. 

resulterar i att det för uppbyggnaden krävs betydligt fler basstationer än i tidigare 

mobiltelefonisystem. Totalt beräknades behovet av nya basstationer uppgå till 

20 000. En basstation består av teknisk utrustning, radioutrustning och en antenn, 

vanligen monterad på en mast eller byggnad. Post- och telestyrelsen beviljade i slutet 

av år 2000 tillstånd för fyra företag att bygga 3G-mobiltelesystem. Nätet skulle enligt 

                                                 
27 Prop. 2003/2004:136, s. 12. 
28 Prop. 1973:157, s. 24. 
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tillståndsvillkoren ha varit utbyggt senast den 31 december 2003. Företagen begärde 

dock lättnader i tillståndsvillkoren bl.a. med hänvisning till svårigheterna att få 

bygglov för master.29  

Ledningsrätt eller nyttjanderättsavtal 

Av den diskussion som föregick lagförslaget om att även anordningar som inte är att 

hänföra till tillbehör till ledningar skulle omfattas av ledningsrättslagen framgår bl.a. 

följande.  

”Som tidigare nämnts är målet att alla företag och enskilda i landet skall ha tillgång 

till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer och att Sverige i ett 

internationellt perspektiv skall ligga i framkanten i detta avseende. För att detta mål 

skall uppnås är det nödvändigt att det finns goda förutsättningar att bygga ut de 

befintliga telekommunikationsnäten och att bygga nya nät. Det förutsätter bl.a. bra 

och effektiva möjligheter att få tillgång till mark för byggnationen.”30 

”Basstationer och radiolänkstationer är numera nödvändiga komponenter i såväl 

nät för fasta som nät för mobila kommunikationstjänster. Det framstår mot denna 

bakgrund som naturligt att det skall vara möjligt att få ledningsrätt inte bara för 

ledningar och anordningar som utgör tillbehör till ledningar utan även för andra 

anordningar som ingår i näten”.31   

Ett flertal remissinstanser invände att det inte fanns något behov av att kunna upplåta 

ledningsrätt för t.ex. master. Detta då det i förkommande fall är vanligt med frivilliga 

uppgörelser mellan operatörer och fastighetsägare, dvs. genom nyttjanderättsavtal. 

Remissinstanserna påpekade vidare att det fanns en möjlighet att expropriera marken 

för det fall frivilliga överenskommelser inte kunde nås. Mot denna bakgrund ställde 

man sig således negativ till förslaget. Ledningsrättsutredningen menade i sin tur att 

ledningsrätt för ledningens innehavare innebar flertalet fördelar framför på avtal 

grundade nyttjanderätter, detta då ledningsrätten inte är begränsad i tiden utan gäller 

för all framtid. Den behöver således inte förlängas när, som i nyttjanderättsavtalens 

fall, avtalstiden löper ut för att inte upphöra att gälla.  

Ledningsrätt är också bättre ur ett sakrättsligt perspektiv, t.ex. vid en överlåtelse eller 

en exekutiv försäljning av fastigheten. Ledningsrätten har vidare en starkare ställning 

än nyttjanderätten vid en eventuell fastighetsreglering. Utredningen konstaterade 

därmed att innehavarna av elektroniska kommunikationsnät hade ett intresse av att 

kunna få just ledningsrätt för alla nätdelar och att de operatörer som använde sig av 

trådlös telekommunikation inte hade mindre behov av dessa ledningsrättens fördelar 

än andra operatörer. Man menade vidare att remissinstanserna inte ifrågasatte de 

fördelar ledningsrätten har utan snarare kritiserade förslaget då 
                                                 
29 Prop. 2003/04:136, s. 9. 
30 Prop. 2003/2004:136, s. 13. 
31 Prop. 2003/04:136, 13. 
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ledningsrättsupplåtelse kan ske mot fastighetsägarens vilja och därmed ha 

expropriativ karaktär. Den fråga som utredningen hade att ta ställning till var därmed 

om det fanns skäl att ge operatörer m.fl. tillgång till en upplåtelseform som kan 

användas även i fall då fastighetsägaren motsätter sig upplåtelsen.32  

Svårigheter att träffa frivilliga uppgörelser   

Lagändringen år 2004 aktualiserades av de svårigheter avseende markåtkomst som 

avsaknaden av frivilliga överenskommelser mellan operatörer och fastighetsägare 

gav upphov till. I propositionen uppges exempelvis följande. 

”Utbyggnaden av 3G-nätet har hittills i stor utsträckning säkrats genom 

nyttjanderättsavtal. Lantmäteriverket har uppgett att det i januari 2003 hade kommit 

in cirka 100 ansökningar om ledningsrätt till lantmäterimyndigheterna avseende 

master o.d., hänförliga till 3G-nätet. Enligt Lantmäteriverket och några operatörer 

har det i många av dessa fall inte gått att få till stånd frivilliga uppgörelser med 

fastighetsägaren. De uppgifter som lämnades vid remissmötet den 18 september 

2003 tyder på att frivilliga överenskommelser vanligen har kunnat träffas såvitt 

gäller fastigheter som ägs av privatpersoner men att problem ofta har uppkommit vid 

förhandlingarna med större fastighetsägare, t.ex. kommuner.                        

Om man enbart ser till antalet fall där det hittills inte har gått att få till stånd 

frivilliga uppgörelser, kan behovet av att vid uppbyggnaden av 3G-nätet använda en 

upplåtelseform som också kan användas mot fastighetsägarens vilja synas vara 

förhållandevis begränsat. När man bedömer behovet av lagstiftning, måste man 

emellertid också beakta operatörernas särskilda behov. Vid framdragande av en 

längre ledning som skall gå över ett flertal fastigheter finns alltid risken att någon 

enstaka fastighetsägare motsätter sig en upplåtelse, något som skulle kunna äventyra 

hela ledningen. Det är uppenbart att det i denna situation måste finnas en möjlighet 

till tvångsupplåtelse som kan komplettera de frivilliga överenskommelser som träffas 

med flertalet fastighetsägare. När det gäller anläggande av master o.d. är behovet av 

att få tillgång till ett visst bestämt utrymme inte lika tydligt. Är en fastighetsägare 

inte beredd att upplåta utrymme, går det ofta att vända sig till en annan 

fastighetsägare och bygga masten på hans eller hennes fastighet. Så är emellertid 

inte alltid fallet. De krav som ställs på 3G-operatörerna om att näten skall ha en hög 

täckningsgrad (99,98 procent av Sveriges befolkning) och viss teknisk funktionalitet 

liksom topografiska förhållanden gör att det ibland inte finns någon annan 

fastighetsägare att vända sig till. 

Vår slutsats är därför att det även när det gäller anläggande av master o.d. finns ett 

klart behov av att kunna få till stånd upplåtelser mot fastighetsägarens vilja. Det 

mest naturliga är då att detta sker genom upplåtelse av ledningsrätt. Det alternativ 

som några remissinstanser har nämnt, nämligen expropriation, utgör ett alltför 
                                                 
32 Prop. 2003/04:136, 13 och 14. 
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omständligt och kostsamt förfarande för tvångsupplåtelse av utrymme för en mast 

eller en antenn.” 33 

Privatekonomiska intressen  

Förslaget att utvidga det antal objekt som skulle kunna bli föremål för ledningsrätt 

gav upphov till häftiga diskussioner. Av propositionen framgår bl.a. följande.  

”När ledningsrättslagen infördes, förvaltades ledningsinfrastrukturen på 

teleområdet av statliga verk och av andra offentligt ägda subjekt som drevs utan 

egentligt vinstintresse. Numera handhas ledningsrätten framför allt genom enskilda 

rättssubjekt som drivs med starka privatekonomiska vinstintressen. Flera 

remissinstanser, bl.a. LRF och Fastighetsägarna Sverige, anser att det sistnämnda 

förhållandet motiverar en översyn av ledningsrättslagens ersättningsbestämmelser 

och att denna översyn bör ske före en eventuell utvidgning av ledningsrättslagens 

tillämpningsområde. 

Uppbyggandet och bibehållandet av sådana ledningsnät som avses i 

ledningsrättslagen, t.ex. teleledningar för allmänt ändamål, och de nu aktuella 

kommunikationsnäten bärs enligt vår mening upp av starka allmänintressen. Det 

förhållandet att näten inte förvaltas av offentligt ägda rättssubjekt har i detta 

sammanhang begränsad betydelse. Det är därför inte nödvändigt att i detta 

lagstiftningsarbete göra några ändringar i ledningsrättslagens 

ersättningsbestämmelser.  

Sammanfattningsvis anser vi att övervägande skäl talar för att det skall vara möjligt 

att upplåta ledningsrätt för master och andra anordningar som ingår i elektroniska 

kommunikationsnät. Det bör gälla oavsett om anordningarna har förbindelse med en 

ledning eller inte. 

Vårt förslag innebär att det i viss utsträckning kommer att vara möjligt att ta 

utrymme i anspråk för master m.m. mot fastighetsägarens vilja. Självfallet bör denna 

möjlighet utnyttjas med stor försiktighet. Såsom påpekades vid tillkomsten av 

ledningsrättslagen bör lantmäterimyndigheten i möjligaste mån grunda ett 

ledningsbeslut på en frivillig uppgörelse mellan fastighetsägaren och innehavaren av 

ledningen (jfr prop. 1973:157 s. 86).”34 

”I det nya andra stycket har införts en bestämmelse om att anordning som ingår i ett 

elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål men som inte utgör ledning vid 

tillämpning av lagen skall anses som ledning. Begreppet ”ledning” i 

ledningsrättslagen avser metalltråd, kabel eller annan elektrisk ledare, slang, rör 

m.m. samt helt oundgängliga tillbehör såsom stolpar, stag och fästen (jfr prop. 

1973:157 s.131). Uttrycket ”anordning…som inte utgör ledning” omfattar alltså 

                                                 
33 Prop. 2003/04:136, s. 14. 
34 Prop. 2003/04:136, s. 15-17. 
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anordning som inte kan betecknas som ledning i den angivna bemärkelsen. För att 

anordningen i förevarande sammanhang skall anses som ledning måste den ”ingå” i 

ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Det innebär att den måste 

ha anknytning till ett konkret kommunikationsnät av det aktuella slaget; det går 

alltså inte att upplåta ledningsrätt enbart för en tom kanalisation, oavsett om denna 

är ägnad att senare användas som en del i ett elektroniskt kommunikationsnät. Som 

exempel på anordningar som omfattas av bestämmelsen kan nämnas telestationer, 

basstationer, radiostationer och radiolänkstationer. Till anordningen får därvid 

räknas såväl den tekniska utrustning som åstadkommer den elektroniska 

kommunikationen som de master, skåp, byggnader m.m. som är oundgängligt 

nödvändiga för den tekniska utrustningens funktion. 

En anordning av det nu aktuella slaget kan ibland utgöra s.k. tillbehör till en ledning 

som den är fysiskt förbunden med (se 3 §). Den kan därmed omfattas av samma 

ledningsrätt som själva ledningen. Det finns emellertid inget hinder mot att i stället – 

i enlighet med den föreslagna bestämmelsen – betrakta anordningen som en 

självständig ”ledning” och göra den till föremål för en självständig 

ledningsrättsupplåtelse. Det innebär bl.a. att, om anordningen ägs av en person och 

ledningen av en annan person, ledningsrätten till anordningen respektive ledningen 

kan tilläggas olika personer.”35    

Ledningsrätt för vindkraftverk  

Utbyggnad av vindkraften 

Det idag gällande planeringsmålet för vindkraft fastställdes år 2002 och uppställer ett 

mål på 10 TWh el producerad av vindkraft till år 2015. Genom 

vindkraftspropositionen ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt 

vindbruk”, som antogs av riksdagen i mitten av år 2006, betonades vikten av att 

kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade 

förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar 

elproduktion från vind.36  

Energimyndigheten har därefter under slutet av år 2007 kommit med ett nytt förslag 

till planeringsmål till år 2020 uppgående till hela 30 TWh, varav 20 TWh från 

landbaserad vindkraft och 10 TWh från vindkraftverk baserade i vattenområden. Ett 

totalt uppnående av detta mål skulle innebära en ökning av antalet vindkraftverk från 

knappt 900 till 3000-6000 beroende på effekt. Planeringsmålet syftar enligt 

Energimyndigheten till att ge signaler till hur mycket vindkraft som ska kunna 

hanteras i den fysiska planeringen. Uppställandet av målet skall skapa incitament till 

åtgärder vilka gör att lokalisering av vindkraft till bra vindlägen eller tillgången till 

                                                 
35 Prop. 2003/04:136, sid. 28 och 29. 
36 Prop. 2005/06:143, sid. 1. 
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överföringskapacitet i elnät inte skall vara ett hinder för en snabb expansion.37 

Energimyndigheten konstaterar vidare att det kommer att krävas en kraftig 

utbyggnadstakt om Sverige skall kunna producera 30 TWh vindkraft till år 2020. 

Elproduktionen från vindkraft skulle då behöva öka med i genomsnitt 28 procent per 

år, vilket motsvarar uppförande av 150-400 vindkraftverk per år. Ett uppfyllande av 

målet skulle innebära att antalet vindkraftverk i varje kommun skulle vara 10-20 

stycken. Därmed skulle den totala ytan som vindkraftverken gör anspråk på vara 

1500-3000 m², vilket ungefärligen motsvarar storleken på hela Öland respektive 

Blekinge.38      

Enligt en kartläggning genomförd av tidningen Affärsvärlden konstaterades att det i 

dagsläget finns planer motsvarande omkring 4000 vindkraftverk med en beräknad 

kapacitet på 45 TWh till en total kostnad av ca 200 miljarder kronor.39 

Sammantaget finns det därmed både långtgående politiska planeringsmål för 

vindkraftsutbyggnaden men också enorma planerade satsningar från både 

myndigheters och enskilda företags sida. Det är också värt att påpeka att de 

planerade målsättningarna också anknyter till ett flertal av de av riksdagen antagna 

miljömålen såsom en begränsad klimatpåverkan och frisk luft.  

Slutsatser  

De mål för en utökad vindkraftsutbyggnad som presenterats ovan kräver för sitt 

förverkligande att etableringsprocessen förenklas, på alla plan. Det av 

Energimyndigheten fastställda planeringsmålet har bl.a. till syfte att hjälpa till vid 

den kommunala planeringen och underlättar lokaliseringen av vindkraftverk till 

gynnsamma lägen, allt för att inte samhällsplaneringen skall innebära ett hinder för 

en snabb vindkraftsexpansion. Den stora utbyggnad av vindkraften som vårt 

samhälle står inför kommer dock att hämmas med tanke på svårigheterna att få 

tillgång till lämpliga markområden. Precis som planeringsmålen skall vara ett 

instrument för bl.a. kommunerna att genom sin planering underlätta vindkrafts-

etableringen, skulle möjligheten till ledningsrätt för själva vindkraftverket få stor 

betydelse för påskyndandet av utbyggnaden, vilket också är en förutsättning för att 

uppnå uppsatta mål.  

I dagsläget träffas visserligen överenskommelser mellan vindkraftsexploatörer och 

fastighetsägare, om etablering på de sistnämndas mark. Detta faktum innebär dock 

inte att det föreligger ett fungerande markåtkomstsystem. Hänsyn måste i detta 

sammanhang tas till den situation som vindkraftsexploatörerna befinner sig i vid 

förhandling med fastighetsägarna. Då de frivilliga överenskommelserna, i stort sett, 

är den enda möjligheten för exploatörerna att få tillgång till marken innebär det att 

                                                 
37 Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020, ER 2007:45, s. 5. 
38  Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020, ER 2007:45, s. 13. 
39 Affärsvärlden, ”Rena snurren”, 2007-12-07. 
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exploatören tvingar utge ersättningar som vida överstiger den förlust eller skada som 

fastighetsägaren lider. Detta innebär att fastighetsägare som skall upplåta mark för 

vindkraftverk kraftigt överkompenseras jämfört med bl.a. fastighetsägare som blir 

föremål för etablering av starkströmsledningar eller annan infrastruktur. Detta är inte 

önskvärt vare sig från samhällsekonomisk utgångspunkt eller med hänsyn till 

likabehandlingsprincipen. Dagens lagstiftning försätter därmed vindkraftsexploatör i 

en orimlig situation och fördelar samhällets resurser på ett olämpligt sätt. Med 

hänsyn till det allmänna ändamål som produktionen av miljövänlig el innebär och 

med hänsyn till de ambitiösa mål som satts upp vad avser el producerad från 

vindkraft är det inte en i framtiden hållbar lösning att vindkraftsexploatörerna, på sätt 

som idag är fallet, utlämnas till fastighetsägarens godtycke. Då möjligheterna till 

etablering av vindkraft uteslutande är beroende av tillgång till platser med lämpliga 

topografiska förhållanden och därmed gynnsamma vindförhållanden är utbudet av 

lämpliga platser starkt begränsat.  

Ledningsrättslagen tillkom för att underlätta uppbyggnaden av verksamheter av stor 

vikt för vårt samhälle. Enligt de målsättningar som uppställts i dagens samhälle skall 

vindkraften tillåtas ta ett mycket stort utrymme. För att det skall finns någon rimlig 

möjlighet att uppfylla målen krävs att möjligheten till markåtkomst blir föremål för 

statliga avvägningar. Det måste ses som såväl olämpligt som oskäligt att de 

avgörande besluten om den framtida vindkraftsutbyggnaden ligger i 

fastighetsägarnas händer. Mot bakgrund av de diskussioner som fördes i samband 

med 3G-nätets framväxt, som kom att innebära att begreppet ledning utvidgades till 

att också omfatta t.ex. master och antenner, måste det ses som fullt jämförbart att 

också hänföra vindkraftverk till denna kategori.    

5. Bestämmelsens inplacering i ledningsrättslagen 

Det bör framgå av 2 § ledningsrättslagen att vindkraftverk skall kunna omfattas av 

ledningsrätt. Hur detta lagtekniskt bör regleras måste, med hänsyn till regleringens 

komplexitet, systematik och terminologi, överlåtas åt lagstiftaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


