
Allmänna bestämmelser vid nedläggning av 
elektriska starkströmsledningar i vägområde, ABEL 06

www.vv.se/ledningaravtal

Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade med utgångspunkt från vad som 
förekommit vid förhandlingar mellan Vägverket [orgnr 202100-0639], å ena sidan, 
och Svensk Energi [orgnr 8020000-7590], å den andra. 

§ 1 ALLMÄNT

Vad som föreskrivs i detta avtal skall, om annat inte följer av nedan upptagna 
bestämmelser, inkorporeras till beviljande av sådant tillstånd att dra ledningar 
eller utföra arbete på redan dragen ledning som föreskrivs i väglagen (1971:948).

Avtalet gäller förhållandet mellan å ena sidan ledningsinnehavare som är med-
lemmar i Svensk Energi, se bilaga A, och å andra sidan Vägverket, Vägverkets 
väghållningsmyndigheter eller annan, närmare i avtalet upptagen, tredje part. 

§ 2 DEFINITIONEr

Definitioner redovisas i bilaga B. 

§ 3 ÅTAGANDEN

Generellt
Ledningsinnehavaren skall vid allt arbete på väg följa Vägverkets vid varje tid-
punkt gällande interna föreskrifter rörande säkerhet på väg, se bilaga C 

Det åligger ledningsinnehavaren att i god tid informera de fastighetsägare som 
har enskilda utfarter mot den allmänna vägen, och berörs av planerade åtgärder, 
om arbetenas utförande.

Det ankommer på ledningsinnehavaren att inhämta eventuella ytterligare till-
stånd i ärendet där prövning skall ske i annan ordning.

För varje förekommande arbete inom vägområdet avseende framtida reparation, 
komplettering med ny kabel, byte av kabel, underhåll eller tillsyn av starkströms-
ledning skall ledningsinnehavaren först inhämta särskilt tillstånd från väghåll-
ningsmyndigheten. Ansökan om sådant tillstånd skall göras på särskild blankett 
som tillhandahålls av väghållningsmyndigheten, bilaga D 

Inget arbete får, om annat inte följer av vad som föreskrivs i det vidare, påbörjas 
förrän väghållningsmyndigheten meddelat sådant tillstånd.
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AkuT ÅTGÄrD

Om det på grund av inträffad skada krävs akut reparation m.m. av en ledning 
som har dragits inom ett vägområde får arbetet påbörjas utan tillstånd eller an-
mälan. Ledningsinnehavaren skall dock utan oskäligt dröjsmål underrätta väg-
hållningsmyndigheten om arbetet. 

TrAFIkANOrDNINGspLAN

En trafikanordningsplan enligt Vägverkets interna föreskrifter, eller härefter gäl-
lande motsvarande föreskrifter, skall inlämnas till berörd väghållningsmyndig-
het för granskning och godkännande minst tre veckor innan arbetet påbörjas, se 
bilaga C och E

Ledningsinnehavaren skall i förväg upprätta de generella trafikanordningsplaner, 
enligt bilaga C och E, som kan komma att behövas vid akuta reparationsarbeten.

§ 4 ANVIsNING AV LÄGE M.M. 

Ledningsinnehavaren skall redovisa ledningsanläggningen enligt vad som när-
mare följer av Vägverkets krav på detaljprojektering, bilaga F.

Respektive väghållningsmyndighet meddelar utrymme för förläggning m.m. i 
samband med tillståndsgivningen. 

Om vägrätten upphör att gälla, och detta förhållande påverkar avtalsförhållan-
det, skall väghållningsmyndigheten utan oskäligt dröjsmål underrätta lednings-
innehavaren därom. Annan part ansvarar inte i något avseende för ledningsinne-
havarens kostnader i samband med vägrättens upphörande. 

§ 5 uTFÖrANDETEkNIskA krAV

Allmänt
Ledningsinnehavaren skall vid allt arbete följa de vid varje tidpunkt gällande 
regler och tekniska krav som anges i Vägverkets, vid tidpunkten gällande, publi-
kationer, bilagor F och G. Det åligger väghållningsmyndigheten att på enklaste 
sätt tillkännage nu upptagna regler och krav.
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Ledningsinnehavaren ansvarar för att erforderliga markundersökningar har ut-
förts samt att resultatet beaktas vid projekteringsarbetet. Ledningsinnehavaren 
ansvarar också för att hänsyn tas till andra faktorer som kan inverka på val av 
material och arbetsutförande, så att man förebygger sättningar, ledningsbrott, 
läckage, frysning, m.m. Särskild hänsyn skall tas till artrika vägkanter, kulturvä-
gar, alléer, grundvattenskydd, grundförstärkningsåtgärder, materialskiljande duk, 
dräneringsledningar m.m.

Återställning
Ledningsinnehavaren skall, sedan arbete utförts inom vägområde, genom egen 
försorg återställa området i det skick som det befann sig i före arbetets början. 
Ledningsinnehavarens arbete skall utföras snarast möjligt eller inom den tid som 
väghållningsmyndigheten bestämmer.

Om väghållningsmyndigheten så begär skall dock vägbeläggning som skadats vid 
ledningsarbetet återställas genom väghållningsmyndighetens försorg. Uppstår 
sättningar till följd av ledningsarbete, skall de arbeten som sättningarna föran-
leder, om väghållningsmyndigheten begär det, utföras genom väghållningsmyn-
dighetens försorg. Åtgärder som vidtas genom väghållningsmyndighetens försorg 
utförs på ledningsinnehavarens bekostnad. 

Kvalitetsplan
Före anläggningsarbetets påbörjande skall en kvalitetsplan, enligt Vägverkets 
vid tillfället närmare angivna kvalitetskrav, upprättas och godkännas av väghåll-
ningsmyndigheten, bilaga F och G.

§ 6 sYN

Syn före arbetenas påbörjande
Väghållningsmyndigheten äger påkalla syn före arbetenas påbörjande. Vid sådan 
syn skall bedömning av vägens och vägområdets tillstånd utföras av väghåll-
ningsmyndigheten och ledningsinnehavaren gemensamt.

Syn efter arbetenas avslutande
Väghållningsmyndigheten utövar den tillsyn under arbetets utförande som myn-
digheten anser erforderlig. Ledningsinnehavaren skall anmäla arbetet för syn till 
väghållningsmyndigheten senast en vecka efter att det slutförts.

Väghållningsmyndigheten kallar till syn och utser besiktningsman.
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Ledningsinnehavaren är skyldig att avhjälpa de fel som antecknas i protokollet 
från synen. Ledningsinnehavaren äger dock rätt att, senast en vecka efter det att 
protokollet från synen kommit den till del, skriftligen inkomma med anmärk-
ningar mot utförd syn. Det ankommer därefter på väghållningsmyndigheten att 
besluta om huruvida en ny syn skall äga rum. Om väghållningsmyndigheten 
förordnar om en ny syn skall parterna gemensamt utse besiktningsman. I övrigt 
gäller vad som föreskrivs i denna handling.

Om ledningsinnehavaren inte avhjälper fel inom föreskriven tid, får väghållnings-
myndigheten avhjälpa felet på den förstnämndes bekostnad.

Väghållningsmyndigheten åtgärdar skador som innebär fara för trafikanterna, 
om det uppstår sådana skador under arbetets utförande eller efter arbetets fär-
digställande men innan slutsyn skett, och väghållningsmyndigheten bedömer att 
ledningsägaren inte hinner åtgärda skadan. Åtgärderna utförs på ledningsinne-
havarens bekostnad.

Relationshandlingar
Relationshandlingar och faktureringsunderlag skall upprättas genom ledningsin-
nehavarens försorg och överlämnas till väghållningsmyndigheten senast en vecka 
före slutbesiktningen. Av relationshandlingarna skall framgå verkligt utförande 
och verkligt läge. Läget skall vara relaterat till det rikets koordinatsystem samt 
uppfylla erforderliga noggrannhetskrav, se bilaga H och I

Efterjusteringar och skador.
Ledningsinnehavaren svarar, efter väghållningsmyndighetens begäran härom, för 
erforderliga efterjusteringar under två år efter godkänd syn. Det nu sagda gäller 
såväl utförande som kostnader. Efterjusteringarna skall utföras så att vägom-
rådet återfår det skick som det befann sig i före arbetenas början. Väghållnings-
myndigheten kan dock utföra akuta åtgärder om det föreligger fara för trafikan-
terna. Även i detta fall skall ledningsinnehavaren stå för kostnaderna.

Ledningsinnehavaren svarar även för skador efter det att tvåårsperioden löpt 
ut, om det kan visas att skadorna beror på anläggningsarbetet för starkströms-
ledningen. För skador utanför vägkroppen gäller en preskriptionstid om tio år 
räknat från dagen för syn.

Väghållningsmyndigheten utser besiktningsman och kallar till särskild syn om 
så befinns påkallat med hänsyn till vad som nu föreskrivits angående efterjuste-
ringar.
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§ 7 LEDNINGsVIsNING

Om väghållningsmyndigheten avser att vidta vägåtgärder som kan medföra risk 
för skada på starkströmsledningen, skall kabelanvisning eller erforderlig redo-
visning av starkströmsledningens läge begäras hos ledningsinnehavaren. Led-
ningsinnehavaren skall därvid utan oskäligt dröjsmål kostnadsfritt utföra utsätt-
ning eller motsvarande åtgärd som bedöms som tillräcklig.

När akuta vägåtgärder är påkallade, t.ex. på grund av fara för trafiksäkerheten el-
ler för miljön, skall till skillnad mot vad som ovan stadgas ledningsägaren utföra 
kabelanvisning omgående. Ledningsinnehavaren är därvid även införstådd med 
att väghållningsmyndigheten, vid sådana vägåtgärder som nu avses, inte alltid 
kan avvakta kabelanvisning. Vid sådan vägåtgärd där kabelanvisning ej kunnat 
inväntas, eller när ledningsinnehavaren inte utför kabelanvisningen korrekt, an-
svarar inte väghållaren för någon skada på ledningsägarens anläggning.

§ 8 FLYTTNING 

Utöver vad som följer av 2 kap. 22 – 26 §§ ellagen (1997:857) för flyttning av el-
ledning gäller att vid vägåtgärd, eller avsett behov av sådan, där nedlagd stark-
strömsledning, även i sådana fall som inte upptas i nyss upptagna bestämmelser 
i ellagen, innebär sådan olägenhet för väghållningsmyndigheten eller väghållaren 
att permanent eller tillfällig flyttning av ledningen är påkallad, skall ledningsin-
nehavaren utföra och bekosta denna. 

Flyttning enligt nu sagda förhållanden skall emellertid föregås av ett samråd 
där väghållningsmyndighetens eller väghållarens kostnadsfördyring på grund 
av att arbetet sker med starkströmsledningen kvar på platsen jämförs med led-
ningsinnehavarens kostnad för att flytta starkströmsledningen. Utgångspunkten 
skall därvid vara att de totala kostnaderna minimeras. Väghållningsmyndigheten 
avgör slutligen om starkströmsledningen behöver flyttas.

Väghållningsmyndigheten aviserar behov av flyttningar snarast möjligt och kall-
lar till samrådsmöten. Om möjligt skall ledningsinnehavaren erbjudas ett nytt 
läge som motsvarar det gamla med ett avtalsförhållande som motsvarar detta 
avtal. Ersättning skall inte tas ut för erbjudet nytt läge.

Sex månader efter väghållningsmyndighetens skriftliga begäran om flyttning 
upphör alla rättigheter enligt detta avtal, såvitt avser den del av ledningsträck-
ningen som skall flyttas permanent. För vägåtgärd som är mindre omfattande 
eller kräver brådskande hantering är motsvarande tid två månader.  
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§ 9 ErsÄTTNING

Ledningsinnehavaren skall utge ersättning till Vägverket för de ökade merkost-
nader som uppstår på grund av förläggning av starkströmsledning i vägområdet. 
Ersättningens storlek bestäms i enlighet med vad som närmare föreskrivs i Väg-
verkets vid tillfället gällande interna rekommendationer till ersättningsnivåer 
vid förläggning av starkströmsledning, bilaga J. 

Ersättningen skall betalas efter faktura. Betalningen skall erläggas senast 30 
dagar efter fakturans utställningsdatum.

Ersättningen omfattar ersättning för väghållningsmyndighetens ökade framtida 
drifts- och underhållskostnader samt administrativa merkostnader. 

Vid samförläggning uttas endast en ersättning enligt ovan. 

Om betalning inte sker i rätt tid äger Vägverket att från förfallodagen tillgodo-
räkna sig dröjsmålsränta enligt räntelagen.

§ 10  skADEsTÅND

För skador som inte upptas i 10 kap. ellagen (1997:857) gäller att ledningsinne-
havaren har ett, med undantag för vad som nedan följer av denna bestämmelse, 
strikt ansvar gentemot väghållningsmyndigheten eller väghållaren för skada som 
har sin grund enligt detta avtal. Om väghållningsmyndigheten eller väghållaren 
gentemot tredje man görs ansvarig för inträffade skador, skall ledningsägaren 
under alla förhållanden hålla dem skadeslösa. 
 
Väghållningsmyndigheten, väghållaren eller av någon av dem anlitad entrepre-
nör, är ersättningsskyldig gentemot ledningsinnehavaren endast för skada på 
starkströmsledning som orsakats genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Väghåll-
ningsmyndigheten, väghållaren eller av någon av dem anlitad entreprenör är i 
inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens beskaffenhet, 
grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande av markom-
rådet eller liknande omständigheter. 

Väghållningsmyndighetens, väghållarens eller av någon av dem anlitad entrepre-
nörs ansvar avseende skada på ledningsägarens starkströmsledning är begränsat 
till högst två basbelopp per skadetillfälle. 

Väghållarens begränsade ersättningsskyldighet enligt ovan gäller inte i de fall 
när väghållaren utför arbeten åt andra beställare.
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Väghållningsmyndigheten, väghållaren eller av någon av dem anlitad entreprenör 
ansvarar inte för skada på starkströmsledningen som vållats av tredje man.

§ 11 ÖVErLÅTELsE M.M.

Vid eventuell överlåtelse av sådan starkströmsledning vars förläggning helt eller 
delvis regleras enligt detta avtal skall ledningsinnehavaren sätta den nye inne-
havaren i sitt ställe beträffande vad som föreskrivs i detta avtal. Väghållnings-
myndigheten skall utan oskäligt dröjsmål underrättas om att överlåtelse är för 
handen. Överlåtelsehandling, se bilaga K.

Överlåtelse får endast ske till medlemsföretag i Svensk Energi, se bilaga A.

§ 12 TVIsT

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt av allmän dom-
stol.

Oberoende av vad som följer av första stycket denna paragraf äger part rätt att 
hos allmän domstol eller myndighet anhängiggöra talan beträffande ostridig, 
förfallen fordran.

§ 13  AVTALsTID M.M.

Vad som föreskrivs i detta avtal gäller tills vidare med de begränsningar och jus-
teringsmöjligheter som följer av upptagna bestämmelser.

Väghållningsmyndigheten har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet 
om ledningsinnehavaren mer än ringa bryter mot sina förpliktelser. Vidare har 
väghållningsmyndigheten rätt att säga upp avtalet med ett års uppsägningstid 
när starkströmsledningen utgör en väsentlig olägenhet för myndigheten. 

Ledningsinnehavarens rättigheter enligt detta avtal kan också upphöra i den om-
fattning som anges i § 8.

Under alla förhållanden gäller att en uppsägning av avtalet inte får ske när sådan 
framstår som uppenbart oskälig. 
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§ 14 ÄNDrINGAr OCH TILLÄGG

Eventuella ändringar av eller avvikelser från bestämmelser i detta avtal måste 
avtalas om i särskild ordning med respektive väghållningsmyndighet. Vägverkets 
publikationer och interna föreskrifter är dock undantagna från möjligheter till 
ändringar, avvikelser, tillägg eller andra förändringar i annan ordning än som 
gäller för Vägverket.

§ 15 ÖVrIGT

Vad som föreskrivs i detta avtal får till ingen del inkräkta på sådan väghållnings-
myndighetens hantering eller beslutanderätt som följer av dess karaktär av myn-
dighetsutövande organ. Om så skulle befinnas vara fallet har sådan hantering 
eller beslutanderätt som följer av första meningen företräde framför vad som 
eljest följer av avtalet.  

Om avtalet upphör, på annan grund än att vägrätten upphör att gälla, skall led-
ningsinnehavaren på väghållningsmyndighetens begäran ta bort starkströms-
ledning som omfattas av detta avtal. Begäran därom skall framställas senast sex 
månader efter avtalets upphörande. Ledningsinnehavaren är dock inte skyldig att 
ta bort starkströmsledning om kravet på borttagande är uppenbart oskäligt. 

För ledningsinnehavaren arbete med borttagande av starkströmsledning gäller 
bestämmelserna i detta avtal. Om ledningsägaren inom två månader efter skrift-
lig begäran inte fullgör sin skyldighet får väghållningsmyndigheten utföra arbe-
tet på ledningsinnehavarens bekostnad. Starkströmsledning som ej tas bort inom 
sex månader efter skriftlig begäran, skall om väghållningsmyndigheten så begär, 
tillfalla myndigheten utan ersättning.

BILAGOr

Bilaga A  Medlemsförteckning Svensk Energi
Bilaga B  Definitioner
Bilaga C  Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter
Bilaga D  Ansökningsblankett ledningsärenden
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