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Kabel-TV-målet i Skövde avgjort av Högsta domstolen 
 
HD fastställde i utslag 1989-11-08 (nr UÖ 544) i motsats till underinstanserna att 
ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) är tillämplig på Televerkets ledningar för kabel-TV. 
HDs utslag bifogas. Televerket har således rätt att begära förrättning enligt 
ledningsrättslagen för att erhålla utrymme för ledningar avsedda för kabel-TV. 
Ersättning skall i så fall, om inte annat överenskommes t ex i form av ett markavtal, 
också utgå enligt ledningsrättslagens ersättningsprinciper. 
 
Utslaget förändrar inte Kommunförbundets överenskommelse med Televerket av 
1989-02-23 om markavtal och som framgår av cirkulär 1989:46. Parterna är således 
överens om att markavtal på grundval av normalförslaget bör användas i stället för 
ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Utslaget innebär dock att den förhöjda 
schablonersättning som omtalas i överenskommelsen inte blir aktuell för Televerkets 
del. 
 
Vi anser i likhet med Lantmäteriverket (FF-kontakt nr 4, 1989) att privata kabel-TV-
operatörer inte kan åberopa HDs dom för att erhålla ledningsrätt enligt 
ledningsrättslagen. 
 
I det normalförslag till markavtal som finns i det ovannämnda cirkuläret 1989:46 finns 
under 3 § en regel om att ersättning för framtida underhåll skall utgå enligt särskild 
lokalt upprättad prislista. Det har visat sig finnas önskemål från flera kommuner och 
från Televerket om att ett normalförslag till prislista utarbetas i samråd mellan de 
centrala parterna. Diskussioner kommer därför att ske mellan Kommunförbundet och 
Televerket i denna fråga. 
 
Upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av Hans Ekman, tfn 08 - 772 44 
37), Agneta Lefwerth, tfn 08 - 772 44 43 och Hans Lovén, tfn 08 - 772 42 93 samt 
angående prislistor för ersättningar för framtida underhåll av Bengt Skagersjö, tfn 08 - 
772 45 17. 
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