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Abstract 
Expropriation (also known as compulsory purchase or eminent domain) is the method used for 

acquiring land by force to cater public needs. The regulations regarding this is in Swedish law 

is found in the Expropriation Act (SFS 1972:719) where it is specified who may use 

expropriation, how it works, how the compensation is decided, etc. The law has been mostly 

unaltered since its adaptation in the early 1970’s and in 2005 a group was assigned to 

investigate possible changes. This was to achieve the purpose of strengthening individual and 

ownership rights and resulted in three main changes. Firstly, the land compensation was raised 

from 100 % of the market value to 125 %, secondly a special tolerance deduction was removed, 

and thirdly the rule of presumption was also removed. 

This thesis aims to answer the question of why there are compulsory measures and how they 

work. It will also examine the changes to the Swedish expropriation act from 2010 to evaluate 

how it affected other parts of the justice system, what could be unclear and whether they 

achieved their own purpose. To answer this, existing legislation has been used, as well as its 

preparatory work and other legal documents. Furthermore, other relevant legal documents have 

been reviewed. A brief investigation into other international legal systems has also been 

conducted. 

In summary we can draw conclusions regarding these amendments and see that they are mainly 

positive and serves the purpose behind the changes. There are however certain problems with 

the legislation, such as difficulties with the valuation and definitions, certain follow-up changes 

to other legislation and some unforeseen consequences. The raised compensation for market 

value was the clearly biggest change and in comparison to international law, the compensation 

regulations in Sweden is among the most liberal. Some countries have begun altering their 

respective laws in accordance with the same principles used for the Swedish amendments but 

have yet to reach the levels that has been adapted here. This is probably something that will 

change further in the near future as individual rights are more in focus and because 

expropriation these days is used for different purposes than before.  
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Sammanfattning 
Expropriation används för att med tvång ta mark i anspråk för att tillgodose allmänna behov. 

Bestämmelserna kring detta återfinns i expropriationslagen (SFS 1972:719) där det specificeras 

vem som får expropriera, hur det går till, vilka ersättningsmöjligheter som finns m.m. Lagen 

var i princip oförändrad sedan dess införande i början av 1970-talet och 2005 tillsattes på 

uppdrag av regeringen en grupp för att utvärdera reglerna. Syftet var att stärka äganderätten 

och resultatet blev huvudsakligen ändringar av tre bestämmelser, schablonpåslaget, 

toleransavdraget och presumtionsregeln.  

Denna uppsats har som syfte att besvara frågan om varför det finns tvångsmöjligheter och hur 

detta går till. Vidare utvärderas också det aktualiserade ändringarna från 2010 och slutsatser 

dras kring deras påverkan på annan rätt, oklarheter och om de kan anses uppnå syftet med 

lagändringen. För att besvara dessa frågor baseras uppsatsen på existerande lagtext, förarbeten 

och annan juridisk text. Till hjälp används även relevant litteratur inom det markjuridiska 

området. Utöver detta så har även det svenska ersättningssystemet jämförts mot internationell 

rätt via ett par utvalda länder i Europa.  

Slutsatser som kan dras är att lagändringarna huvudsakligen är positiva och tjänar det syfte som 

ursprungligen satts upp av de som är ansvariga för ändringarna. Dock finns vissa problem med 

lagstiftningen, såsom oklarheter i värdering och definitioner, inte helt kompletta följdändringar 

i andra lagar eller oförutsedda konsekvenser. Ändringarna i ersättningen av marknadsvärdet 

till ett högre värde än tidigare är den klart största förändringen och i jämförelse mot 

internationell rätt så har Sverige bland de mest generösa ersättningsreglerna. Vissa länder har 

börjat anpassa sin lagstiftning enligt samma principer som föranledde förändringar i den 

svenska lagstiftningen men har ännu inte nått lika långt. Detta kan vi troligtvis ses förändras 

inom den närmsta framtiden då individens rättigheter kommer i fokus samt att expropriation 

numera ofta används för andra ändamål än förr. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ersättning för markintrång regleras i expropriationslagen (SFS 1972:719) där kraven för 

ersättning räknas upp och där det är bestämt hur stor ersättning som ska utgå. Lagen 

introducerades 1972 och uttryckte att ersättningen som utgår ska uppgå till marknadsvärdet av 

marken men under 2000-talet lyftes diskussionen av framförallt markägare och Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) att ersättningen borde vara högre (Rolfsson, 2009). Detta ledde till att en 

utredning tillsattes vilken blev klar 2008 där en höjning av ersättningen föreslogs. 

De nya reglerna började gälla 2010 och uttrycker att ersättningen vid markintrång ska uppgå 

till marknadsvärdet samt ett påslag på 25% för att skäligen kompensera markägarna. Utöver 

detta ändrades möjligheterna för rätt till ersättning vid företagsskada, vilken ska utgå under 

vissa förutsättningar och kompenserar för negativa effekter och värdeminskningar som beror 

på verksamheten för vilken expropriationen sker, och presumtionsregeln togs bort. Syftet var 

framförallt att stärka äganderätten, men det fanns även en förhoppning om att ersättningen i 

framtiden skulle bestämmas mer rättvist och skäligt gentemot tidigare (SOU 2008:99). 

Lagändringarna var omtvistade vid deras uppkomst och det finns delade meningar kring 

huruvida det blev rätt eller fel. I remissuttalandena menade bland andra Sveriges kommuner 

och landsting, SKL, att påslaget borde ligga på 0 %, dvs. inte aktualiseras alls. Den andra sidan 

av argumentationen utgjordes av Lantbrukarnas riksförbund, LRF, m.fl. som tyckte att ett 25 

% påslag var alldeles för lite och istället framförde att de ville ha ett påslag på minst 50 % 

(Rolfsson, 2009). Det föreslagna tillägget blev därför en kompromiss mellan de två sidorna i 

diskussionen och landade på 25 %, vilket skulle efterliknade det pris som uppstår vid en 

frivillig försäljning. Huruvida ersättningen borde höjas diskuteras fortfarande och en av de som 

senast uttryckt sig är Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund, som hävdar att den 

nya expropriationslagen leder till stora nackdelar för fastighetsägare då ersättningen är alldeles 

för låg och inte ens når upp till nybyggnadskostnaden av ett småhus (Stenberg, 2014). 

Åsikterna om lagreformen går därmed fortfarande isär och utan en noggrann utredning kommer 

det vara svårt att avgöra huruvida det blev rätt eller fel. 

I väntan på denna utredning kan istället börja funderas kring vilka följder som kom i och med 

ändringarna och om den nya expropriationslagen blev som avsedd. Diskussioner har 

exempelvis förts kring om möjligheterna att träffa frivilliga avtal har minskat (Hellman och 

Svensson, 2015) eller om rätt värderingsmetoder används (Almhagen och Wiborgh, 2015). 

Denna uppsats ämnar ge en djupare förståelse för lagstiftarnas motiv såväl tidigare som nu och 

klargöra hur expropriationslagen får användas. Vidare kommer även diskuteras hur 

lagändringarna påverkat ersättningsbestämmelsernas tillämpning och vilka konsekvenser som 

har följt.   
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera hur expropriationslagen ska användas och vilka motiv 

som har legat bakom lagändringarna från 2010. Utöver detta kommer även diskuteras kring 

ändringarnas konsekvenser och vilka osäkerheter som finns kring dem. De ändringar som 

kommer undersökas är det 25 procentiga påslaget samt borttagandet av presumtionsregeln och 

toleransavdraget och huruvida dessa uppnår syftet med lagändringarna. 

1.3 Metod 

För att nå syftet med uppsatsen kommer en litteraturstudie utföras där förarbeten och juridisk 

doktrin mm. avhandlas. Detta kommer involvera bl.a. en genomgång av tidigare och nuvarande 

lagstiftning, dess syften, en utredning kring internationell rätt, samt en redovisning av tre 

rättviseteorier. Metodvalet kommer utvecklas mer i kapitel 2. 

1.4 Avgränsningar 

Då lagstiftningen kring expropriation är relativt bred har valet blivit att inte utvärdera hela 

lagtexten utan fokus kommer ligga på ändringarna som skedde 2010, specifikt 

schablonpåslaget, presumtionsregeln och toleransavdraget.  

1.5 Disposition 

Det inledande kapitlet i rapporten har som syfte att ge en ökad förståelse kring vilka problem 

uppsatsen behandlar. Efter detta följer det andra kapitlet där den valda metodiken för uppsatsen 

beskrivs. Det tredje kapitlet innehåller en genomgång av expropriationens historia ända fram 

till ändringarna 2010. Vidare fortsätter uppsatsen med orsaker bakom en 

expropriationslagstiftning i fjärde kapitlet följt av en redovisning av själva lagen, för vilka 

ändamål expropriation får ske, vem som får expropriera, hur man uppskattar ersättningen etc. 

Sjätte och sjunde kapitlet innehåller en jämförelse mot internationell rätt vilket kort följs av en 

presentation av tre rättviseteorier som är intressanta att ha i åtanke när lagstiftning ska 

formuleras. Sista kapitlet innehåller en avslutande diskussion om presumtionsregeln, 

toleransavdraget och den höjda ersättningen, samt en slutsats och förslag på vidare studier. 
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

En vanlig metod vid författande av examensarbeten med juridisk inriktning är den 

rättsdogmatiska metoden. Bryter vid ned termen kan vi identifiera ”rätt” som hänvisar till de 

juridiska dokument som är kopplade till aktuell lagtext, vilket kan inkludera förarbeten, 

propositioner, utredningar, mm. En ”dogmatisk” metod är vidare en inom en viss ram uträttad 

studie som i det här fallet är just rätten. Det som ska försöka nås är att fastställa de lege lata 

(Olsen, 2004) vilket innebär ”hur rätten är” och hur den borde vara (Sandgren, 2015). Konkret 

så försöker studien tolka och beskriva den gällande rätten men det finns risk att arbetet här blir 

för deskriptivt. Inte heller lämnas mycket rum för argumentation och det kan därför vara 

intressant att sträcka sig utanför den mest strikta form av dogmatisk metod och därmed skapa 

möjligheter att både söka nya svar på juridiken men även analysera nuvarande lösningar. På 

latin uttrycks detta som de lege ferenda, dvs. vad lagen borde vara (Olsen, 2004). Det finns då 

även möjlighet att sträcka sig utanför de mer traditionella rättskällorna och även använda sig 

av relevant juridisk text. Enligt vissa författare (se t.ex. Sandgren, 2005) kan denna utveckling 

dock innebära att man istället för en rättsdogmatisk metod istället borde hänvisa till en 

rättsanalytisk metod. Denna uppsats använder sig av en rättsdogmatisk metod för de 

beskrivande delarna av det svenska rättssystemet kring expropriation men av den 

rättsanalytiska i övrig text. 

Den huvudsakliga litteratur som använts är offentliga utredningar, lagtext samt propositioner. 

Ytterligare relevanta källor är även kurslitteratur rörande markåtkomst, ersättning och 

fastighetsjuridik för att öka förståelsen för det genomgående tänket kring denna typ av 

lagstiftning och hur den används i vekligheten.  
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3 Äldre rätt 

3.1 Äganderättens grunder 

I takt med att samhället utvecklas förändras också våra behov. Vi får större och större krav på 

ordentliga kommunikationsmöjligheter, på kollektivtrafik, vi använder mer el och vi förtätar 

bostadsområden för att inrymma alla nya människor ur vår ständigt växande befolkning. Att 

förändra samhället är inte det enklaste vi kan göra och kräver inte bara noggrann planering på 

både lokal och nationell nivå utan även möjligheter att aktualisera planeringen.  

Rätten till din egen mark, äganderätten, är ett av de mest grundläggande juridiska koncepten vi 

har och ger en individ ett rättsligt skydd till sin egendom. För att kunna bryta detta krävs det 

speciella omständigheter, vilka är inskrivna i regeringsformen 2 kap. 15 §, som uttrycker att: 

2 kap. 15 § 

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det 

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin 

egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara 

tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på 

sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras 

eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 

fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. 

Äganderätten i sig går långt bak i tiden och ett av dess tidigaste omnämningar är i franska 

nationalförsamlingens ”förklaring af människans och medborgarens rättigheter” från 1789. I 

denna text uttalades att äganderätten är helig och okränkbar och kan inte berövas en människa. 

Endast för omfattande allmänna behov ska den kunna kränkas och ersättning ska då utgå. Ett 

flertal europeiska länder har i dess grundlagar infört en liknande mening vilken sedan länge 

har funnits på plats. Det är dock intressant att notera att det svenska motsvarande lagrummet, 

regeringsformen från 1809, inte uttalade sig om denna möjlighet till kränkning av äganderätten 

utan en motsvarighet fanns istället inskriven i byggningabalken från 1734. Denna möjlighet till 

att ta mark i anspråk för ett angeläget allmänt behov är vad vi idag kallar expropriation. 

(Nordisk familjebok, 1907) 

3.2 Expropriationens historia 

En mer allmän författning tillkom 1845 och innehöll bl.a. bestämmelser om att 

expropriationsersättning ska utgå med 50% utöver egendomens värde. Detta avskaffades dock 

relativt snabbt i 1866 års kungliga förordning om expropriation och ersattes med bestämmelsen 

att ersättningen ska representera ”efter vad jord eller lägenhet av lika beskaffenhet och 

godheten i orten högst gäller”. 

1917 presenterades nästa utveckling av lagstiftningen som förespråkade att ersättning snarare 

borde sättas för högt än för lågt för att skydda äganderätten. Därför beslöts att en förändring av 
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ersättningsnivån skulle ske så din förmögenhet efter expropriationen skulle motsvara ett 

scenario där ingen expropriation utförts. Formuleringen i lagen blev att löseskillingen som 

utgår skulle svara mot en fastighets fulla värde. Om endast en del av en fastighet exproprieras 

utgick istället full ersättning för skadan eller intrånget som skett. I det fall som skada uppstod 

för fastighetens ägare på grund av expropriationen skulle även denna skada fullt ersättas. (SOU 

2007:29) 

Efter att lagstiftningen prövats under en längre tid beslutades 1949 att lagen borde ses över. 

Baserat på domar i expropriationsfrågorna visades att ersättningarna som betalades ut ofta var 

högre än vad som ansågs skäligt. I betänkandet i hur en ny formulering skulle kunna se ut 

diskuterades en ändring av formuleringen fastighetens ”fulla” värde då denna benämning kan 

tendera att föranleda en högre ersättning än vad som är rimligt. Att byta ut termen hade dock 

aldrig avsikten att inte skydda ersättningen, utan denna skulle fortfarande utgå till fullo, men 

förhoppningen var att fallen med alltför hög ersättning skulle försvinna. Dessa tankar hade lyfts 

från departementet som var ansvariga för lagöversynen men lagrådet hade vissa betänkligheter 

gentemot ändringen då det skulle kunna tolkas som att ersättningen skulle begränsas. Med detta 

i åtanke framfördes att en förändring av lagtexten främst skulle vara till nytta för att 

övervärderingarna skulle försvinna. Detta var det huvudsakliga syftet med lagändringen och 

skulle endast kunna uppnås genom att ändra formuleringen i lagtexten till att ta bort termen 

”full”. Även utan termen ansågs lagen tillräckligt tydligt förmedla att ersättningen ska motsvara 

det verkliga värdet på fastigheten. (SOU 2007:29) 

3.3 Expropriationslagens införande 

Efter 1917 års instiftande av expropriationslagen hade det därmed dykt upp vissa aspekter som 

behövde förbättras. Istället kom 1973 den nya expropriationslagen som dagens bestämmelser 

bygger på. Just ersättningsbestämmelserna reviderades dock redan 1971 med syfte att dämpa 

markvärdestegringen men även för att minska ersättningsskyldigheten för kommuner vid 

tätexploatering (prop. 1971:122 s.165). Efter införandet av lagen gällde inte längre 

byggningabalken eller tidigare förordningar utan här presenterades den första riktiga 

expropriationslagen (SFS 1972:719). Det hade sedan 1949-års regler introducerades varit 

ständiga problem med överkompensation i expropriationsfrågor, trots de tidigare försöken att 

förhindra detta. Från flera håll väcktes kritiska röster och exempelvis kommunerna hade börjat 

gå ifrån expropriation som förvärvsform då den var finansiellt ofördelaktig. Detta hade i vissa 

fall lett till att de områden som hade varit optimala för bl.a. bostadsbygge eller järnvägar blev 

bortprioriterade då de inte kunde förvärvas utan expropriation. Problemen hade staplats på hög 

och efter ett flertal statliga utredningar, t.ex. SOU 1964:32 och SOU 1969:50-51, beslutades 

att reformarbetet skulle påbörjas i början av 70-talet. (SOU 2007:29) 

Det ursprungliga syftet med reformen var dels att öka kommunernas möjligheter till 

expropriation för tätbebyggelseändamål och dels att minska markvärdestegringen. 

Kommunerna skulle inte längre behöva ersätta värden som uppstått till följd av statliga 

investeringar kopplat till tätbebyggelseutveckling och de gavs även rätt att använda 

expropriation som ett planeringsverktyg för framtida bebyggelse. Utöver detta introducerades 

även möjligheter för den som fick mark exproprierad att få tillgodoräkna sig den värdeökning 

han/hon själv bidragit till. Dessa tankar framfördes av det föredragande statsrådet som såg den 
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ökade markvärdestegringen som ett stort problem som han ansåg ledde till att alltför höga 

ersättningar betalades ut. För att komma till bukt med problemet föreslogs därför som ovan 

nämnt att kommunen skulle få en större roll i planeringen kring den framtida 

markanvändningen och därmed få ett större inflytande på prisbildningen på den fria 

marknaden. Åsikterna presenterades i prop. 1971:122 som låg till grund för det omfattande 

arbetet som fortsatte inom Regeringskansliet tills det slutliga lagförslaget presenterades i prop. 

1972:109. 

3.4 Lagstiftningen utvärderas 

1984 genomfördes en utredning kring expropriationslagens värderingsregler vilket resulterade 

i ett förslag till omskrivning av det fjärde kapitlet där flera välanvända begrepp tydligare 

definierades i lagtext, samt att viss praxis skrevs ut. Dock ledde det inte till någon större 

lagändring, utan endast till mindre tillägg och ändringar som aktualiserades 1987 samtidigt 

som tillkomsten av plan- och bygglagen (PBL) presenterades.  

Den första stora utredningen kring den nya ExL blev istället markersättningsutredningen (Ju 

1994:10) som -94 fick uppdraget att undersöka den s.k. presumtionsregeln som innebar att 

vissa värdeökningar skulle få tillräknas markägaren som blir exproprierad. Resultatet som 

presenterades var att regeln borde finnas kvar men undantag för förväntningsvärden föreslogs 

införas. Gällande privata rättssubjekt förtydligades att dessa inte med säkerhet längre skulle 

behandlas lika gentemot ett allmänt rättssubjekt men eftersom ExL inte omnämnde en skillnad 

mellan dessa någon annan stans meddelade utredningen att ingen ändring skulle göras här, utan 

separat i ett större sammanhang.  

En sista punkt som togs upp var bevisbördan för vem som är ansvarig för markvärdestegringen. 

Det förslag som presenterades var att denna borde ligga på den markägare som vill 

tillgodoräkna sig stegringen, till skillnad från hur lagen då såg ut att ansvaret låg på 

fastighetsägaren. Som vi kan se märkte man redan här att det fanns problem med lagen men 

ändå ledde inga av Markersättningsutredningens förslag till en ändring av lagstiftningen. (Ju 

1994:10) 

3.5 Nya regler 

På regeringens uppdrag påbörjades en utredning under 2005 rörande expropriationslagens 

ersättningsregler vilken slutligen skulle leda till lagändringarna som genomfördes 2010. De 

frågor som utredningen skulle bringa klarhet i var bl.a. huruvida expropriationslagens regler 

främst används utav offentliga eller privata rättssubjekt, om ersättningsnivåerna skiljer sig vid 

fria överenskommelser jämfört med expropriationslagen och om det har skett några väsentliga 

förändringar sedan expropriationslagens tillkomst i de tidigare nämna frågeställningarna. 

Utredningen delades in i två delar där den första, SOU 2007:29 presenterade detaljerade 

resultat kring tillämpningen av ersättningsbestämmelserna i praktiken. 

En av de första intressanta punkterna som noterades var i frågan berörande huruvida de 

involverade parterna i ett expropriationsföretag är offentliga eller privata rättssubjekt. 

Definitionerna här var att offentliga rättssubjekt klassades som statliga myndigheter, 

kommuner och landsting medan till de privata räknades övriga juridiska personer samt 

enskilda. Vid den ursprungliga expropriationslagens instiftande var nästan 80 procent av 
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ianspråktagande parter offentliga rättssubjekt (SOU 2007:29). Denna siffra hade 2005 sjunkit 

till 35 procent vilket följaktligen betyder att 65 procent av alla ianspråktaganden sker av privata 

aktörer. Det här hade skett till följd av en större privatisering av bl.a. tidigare statliga företag, 

avregleringar i el- och telesektorn men även den ökade bolagiseringen. Viktigt här är även att 

det tydligt visar att det idag är ett stort vinstintresse kopplat till expropriation. 

Nästa punkt var frågan om det är någon skillnad mellan ersättningsnivåerna vid fria 

överenskommelser jämfört med expropriationsbeslut. Det visade sig att det vid fria 

överenskommelser betalades ut en ersättning som uppskattas till 10–20 procent högre än den 

som skulle betalats ut vid ett myndighetsförfarande. Dock uppkom även fall med både lägre 

och i vissa fall väsentligt högre ersättningsnivåer. Förklaringen till detta kunde delvis vara att 

den exproprierande parten vill undvika de kostnader som medföljer ett tvångsförfarande men 

även att man vill undvika negativ publicitet och vinna fördelar på affärsmarknaden. 

Slutligen diskuterades hur fastighetsägare ofta känner sig i underläge i förhandlingssituationer 

vilket leder till att man ofta känt sig tvingad till att acceptera en värdering man vet är felaktig 

och beviskraven för att t.ex. bevisa en värdeminskning på sin fastighet är väldigt höga. Det 

upptäcktes även att både influensregeln och presumtionsregeln ansågs väldigt svårtolkade och 

behövde ses över och ledde till att utredningen expanderades med tilläggsdirektiv i en ny 

utredning som presenterades efterföljande år, SOU 2008:99. (SOU 2007:29) 

Ett av de ursprungliga syftena för utredningen var att stärka äganderätten. Detta 

sammanfattades i tre punkter vilka skulle strävas efter under utredningens gång och innebar: 

• att ersättningen vid tvångsförfoganden fastställs på ett sätt som både är och uppfattas 

som rättssäkert, 

• att de nya ersättningsbestämmelserna ska vara enkla att förstå och att tillämpa samt 

• ägnade att leda till förutsägbara resultat och därmed, liksom de äldre reglerna, 

underlätta samförståndslösningar. 

Med detta i beaktande presenterades sedan förslaget på lagändringar som förhoppningsvis 

skulle lösa de presenterade problemen som upptäckts i den tidigare utredningen från 2007.  

Den största enskilda frågan som skulle diskuteras berörde själva ersättningsfrågan och på 

vilken nivå denna ska ligga. Vad som under arbetets gång klargjorts var att det finns en viss 

diskrepans mellan en fastighets marknadsvärde och fastighetsägarens individuella värde (vilket 

kommer diskuteras mer i kapitel 8). Ersättningen som är reglerad i expropriationslagen ska 

motsvara priset på en fri och öppen marknad vilket kortfattat innebär att fastighetsägare som 

inte egentligen vill sälja sin fastighet kommer kräva en högre ersättning för att göra just det. 

Till exempel om denne äger en gammal släktgård eller liknande så kommer ägaren värdera 

fastigheten högre än vad dess faktiska värde är. Med anledning av detta föreslogs att ett påslag 

på ersättning skulle läggas till då det är svårt att objektivt bestämma det individuella värdet en 

fastighetsägare kan tänkas kräva. Förslaget blev därför ett schablontillägg på 25% av 

marknadsvärdet med förhoppningen att mer hänsyn ska tas till ägarens uppfattning om 

fastighetens värde och även utgöra ett starkare skydd av äganderätten. (SOU 2008:99) 
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Utöver ersättningen diskuterades även presumtionsregeln och frågan om tillgodoräknande av 

marknadsvärdestegringar. Den tidigare lagstiftningen uttryckte att förväntningsvärden inte 

skulle ersättas om inte dessa uppstått mer än 10 år före expropriationsansökan inkommit. 

Utredarna framförde att de förändringar som skett på bostadsmarknaden var så pass stora att 

de ursprungliga skälen för presumtionsregeln var utdaterade och därmed ej längre aktuella. 

Den ansågs orättvis då de kunde skilja sig mellan fastighetsägare i samma område om 

tillgodoräknande fick ske eller inte och de tidigare allmänna verksamheter som hanterat frågan 

nu ofta är övertagna av privata företag med ett vinstsyfte. Därför blev den slutliga åsikten att 

presumtionsregeln inte längre spelar någon större roll och att dess ursprungliga syfte nästan är 

motverkat. Förslaget blev därmed att upphäva presumtionsregeln helt och att så kallade 

förväntningsvärden ska ersättas i större utsträckning än tidigare (Prop. 2009/10:162). 

Slutligen så undersöktes även de möjligheter att göra avdrag från ersättningen, vilket kallats 

toleransavdrag. Toleransavdragen innebar att ersättning endast betalades ut om de 

företagsskador som uppstod överskred en viss nivå. Det beslutades att även dessa skulle 

avskaffas vid företagsskada då de stred mot syftet att stärka äganderätten. Däremot avskaffades 

inte toleransgränsen vilket innebär att för att få ersättning måste fortfarande skadan vara utöver 

vad man skäligen kan tänkas tåla som fastighetsägare. Efter att detta kriterium uppfyllts ska 

dock full ersättning betalas ut för den uppkomna skadan. Ändringarna som föreslagits 

accepterades av regeringen och började gälla från och med den 1 augusti 2010. (Prop. 

2009/10:162, SFS 1972:719) 
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4 Orsaker bakom en expropriationslagstiftning 

4.1 Varför behövs expropriation? 

Att använda mark för olika ändamål har historiskt sett alltid varit viktigt för samhällets 

planering och utveckling. Rent praktiskt har det varit intressant ur bland annat markpolitisk 

synpunkt men konceptet i sig väcker frågor om de grundläggande äganderättsliga principerna 

som exempelvis rätten till sin egendom. För att tydligast förstå varför expropriation över huvud 

taget existerar är det dock enklast att föreställa sig hur situationen skulle sett ut om ingen 

lagstiftning inom expropriation fanns. 

Ett tydligt exempel är vägar. Våra vägar sträcker sig genom landet och det svenska vägnätet 

består av 98 500 km statliga vägar, 42 300 kommunala och ytterligare cirka 75 000 km enskilda 

vägar med statsbidrag (Trafikverket, 2018). Dessa är inte slumpvis utplacerade utan har efter 

noggranna undersökningar och utvärderingar av möjliga alternativa sträckningar lagts på den 

sträcka med bäst lämplighet. Kanske behövs den valda sträckningen för att undvika 

fornlämningar, markreservat eller ledningar? Kanske för att skapa så liten påverkan som 

möjligt inte bara på naturen utan även på bostäder och levnadsförhållanden? Eller kanske bara 

för att minimera restiden för så många som möjligt? Om expropriation inte vore ett alternativ 

uppstår möjligheten att en enskild ägare vägrar sälja sin mark vilket skulle kunna stoppa hela 

processen. Markägaren har därmed en möjlighet till att lägga sitt veto för ett projekt som kan 

positivt påverka stora delar av samhället men problemet elimineras med existensen av en 

expropriationslagstiftning. 

Om vi fortsätter titta på markägaren så kanske denne kommer på att han/hon är den ende som 

kan erbjuda precis det område som behövs. Vägen kan inte flytta på sig 20 meter in på grannens 

tomt som då kanske är mer villig att sälja sin mark utan den bit mark som behövs är dennes 

och ingen annans. När en vara är högt efterfrågad och endast en säljare finns på marknaden 

uppstår en monopolsituation vilket leder till att markägaren kan kräva hutlösa priser för att 

sälja. Detta fall kan jämställas med det ovanstående alternativet då han/hon kan kräva priser 

som aldrig kommer betalas då lönsamheten för projektet äventyras. Om vi istället tänker att 

markägaren inte begär fullt så orimliga krav men fortfarande lägger sig på en nivå klart över 

marknadsvärdet blir det ändå orimligt i längden för den som för att slutföra vägbygget kommer 

behöva utföra flera liknande transaktioner. Realistiskt sett är vetomöjligheten troligtvis inte det 

starkaste motivet för en expropriationslagstiftning då de fall när en fastighetsägare rent ut 

vägrar sälja kommer vara få. Alternativ två däremot, när våra krav på ersättning blir alldeles 

orealistiska i monopolsituationen är ett ytterst starkt argument. Detta kallas även hold-up 

problemet och innebär att säljaren kan tvinga köparen att acceptera ett högre pris genom att 

”hålla ut” (Hart, 1995). 

Werin (1978), som har diskuterat möjliga motiv för en expropriationslagstiftning, noterar att 

det inte bara är viktigt att ”avgränsa monopolmotivets spelrum uppåt, utan även nedåt”. Med 

detta vill han säga att det är svårt att säga exakt var gränsen mellan när en fastighetsägares 

begärda markpris hindrar projektet och när det är en monopolsituation. En fastighetsägare kan 

begära höga priser utan att dessa kan benämnas som orimliga vilket väcker diskussionen om 

ägaren borde få priset han begär eller inte. Motivet som kan uppstå är att köparens krav i någon 

mening bedöms vara ”förtjänt” medan fastighetsägarens krav anses ”oförtjänt”. För att då 
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kunna tillgodogöra sig marken behövs expropriation som ett rättvisehjälpmedel, dvs. för att 

flytta makten från de som har starkare anspråk (och som anses förtjänta) till de med svagare 

anspråk (och är oförtjänta). Detta benämns ofta som omfördelningsmotivet. 

Omfördelningsmotivet kan inte rimligen tillämpas på alla expropriationsfall där 

försäljningspriset anses vara för högt. Att använda det för att eliminera möjligheten till 

monopolpriser är rimligt men det ska inte få sänka köpeskillingarna ytterligare när det inte 

behövs. Därför måste vi införa ett fjärde motiv, markvinstmotivet, för att försöka eliminera 

möjligheterna till kapitalvinster vid expropriation. Detta brukar även kallas att man tillgodogör 

sig oförtjänt markvärdestegring vilket är ett omdiskuterat ämne inom fastighetsförsäljning (se 

t.ex. Holmström, 1988). Werin (1978) menar att kapitalvinsterna alltid är avskilda från 

monopolvinsterna då de uppstår ”oavsett om säljaren befinner sig i en vetoposition eller ej”. 

Om det från köparens sida finns en begäran att säljaren inte ska få tillgodogöra sig, och därmed 

tvinga köparen att betala för, kapitalvinster kan inte detta regleras utan en lämplig 

expropriationslagstiftning. Markvinstmotivet är därmed likt omfördelningsmotivet men dess 

tillämpningsområde är snävare. 

Motiven går att sammanfatta i en figur för att försöka förklara de bakomliggande faktorer för 

en fastighetsägares ersättningskrav men meningen med dessa i det här fallet är att förklara 

varför en expropriationslagstiftning behövs. Lagstiftningens primära syfte är att eliminera de 

möjligheter en fastighetsägare har för att ”förhindra eller allvarligt försvåra markåtkomst för 

allmännyttiga verksamheter” (SOU 2008:99) medan den fortfarande skyddar fastighetsägaren 

mot att behöva tåla orättvisa intrång i äganderätten samt få en förändrad förmögenhetsställning 

efter expropriation. Figuren nedan visualiserar motiven och kommer diskuteras mer i kapitel 

8, då speciellt problemen kring reservationspris jämfört med marknadsvärde. 

Figur 1 Olika motiv för en expropriationslagstiftning (Werin, 1978) 
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4.2 Varför måste fastighetsägare kompenseras? 

Som konstaterat i kapitlet ovan så är det viktigt att ha en expropriationslagstiftning. När detta 

fastställts kan vi vidare ställa frågan varför fastighetsägarna måste kompenseras för sin förlust. 

Sker ändå inte expropriation för det allmänna och en större nettonytta i samhället? Då skulle 

det kunna vara rimligt att den som råkar ut för expropriationen helt enkelt får acceptera sin 

förlust, eller? En som diskuterat frågan är Frank Michelman som 1967 presenterade sin uppsats 

”Property, Utility and Fairness: Comments on the Ethical Foundations of ”Just 

Compensation” Law” vid Harvard University. Han ställer frågan om vi i alla situationer, när 

samhällsnyttiga åtgärder utförs, ska acceptera att det finns förlorare i samhället. Dvs. när en 

åtgärd utförs som är positiv för många betyder det inte att varje enskild person som påverkas 

av åtgärden får det bättre utan det finns ofta någon som missgynnas på ett eller annat sätt. Ska 

vi i så fall samla dessa ”förlorare” under samma kategori och aldrig kompensera för deras 

förlust? Alltid? Ska vi kompensera i vissa situationer? Alla alternativ är rimliga och frågorna 

är svåra att besvara men nedan så presenteras Michelmans syn på problemet och vad som kan 

anses lämpligt gällande ersättningen vid expropriation. (Michelman, 1967) 

För det första så inleder Michelman med att konstatera att alla beslut som berör samhället ska 

ha en större positiv än negativ påverkan, dvs. beslutet ska leda till en nettonytta. Detta innebär 

att den värdeökning som skapas av den aktuella åtgärden alltid ska vara lönsam.  

I och med att en samhällelig åtgärd utförs följer även kostnader som kan dra ned den positiva 

effekten. Detta konkretiseras med hjälp av två begrepp:  

• Transaktionskostnader, vilka uppstår när ersättning måste utgå i form av kostnader för 

t.ex. förhandlingar, domstolsprocesser, eller liknande, 

• Missnöjeskostnader, vilka uppstår när kompensation inte betalas ut och främst hänvisar 

till den som inte får ersättning men kan även innebära andra som blir missnöjda över 

att ingen ersättning betalas. 

När dessa begrepp är definierade ställer Michelman upp regler för att bestämma om en åtgärd 

borde utföras samt om ersättning borde utgå eller inte.  

I de fall nettonyttan är mindre än både transaktionskostnaderna och missnöjeskostnader är det 

olämpligt att utföra den planerade åtgärden då hela företaget inte är lönsamt. För att åtgärden 

ska genomföras måste åtminstone en av transaktionskostnaderna och missnöjeskostnaderna 

vara lägre än nettonyttan (Kalbro, 2007). 

I de fall som det konstaterats att en åtgärd ska genomföras ska ersättningsfrågan bestämmas. 

Då gäller att: 

• Om missnöjeskostnaderna överstiger transaktionskostnaderna borde ersättning utgå. 

• Om transaktionskostnaderna överstiger missnöjeskostnaderna borde ersättning inte 

utgå. 

Tyvärr så är inte detta så lätt som det ser ut då det i praktiken när man utformar en lagstiftning 

tillkommer andra aspekter. En viktig sådan är hur framtiden ser ut och vilka som kommer 

drabbas av en tvångsbelagd åtgärd. Därför utgår Michelman från det utilitaristiska tankesättet 
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(vilket kommer förklaras mer i kapitel 7) att om en rationell person skulle råka ut för en sådan 

åtgärd, hur borde ersättningsfrågan hanteras utifrån detta perspektiv? Tanken som då framstår 

är att i de situationer som en belastning blir oproportionerlig för enskilda fastighetsägare bör 

ersättning utgå men om bördan istället delas på ett större antal så är det rimligt att ingen 

ersättning utgår i dessa fall. Det gäller även att tänka på att skulle kompensation utgå i alla 

möjliga sorters situationer så kommer de ekonomiska resurserna i samhället minska och leda 

till en icke-hållbar situation. Därför måste i vissa fall förlusterna accepteras av markägarna 

medan de i andra fall ska ersättas. (Michelman, 1967) 
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5 Expropriationslagen idag 

5.1 Bakgrund 

I expropriationslagens första kapitel, 1 §, uttrycks att fastighet som inte tillhör staten med hjälp 

av expropriation får tas i anspråk via äganderätt, servitutsrätt eller nyttjanderätt. Särskild rätt 

till fastigheten kan även begränsas om rätten tillkommer annan än staten. En intressant och 

viktig poäng med expropriationen är att rätten till en fastighet är inte begränsad till att användas 

av staten utan expropriation får även användas för privata ändamål. Detta då även dessa kan 

vara av ett större allmänt intresse och i lagens ögon är det inte vem som exproprierar som är 

viktigt, utan för vilket syfte. En specialregel finns återfinns dock i 2 kap. 12 § som klargör att 

om expropriationen inte utförs av stat, kommun eller landsting, måste den som exproprierar 

kunna förklara syftet vilket har införts för att undvika att rätten till expropriation missbrukas 

(SOU 2007:29). 

Det första kapitlet tydliggör även att med begreppet expropriation menas hela processen som 

sätts i gång efter expropriationstillstånd har sökts vilket då inkluderar rättegång vid mark- och 

miljödomstol (tidigare fastighetsdomstol), själva tillståndsgivningen, samt utbetalning av 

expropriationsersättning. Rent allmänt brukar sägas att processen är avslutad när ersättningen 

erlägges. 

5.2 Expropriationsändamålen 

Andra kapitlet i lagen räknar upp alla de möjliga ändamål som expropriation kan användas för. 

Olika ändamål behandlas i olika paragrafer och strukturen ser ut på följande sätt: 

• Tätbebyggelse (1 §) 

• Transport och kommunikation (2 §) 

• Elektrisk kraft, vatten, värme, avlopp etc. (3 §) 

• Näringsverksamhet (4 §) 

• Skydds- och säkerhetsområden (5 §) 

• Försvarsändamål (6 §) 

• Ändring av riksgränsen (6 a §) 

• Vanvårdad fastighet (7 §) 

• Fiske (7 a §) 

• Bevarande av bebyggelse eller fornlämningar (8 §) 

• Bevarande av nationalparker, naturreservat, naturminne, anläggningar för idrott eller 

friluftsliv etc. (9 §) 

•  Verksamhet som staten eller kommun tillgodoser (10 §) 

• Värdestegringsexpropriation (11 §) 

Tätbebyggelse - 1 § 

Andra kapitlets första paragraf i ExL behandlar expropriation för tätbebyggelse. Områden som 

exproprieras med hjälp av denna paragraf kan vara för kontor, bostäder och industri såväl som 

tillhörande anläggningar. Det bakomliggande syftet är att området behövs för den framtida 
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utvecklingen eller för att skapa en mer sammanhängande fastighetsstruktur och utförs av 

kommunen. Dessa behöver i sin tur kunna styrka sitt behov av området genom att exempelvis 

uppvisa prognoser över framtida flyttmönster eller att befolkningstillväxten kommer kräva fler 

bostäder (Sjödin et. al, 2016). Det enklaste medlet som används är detalj- och översiktsplaner, 

vilka tydligt visar kommunens mål med området. Expropriation för tätbebyggelse är det klart 

vanligaste skälet som används och nyttjas i upp till 90 % av expropriationsfallen (SOU 

2007:29). 

Transport och kommunikation - 2 § 

Enligt andra paragrafen förklaras att expropriation får ske för anläggning som tillgodoser 

allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation. Detta hänvisar i sin tur till 

vägar för bil såväl som tågtrafik, flygplatser, hamnar, telekommunikation och mobiltelefoni. 

Ett flertal av dessa ändamål hanteras dock vanligen i annan lagstiftning, såsom väglagen, 

ledningsrättslagen eller lagen om byggande av järnväg då speciallagar har företräde över den 

mer allmänna lagstiftningen. 

Elektrisk kraft, vatten, värme, avlopp, etc. - 3 § 

Används för att tillgodose ett allmänt behov av elektrisk kraft m.m. vilket innebär exempelvis 

anläggningar för vatten- eller kärnkraft, vattenreningsverk men även deponier eller liknande. 

Även för denna paragraf finns alternativa möjligheter för expropriation vilket sker t.ex. via 

ledningsrättslagen eller med hjälp av fastighetsreglering enligt FBL. 

Näringsverksamhet - 4 § 

Enligt fjärde paragrafen får expropriation ske för att bereda utrymmer åt näringsverksamhet 

eller anläggning av större betydelse för riket, orten eller viss befolkningsgrupp. Detta omfattar 

bland annat större industrier, mark för skogs- och jordbruk, fiske eller rennäring. Industriers 

lokalisering hanteras vanligen hos kommunen vilket innebär att markåtkomsten primärt sker 

via frivilliga överenskommelser men annars med hjälp av första paragrafen, expropriation för 

tätbebyggelseändamål. Denna fjärde paragraf är mer avsedd att användas i nödfall när 

markbehoven inte går att lösa (Prop. 1972:109). Enligt en undersökning på Stockholms 

Universitet 1998 var ändamålet ”näringsverksamhet” det som hade flest privata 

expropriationsansökningar. 

Skydds- och säkerhetsområden - 5 § 

Avser t.ex. vattenskyddsområden eller anläggningar för kärnkraft. Skyddsområden behandlar 

anordningar eller områden som behövs vid händelse av större naturhändelse för att skydda 

allmänheten från luft- eller vattenföroreningar. Säkerhetsområden är istället områden kring 

allmänfarliga anläggningar. 

Försvarsändamål - 6 § 

För det militära försvaret eller annat försvarsändamål får expropriation ske om det är av 

särskild betydelse för totalförsvaret. Inom detta inkluderas skjutbanor, förvaringsanläggningar 

men även kommunikationsanläggningar etc. I en krigssituation får även expropriation i form 

av förfogande via nyttjanderätt av dylika områden ske med hjälp av förfogandelagen (SFS 
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1978:262). Ersättningsfrågan avgörs då med speciella bestämmelser istället för 

expropriationslagens regler. 

Ändring av riksgränsen - 6 a § 

Både land- och vattenområden kan exproprieras med syfte att ändra riksgränsen. Detta 

expropriationsändamål lades till i lagtexten efter förändringar i Torne älvs sträckning vilket 

föranledde ett behov av förändring i gränsen mellan Sverige och Finland (Sjödin, et.al., 2016). 

Vanvårdad fastighet - 7 § 

En fastighet måste hållas i tillfredsställande skick, vilket när det inte är uppfyllt kan leda till 

ianspråktagande. Expropriation med detta syfte får ske när grov vanvård existerar eller kan 

tänkas uppstå och ett krav är att brister ska konstateras både på fastigheten och på fastighetens 

ägare (avseende dennes förmåga att sköta fastigheten). 

Fiske - 7 a § 

Expropriation får ske för att tillgodose den allmänna fiskevården eller för vetenskapliga 

undersökningar och försök i fråga om fiske. Här inkluderas mark, vatten, fiske eller särskild 

rätt till fiske. 

Bevarande av bebyggelse eller fornlämningar - 8 § 

För att bevara bebyggelse eller fornlämning med ett högt historiskt eller kulturhistoriskt värde 

eller bereda tillräckligt utrymme däromkring så får expropriation ske enligt andra kapitlets 

åttonde paragraf. 

Bevarande av natur och friluftsliv - 9 § 

Områden som har blivit utvalda till naturreservat, nationalpark eller liknande får exproprieras 

enligt nionde paragrafen. Paragrafen tar även upp att detsamma gäller för anläggningar för 

idrott och friluftsliv såsom löparspår eller utegym. Föreskrifter kring nationalparker etc. kan 

även hanteras via miljöbalkens 31 kapitel. 

Verksamhet som staten eller kommun tillgodoser (generalklausul) - 10 § 

Verksamheter som stat, kommun eller landsting har att tillgodose eller som annars är av 

väsentlig betydelse för riket, orten eller för viss befolkningsgrupp kan utnyttja den tionde 

paragrafen i ExL för att expropriera utrymme för byggnad, lokal eller annan anläggning. T.ex. 

samlingslokaler för överläggningar, för undervisnings- och fritidsverksamhet, 

serviceanläggningar i anslutning till sjukhus etc. Paragrafen är väldigt generell och ska täcka 

in en stor del ändamål som inte inkluderas i 1-9 §§. 

Värdestegringsexpropriation - 11 § 

Begreppet värdestegringsexpropriation innebär de tillfällen då expropriation ska ske i ett 

område som med skäl kan antas stiga väsentligt i värde när åtgärden utförs. Syftet med 

paragrafen är att när byggnads- eller anläggningsåtgärder som utförs av det allmänna bidrar till 

markanta prisstegringar ska denna vinst inte nödvändigtvis tillfalla fastighetsägaren. Som 

exempel kan nämnas trafikleder, vägar eller tunnelbana som får nya sträckningar. Om 
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fastighetsägaren ej vill bli exproprierad finns möjlighet att utge skälig ersättning som motsvarar 

värdestegringen till det allmänna (Hermansson, 2018). 

5.3 Ersättning enligt expropriationslagen 

5.3.1 Ersättningsreglerna 

För att en fastighetsägare ska få ersättning är huvudregeln att denne har fått utstå en objektivt 

mätbar ekonomisk skada. Med andra ord ska inte möjliga affektionsvärden eller ideella skador 

ersättas med hjälp av expropriationslagen utan då rör det sig om en separat rättslig process med 

hjälp av andra lagrum. Ett intressant exempel på ett av principfallen gällande bestämningen av 

ersättning är det så kallade optokabelfallet i vilket två bröder som ägde intilliggande fastigheter 

skulle få optokablar upphängda över sin mark. Enligt lantmäteriet skulle inte ersättning utgå 

då extra mark behövdes men detta överklagades dock och togs hela vägen upp till HD. Den 

slutliga domen gav bröderna rätt till ersättning vilket har legat till grund för många tvistiga 

ersättningsfall. Det klargjordes med HD:s dom att även vid små intrång, såsom upphängande 

av optokablar, där det kan fastställas att en ekonomisk skada har tillkommit även om den inte 

exakt kan bestämmas, så ska ersättning utgå (NJA 2007, s.695). 

Efter att en skada har konstaterats har fastighetsägaren rätt till kompensation vilken ska 

bestämmas med expropriationslagens fjärde kapitel. Den grundläggande principen är att en 

fastighetsägare som utsätts för expropriation ska ha samma förmögenhetsställning före som 

efter expropriation. Denne person ska därmed vara i samma ekonomiska situation som ifall 

ingen expropriation skett. Detta är den kortfattade varianten av 4 kap. 1 § som har den fulla 

lydelsen:  

4 kap. 1 § 

För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat följer av vad som 

sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. 

Exproprieras en del av en fastighet, ska intrångsersättning betalas med ett belopp som 

motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom 

expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även 

sådan skada ersättas. 

   Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent 

av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Detta gäller dock inte när 

expropriation sker för ändamål som avses i 2 kap. 7 §. 

   Expropriationsersättning ska inte betalas för mark eller annat utrymme som ingår i allmän 

väg och som enligt en detaljplan ska användas för en sådan allmän plats för vilken 

kommunen är huvudman. 

   Har den exproprierande åtagit sig att vidta åtgärd för att minska skada, ska hänsyn tas till 

det när ersättningen enligt första stycket bestäms, om åtagandet är sådant att det skäligen 

bör godtas av den ersättningsberättigade. 

   Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjanderätt eller servitutsrätt, 

ska vid bestämmande av fastighetens värde hänsyn inte tas till förbättring, vilken fastigheten 

har vunnit genom arbete eller kostnad, som den exproprierande eller föregående innehavare, 
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vars rätt har övergått till denne, lagt ned på fastigheten utöver vad som ålegat honom. Lag 

(2010:832). 

Paragrafen ovan är huvudregeln gällande ersättning gällande dels för markåtkomst men även 

vid rådighetsinskränkningar och miljöskador (Sjödin, et.al. 2016). Vidare i texten presenteras 

även de tre olika poster som ersättningen ska utgöras av, vilka är löseskilling, 

intrångsersättning samt ersättning för övrig skada/annan ersättning. Löseskilling betalas ut 

när en fastighet i sin helhet exproprieras och ska motsvara fastighetens marknadsvärde. 

Intrångsersättning används istället om en del av en fastighet exproprieras och ska motsvara 

marknadsvärdeminskningen som uppstår till följd av expropriationen, t.ex. skada på 

restfastigheten. Till sist så ska ersättning för annan skada ske om fastighetsägaren drabbats av 

exempelvis avveckling av en rörelse eller om denne fått betala flyttkostnader. Här ska allt som 

inte täcks av de två första posterna ingå vilket gör dess definitionsområde förhållandevis brett. 

I andra stycket presenteras den första av de ändringar som tillkom 2010. Här återfinns 

schablontillägget som uttrycker att både löseskilling och intrångsersättning alltid ska ersättas 

med ytterligare 25% av dess värde.  

Tredje stycket behandlar frågan om ersättning för mark som utgör allmän väg vilken, när 

marken är detaljplanelagd, inte ska utgå. Detta är en följd av att sådan mark vanligtvis upplåts 

med vägrätt för vilken ersättning redan har utgått (Sjödin, et.al. 2016).  

Att begränsa skadorna på fastigheten är i både fastighetsägaren och expropriationsföretagets 

intresse under expropriationens gång. Därigenom slipper expropriationsföretaget betala ut 

ersättning för skadan och fastighetsägaren undviker att behöva återställa sin egendom. Detta är 

parternas skyldighet rent skadeståndsmässigt men i fjärde stycket i 4 kap. 1 § återfinns en extra 

bestämmelse. Den innebär att om fastighetsägaren skulle vägra att tillåta utförande av 

skadeförebyggande åtgärder så kan, när ersättningen ska bestämmas, fallet behandlas som att 

åtgärderna ändå utförts. Ett krav är att den förebyggande åtgärden är rimlig och kan endast 

uppmärksammas om åtagandet skäligen bör godtas. 

Det avslutande femte stycket tar upp vad som sker om den exproprierande har nyttjanderätt 

eller servitut. Då gäller att om åtgärder har vidtagits som förbättrat fastighetens skick, om det 

skett med eget arbete eller nedlagda kostnader, behöver dessa inte nödvändigtvis tas i 

beaktande när fastighetens värde bestäms. Detta gäller dock endast när arbetet har överstigit 

det krav på att hålla fastigheten i ett visst skick enligt servituts-/nyttjanderättsavtalet. 

5.3.2 Influensregeln 

Ett undantag till huvudreglerna i första paragrafen är influensregeln (som återfinns i 4 kap. 2 

§). Dess mening är att om det vid expropriationen tillkommer en påverkan av fastighetens 

marknadsvärde ska denna inte alltid räknas med vid bestämmande av ersättningen. Det finns 

två typer av påverkan, företagsnytta och företagsskada, vilka representerar positiv och negativa 

värdeförändringar. T.ex. så kan företagsskada vara damm eller buller som negativt påverkar 

fastighetens marknadsvärde medan företagsnytta kan vara att fastigheten istället för tillgång till 

en ny väg som knyter den an till samhället på ett bättre sätt. Tillämpning av andra paragrafen 

ska dock endast ske om påverkan anses vara mer än ortsvanlig. 
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Influensregelns syfte har sedan dess tillkomst varit att öka rättvisan mellan fastighetsägare som 

påverkas tillräckligt mycket för att berättigas ersättning jämfört med de som påverkas negativt 

av företaget men ändå inte anses uppfylla kraven för att få ersättning (SOU 2008:99). 

Processen för att bestämma huruvida ersättning ska utgå enligt influensregeln kan förtydligas 

med nedanstående figur: 

Figur 2 Prövning av företagsskada enligt influensregeln (Sjödin, et. al, 2016) 

 

Som vi ser i figur 2 så krävs primärt att de tre rekvisiten, väsentlighet, ortsvanlighet samt 

allmänvanlighet, är uppfyllda för att en diskussion om ersättningen ska påbörjas. När väl detta 

har konstaterats är ersättningen garanterad. Om ortsvanlighets- eller 

allmänvanlighetsrekvisiten inte är uppfyllda så ska en skälighetsprövning tillämpas vilket 

innebär att en företagsskada faktiskt kan ersättas även om den anses vara ”vanlig”. 

Väsentlighetsrekvisitet är inte heller speciellt intressant rent praktiskt då gränsen för att 

uppfylla detta är relativt låg (några tusen kronor) (Sjödin, et. al, 2016). 

Om det, efter att ha följt figuren ovan, beslutas att ersättning ska utgå sker detta genom 

löseskilling eller intrångsersättning. Dock ska inget schablontillägg utgå för denna summa, 

vilket är fallet på grund av bestämmelserna för miljöskada enligt 32 kap. miljöbalken som ser 

ut på detta sätt. 

Enligt tidigare lagstiftning gällde att ersättning endast lämnades om företagsskadan översteg 

en viss nivå (Karnov, 2018). Det här var det så kallade toleransavdraget vilket har tagits bort 

och istället innebär att ersättning numera ska lämnas för hela skadan när kvalifikationsgränsen 

är uppnådd. 
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5.3.3 Presumtionsregeln 

Som lagtexten ser ut idag är 4 kap. 3 § numera upphävd och det var i den som vi tidigare 

återfann presumtionsregeln. Den användes när ersättningsbestämning skulle göras på en 

fastighet och utredde vilka värdehöjningar på denna som tillkommit tack vare så kallade 

”förväntningsvärden”. Markägare fick endast tillgodoräkna sig dessa om de skett senast 10 år 

före inlösen men är nu borttagen i samband med lagändringarna 2010. Detta kommer diskuteras 

vidare i kapitel 8. 

5.3.4 Värdetidpunkt och förhandstillträde 

Definitionen av värdetidpunkt motsvaras av ”den tidpunkt som expropriationsskadan ska 

hänföras” (Sjödin, et.al, 2016). Detta innebär att alla ersättningsfrågor avgörs med hänsyn till 

fastighetens värde vid detta tillfälle och eventuella förändringar som tillkommer i efterhand ska 

bortses. Vanligtvis är denna tidpunkt dagen som expropriationsmålet avgörs och gäller för 

bestämmande av löseskilling, intrångsersättning samt annan ersättning (prop. 1971:122). Efter 

detta kan ianspråktagande av fastigheten ske när expropriationen fullbordats vilket innebär att 

samtliga frågor i saken slutligt avgjorts samt att betalning utgått. 

I 4 kap. 4 § expropriationslagen finns bestämmelserna för möjligheten att komma överens om 

ett förtida tillträde istället för tillträde enligt stycket ovan. Utöver den frivilliga möjligheten 

finns även tvångsmöjligheter vilket ger möjlighet att tillträda fastigheten innan expropriationen 

är fullbordad. För detta krävs att förtida tillträde är av väsentlig betydelse. 

Förhandstillträde kan ske antingen enkelt eller kvalificerat och kan avse både del av eller hel 

fastighet. Det enkla förfarandet innebär att den som exproprierar endast har rätt att få tillträda 

fastigheten utan hinder av att expropriationen ej har blivit fullbordad. Kvalificerat tillträde är 

istället att fastigheten övergår till den exproprierande med samma rätt som om expropriationen 

fullbordats (ExL 6 kap. 17 §). Med andra ord får den exproprierande här rättsligt sett överta 

fastigheten medan det enkla förfarandet endast ger tillträde. 

Har fastigheten (helt eller delvis) tagits i anspråk antingen med enkelt eller kvalificerat 

förhandstillträde så bestäms värdetidpunkten istället till den dag som tillträde sker. Därmed ska 

inte heller något beaktande tas till de värdeförändringar som sker efter detta (prop. 1972:109). 

Både löseskilling och intrångsersättning påverkas av värdetidpunkten vid förhandstillträde men 

däremot inte posten annan ersättning. Denna uppskattas alltid vid målets slutliga avgörande för 

att minska risken för felaktiga beräkningar (Sjödin et. al, 2016). 

Fjärde paragrafen innehåller även en möjlighet till jämkning vid förhandstillträde som innebär 

att skulle det allmänna prisläget ha förändrats mellan tillträde och dom så ska skillnaden 

ersättas till fastighetsägaren. Detta för att skydda sakägare och en vanlig utgångspunkt är 

konsumentprisindex (Karnov, 2018). 

5.3.5 Ersättningshöjande åtgärder 

Som ett förtydligande till den grundläggande skadeståndsrättsliga principen att båda parter är 

skyldiga att vidta åtgärder för att minska expropriationsskadan (Sjödin et. al., 2016) finns 4 

kap. 5 § ExL. Paragrafen säger att om åtgärder utförts med syfte att höja ersättningen som den 

exproprierande ska erlägga ska ersättningen bestämmas till ett värde som bortser ifrån dessa. 
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Även om en åtgärd inte nödvändigtvis höjer värdet på din egen fastighet men på någon annan 

sakägares ska ersättningen bestämmas utan deras påverkan (Karnov, 2018). 

5.3.6 Betalning och fullbordande av expropriationen 

Expropriationslagens sjätte kapitel behandlar förfarandet när ersättningen ska betalas samt 

expropriationen fullbordas. Gällande betalningen ska den principiellt inkludera alla möjliga 

skador som sakägaren utsatts för och betalas ut i form av en klumpsumma. För att detta ska bli 

så rätt som möjligt väntar man vanligen med betalning tills expropriationsföretaget är slutfört 

men i vissa fall kan ersättningen utgå i förväg för vilket det krävs att en domstol beslutar om 

saken. 

För fördröjningar eller i de fall som förskottsbetalning utgått så tillkommer ränta enligt 

räntelagens, RL:s, (1975:635) bestämmelser. Avkastningsränta utgår i fallen där 

förhandstillträde skett och bestäms enligt 5 § RL. Denna ska betalas från den dag tillträde skett 

tills betalning utgår eller dröjsmålsränta börjar gälla. Dröjsmålsräntan ska utgå enligt 6 § RL 

och börjar gälla efter den bestämda förfallodagen. Expropriationen anses sedan fullbordad när 

samtliga frågor i saken slutligt avgjorts vilket vanligen sker efter att betalning utgått (ExL 6 

kap. 9 §). 

5.4 Värdering enligt expropriationslagen 

5.4.1 Värderingsbegrepp 

En i expropriationslagen flitigt använd term är marknadsvärde. Det är vad ersättningen baseras 

på men är ändå inte helt tydligt att förstå (för vidare diskussion, se kap. 8). Inom expropriation 

används även ett antal andra värdebegrepp som är viktiga att förstå för att i sin tur kunna förstå 

lagtexten. Därför presenteras nedan en kort genomgång av de viktigaste begreppen att kunna. 

Marknadsvärde 

Termen definieras olika beroende på vem som tillfrågas men en väl tilltagen definition är: 

Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en 

fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid utan partsrelationer och utan tvång 

(Fastighetsekonomi och fastighetsrätt - fastighetsnomenklatur, 2015). 

Begreppet i sig är inte direkt applicerbart på verkligheten då det är svårt att faktiskt simulera 

den bakomliggande tanken. Med detta menas att begreppet egentligen existerar inom statistiken 

och motsvarar det mest sannolika värde som framgår om en försäljning skulle simuleras ett 

stort antal gånger. Marknadsvärdet är därmed en uppskattning av fastighetens faktiska värde 

och inte att jämställa med begreppet pris. Priset går att ta på, det vill säga det uppkommer först 

när en transaktion skett. En vanlig situation är att priset skiljer sig från det uträknade 

marknadsvärdet och därmed kan en affär vara antingen bra eller dålig. Marknadsvärde bestäms 

därför ofta med ett intervall och inte ett exakt värde då begreppet i sig inte går att beräkna med 

100 % säkerhet. (Sjödin et.al, 2016) 

Ändå sedan expropriationsförordningen från 1866 har meningen med ordet använts i 

expropriationslagstiftning men definierades då något annorlunda. Det gällde istället att 

ersättningen skulle motsvara samma värde som marken som togs ifrån fastighetsägaren och 
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själva begreppet ”marknadsvärde” dök upp först i expropriationslagen från -72. Enligt 

förarbeten hänvisar termen till det pris som fastigheten skulle säljas för på den öppna 

marknaden men i dessa står även att detta endast ska användas som en vägledning och inte en 

slutlig definition (Hager, 1998). Begreppet har därefter utvecklats till det statistiska begrepp vi 

använder idag som snarare hänvisar till det mest troliga försäljningsvärdet än det faktiska värde 

en fastighet skulle säljas för. 

Avkastningsvärde 

Vid användande av vissa värderingsmetoder som kommer utvecklas senare används begreppet 

avkastningsvärde. Det är ett sätt att räkna ut fastighetens ”nuvärde”, dvs. summan av alla 

framtida nettoavkastningar som skulle genereras och är inte direkt kopplat till fastigheten utan 

snarare till dess ägare. I beräkningen används en kalkylperiod, fastighetens årliga 

nettoavkastning, kalkylränta, samt fastighetens restvärde och den har börjat användas mer och 

mer vid värdering av jord- och skogsbruksfastigheter. 

Återanskaffningsvärde 

Även kallat kostnadsvärde och avser den kostnad som krävs för att ”ersätta en viss byggnad 

med en ny i motsvarande skick”. Med andra ord är det kostnaden av att producera en ny 

byggnad med avdrag för eventuell minskning i marknadsvärde på grund av ålder eller slitage.  

Reservationspris 

Ett reservationspris motsvarar det lägsta värde en fastighetsägare är villig att sälja sin fastighet 

för. Ofta skiljer sig detta värde från marknadsvärdet, framförallt vid expropriation då det är en 

tvångsbaserad handling, och innehåller ofta personliga värden som inte är grundade i pengar. 

T.ex. kan en släktgård som funnits i familjen i generationer för släkten vara värd mycket mer 

än dess faktiska marknadsvärde. Avvägningen mellan reservationspriset och marknadsvärdet 

är svår och kommer diskuteras vidare i kapitel 8. 

Taxeringsvärde 

Taxeringsvärdet motsvarar 75 % av fastighetens marknadsvärde och bestäms schablonmässigt 

utifrån en förbestämd mall. Beroende på ändamål benämns fastigheter som enheter och delas 

upp i bland andra småhus-, hyreshus-, eller industrienheter. 

5.4.2 Möjligheter i värderingen 

Av de ovan redovisade begreppen har marknadsvärdet den absolut största betydelsen för 

expropriationslagstiftningen. Därför är det av stor vikt att dess värde beräknas med så stor 

säkerhet som möjligt. Vilka metoder värderaren ska använda bedöms från fall till fall men 

nedan redovisas de principer som vanligtvis används vid bestämmandet av de olika 

ersättningsposterna. 

5.4.2.1 Löseskilling 

Att bestämma värderingsmetod varierar beroende på typ av fastighet, läge, hur marknaden ser 

ut, etc. Det finns många faktorer som spelar in och det finns därför inte ett entydigt svar på 

vilken metod som kan anses ”bäst”. Expropriationslagen hänvisar till att marknadsvärdet ska 

vara utgångspunkt och till vad en markägare ska få ersättning för men hur den ersättningen 
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bestäms är inte reglerat i lag. Eftersom ett mål för värderingen är att få fram så mycket 

information som möjligt om liknande objekt då det ger en bra bild av det aktuella prisläget är 

ortsprismetoden den mest vedertagna metoden (SOU 2008:99). Om det däremot inte existerar 

jämförelseobjekt vänder man sig vanligen till någon av de andra metoderna för att upprätthålla 

kvaliteten på värderingen.  

Ortsprismetoden 

Den vanligaste metoden för beräkning är den så kallade ortsprismetoden vilken utgår från 

tidigare försäljningar av liknande objekt i närliggande områden, eller i ”orten”. En analys utförs 

av vilka objekt som kan anses vara likvärdiga med det aktuella och sedan korrigeras i så stor 

utsträckning som möjligt de aspekter som skiljer sig mellan objekten. Detta kallas även 

normering och omfattar bland annat en kompensering för ett allmänt höjt/sänkt prisläge eller 

materiella skillnader på fastigheterna (SOU 2008:99). Vid värdering av småhusfastigheter 

dominerar ortsprismetoden då det finns en stor tillgång på tidigare försäljningar och det är lätt 

att hitta jämförbara objekt.  

En välanvänd variant av ortsprismetoden är ”K/T-metoden” där jämförelseobjektets 

köpeskilling och taxeringsvärde skapar en kvot vilken i sin tur kan appliceras på 

försäljningsobjektet för att uppskatta dess marknadsvärde. 

Avkastningsmetoden 

Avkastningsmetoden utgår till skillnad från ortsprismetoden från den egna fastigheten och 

försöker summera fastighetens framtida inkomster (avkastning). För att få ett troligt värde så 

anpassar man kalkylen som närmare beskrivits i kapitel 5.4.1 till det aktuella objektet med hjälp 

av huvudsakligen räntesatserna och kalkylperioden. Restvärdet utgår ifrån fastighetens 

driftnetto och dess troliga utveckling i framtiden beroende på marknaden för en motsvarande 

fastighetstyp i motsvarande läge (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). 

Produktionskostnadsmetoden 

Produktionskostnadsmetoden utgår också ifrån den egna fastigheten istället för 

jämförelseobjekt och beräknar kostnaden för främst anläggningar. Först kontrolleras hur stor 

kostnaden skulle vara att återanskaffa anläggningen och sedan korrigeras detta värde för att 

motsvara dess värdeminskning på grund av slitage och hur länge den varit i bruk. Detta 

resulterar i ett tekniskt nuvärde som sedan måste bedömas om det motsvarar marknadsvärdet 

eller ej. Metoden används också för att bedöma hur mycket en anläggning påverkar fastighetens 

marknadsvärde. 

5.4.2.2 Intrångsersättning 

Eftersom expropriation även tillämpas för del av fastighet behövs ett sätt att värdera marken 

när det blir aktuellt. Detta användas till och med mer än expropriation av hel fastighet och 

därför är intrångsersättning den vanligaste ersättning som utgår vid expropriation (Sjödin, et.al, 

2016).  

Vid intrångsersättning gäller att den ska svara mot minskningen av fastighetens marknadsvärde 

vilket rent principiellt ska beräknas på samma sätt som värderingen för löseskillingsersättning. 
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Praktiskt så tillkommer för mycket svårigheter för att kunna använda samma metoder, speciellt 

om intrånget är litet. Som nämns i förarbetena finns då alternativet att istället använda så kallad 

direktuppskattning, vilket istället grundar ersättningen på ett pris per kvadratmeter för marken 

som är aktuell för expropriation (Prop. 1972:109). Denna typ av värdering har även bekräftats 

av Högsta domstolen i praxis (se t.ex. NJA 2007 s.695). 

Som grund för ersättningen vid direktuppskattning av speciella marktyper används vanligtvis 

normer och schablonvärden. Exempelvis för skogs- och jordbruksmark används bland annat 

2009 års skogsnorm, 1974 års åkernorm eller 1983 års jordbruksnorm. Den senast nämnda 

kallas även vägnormen och används vid vägintrång på jordbruksfastigheter (SOU 2008:99).  

5.4.2.3 Annan ersättning 

För annan ersättning beräknas denna post som skillnaden mellan det minskade 

avkastningsvärdet och det minskade marknadsvärdet, det vill säga den summa som inte täcks 

av löseskilling och intrångsersättning. Här behandlas inga skador såsom affektionsvärden utan 

endast de rent ekonomiska, som t.ex. utgifter eller förlust av inkomst till följd av 

expropriationsföretaget. Självklart måste det finnas ett samband mellan expropriationen och 

skadan, precis som inom skadeståndsrätten, och postens syfte är att se till att fastighetsägaren 

får ersättning för övriga skador som leder till att denne hamnar i samma förmögenhetsställning 

som före expropriationen (se t.ex. NJA 1960, s.125 (I och II) eller NJA 1979 s.735 (I)).  
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6 Internationell rätt 

6.1 Bakgrund 

När lagtext analyseras är det intressant att jämföra mot andra länder för att se hur problemen 

hanteras där. Just expropriationslagstiftning skiljer sig från land till land då känsligheten i 

ämnet är relativt hög och ingen har egentligen en helt perfekt lösning. Olika sätt att angripa 

frågan har lett till något skilda ersättningsbestämmelser gällande både rätten till den och hur 

den ska bestämmas. Nedan kommer därför en kortare genomgång av respektive lands 

expropriationslagstiftning redovisas för att skapa en förståelse för hur olika länder har hanterat 

frågan om expropriation. 

6.2 Danmark 

Äganderätten är i nästan hela Europa väldigt stark och värderingsfrågor kopplade till 

expropriation använder sig huvudsakligen av marknadsvärdebegreppet. I vissa hänseenden 

skiljer sig lagarna dock åt och framförallt definitionsfrågor och olika principer vid applicering 

av lagen är intressanta att titta närmare på.  

Danmark har redan i grundlagen med skyddet för äganderätten. Om en person måste avstå 

egendom ska det som i Sverige endast ske för det allmännas bästa och full ersättning ska utgå 

(Statsministeriet, 2018). Tydligare än så är dock inte reglerna utan dessa har endast definierats 

i praxis där det beslutats att värderingen ska utgå ifrån marknadsvärdet på fastigheten. 

Vanligast används här ortsprismaterial men vilken värderingsmetod som bör användas är inte 

heller reglerat i lag. (Vejdirektoratet, 2011) 

6.3 Finland 

Även Finland har skydd för äganderätten i sin grundlag och full ersättning ska utgå om 

egendom måste lösas in. Ersättning ska utgå för skada och dessa regler bygger på principerna 

att:  

1. Sakägaren ska ha samma förmögenhetsställning före som efter expropriationen och att: 

2. Den som exproprierar ska ej behöva kompensera ekonomiskt för möjliga fördelar som 

de själva skapar. 

Huvudsakligen används marknadsvärde vid ersättningsfrågan men kan ibland även omfatta 

återanskaffningskostnader. Huvudregeln är som sagt ovan att man som fastighetsägare ska 

kunna skaffa en likvärdig bostad/egendom som innan expropriation men vilken 

värderingsmetod som används är inte reglerat (Finlex, 1999).  

Ett specialfall är den finska vattenlagen vilken ibland har lett till att ersättning utgår med 150 

% av marknadsvärdet vid expropriation för vattenkraft. Anledningen är de potentiella 

vinstmöjligheter hos exproprianden. (Nuuja, Viitanen, 2007, Finlex, 2011) 

4.3 Norge 

Om egendom måste lösas in ska i Norge full ersättning utgå och ägaren hållas skadelös. 

Marknadsvärdet ska motsvara ersättningen men om ägaren kan bevisa att fastigheten har ett 

högre marknadsvärde på grund av t.ex. brukningsmöjligheter ska detta värde användas istället. 
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Detta är dock inte möjligt ifall ett lägre marknadsvärde skapar en chans att köpa tillbaka 

egendom som motsvarar den exproprierade (Steinsholt, 2008). 

Ur lagtexten har slutsatsen dragits att ortsprisjämförelse är den föredragna värderingsmetoden 

och det centrala i ersättningen är att den ska täcka hela förlusten av värde hos ägarens 

förmögenhet. Med andra ord ska ersättning utgå som motsvarar att expropriationsföretaget 

aldrig utförts. Det finns även möjligheter för fastighetsägare att få ersättning för flyttkostnader 

eller uppförandekostnader av nya byggnader när det gäller bostads- eller fritidshus. (Steinsholt, 

2008) 

Norges lagstiftning innehåller även regler som klargör att när expropriation sker för vissa 

ändamål så bör ersättning utgå med 125 % av marknadsvärdet. Detta gäller främst vid 

expropriation för elkraft men har även använts i vissa andra fall (SOU 2008:99).  

6.4 Tyskland 

Tyskland har ett antal expropriationslagar beroende på vart i landet man befinner sig men en 

grundprincip är att expropriation endast får ske för det allmännas bästa. Ersättning ska utgå 

både för fastigheten men även för möjliga följdskador och motsvarar vanligen det enligt en 

ortsprismetod beräknade marknadsvärdet. Ibland kompletteras denna värdering med en 

avkastningsmetod. Ingen hänsyn tas heller till värden utanför de rent ekonomiska. (Voss, 2010)  

6.5 Storbritannien 

Ett av få länder i Europa utan ett nedskrivet grundlagsskydd för äganderätten är Storbritannien. 

Istället definieras gränsen för vad som är tillåtet dels med vanliga lagar och dels enligt 

rättspraxis. Principen som gäller är att fastighetsägare ska ha samma ekonomiska situation före 

som efter expropriationen och trots att inget bestämt begrepp är inskrivet i lag har praxis 

fastställt att marknadsvärdet används vid bedömningen (förutom i undantagsfall). Alltså ska 

marknadsvärdeförlusten ersättas men även möjliga följdskador som uppstått under 

expropriationsföretagets gång. Om marknadsvärdet är svårbedömt kan i vissa fall 

återanskaffningsvärde även användas. Det är även i praxis fastställt att ortsprismetoder är klart 

vanligast vid värdering. (Plimmer, 2008) 

Storbritannien har även i sin lagtext en variant på influensregeln med vissa modifikationer. 

Markvärdestegring/-minskning som orsakats av offentliga åtgärder i samband med 

expropriation ska ej ersättas vilket är omdiskuterat då andra fastigheter i närheten kan 

tillgodoräkna sig denna värdeförändring om de inte påverkats av expropriationen. Den hittills 

dragna slutsatsen är ändå att lagen ska behållas i sin nuvarande form då ett borttagande av 

densamma skulle leda till svårförutsedda konsekvenser. (Plimmer, 2008, Denyer-Green, 2003) 

Ett relativt nytt tillägg i lagen om expropriation är möjligheten till ersättning för att man tvingas 

lämna sitt hem. Denna summa bestäms från fall till fall men uppgår som högst till 10 % av 

marknadsvärdet men maximalt till en summa om £58 000. (Department for Communities and 

Local Governement, 2010) 
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7 Rättvisa 

7.1 Bakgrund 

Om ett antal personer tillfrågas att definiera termen rättvisa skulle den frågande antagligen få 

relativt skilda svar beroende på vem som svarar. För att kunna göra en bedömning av vad som 

är rättvist behöver man därför kunna föreställa sig de olika varianter på rättvisa som existerar. 

Huruvida det kollektivas nytta ska maximeras eller om en individ alltid ska ha absolut rättvisa 

i varje situation är olika tankesätt kring ett begrepp som vid första ögonkast annars ses ganska 

självklart. Målet med alla framåtsträvande samhällen är ändå att det ska vara rättvist men när 

lagstiftning formuleras är det inte alltid så lätt som man kan tro. Tre av de större 

rättviseteorierna presenteras därför nedan för att ge en kortare sammanfattning av olika sätt att 

se på saken och hur de ser på individen respektive kollektivet i samhället. 

7.2 Utilitarismen 

Den klassiska utilitarismen växte fram under 1800-talet och framhäver att ”den yttersta 

grunden för moralen är kravet på att lycka maximeras”. Detta kallas även för nyttoprincipen 

och är grundtanken som återspeglas genom hela filosofin. Nyttoprincipen innebär att om det 

skulle gå att kvantifiera konsekvenserna av en viss handling ska man alltid välja den handling 

som leder till störst nettoöverskott av lycka. I praktiken är detta svåruppnått och något som 

utilitarismen har kritiserats för. (Kalbro, 1988, Rescher, 1966) 

Utilitarismens framgångsrika utveckling går att spåra till dess fasta grepp kring allmänna 

moraliska övertygelser. Som exempel kan vi tänka oss att alla moraliskt svåra situationer har 

ett syfte, en mening, en betydelse. Vi föreställer oss inte att en handling är meningslös, för 

varför skulle den i så fall utföras från första början? Med tanken att alla handlingar har ett syfte 

i bakhuvudet kan vi vidare tänka, vilket är detta syfte, om inte att göra världen bättre på ett 

eller annat sätt? Från just den synpunkten finns det något som är mindre viktigt än att försöka 

maximera välfärden för alla? (Simmonds, 1986) 

Synen på välfärdsmaximering är inte det enda som är viktigt hos en utilitarist. Filosofin i sig är 

framåtblickande och tar hänsyn endast till möjliga framtida konsekvenser av en handling och 

inte det som redan har skett. Inte heller fokuserar en utilitarist på hur välfärden är fördelad så 

länge den är maximerad vilket innebär till exempel att om den totala mänskliga välfärden kan 

tillskapas genom att man fördelar den ojämnt skulle detta föredras. Detta har allmänt kritiserats 

för att förbise orättvisor men hanteras av utilitarismen med synen att fördelningsfrågor inte har 

någon betydelse så länge inte nyttohänsyn hänvisas till. Vi kan här även se ett tydligt 

kännetecken för utilitarismen, att endast en högsta moralprincip spelar roll. Utilitarismen är 

med ett annat ord monistisk och till skillnad från andra moraliska filosofier som har flera 

principer som högt värderade så skulle en utilitarist ignorera dessa andra så länge som välfärden 

maximeras. (Mills, 1962) 

En intressant frågeställning inom utilitarismen är jämförelsen mellan en sadists och en altruists 

nöje och vems som är viktigast. Sadistens nöje är ytligt, tillfälligt men också viktigt för dennes 

långsiktiga välmående. Altruisten däremot är osjälvisk och utför handlingar som inte ger denne 

personlig vinning. Utilitarismen påpekar här att den glädje som sadisten får ut av sina 

handlingar måste anses bidra positivt till nettonyttan och skulle därmed kunna väga över den 
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skada som denne orsakar någon annan. Detta kan kännas olustigt men den klassiske utilitaristen 

måste ”räkna alla lustupplevelser som jämställda”. (Buchanan & Mathieu, 1986) 

Filosofin i sig är en variant av konsekventialismen som innebär att problem i samhället, till 

exempel utpekade problemgrupper, inte kan beskyllas utan pålitlig bevisning att de har skapat 

en onytta. Detta tankesätt gör det möjligt att skapa riktlinjer runt vad som är moraliskt 

försvarbart utifrån gemensam nytta så att exempelvis religiösa värdegrunder kan frångås 

(Mark, 2017). En konsekvens av samma tänk är dock att hela tanken med konsekventialismen 

kan anses negativt om majoriteten i samhället anser att en mindre grupp måste offras för det 

allmännas bästa. Istället för att skapa gemenskap uppkommer därmed istället utsatthet och 

utanförskap. (Smart & Williams, 1982) 

7.3 Rawls 

John Rawls presenterade på 1970-talet sin teori om rättvisa vilken bygger på två principer som 

tillsammans ska garantera ett moraliskt rättvist samhälle. Den första garanterar alla individer 

rätt till de mest vidsträckta system av grundläggande friheter så länge alla andra har rätt till 

samma system. Detta kallas frihetsprincipen och säkerställer att alla är vi lika och har samma 

friheter och möjligheter att nå olika positioner i samhället. Den andra kallas differensprincipen 

och innebär att sociala och ekonomiska ställningar ska ordnas så att de är till största möjliga 

nytta för de sämst ställda i samhället. Tanken är att alla ska ha möjlighet att söka samma jobb 

och ingen ska diskrimineras på grund av sin sociala ställning. Dessa två principer är enligt 

Rawls vad en grupp rationella individer skulle besluta med utgångspunkt i rationellt 

egenintresse och med vetskap om att principerna gäller även de själva. (Rawls, 1971) 

Rawls teori om rättvisa grundar sig i att vi alltid ska utgå från att något kan hända oss själva 

och hur skulle vi då vilja bli behandlade. Därför införs begreppet ”okunnighetens slöja” bakom 

individer existerar i vad som kallas ”ursprungspositionen”. I denna position har människor 

ingen koppling till personliga erfarenheter eller social status utan endast kunskap om livet och 

samhället. På grund av detta tvingas vi anta en helt opartisk ståndpunkt som gör att vi tar 

rationella och logiska beslut. De som befinner sig bakom okunnighetens slöja är de som fattar 

beslut om vad som är moraliskt rätt och fel och eftersom de inte vet om eller när de själva skulle 

hamna i den aktuella situationen väljs alltid det alternativ som är ”mest” rätt. Rawls tror också 

att när besluts fattas på detta sätt kommer besluten alltid maximera utfallet för den sämst ställde. 

(Kalbro, 1988) 

En mindre del i Rawls rättviseteori behandlar medfödda talanger och färdigheter vilka anses 

vara oförtjänta. Han tycker dessa motsätter sig tanken att rättvisa är lika möjligheter och därför 

inte leder till jämställdhet. Att talang inte skulle existera överhuvudtaget är dock orimligt och 

istället tror Rawls att det ligger på samhället att minska de eventuella fördelar (eller nackdelar) 

som dessa färdigheter leder till. Ojämlikheterna ska med andra ord omordnas för att gynna den 

sämst ställde. (Wolff, 1977) 

7.4 Nozick 

Den tredje teorin som ska presenteras är Robert Nozicks och hans bok Anarki, stat och utopi 

där han framförde sina tankar om distributiv rättvisa och privat egendom. Nozick använder sig 
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precis som Rawls av ett antal principer som han anser tillsammans ska leda till ett bättre 

samhälle, vilka är: 

1. Förvärvsprincipen som behandlar hur människor kommer i besittning av egendom, 
2. Överlåtelseprincipen som behandlar hur egendom kan överföras från person till person, 

och 
3. Korrigeringsprincipen som behandlar frågan om egendom som blivit olovligen 

tillförskaffat, om man borde kompenseras etc. 

Nozick tror att om världen var perfekt skulle endast de två första principerna behövas då alla 

transaktioner och överlåtelser skulle ske på rätt sätt. Tillsammans skapar dock de tre ett system 

av stark äganderätt och en fri marknad där endast en frivillig transaktion är en rättvis. Till 

exempel skulle skatter inte existera i Nozicks värld då dessa inte är frivilliga. (Nozick, 1974) 

Idéerna skiljer sig ganska drastiskt mot Rawls teori då Nozick anser att istället för att omfördela 

resurser i samhället så har man, om man t.ex. producerar eller äger stora mängder av en viss 

produkt, rätt till detta och det borde inte omfördelas bara för att samhället skulle bli mer rättvist. 

Det skulle innebära en för stor kränkning av individens rättigheter och därför är ett system som 

med tvång omfördelar resurser inte rättvist. Han ser dock inte detta som ett problem då eftersom 

vi alla strävar efter olika saker beroende på behov kommer det leda till ett ojämnt fördelat 

samhälle. Som kontrast till Rawls tankar om talanger och färdigheter anser Nozick även att det 

vore fel att inte belöna en individ för de man fötts skicklig inom. Beroende på hur duktig du är 

på en viss uppgift kommer ditt arbete även vara bättre än många andra och detta är värt att 

uppmärksamma istället för att försöka motverka skillnader människor emellan. (Nozick, 1974)  
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8 Diskussion 

8.1 Schablontillägget 

Grundprincipen vid expropriation är att du som fastighetsägare ska ersättas för hela förlusten 

som följer av expropriationsföretaget och har funnits sedan det första omnämnandet av något 

som kan kallas expropriation dök upp i svensk lagstiftning. I fokus för ändringarna 2010 har 

fastighetsägarens ställning stått vilken redan i tidiga förarbeten och undersökningar tydligt 

markerats ska vara stark. Syftet var just att förstärka äganderätten och den största förändringen 

för att uppnå detta var att öka ersättningen till 125 % av en fastighets marknadsvärde istället 

för tidigare 100 %. 

8.1.1 Marknadsvärde 

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige tidigare haft ersättningsnivåer som ligger i nivå 

med övriga Europa och som troligtvis kan spåras tillbaka till samma grundprincip att en 

fastighetsägares förmögenhetsställning ska lämnas oförändrad efter expropriationen. Vad som 

dock ännu inte hänt i de flesta länder är en anpassning av lagstiftningen till dess mer moderna 

användning och nya ändamål. Länder som Finland och Norge har gjort mindre framsteg på 

denna front i deras försök att betala fastighetsägare högre ersättning vid expropriation för 

vinständamål som exempelvis vatten- eller elkraft. Ersättningsnivåerna skiljer sig åt något men 

ligger klart högre än marknadsvärdet som tidigare har varit riktmärket. Detta har fastställts dels 

ur att ändamålen för expropriation ofta skiljer sig åt idag jämfört med 40 år sedan och dels ur 

att för att försöka efterlikna marknadsmässiga villkor måste vi förstå att en tvångsbaserad 

transaktion inte kan jämställas med en frivillig överenskommelse.  

En stor skillnad mellan de två ligger i begreppsanvändningen, framförallt då termen 

”marknadsvärde”. Som tidigare nämnt finns det ingen ”korrekt” definition på begreppet vilket 

har lämnat lagen något öppen för tolkning och till att olika ersättningsfrågor inte har hanterats 

enligt samma standard. Termen är egentligen mer ett statistiskt begrepp och det går inte att med 

säkerhet bestämma vad en fastighets exakta marknadsvärde är, utan endast vad dess troliga 

värde är. Begreppet blir därmed upp till att i varje enskilt fall bedömas på olika sätt och 

generellt så blir tolkningen istället det mest sannolika försäljningspriset på en öppen och fri 

marknad. I denna definition finns två problem. För det första hamnar vi i diskussionen om vad 

det mest sannolika priset är. Beroende på omständigheter finns det teoretiskt sätt 50 % chans 

att priset bestäms för högt och 50 % chans att det istället bestäms för lågt vilket vi kan se ur 

definitionen av marknadsvärde som redovisas i figur 3 nedan. Det finns alltså möjlighet att 

både göra en ”bra” eller en ”dålig” affär beroende på hur noggrann värdering som utförs och 

vilka faktorer som inkluderas. Självklart är det nästan omöjligt att helt säkert uppskatta en 

fastighets värde och den värdering som utförs är värderarens personliga tolkning av hur mycket 

fastigheten skulle säljas för vid en viss tidpunkt. Därför är det inte garanterat att värderingen 

är korrekt om försäljningen skulle ske vid ett annat än det förbestämda tillfället. Istället används 

ofta en ”plus/minus”-faktor när värdet bestäms och detta kan i sin tur ifrågasätta en annan av 

grundprinciperna i expropriationslagen, objektiviteten, och huruvida det faktiskt går att 

bestämma ersättningen utifrån en objektiv synvinkel (Norell, 2007). Kanske är det mer lämpligt 

att vid värdering utvärdera vad som är skäligt för fastighetsägaren istället för att gå in i ämnet 

helt opartisk? 
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Figur 3 Definitionen av marknadsvärde (Sjödin et.al, 2016) 

 

Den andra otydligheten i begreppet blir användningen av orden ”öppen och fri marknad”. 

Orden implicerar att det inte avses några oförutsedda händelser och alla förutsättningar ska 

återspegla det ”normala” men så är inte fallet vid tvångsförfaranden. Vanligtvis när en person 

ska sälja sin bostad så har denne av någon anledning inte längre alla sina krav på fastigheten 

uppfyllda. Personen kanske ska bilda familj och behöver något större, kanske har bytt jobb och 

behöver närmare resväg, kanske har tröttnat på innerstadens buller och vill komma ut närmare 

naturen etc. Poängen är att i alla dessa möjliga situationer så har personen en anledning att 

flytta och är därför villig att sänka sina krav något för att kompensera för det förändrade 

behovet. Skulle personen däremot inte vilja flytta kan inte boendet anses ofullständigt utan 

snarare snudd på perfekt. I diskussionen huruvida objektivitet eller skälighet ska tas med i 

bedömningen för expropriationsersättningen kan vi fundera på om det i detta fall kanske både 

är objektivt och skäligt att ersättningen grundas i denna känsla av att inte vilja flytta. En högre 

ersättningsnivå endast baserat på detta är då inte helt fel ute och oavsett om vi endast vill 

använda objektivitet i värderingen eller inkludera skälighet kan slutsatsen dras att viljan att inte 

flytta borde vägas in. Vi hamnar därmed i en diskussion mellan marknadsvärde och 

reservationspris, vilken kommer utvecklas nedan.  

8.1.2 Reservationsprisets påverkan 

Reservationsprisets korrelation till marknadsvärde är intressant ur ersättningsperspektivet av 

flera anledningar. Den viktigaste kan vi utläsa ur figur 1 (se avsnitt 4.1) där vi ser att redan utan 

att räkna med möjliga monopol- respektive vetovinster så ligger reservationspriset generellt 

högre än marknadsvärdet. En orsak bakom detta är att när vi säljer vår bostad har som sagt 

kraven lättats något men vi har även redan räknat in de möjliga transaktionskostnader som kan 

tillkomma. Även säljarens del i vinsten ska räknas in i differensen mellan priserna men 

framförallt vid små intrång gör sig transaktionskostnaderna väldigt framträdande. Dessa 

inbegriper t.ex. mäklarkostnader, kostnader att leta nytt boende eller generellt andra 

olägenheter som uppkommer i samband med försäljningen. Återkopplar vi detta till det 

föregående stycket kan vi se det som att de försäljningar som finns på marknaden återspeglar 

en fastighetsägares lägsta priskrav, inräknat dessa transaktionskostnader. Vid en ortsprisanalys, 

vilket är den klart vanligaste värderingsmetoden både i Sverige och internationellt kan noteras 

att det därmed i denna analys inkluderas transaktionskostnader som då inte korrekt återspeglar 

fastighetens marknadsvärde. Enligt expropriationslagens ersättningsbestämmelser ska 

kompensation utgå för full kompensation och ur ovanstående argumentation kan vi ställa 
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påståendet att ersättning som utgår borde bestå av marknadsvärde samt transaktionskostnader. 

Detta resulterar i en kompensation som är högre än marknadsvärdet i sig vilket starkt talar för 

den höjning av ersättningsnivåerna som utfördes 2010. 

8.1.3 Frivilliga överenskommelser 

En annan outtalad men viktig del i expropriation är att lagen ska möjliggöra 

förhandlingssituationer mellan säljare och köpare, vilket ofta föredras av inblandade parter. 

Lagstiftningen är istället en slags ”sista möjlighet” som ska användas endast i de fall man inte 

kommer överens i förhandlingen. Detta leder till att en klar majoritet av expropriationsfallen 

ofta löses genom frivilliga överenskommelser där köparen inte behöver betala för mycket, 

säljaren får fortfarande en del av vinsten och båda parter blir nöjda. Schablontillägget har höjt 

detta tak med 25 %, dvs. i de fall som parterna ingår en frivillig överenskommelse är den 

teoretiskt sett lägsta ersättningen som är intressant 25 %. Ersättningen ska dock fortfarande 

motsvaras av en skälig nivå och argument förs både för och emot det nya tillägget. En rimlig 

nivå torde ändå konkretiseras av ett fall där varken fastighetsägare eller exploatör uttrycker 

missnöje mot lagregleringen och får en godtagbar nivå. Säljaren får inte bli överkompenserad 

men köparen får inte heller komma undan med för låga ersättningskrav men denna gräns är 

svår att hitta. En slutsats vi ändå kan dra från lagändringarna är att äganderätten i teorin klart 

har stärkts, vilket var ett ursprungligt syfte med förändringen. 

En studie som presenterades av Peter Ekbäck år 2000 redovisade att det vanliga 

ersättningsbeloppet vid frivilliga överenskommelser uppgår till cirka 10-15 % vilket troligtvis 

inte alls motsvarar en säljares reservationspris. Detta är att jämföra med en uppsats från 2012 

(Adolfsson, Törnqvist, 2012) som utforskade huruvida de nya beloppen faktiskt betalas ut eller 

om situationen är som innan ändringarna. De kommer fram till att på Trafikverket utgår 

fortfarande ersättningsnivåer som understiger 25 %-påslaget, mycket på grund av 

värderingsosäkerheten. Ett lägre ingångvärde används istället för vad som tidigare var ett mer 

balanserat ingångsvärde och det har resulterat i att ersättningen snarare uppgår till mellan 15-

20 %. Ur detta kan funderingar göras kring om ytterligare förändringar ändå är i behov för att 

fastställa att det högre ersättningsbeloppet faktiskt betalas ut. En viktig punkt att utreda är också 

om det borde införas ett maxtak på ersättning då det vid höga marknadsvärden kan ses oskäligt 

att en fastighetsägare ändå ska få ut 25 % extra vilket proportionerligt blir fel gentemot lägre 

värderade objekt. Istället borde möjligen ersättning utgå från exempelvis prisbasbelopp för att 

inte resultera i helt oskäliga ersättningar. 

Möjligheten till förhandlingssituationer som expropriationslagstiftningen bygger på är att 

säljaren i någon form ska känna att den har mottagit tillräcklig kompensation för sin förlust. 

Som tidigare beskrivit så sker den största delen av överenskommelser helt fritt och det går att 

anta att ersättningsnivån här borde överstiga nivåerna lagen föreskriver, annars borde inte 

säljaren gå med på förhandlingen. Detta är också troligen något uppmuntrat av företagen då en 

eventuell rättsprocess medför extra kostnader i form av domstolsprocedurer etc.. Det går att 

ställa sig frågan om de nya lagreglerna har lett till en ny förhandlingssituation mellan köpare 

och säljare där säljaren har större makt medan de å andra sidan inte ska vara i en för stark 

förhandlingsposition. Att bedöma detta objektivt är i princip omöjligt då en fastighetsägares 
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reservationspris varierar från person till person och ett schablonpåslag kan därför anses oskäligt 

för de fastighetsägare med lägre reservationspris jämfört med de som har högre.  

Ur ett rättviseperspektiv kan även funderas kring vilken filosofi lagstiftningen följer och hur 

det borde se ut i praktiken. Att efterlikna frivilliga överenskommelser är i linje med Nozicks 

teori om ett fritt samhälle styrt utan statligt ingripande men expropriationslagstiftningen är å 

andra sidan till för att möjliggöra tvång. Rawls argument att ingen enskilds lidande ska offras 

för den andras vinst går också emot expropriationslagen och istället får vi vända oss till 

utilitarismen för att få svar. Vid första anblick kan det anses logiskt att ersättning borde utgå 

ifrån Rawls principer om hur skulle rent objektivt en fastighetsägare vilja bli behandlad i en 

viss situation. Utilitarismen syftar istället till att i vissa fall fundera kring om ersättning borde 

utgå över huvud taget, framförallt när en kostnad delas på ett stort antal personer, men när 

endast enskilda drabbas är det rätt att dessa ska betalas ersättning för hela sin förlust. Gällande 

schablonpåslaget kan en slutsats därmed dras att ersättning ska utgå för att säkerställa en 

samhällsekonomisk nytta, dvs. en positiv nettoförändring i samhället, och ersättningen i sig 

reglerar bara vinstfördelningen mellan de involverade parterna (Kalbro, 2007). Själva 

ersättningen uppskattas istället numera av en fastighetsägares reservationspris för att 

expropriationen inte ska anses vara utan vinst för fastighetsägaren och trots en viss obalans 

fastighetsägare emellan gällande begärda reservationspris så får ändå fördelningen idag anses 

rättvis. 

8.1.4 Expropriation för privata respektive individuella ändamål 

Som nämns i utredningen inför lagändringarna 2010 så hade noterats att en stor del av 

expropriation inte längre sker för de ursprungligt menade ändamålen, dvs. vem som 

exproprierar. Det är inte längre kommuner, stat eller myndigheter som huvudsakligen 

exproprierar utan istället har vi på senare år sett en stor ökning bland expropriation av privata 

vinstdrivande företag. När expropriationslagen instiftades så baserades regelverket på tanken 

att det inte fanns någon vinst i själva expropriationen utan den skedde enbart till fördel för det 

allmänna. Därför sågs det som rimligt att ersättningen som utgick baserades på marknadsvärdet 

för även om fastighetsägaren förlorade sin egendom så får man tillbaka i form av de 

investeringar som de allmänna utför. Som med allt annat i samhället krävs att anpassningar 

sker i takt med att det utvecklas men fram tills 2010 var inte detta fallet gällande 

expropriationsersättningen. Vinstsyftet hos flertalet exproprierande företag behöver inte 

nödvändigtvis alltid vara huvudsyftet för expropriationen men kommer alltid existera i 

bakgrunden. Det känns självklart att vid dylika situationer så måste fastighetsägaren delges 

denna potentiella vinst och det är inte skäligt att betala ut ersättning som endast motsvarar 

marknadsvärdet.  

Ur ett lagförslag från 1991 till en del av fastighetsbildningslagen berörande vinstdelning (Prop. 

1991/92:127) går att utläsa att ersättning ska betalas ut till det värde som skulle beräknats vid 

en frivillig överenskommelse när vinstsyften är involverade. Vi kan därmed se att här noterades 

även problem med den dåvarande expropriationslagstiftningen som inte anpassats till denna 

typ av situation. Det som uttrycks är att en vinstfördelningsprincip är den föredragna metoden 

och de negativa uttalandena från samma proposition om förslaget är inte övertygande. Det sägs 

att ”en vinstfördelningsprincip skulle vara oacceptabel från rättspolitisk synpunkt” utan någon 
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vidare förklaring vilket tyder på en förbestämd inställning att denna möjlighet helt enkelt inte 

borde föras in för så har inte fallet varit tidigare. Denna motvilja att förändras borde inte 

accepteras och det var helt enkelt på tiden att företagens tidigare obegränsade vinstmöjligheter 

begränsades något i form av höjda ersättningsnivåer. Ur denna aspekt borde därför ändringen 

av schablontillägget anses väldigt lyckad men det som fortfarande är något problemartat är att 

expropriation ännu används av kommuner etc. Hur ska man då hantera dessa situationer då 

kommunerna, stat, och landsting använder sig av expropriationslagens ursprungliga syfte, 

vilket var att ersättningen endast skulle uppgå till marknadsvärdet? Ett enkelt förslag vore att 

tillämpa olika ersättningsbestämmelser för kommersiella respektive allmänna syften. Det kan 

inte anses önskvärt att helt förbjuda de kommersiella möjligheterna då det skulle begränsa de 

positiva investeringar som ändå utförs i samhället och det bör ses som en stor fördel om 

näringsliv och stat kan arbeta tillsammans. Skilda regler beroende på vem som exproprierar 

skulle däremot möjliggöra att en vinstdelningsmetod används när expropriationen är för 

kommersiella syften och när den är för det allmänna används en skadeersättningsmetod. Om 

detta är den optimala lösningen är tveksamt men att endast höja ersättningen generellt med ett 

25 % påslag, enbart ur denna aspekt, är inte helt rätt väg att gå. Som exempel kan detta generella 

påslag jämföras mot anläggningslagens (1973:1149) bestämmelser rörande 

gemensamhetsanläggningar. I förarbetena till denna lag understryks att den mest effektiva 

lösningen för att bestämma en fastighets användande av anläggningen är genom en individuell 

metod, inte schablonvärden. Detta kan återkopplas till expropriationslagens syfte som delvis är 

att främja en effektiv markanvändning. Vore det då inte mer effektivt att använda en individuell 

metod för varje fall att bestämma ersättningen? Det är självklart orimligt att varje fastighets 

ersättningsnivåer ska bestämmas med helt olika metoder då effektiviteten drastiskt skulle 

minska och handläggningen för varje ärende skulle bli otroligt komplicerad. Jag anser det dock 

viktigt att lagstiftningen borde försöka ligga precis på gränsen mellan effektivitet och rättvisa 

för att minska orimliga transaktionskostnader men samtidigt stärka individens rättigheter. Ett 

steg i rätt riktning vore för expropriationslagstiftningen att kanske inte särskilja alla 

expropriationsfall men åtminstone mellan när expropriationen sker för kommersiella 

respektive allmänna syften. Följden skulle bli ett stärkt skydd för fastighetsägare gentemot 

företagen men samtidigt inte orsaka höga kostnader hos kommuner eller liknande som 

exproprierar med målet att förbättra och ge något tillbaka till samhället.  

8.1.5 Skadeståndsrättsliga principers och annan rätts påverkan 

Mellan skadeståndsrätten och expropriationslagstiftningen finns ett tätt samband med vilket 

följer att de ändringar som utförts på den sistnämnda kommer påverka den förstnämnda. Ett 

tydligt exempel på detta är skadeståndsrättens grundpelare att man efter utbetald ersättning ska 

försättas i samma situation som innan vilket vi tydligt känner igen i expropriationsrätten. 

Ersättningsnivåerna mellan de två skiljer sig självklart åt något då de bestäms på olika sätt men 

kopplingen existerar ändå. Det blir därför intressant när expropriationsersättningen numera 

uppgår till 125 % av marknadsvärdet istället för dåvarande 100 %. I traditionell skadeståndsrätt 

ersätts inte så kallade affektionsvärden, och egentligen ska inte heller dessa ersättas vid 

expropriation. Vad leder då denna ändring till för dessa två rättsliga principer? Enligt 

förarbetena så hänvisar den ökade ersättningsnivån inte till affektionsvärden utan definieras 

istället som att man kompenserar för fastighetens ”individuella värde” (Prop. 2009/10:162). 
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Ersättningen utgår därmed inte tekniskt sett för affektionsvärden vilket kan gissas vara ett 

försök till att minska någon större påverkan på skadeståndsrätten. Det tydliggörs helt enkelt att 

det fortfarande är en ekonomisk skada som ersätts och inte något annat. 

Inte bara skadeståndsrätten är dock påverkad utav expropriationslagens ändringar utan 

följdeffekter dyker även upp i annan lagtext. Expropriationen är i sig inte det vanligaste 

verktyget som används idag vid tvångsförfarande utan ofta utnyttjas istället motsvarande 

lagtext såsom lagen om byggande av järnväg, LBJ (1995:1649), eller väglagen (SFS 1971:948) 

med vilka ersättning ska utgå på samma sätt som enligt expropriationslagen. Det intressanta 

här är att hänvisning till expropriationslagens nya bestämmelser inte finns i väglagen men 

däremot finns detta i lagen om byggande av järnväg (jämför t.ex. 47 och 61 §§ VägL och 3 

kap. 2 § samt 4 kap. 3 och 5 §§ LBJ) (Hermansson, 2010). Syftet med ersättningsreglerna bör 

därför vara att de ska appliceras i tillämpliga lagar men följdändringarna har inte utförts, vilket 

kan ha skett avsiktligt eller oavsiktligt. Istället har effekten därmed blivit att i lagstiftning som 

utnyttjar expropriationslagens bestämmelser men ingen hänvisning till lagen existerar så 

kommer praxis få tydliggöra hur lagarna ska tolkas. Antagligen kommer i slutändan reglerna 

tillämpas så som lagstiftaren planerat (dvs. enligt expropriationslagens bestämmelser) men 

med ett ursprungligt syfte att i ett slag förstärka äganderätten är det svårt att säga om lagstiftaren 

här har lyckats (Bengtsson, 2010). 

8.2 Toleransavdraget 

8.2.1 Influensregeln 

Influensregeln infördes -72 som expropriationslagens variant på regler som tidigare existerade 

i grannelagsrätten och dåvarande miljöskyddslagen (1969:387), följt av miljöskadelagen 

(1986:225), men som numera är flyttad till 32 kap. miljöbalken (SOU 2009/10:162). Den regel 

som återfinns i expropriationslagen var i stort sett oförändrad från denna tid fram tills 2010 när 

ändringarna aktualiserades. Ändringarna innebar för influensregeln att fall som tidigare prövats 

via presumtionsregeln numera kan prövas via denna paragraf och i samband med detta 

beslutade man även att ta bort de toleransavdrag som tidigare existerade. Toleransavdraget 

innebar kortfattat att ersättning skulle lämnas för företagsskador som översteg en viss nivå men 

dess borttagande innebär nu istället att ersättning ska lämnas för hela skadan när 

kvalifikationsgränsen är uppnådd. 

8.2.2 Borde avdraget avskaffats? 

Toleransavdraget innebar konkret att marknadsvärdet inte fullt utgick i ersättning då det 

gjordes ett avdrag ifrån detta. Som följd av detta försvagades individens rätt i samband med 

expropriation och därför torde denna ändring vara klart positiv. Effekten av ändringen blir att 

istället för en viss övergång i bestämmande av ersättning så uppstår en s.k. ”tröskeleffekt” 

(Hermansson, 2010) som styr vem som får ersättning och inte. Det blir två skilda fall där 

ersättning antingen fullt betalas ut eller att den helt försvinner för fastighetsägaren men denna 

har i propositionen (Prop. 2009/10:192) bedömts marginell. Detta till följd av att den i praxis 

bedömda kvalifikationsgränsen anses relativt låg. Vidare påpekas att det finns risk för ökade 

ersättningstvister om regeln togs bort men det anses viktigare för hela ersättningssystemet att 

en fastighetsägare ska vara säker på att få full ersättning än de argument som finns för 
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toleransavdraget. Som en följdändring till detta ändrades även motsvarande regler i 

miljöbalken då dessa som nämnt har ett tätt samband. 

Ändringarna till toleransavdraget var positiva och stärker äganderätten genom att höja kraven 

på att det faktiskt är marknadsvärdet som utgår vid ersättning. För att nämna något negativt 

kan det uppstå en viss särbehandling för fastigheter med stor värdesänkning. Eftersom 

kvalifikationsgränsen finns kvar så lämnas fastighetsägare med mindre skada utan ersättning 

medan de som har en stor värdesänkning då är berättigade ersättning. Detta kan anses orättvist 

för individen men gällande fallet med just expropriation så är det viktigt att betänka att 

expropriationen måste ske på en viss bestämd bit mark. Hade expropriationen skett på en av 

grannfastigheterna hade istället denne fått rätt till ersättningen och trots att två fastigheter är 

jämbördiga har de inte nödvändigtvis rätt till samma ersättning. Här uppstår en 

bedömningsfråga beroende på vilken syn på rättvisa lagstiftaren har men då denne strävar efter 

någon typ av välfärdsmaximering bör det ändå ses som rättvist att ersättningen utgår på detta 

sätt. För att besvara frågan i rubriken kan texten sammanfattas i att fördelarna med ett 

avskaffande bör ses klart övervägande jämfört med de möjliga nackdelarna och äganderätten 

kan anses stärkt till följd av detta. 

8.2.3 Är ändringen rättvis? 

Toleransavdragets avskaffandet leder egentligen inte till någon större förändring ur en 

rättvisesynpunkt förutom den tröskeleffekt som numera uppstår. Den innebär en tydligare 

avgränsning mellan vilka som får ersättning och inte och som utilitarismen säger så vore det 

lämpligt om ersättningen utgick när det blir en orimligt stor belastning på den enskilda. Regeln 

i sig bygger redan på den principen i och med kvalifikationsgränsen som måste uppnås vilket 

inte förändrats och det tas i beaktande huruvida en handling är orts- eller allmänvanlig. Det är 

fortfarande en tvångsbaserad process vilket går emot Nozick men huruvida ändringen kan 

hänvisas till Rawls går att diskutera kort. En objektiv bedömning i varje fall är fortfarande 

aktivt men även om det kan bestämmas att det är ett ersättningsgillt fall måste fortfarande 

kvalifikationsgränsen uppnås. Rawls skulle därför antagligen anse att även 

kvalifikationsgränsen borde tas bort för att uppnå det mest rättvisa av system men då hamnar 

vi återigen i diskussionen kring samhällseffektiviteten. Ska ersättning utgå för allt finns risk att 

ekonomin hos huvudsakligen det allmänna drabbas negativt och orimliga kostnader måste 

läggas på bedömning och hantering av varje ärende. Istället för helt individuell rättvisa får vi 

se till samhällets större nytta och kompromissa, vilket antagligen ändå är den bättre lösningen 

ur det samhällseffektiva perspektivet. 

8.3 Presumtionsregeln 

8.3.1 Tillgodoräknande av förväntningsvärden 

Presumtionsregelns upphävande innebär att markägare numera får tillgodoräkna sig 

förväntningsvärden på ett annat sätt än tidigare. Regeln infördes i samband vid reformen 1972 

och var menat som ett hjälpmedel för de då huvudsakliga exproprianderna, kommunerna, att 

slippa kompensera markägare för värdeökningar som tillskapats bl.a. genom allmänna 

investeringar. Dessa skäl som var väl giltiga vid dess införande ses idag inte längre som 

uppfyllda vilket har föranlett borttagandet av denna regel. Den huvudsakliga anledningen till 

detta anförs i propositionen (Prop. 2009/10:162) vara att allmänt så tillskapas en värdeökning 
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på en fastighet inte genom något inom fastighetsägarens kontroll. Investeringar i vatten och 

avlopp, gator, tillgänglighet till kollektivtrafik, annan serviceverksamhet etc. höjer den 

generella synen på ett område och medför därmed en värdeförändring på närliggande 

fastigheter. Fastighetsägaren kan självklart påverka sin egen fastighets värde genom att 

renovera, bygga ut etc. men den största värdepåverkan som sker på fastigheten är inget som 

kan styras över utan följer det allmänna prisläget i området. Att detta inte skulle kompenseras 

kan ses som märkligt då detta absolut är medräknat vid frivilliga transaktioner, och ska inte 

tvångsförfarandet efterlikna just det? Förarbetena (Prop. 1971:122) poängterar vidare att 

markförvärvskostnaderna för kommunerna blir för höga men som diskuterats i avsnittet ovan 

om schablontillägget är det inte längre kommunerna som huvudsakligen exproprierar. En stor 

del av expropriationen utförs av privata företag och därigenom uppkommer en 

vinstdelningssituation även här. Företagen skulle inte investera i området om det inte genererar 

en vinst och därmed kan det anses rättvist att även fastighetsägarna bör få en del i denna. 

Markvärdeutredningen från 1950-talet (SOU 1957:3) utvärderade vilka typer av åtgärder som 

leder till en ökning av markvärdet vilka Kalbro (2003) har sammanfattat till följande fem 

grupper: 

1. Fastighetsägarens egna investeringar i mark, anläggningar och byggnader 

2. Allmän ekonomisk utveckling på grund av teknologiska framsteg, näringslivs- och 

befolkningstillväxt, förändringar i efterfrågan och priser etc. 

3. Nyupptäckta naturtillgångar 

4. Offentliga investeringar 

5. Rättsutvidgning genom offentlig planläggning etc. 

Av dessa punkter hänvisar presumtionsregeln till nummer 4, offentliga investeringar, men vad 

som omfattas i den gruppen är både viktigt och intressant som grund för argument mot 

presumtionsregeln. Offentliga investeringar kan innebära allt från skolor till ledningsdragning 

och till grund för dessa ligger en planeringsprocess över närområden såväl som hela 

kommuner. Därför kan det anses som logiskt att fastighetsägare inte ska få tillgodoräkna sig en 

sådan markvärdepåverkan men det är viktigt att notera att alla offentliga investeringar inte 

direkt är skattefinansierade. Planeringen har visserligen skett genom kommunen men 

finansieringen av vissa anläggningar, såsom anläggningar på allmänna platser, ledningar för 

telekommunikation etc. sker av de fastigheter som använder anläggningen. I denna grupp borde 

det snarare då vara logiskt att de ska få tillgodoräkna sig eventuella värdeökningar eftersom de 

själva finansierar verksamheten som skapat ökningen. Det går utöver detta att även diskutera 

kring om det faktiskt är tillståndsprocessen för bygglov som skapar en fastighets värdeökning. 

När en fastighet tillåts att uppföra ett bostadshus, går det verkligen att enbart tacka själva 

tillståndsprövningen för den skapade värdeökningen? Troligen inte, utan snarare kan orsakerna 

spåras tillbaka till något annat, såsom en generell prisökning och ändrade befolkningsströmmar 

i samhället som gör att någon över huvud taget vill uppföra ett hus på denna specifika plats. 

Av dessa anledningar kan slutsatsen dras att trots att presumtionsregeln tar sikte på endast 

offentliga investeringar blir det snarare så att den även inkluderar andra orsaker till 

markvärdehöjningar. Detta pekar än mer åt att ett avskaffande av regeln var ett steg i rätt 

riktning. (Kalbro, 2003) 
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8.3.2 Påverkan på influensregeln 

Influensregeln som återfinns i 4 kap. 2 § ExL. har efter presumtionsregelns borttagande tvingats 

hanteras på ett nytt sätt. Regeln uttrycker att man ska bortse från expropriationsföretaget och 

dess påverkan på fastighetens värde och syftar till att skydda den exproprierade. Bedömningen 

enligt paragrafen bygger på en skälighetsbedömning utifrån orts- och allmänvanlighet men när 

presumtionsregeln fortfarande gällde kunde det vara svårt att särskilja vilka faktorer som lett 

till en värdehöjning/-sänkning. I och med att presumtionsregeln numera är upphävd kommer 

influensregeln lättare kunna tolkas och fastighetsägare kommer, för att citera propositionen 

(Prop. 2009/10:162), ”ställas ersättningsmässigt på samma nivå som de fastighetsägare som 

genom t.ex. frivillig försäljning kan tillgodogöra sig motsvarande förväntningsvärden”. Detta 

är en hänvisning till ett av lagens ursprungliga syften, att fastighetsägare ska vara i samma 

förmögenhetsställning som innan expropriationen skett och är i linje med målet att stärka 

äganderätten. Det finns även fall som tidigare avgjorts med stöd av presumtionsregeln vars 

utfall bör ses på ett annat sätt efter dess upphävande. Som exempel finns bland andra NJA 

1981, s.933 i vilket beslutades att enligt presumtionsregeln får markvärdestegring på grund av 

detaljplaneläggning inte tillgodoräknas fastigheten. Detaljplaneläggningen ansågs vidare inte 

som del av expropriationsföretaget och därmed var inte influensregeln tillämplig. Hade 

presumtionsregeln redan då varit upphävd hade antagligen en annan ersättning från vad som 

nu beslutades utgått, möjligtvis med hjälp av influensregeln. Tidigare bedömningar från 

rättsväsendet kommer därför inte längre kunna användas på samma sätt och praxis kommer 

avgöra hur presumtionsregelns upphävande kommer påverka framtida rättstvister. 

8.3.3 Presumtionsregeln ur en rättvisesynpunkt 

Utifrån det utilitaristiska sättet att se på världen så är en handling rätt om den leder till något 

positivt och fel om den leder till något negativt. Vems lycka det är spelar ingen roll och det ska 

uppnås en större total lycka på grund av handlingen. Presumtionsregelns borttagande leder till 

att fastighetsägare får en starkare situation gentemot den exproprierande parten. Den enskildes 

lycka bör här ses som klart övervägande jämfört mot exproprianden vars tvångsförvärv för de 

vanligen är av klart mindre betydelse. Att den enskilde får rätt till ett tillgodoräknande av 

förväntningsvärden innebär därmed ett positivt netto till fördel för fastighetsägaren vilket är i 

linje med filosofins tankar. Om vi istället jämför detta mot Nozicks tankar om ett fritt samhälle 

har förändringen ändå skett i linje med detta men hålls tillbaka av att hela 

expropriationsprocessen fortfarande bygger på tvång. Rörande Rawls filosofi däremot, vars 

rättviseprinciper bygger på att vi ska hantera varje situation utifrån att den skulle kunna hända 

vem som helst och hur vi då själva skulle vilja bli behandlade, får diskuteras kring enkelheten 

i genomförandet. Om förväntningsvärden i varje individuellt fall ska hanteras på olika sätt leder 

det istället till ett överkomplicerat system som sänker den samhällsekonomiska effektiviteten. 

Istället får vi kompromissa något för att lyckas verkställa ett effektivt ersättningssystem som i 

de många fallen ska bedöma ersättningen ”rättvist”. Med andra ord så gynnar systemet de 

många men svårigheter finns när enskilda drabbas. I och med lagändringarna så undviks de 

enskilda bedömningsfrågorna och den generella tillgodoräkningen av förväntningsvärdena kan 

anses rättvist ur samtliga tre rättviseteoriers ögon. De efterliknar nu, som Nozick tänker sig, 

frivilliga transaktioner mer, det är den troligen objektiva bedömningen vi skulle göra (Rawls), 
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och det leder till en total nettonytta (utilitarismen). Presumtionsregelns borttagande kan därför 

kanske ses om den mest ”rättvisa” lagändringen av de tre genomförda. 

8.4 Slutsats 

Expropriationslagens syfte har alltid varit att fastighetsägare inte ska försättas i en sämre 

ekonomisk situation på grund av tvång utan full kompensation har (och ska) utgå. Samtidigt 

har lagen försökt skydda det allmänna som återinvesterar i samhället och därför försökt minska 

deras utgifter. I takt med att samhället har förändrats har dock inte lagstiftningen riktigt hängt 

med. Inte längre är det för det allmänna som expropriation huvudsakligen sker utan istället är 

den framträdande parten privata företag. Att lagändringarna därför genomfördes för att anpassa 

sig till detta var ytterst positivt och dags för. Expropriation är dock ett svårt ämne att få rätt då 

äganderätten måste vara stark men den får inte heller förtrycka de tillfällen när expropriation 

uppstår av nödvändighet. Det blir ett något utilitaristiskt synsätt med välfärdsmaximering som 

ändå måste appliceras på denna typ av lagstiftning. Att individen ska ha starka rättigheter är 

klart men det får inte ske på grund av de mångas bästa. Ändringarna kring toleransavdraget 

och presumtionsregeln har därför klart nått upp till lagstiftningens syfte med att stärka 

äganderätten men även att förenkla expropriationsprocessen genom att eliminera komplicerade 

värderingsmoment. Värderingen är som den är redan invecklad och här är en av de punkter 

som lagstiftaren kanske kommer få titta extra på i framtiden.  

Schablonpåslaget är som sagt den största av de tre förändringarna från 2010 och är egentligen 

inget nytt. En hög ersättning betalades ut redan i expropriationens början men har senare 

kompenserats ned och nu höjs den igen. Ändringarna till ersättningsnivåerna har även resulterat 

att Sverige numera har bestämmelser som är bland de högsta i Europa. Utvecklingen går dock 

generellt åt samma håll och vi har sett införande i bland annat Norge och Finland av lagtext 

som kompenserar för vinstsituationer. Detta borde ses som både skäligt och nödvändigt men 

det är intressant att denna ersättning ändå inte alltid betalas ut enligt senare undersökningar 

som är gjorda efter ändringarna. Om inte detta förändras inom den närmsta framtiden kan inte 

sägas att lagändringarna nått upp till sitt syfte, utan då behövs möjligtvis ytterligare 

förändringar för att säkerställa fastighetsägares rättigheter. Andra något negativa aspekter till 

schablonpåslaget är hur det inte finns något maxtak och att tillägget utgår ifrån marknadsvärdet. 

Inget maxtak resulterar i att ersättningen kan uppgå till alldeles för höga summor och kanske 

borde vi försöka efterlikna Storbritanniens lagstiftning. Gällande att tillägget utgår från 

marknadsvärdet vore kanske ett alternativ att istället utgå från prisbasbelopp då det vid höga 

marknadsvärden snarare kan bli oskäliga ersättningar som betalas ut. Huruvida det är den bästa 

lösningen är svårt att säga men möjligtvis behövs här en ändring vid nästkommande version av 

expropriationslagen. 

Oklarheterna kring definitionen och användandet av marknadsvärdet förändrades inte i 

samband med ändringarna men det är svårt att se att detta kommer förändras. Trots problemen 

som finns med termen så är det ändå den idag enklaste och rimligaste metod vi har för 

värdering. Ett av alternativen vore att introducera normeringsvärden, precis som för skogs- och 

jordbruksmark men det är svårt att se att det skulle ha samma genomslag i bostäder då de inte 

är lika enkla att värdera som skogs- och jordbruksmarken. Sammantaget så måste ändå 
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ändringarna i lagen anses ha nått upp till sitt mål och är ett tydligt steg i rätt riktning för 

expropriationsrätten.  

8.5 Vidare studier 

Trots att ändringarna i expropriationslagen är övervägande positiva så finns fortfarande lite 

osäkerhetsmoment. Bland annat så utgår schablonpåslaget från marknadsvärdet vilket leder till 

en oskälig situation sakägare emellan. Utöver detta så tillkom ändringarna genom 

kompromisser mellan de två sidorna i saken (för eller emot ökad ersättning) och det har ännu 

inte utretts huruvida det blev för hög, för låg, eller precis rätt ersättningsnivåer. För att 

undersöka detta närmare skulle rekommenderas intervjuer med ledande markförvärvare som 

använder sig utav tvångsmöjligheter och därmed kunna dra slutsatser utifrån dessa. Vidare kan 

också en utökad studie kring marknadsvärdet och dess användande i värderingssituationer vara 

av intresse, samt en praktisk jämförelse mellan ersättningsnivåer vid frivilliga respektive 

tvångsbaserade transaktioner. 
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