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ABSTRACT	
This degree project will investigate whether it is possible to regulate current legislation 
regarding remuneration in case of shortage of property on the land of the landowners, in cases 
where expropriation occurs in order to promote environmental protection for specific 
purposes. The investigation defines the current environmental protection, to water 
conservation areas, where there are essentially restrictions on ownership of the drinking 
water in various respects, for example, to ensure the drinking water of the municipality. 
 
The legal-judicial method will base the on-going investigation, in which we will analyze and 
study relevant theory, such as legal texts, doctrine, practice and literature in the current 
research area. Supplementary interviews will be carried out and legal cases will be explained, 
in order to illustrate how the theory is transformed into practice. 
 
Water conservation areas are created to preserve and ensure the quality and quantity of raw 
water resources. The protection is set up to counteract continuous and temporary 
contamination that human beings cause today or by land use in the future. Use of pesticides 
is what causes the greatest pollution in land use. It has been discovered that remains from 
chemical particles have been found in water, even though the chemicals have long been 
banned. This indicates that the decomposition process of the chemicals takes a long time and 
demonstrates the importance of striving for a sustainable use of pesticides. The European 
Union has established water directives to protect and ensure water quality around Europe. 
 
In Sweden, county councils and municipalities decide if water protection areas are to be 
established for a specific field of land. As there is a need to protect water resources, there is 
also a need to implement land use restrictions when drafting water protection regulations. 
The water protection regulations lead to land use restriction, which implies that certain types 
of actions or activities either become licensed or completely prohibited. 
 
All individuals who own a property are subject to property protection, according to the law.  
The European Convention “Article 1 Protection of Property” have influenced chapter 2 section 
15 of the RF, in the Swedish legislation. The property owner's property protection is strong 
and can only be terminated by expropriation or to meet important public interests. 
Compensation shall be given in cases where expropriation occurs, according to the grounds 
stated in law. In case of compensation for actions that take place for health, environmental or 



 

safety reasons, the right to compensation shall comply with what is claimed by applicable 
legislation. 
 
The Environmental Code (MB) regulates and maintains limitations in the health and 
environmental impact of both present and future. The goal is to achieve sustainable 
development and ensure that living and future generations get a healthy and good living 
environment. Thus, it is the provisions of the Environmental Code that provide the right to 
establish protection areas with different purposes. The environmental protection provisions 
are intended to provide protection against harmful effects in these areas. It is thus, the 
authority that decides establishment of a protection area, where position must both regulate 
the interest of the protection as to the interest of the individual. As the individual's right to 
use land or water is restricted by a safeguard clause, the limitation must not exceed the time 
required to meet the purpose of the protection. A balance of interest must always be done 
when establishing a protection area. 
 
The individual is entitled to apply for exemption from the restrictions and for compensation 
for intrusion established to accommodate public interest. In the case of the right to 
compensation, the provisions of the Environmental Code (MB) chapter 31 shall apply. The 
section states that compensation should be given for decisions requiring land or land use in 
the affected part of a property, to be significantly hampered. Thus, the regulation implies that 
the property owner is entitled to compensation in cases where damage of the kind referred 
to arises as a result of the establishment of a protection regulation under chapter 7 section 
22 MB. According to chapter 31, MB shall apply the provisions of ExL when calculating the 
landowner's compensation. 
 
In cases where compensation cannot be decided in the applicable special legislation for the 
specific purpose, provisions in the Expropriation Act shall apply. Restrictions that can regulate 
and impose the ownership must be of general interest, essential and no alternative locations 
may be available. Expropriation occurs either through ownership, utility or servitude on non-
state property. 
 
Furthermore, the intrusion must be socio-economically profitable, which means that the 
intrusion must consider the disadvantages that the public and the individual suffer from, 
whereby an interest balance must be made between the general and the individual. 
Compensation shall be paid in cases where the property owner, in the case of a forced 
acquisition of ownership, is liable for damage that occurs when an infringement is instituted. 
There are various ways to calculate the amount of compensation. Partly by means of 
liquidation (entire property) and intrusion compensation (part of property), which in both 
cases refers to the expropriation of a land area, where remuneration is based on the market 
value / market value reduction plus another 25 % and if the compensation would not cover 
the damage, other compensation is paid to cover the remaining damage. Compensation can 
also be granted for corporate injury that occurs when the property being expropriated is 
affected by changed usage conditions. 
 
This degree project focuses on investigating two different remuneration methods for 
calculating compensation in the water conservation area; Agricultural Standards and IAN 



 

Methods The agricultural standard was established to determine compensation for road 
interference, based on calculating infringement compensation according to the extent of the 
damage. The IAN method estimates the legal reduction in the real estate owner's return value 
and thereby determines other financial damage to the property owner. 
 
The authors, through interviews and court cases, have obtained information that has led to a 
stated conclusion for the work.  
 
The conclusion of the investigation is that no specific method can be established to calculate 
the compensation for the establishment of water conservation areas. The calculation of 
remuneration varies on a case by case basis and should be assessed according to the 
conditions for the individual. The degree project also discusses different proposals for future 
research areas and how further investigations can be carried out in the field, including clarify 
how compensation is determined and regulated according to the nature of the infringement. 
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SAMMANFATTNING	
 
Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid 
rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker 
i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, 
specifikt vattenskyddsområden. 	
	
Den rättsdogmatiska metoden har legat till grund för arbetets utredning, där analys och 
studier av teori har genomförts inom bl.a. lagtext, doktrin, praxis och litteratur inom det 
aktuella forskningsområdet. Till detta har kompletterande intervjuer genomförts med 
advokat Michelle Hesselbrand, teknologidoktor Leif Norell och Uno Schön, funktionsansvarig 
för dricksvatten. Vidare redogörs för rättsfall, i syfte att åskådliggöra hur teorin tillämpas i 
praktiken. 
	
Vattenskyddsområden inrättas för att bevara och säkerställa kvalitet och kvantitet av 
råvattentillgångar. Skyddet är inrättat för att motverka kontinuerliga och tillfälliga 
föroreningar som människan förorsakar. Användning av bekämpningsmedel är det som 
förorsakar störst förorening i samband med markanvändning. Det har framkommit att rester 
från kemiska partiklar har hittats i vattentäkter, trots att kemikalierna sedan länge är 
förbjudna. Detta tyder på att nedbrytningsprocessen av kemikalierna tar lång tid och därför 
bör man eftersträva att använda bekämpningsmedel som är hållbara över tid och som inte 
förorsakar föroreningar. Vattendirektivet har upprättats av EU för att skydda och säkerställa 
vattenkvaliteten runt om i Europa. 	
	
I Sverige beslutar länsstyrelserna och kommunerna om vattenskyddsområden ska upprättas 
för ett specifikt markområde. I och med att det finns behov av att skydda vattentäkter, finns 
det även ett behov av att genomföra inskränkningar i markanvändningen. Genom 
vattenskyddsföreskrifterna förbjuds vissa typer av åtgärder och verksamheter kan bli 
tillståndspliktiga eller helt förbjudna.	
	
Alla individer som äger egendom omfattas av egendomsskyddet, vilket följer av 2 kap. 15 § 
RF. Den aktuella paragrafen har influerats av bestämmelser från EKMR:s “artikel 1-Skydd för 
egendom”. Fastighetsägarens egendomsskydd är starkt och kan enbart upphävas genom 
expropriation eller för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Enligt 2 kap. 15 § 2 st. RF 
framgår att ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. Är det fråga om 
ersättning för åtgärder som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl, ska 
ersättningsrätten följa det som förespråkas av gällande lagstiftning, t.ex. MB.   



 

	
Miljöbalken reglerar och upprätthåller bl.a. begränsningar för hälso- och miljöpåverkan. Syftet 
med MB är att uppnå en hållbar utveckling och säkerställa att människor i nutid och i framtid 
får en hälsosam och god omvärld att leva i. MB:s bestämmelser föreskriver rätten att upprätta 
skyddsområden för olika ändamål, som syftar till att ge skydd för påverkan som kan skada det 
skyddsvärda. När det beslutas om inrättande av ett skyddsområde, måste ställningstagande 
tas till skyddsintresset och det enskilda intresset. Om den enskildes rätt att använda mark eller 
vatten inskränks genom skyddsbestämmelser, får inskränkningen inte ske längre än det som 
krävs för att tillgodose syftet med skyddet. En intresseavvägning måste alltid ske vid 
inrättande av ett skyddsområde. 	
	
Den enskilde har rätt att ansöka om dispens från restriktionerna och om kompensation för 
intrång som upprättas för att tillgodogöra det allmänna intresset. Huruvida ersättningsrätt 
föreligger för den enskilde föreskrivs i bestämmelser i 31 kap. MB. Av aktuella bestämmelser 
framgår att ersättning ska ges för beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att 
markanvändning avsevärt försvåras för den enskilde. Uppkommer skada på mark där 
skyddsföreskrift inrättats enligt 7 kap. 22 § MB, ska bestämmelserna i 31 kap. MB och i ExL 
tillämpas, när markägarens ersättning ska beräknas. 	
	
I de fall ersättning inte kan beslutas, ska föreskrifter i ExL tillämpas. De inskränkningar som får 
ske i äganderätten, måste vara av allmänt intresse och ha väsentlig betydelse. Expropriation 
sker antingen genom äganderätt, nyttjanderätt eller servitut på fastigheter som inte är statligt 
ägda.	
	
Vidare måste intrånget vara samhällsekonomiskt lönsamt, vilket innebär att intrånget måste 
överväga de olägenheter som allmänheten och den enskilde drabbas av, varvid en 
intresseavvägning ska ske mellan det allmänna och den enskilde. Ersättning ska utgå i de fall 
fastighetsägarens äganderätt inskränks eller om denne drabbas av skador som tillkommer när 
ett intrång sker. Det finns olika sätt att beräkna ersättningens storlek på. Det kan handla om 
inlösen av hela fastigheten eller om ersättning gällande intrång på del av fastigheten i 
samband med expropriation av ett markområde, varvid ersättning utgår från marknadsvärdet 
och minskningen av marknadsvärdet efter intrånget plus ytterligare 25 %. Täcker ersättningen 
inte skadan utgår annan ersättning för att täcka den övriga skadan. Ersättning kan också utgå 
för företagsskada, som uppstår när fastigheten som exproprieras drabbas av ändrad 
markanvändning.  
	
I uppsatsen ligger fokus på att utreda två olika ersättningsmetoder för att beräkna 
ersättningen vid vattenskyddsområde; Jordbruksnormen och IAN-metoden. 
Jordbruksnormen upprättades för att fastställa ersättning vid vägintrång och utgår från att 
beräkna intrångsersättning utifrån skadornas omfattning. IAN-metoden uppskattar den 
rättsliga minskningen i fastighetsägarens avkastningsvärde och fastställer därigenom övrig 
ekonomisk skada för fastighetsägaren. 	
	
Genom vår litteratur- och empiristudie, har vi kunnat styrka vår uppfattning om att ingen 
specifik metod kan användas för att beräkna ersättning vid inrättande av 
vattenskyddsområden. Beräkning av ersättning varierar från fall till fall och ska bedömas 
utefter de förutsättningar som finns för den enskilda individen. I arbetet diskuterar vi slutligen 



 

olika förslag på framtida forskningsområden, där vi presenterar rekommendationer på hur   
ytterligare undersökningar kan genomföras inom området, för att bl.a. tydliggöra hur 
ersättningen ska fastställas och regleras utefter intrångets karaktär.  
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Växtskyddsmedel Biologiskt eller kemiskt medel som används för att ge skydd till 

växtprodukter eller växter inom bl.a. jordbruk och är avsett att 
ta bort svampangrepp, skadedjur etc.  

 
Ytvatten Allt inlandsvatten, förutom grundvatten, vatten i övergångszon 

och kustvatten 
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1. INLEDNING	
 

Följande kapitel ger en kort introduktion till bakgrund och problemformulering som 
undersöks och som vidare förklaras genom syftet, följt av tre forskningsfrågor. Det redogörs 

även för vilka avgränsningar som görs i arbetet. Slutligen presenteras dispositionen. 
 

1.1 Bakgrund	
Idag inrättas flera olika skyddsområden för att säkerställa naturens resurser. I samband med 
att skyddsområden upprättas för att tillgodose ett allmänt behov, drabbas enskilda 
fastighetsägare av intrång och/eller restriktioner i nyttjandet av sin fastighet. Detta begränsar 
fastighetsägarens markanvändning i olika avseenden och rättigheterna kan inte fullt utnyttjas.  
 
Den enskilda fastighetsägaren är starkt skyddad genom egendomsskyddet, som regleras i 2 
kap. 15 § RF. Av paragrafen framgår att det enskilda intresset ska skyddas gentemot 
tvångsförfaranden av egendom, såsom expropriation för enskilda eller för allmänna intressen. 
Det framgår emellertid att avsteg får göras om expropriationen sker för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse. Därigenom ska ersättning ges i enlighet med regleringarna i ExL i 
de fall där intrång, skada eller överlåtelse sker av fastigheten. Vad som kan anses vara ett 
angeläget allmänt intresse, är exempelvis expropriation som sker för att tillgodose naturvårds- 
och miljöintressen samt för att tillgodose människors hälsa. Intrånget som sker avseende 
fastighetsägarens äganderätt kan i vissa fall behöva accepteras utan att ersättning ges, där ett 
så kallat toleransvärde sätts för att fastställa vad som är skäligt att acceptera och vad som ger 
rätt till ersättning. 
 
Ersättningsbestämmelserna i ExL och MB, är i dagsläget generellt formulerade och innefattar 
inte några speciella åtaganden beträffande intrångsersättning som sker på grund av miljö- och 
hälsoskydd. Det saknas riktlinjer till bestämmande av intrångsersättning vid skydd för miljö 
och hälsa. Detta är en grundläggande orsak som medför att höga belopp utgår som ersättning 
vid upprättande av skyddsområden som sker enligt MB:s bestämmelser eller andra 
ersättningsmetoder.  
 
De områden som framförallt berörs av detta problem är jordbruksmark, där regleringar i 
äganderätten sker för att tillgodogöra skyddet av miljö och hälsa. Vid upprättande av 
vattenskyddsområde, som innebär en inskränkning i fastighetsägarens användning av marken, 
finns det inte någon klar ersättningsprincip som ger skälig ersättning för själva intrånget. 
Jordbrukaren ges den generellt bestämda ersättningen som gäller vid intrångsersättning eller 
övrig skada som regleras i ExL.  
 
Ett exempel för att klargöra problematiken kring ersättningsbestämmelsen finns ett rättsfall. 
Detta rättsfall behandlar ett inrättande av ett vattenskyddsområde, där syftet är att skydda 
kommunens ytvattentillgång. Större delen av skyddsområdet inrättades på en lantbrukares 
jordbruksmark, där jordbrukaren bedrev potatisodling. Jordbrukaren menade att han inte 
längre kunde bedriva sitt jordbruk utan betydande inskränkningar av vattenskyddsområdet. 
Detta föranledde att fastighetsägaren krävde en kompensation för försvårad 
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markanvändning. Fastighetsägaren begärde en kompensation om 50 miljoner kronor, vilket 
han i sak kom att beviljas. I uppsatsen kommer en grundligare redogörelse för rättsfallet att 
göras i kapitel 9.  
 
Det framgår av detta rättsfall att det krävs en granskning hur intrångsersättning bör förhålla 
sig avseende vattenskyddsområden som upprättas i jordbruksområden.  
 

1.2 Syfte	och	frågeställning	
Denna uppsats inriktar sig på att utreda vilken ersättning som ska utgå vid inrättande av 
vattenskyddsområde på jordbruksområden. Syfte med utredningen är att undersöka om en 
ersättningsmodell som är skälig i förhållande till intrångets storlek kan bestämmas. Syftet är 
även att analysera om det nuvarande regelverket för intrångsersättning kan anpassas för 
ersättning vid inrättande av vattenskyddsområden.  
 
De frågeställningar som söks besvarade är: 

• Vilken ersättning ska utgå i samband med att vattenskyddsområde runt vattentäkter 
upprättas eller ändras? 

• Vilka delar i ersättningsmodellerna behöver anpassas utifrån situationen när man 
upprättar eller ändrar ett vattenskyddsområde? 

 

1.3 Avgränsningar	
Uppsatsen avgränsas till att behandla vattenskyddsområden för fastigheter som bedriver 
jordbruk, där gällande rätt för intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar utreds. I 
centrum för uppsatsen står regelverken Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, Regeringsformen (SFS 2011:109), Miljöbalken 
(SFS 1998:808), Expropriationslagen (SFS 1972:719).  
 

1.4 Tidigare	forskning	
Enligt branschorganisationen Svenskt vatten saknas en utredning kring vilken ersättning som 
ska utgå vid inrättande av vattenskyddsområden och att ersättning inte kan utgå på samma 
sätt som vid ren expropriation. Detta eftersom marken, t.ex. jordbruksfastigheten fortfarande 
kan brukas, men att viss begränsning uppstår i och med att bekämpningsmedel inte kan 
användas på samma sätt som tidigare.  
 
Det finns tidigare arbeten som behandlat frågan om ersättning vid rådighetsinskränkningar 
och det finns ett arbete som jämfört ersättning till fastighetsägare vid två olika vattentäkter. 
Dessa arbeten har tidvis inspirerat oss och presenteras nedan: 
 
Under höstterminen 2011 genomfördes ett examensarbete i civilrätt och konstitutionell rätt 
av Simon Bergdahl med titeln ”Ersättning vid rådighetsinskränkningar enligt MB och PBL – En 
ersättningsrätt som är förenlig med grundlagsskyddet?” Examensarbetet syftar till att utreda 
om ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar är sakligt motiverade utifrån hälsoskydds-, 
miljöskydds- och säkerhetsskäl och kopplat till innebörden av 2 kap. 15 § RF. Examensarbetets 
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utredning visar på att det finns olika situationer kring rätten till ersättning. Det finns således 
situationer där det sker rådighetsinskränkningar och där den enskilde får full ersättning. Vid 
sidan av detta finns det andra situationer där ersättning endast ges efter att 
kvalifikationsgränsen är uppnådd. Det finns även situationer där ingen ersättning utgår 
överhuvudtaget. Uppsatsen för i slutet en väldigt intressant analys kring bl.a. 
kvalifikationsgränsen.  
 
Under höstterminen 2015 genomfördes ett examensarbete i miljörätt av Rehanna Gerleman 
med titeln ”Ersättning vid rådighetsinskränkningar – Svenska ersättningsbestämmelsers 
förenlighet med EU-rätt”. Examensarbetet utreder ersättningsrätten med anledning av 
rådighetsinskränkningar och tar upp vad som krävs för att ersättning ska kunna utgå. I de 
avslutande kommentarerna till examensarbetet förs en intressant analys om att 
ersättningsreglerna eventuellt borde omformuleras. Omformuleringen bör handla om att ett 
ekonomiskt stöd i stället skulle utbetalas för de olika verksamheterna som drabbas av 
rådighetsinskränkning, så att de fortsatt kan bedriva sin verksamhet utifrån de moderna krav 
som ställts.  
 
2015 genomfördes ett examensarbete av Jessica Fredsberg med titeln ”Vattenskydd och 
markanvändning – Hantering av ersättning till markägare och verksamhetsutövare vid två 
svenska vattentäkter”. Examensarbetet syftar till att studera hur myndigheterna hanterar 
skyddet av två valda vattentäkter, utifrån rådande lagstiftningen. Studien inriktar sig på 
användningen av kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruk. Utifrån den 
jämförelse som görs i examensarbetet kan det konstateras att ersättningen till 
fastighetsägaren i samband med att ett vattenskyddsområde inrättas hanteras på olika sätt. 
Detta eftersom beslutsfattarna tar sina utgångspunkter från olika lagrum. Myndigheterna har 
en viktig del i bedömningen av vad som anses utgör det bästa för allmänheten. Det kan 
konstateras att det finns en problematik kring avvägningen mellan den enskildes rätt- och 
skyldigheter samt vad som krävs för att dricksvattnet ska hållas rent för allmänheten. I 
bedömningen kring ersättning för de två vattentäkterna har beslutsfattarna dragit olika 
slutsatser.  
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1.5 Disposition	
Uppsatsen disponeras enligt följande: 
 
Kapitel 1: Inledning 
Bakgrunden till problemet beskrivs och syftet samt frågeställningarna fastställs. 
 
Kapitel 2: Metod 
Anger vilken metod som legat till grund för genomförandet av arbetet. Metodvalet 
presenteras. 
 
Kapitel 3–6: Teori 
Kapitel 3 redogör för den teoretiska grunden och bakomliggande lagstiftning, föreskrifter och 
resonemang för inrättande av vattenskyddsområden.  
 
I kapitel 4 presenteras grunderna till inrättande av vattenskyddsområde, där det även framgår 
hur ett vattenskyddsområde ska avgränsas och utformas.  
 
Kapitel 5 redogör för den svenska rätten med egendomsskydd och behandlar 
ersättningsfrågor samt ersättningsrätt genom annan lag, såsom genom MB. Vidare redogörs 
för förutsättningar för att ersättning ska ges.  
 
Kapitel 6 redogör för ExL och dess ersättningsmetoder.  
 
Kapitel 7–8: Empiri 
I kapitel 7 redogörs för olika rättsfall, där ersättning bestämts på olika grunder. 
 
Kapitel 8 utgörs av en sammanfattning av de tre hållna intervjuerna.  
 
Kapitel 9: Avslutning 
I kapitel 9 presenteras slutsatsen och diskussionen, följt av ett förslag på fortsatt utredning.  
 
I slutet av arbetet finns en bilaga med intervjufrågor att tillgå. 
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2. Metod	
 

Följande kapitel redogör för vilken metod som legat till grund för genomförandet av detta 
examensarbete. Till detta presenteras skälen och metodvalet.  

 

2.1 Rättsvetenskaplig	metod	
För att utreda och analysera bestämmelser inom det rättsvetenskapliga området, gällande 
vilken ersättning som ska utgå vid inrättande av vattenskyddsområde, används främst en 
rättsvetenskaplig metod. Denna rättsvetenskapliga metod benämns den rättsdogmatiska 
metoden. Rättsdogmatiken handlar dels om att identifiera källor som enligt rättskälleläran är 
relevanta och dels om hur dessa källor används samt ”fastställa gällande rätt”. Vad som menas 
med att ”fastställa gällande rätt” är dels att beskriva gällande rätt och dels systematisera 
genom identifiering av bl.a. likheter, samband och principer. Det sker således en begränsning 
av materialet vid användandet av den rättsdogmatiska metoden, till ett fåtal auktoritativa 
källor och dessa rättskällor ingår i en hierarki som består av lagtext, förarbeten, praxis och 
doktrin. Till detta hör att argumentationen är avgörande för kvaliteten och står därför inom 
ett rättsvetenskapligt arbete typiskt sett i centrum. (Sandgren 2015, s. 39–45) 
 
Det är av stor vikt att auktoritativa rättskällor används inom domstolarnas rättstillämpning, 
då förutsebarheten ökar (Lehrberg 2015, s. 106). Som nämnts ovan är rättsdogmatiken 
bunden till ett fåtal auktoritativa källor, då det handlar om att ”fastställa gällande rätt”, men 
för att bristen av auktoritativt material ska motverkas, sker användandet av den 
rättsdogmatiska metoden i kombination med den rättsanalytiska metoden i uppsatsen. 
Utifrån aktuella rättskällor analyseras gällande rätt, vilket innebär att det sker en analys av 
gällande rätt utöver beskrivning och systematisering. (Sandgren 2015, s. 45–47) 
 

2.2 Kvalitativ	och	kvantitativ	metod	
När det gäller den rättsvetenskapliga metoden är den i huvudsak av kvalitativ karaktär, men 
det utesluter inte att den även kan ha inslag som är kvantitativa. Det är dock att föredra att 
använda sig av en ansats som är kvalitativ, då denna ofta leder till djupare insikt och förståelse. 
Genom användning av en kvantitativ metod skulle detta inte uppnås på samma sätt, men det 
skulle leda till ett resultat som är mer generaliserbart. För att summera detta, bör alla typer 
av metoder som genom användningen bidrar till ökad kunskap inom den aktuella rätten som 
undersöks, ingå i den rättsdogmatiska metoden. Vad som däremot förutsätts, är att ansatsen 
har ett juridiskt motiv. (Sandgren 2015, s. 43–44) 
 
Det kan hävdas att en bra studie ska bestå av en kombination av såväl en kvalitativ metod som 
en kvantitativ metod (Åsberg 2001, s. 270). Genom att kombinera de båda metoderna kan en 
mer utförlig studie uppnås, än om endast den ena av de två metoderna hade använts. Vad 
som däremot kan anses svårt är att få till denna kombination. Det kan bl.a. handla om att det 
är problematiskt att få tillgång till data som anses lämplig, men det kan även handla om 
tidsbrist. 
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2.3 	Metodval	
Den rättsdogmatiska metoden bygger mycket på hur information leder till såväl en analys som 
en slutsats. Genom tolkande och analysering av gällande rätt och tillgängliga och aktuella 
rättskällor, bör den rättsdogmatiska metodens krav uppfyllas (Sandgren, 2015).  
 
2.3.1	Teori	
Till uppsatsen har relevant rättsinformation behandlats, studerats och analyserats, kring 
vilken ersättning som ska utgå vid inrättande av vattenskyddsområde. För att bygga upp en 
teoretisk bakgrund och få en djupare förståelse, har en litteraturstudie gjorts. Den teoretiska 
bakgrunden har bestått av att studera och analysera bl.a. lagtext, doktrin, praxis och litteratur 
inom det aktuella forskningsområdet. Vi har i den teoretiska delen av uppsatsen till största del 
utgått från Naturvårdsverkets handbok 2010:5, Havs- och vattenmyndighetens rapport 
2016:7 och LMV-Rapport 2001:11. Lagtext som har behandlats är EKMR, ExL, MB och RF.  
 
2.3.2	Empiri	
Som en del av den kvalitativa studien, vid sidan av litteraturstudien, har intervjuer hållits som 
ett komplement och ett stöd till teorin. Detta eftersom det anses utgöra ett viktigt redskap 
inom den rättsdogmatiska metoden (Sandgren, 2015).  
 
Intervjuerna syftar till att förklara hur gällande rätt ska tolkas och dels till att intressanta 
problem identifieras, diskuteras, analyseras. Intervjuerna har till största del bestått av 
semistrukturerade intervjuer, vilket bygger på att de förberedda frågorna är öppet ställda, för 
att göra det möjligt att ställa följdfrågor utifrån svaren (Ledarna, 2017). Dessa intervjuer har 
skett genom personligt möte och mejl. Det är att föredra att genomföra intervjuerna genom 
personliga möten, men i de fall det inte gick att genomföras, har intervjun genomförts genom 
mejlkontakt. Detta förekom i två av tre intervjuer. Personerna som vi har intervjuat är advokat 
Michelle Hesselbrandt på advokatfirman Åberg & Co och som är specialiserad på 
vattenskyddsfrågor, Leif Norell som är teknologidoktor och som är specialiserad på värdering 
samt Uno Schön från Mitt Sverige Vatten och avfall som är funktionsansvarig för dricksvatten. 
 
Vid sidan av intervjuer har vi studerat rekommenderade rättsfall från våra intervjupersoner. 
De rättsfall som vi studerat är Högsta domstolens mål NJA 2014 s. 332 och NJA 2015 s. 323, 
Mark- och miljödomstolens mål 2016-M 7212 och 2017-M 4489–13 och slutligen Mark- och 
miljööverdomstolens mål 2017:7.  
 

2.4 Begränsningar	
Då en del av personerna som intervjuades bodde på annan ort, var det svårt att hålla 
intervjuerna på annat vis än genom mejl. Givetvis hade det varit intressant att träffa 
respondenterna i verkligheten för att kunna ha en mer öppen intervju, där eventuella 
följdfrågor hade kunnat ställas och en diskussion hade kunnat hållas. Vi är trots detta 
tacksamma att de ställde upp. 
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3. Vattenskydd	-	syfte	och	lagstiftning	
 

I följande kapitel redogörs för den teoretiska grunden för vattenskydd och bakomliggande 
lagstiftning, föreskrifter och resonemang.  

 

3.1 Dricksvatten	och	vattenskydd	
En av de allra viktigaste naturresurserna som vi har är tillgången på vatten, avsedd för 
vattenförsörjning. Det ställs således höga krav på att resursen nyttjas varsamt och vidare 
skyddas mot såväl åtgärder som verksamheter som kan ge skada eller på annat vis påverka 
kvaliteten eller kvantiteten på vattnet ur en negativ synvinkel. Vattenförekomster för 
dricksvattenförsörjning är sårbara och för att råvattentillgångarna ska säkras nu och för 
framtiden, är det viktigt att dessa skyddas. Syftet är att skydda dessa råvattentillgångar genom 
att inrätta vattenskyddsområden. Detta skydd är avsett att riktas mot både kontinuerliga och 
tillfälliga föroreningar som människan orsakat, men även markanvändning som kan påverka 
vattenkvaliteten negativt på sikt. (Naturvårdsverket, 2011) 
 
Vad som kan avses med förorening, är ett ämne som kan ge påverkan på vattenförekomsten, 
som sedermera leder till att denna inte kan nyttjas för dricksvattenförsörjning. Exempel på en 
förorening är oljeföroreningar eller bekämpningsmedel. Genom användandet av 
bekämpningsmedel kan det orsakas irreversibla skador på vattentäkter. Andra föroreningar 
kan medföra att det tar mycket lång tid innan vattenkvaliteten återställs, då många 
föroreningen kvarstår under mycket lång tid när den väl hamnat i marken. Det har på senare 
tid kunnat konstaterats att rester av kemiska bekämpningsmedel förekommer i många av de 
kommunala vattentäkterna i Sverige, både i grund- och ytvatten. Många av dessa ämnen 
kommer från bekämpningsmedel som varit förbjudna i Sverige sedan länge, vilket tyder på att 
dessa föroreningar inte brutits ned. Detta resulterar i att föroreningarna under en längre tid 
kunnat uppehålla sig i vattnet. Beroende på graden av påverkan, skiljer sig konsekvenserna åt. 
För att konsekvenserna ska kunna bestämmas, krävs det att den specifika föroreningens 
sårbarhet beaktas. Bedömer Livsmedelsverket att vattnet blir otjänligt enligt deras normer, 
krävs det att vattentäkten antingen snabbt åtgärdas eller att den ersätts (Naturvårdsverket, 
2011). Mer om reglering av användandet av bekämpningsmedel beskrivs i kapitel 3.7. 
 
Genom att länsstyrelsen eller kommunen fastställer och inrättar vattenskyddsområden för 
vattenförekomsterna samt att skyddsföreskrifter utformas, åstadkoms ett skydd som kan 
begränsa eller förhindra tillförseln av föroreningar till vattentäkten. Förutom att föreskrifterna 
syftar till att komplettera det som enligt andra bestämmelser redan gäller för området, ska 
föreskrifterna se till att syftet med vattenskyddsområdet uppfylls. Detta resulterar i att 
målsättningen med EU:s och den svenska lagstiftningen uppnås, avseende vattenskydd och 
att det sker en reglering av riskfyllda verksamheter och vidare åtgärder som kan påverka 
användandet av vattnet, både i nutid och i framtid. I och med att skyddsföreskrifter utformas 
och att ett område förklaras som ett vattenskyddsområde, meddelas följande 
(Naturvårdsverket, 2011):  
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• Stärkt skydd för dricksvattenförekomst 
• Tydliggörande av betydelsen av vattenförekomst och täkt 
• Tydliggörande av vattenförekomstens planmässiga betydelse 
• Förtydligande av som gäller för verksamhetsutövare och övriga utifrån bl.a. MB inom 

sådana områden där vattenförekomsten ska skyddas  
 
Vid inrättande av ett vattenskyddsområde bör det tydliggöras vad det är som ska skyddas. Det 
innebär att det måste klargöras om det handlar om en vattentäkt som är i drift eller om det 
handlar om en ännu inte i drifttagen vattenförekomst som i framtiden kommer att användas 
och därför behöver skyddas. Enligt förordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön, kan det vara frågan om en ytvattenförekomst som är mindre än själva 
vattenskyddsområdet eller en grundvattenförekomst som är större än själva 
vattenskyddsområdet (Naturvårdsverket, 2011). 
 

3.2 Miljöbalkens	bestämmelser	
Som det beskrevs ovan är tillgången på vatten, avsedd för vattenförsörjning, en av våra allra 
viktigaste naturresurser. För att se till att denna viktiga naturresurs skyddas och bevaras för 
nutid och framtid, finns det bestämmelser i MB som tillförsäkrar det. Förutom att 
bestämmelserna i MB ser till att vattenförsörjningen tryggas, gäller följande: 
 
Av 1 kap. 1 § 1 st. MB framgår följande: 
 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl.” 

 
Vad som avses med det ovanstående är att MB har som mål att hållbar utveckling ska främjas, 
i syfte att säkerställa en hälsosam och god livsmiljö för levande och kommande generationer.  
Naturen har själv ett skyddsvärde utöver att den är en livsmiljö för människor och djur. Det är 
därför MB:s mål både människan och natur- och kulturmiljön. Målet riktar dels in sig på att 
både den nuvarande miljö- och hälsopåverkan ska begränsas och dels att goda förhållanden 
ska skapas över lång tid framöver. Vi människor innehar ett förvaltaransvar, vilket innebär att 
vi måste bete oss på sådant sätt som varken påverkar miljö negativt eller att naturresurserna 
utarmas. Grundtanken är att vi själva och kommande generationer ska kunna leva i en 
hälsosam miljö. (Ekblad 2016, s. 11) 
 
Av 1 kap. 1 § MB framgår att tillämpningen av MB:s alla bestämmelser är styrande. När det 
gäller såväl prövning och tillsyn som verksamheter och åtgärder rörande miljö eller 
människors hälsa, ska tillämpning ske på sådant vis att MB:s mål bäst främjas (Ekblad 2016, s. 
11). 
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I 1 kap. 1 § 2 st. MB finns fem punkter som är MB:s grundstenar. Följande framgår gällande 
hur MB ska tillämpas: 
 

1. ”Människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan.” 
 

Första punkten avser att människans hälsa och miljö ska skyddas mot störningar, såväl direkta 
som indirekta störningar. Såväl den fysiska som den psykiska påverkan åsyftas när det talas 
om människans hälsa. Vad gäller olägenheter ska man utgå från vad människor i allmänhet 
upplever, men samtidigt ska hänsyn tas till de personer som är känsligare än vad som anses 
vara normalfallet. Då MB behandlar bestämmelser gällande såväl biotekniska organismer som 
kemiska produkter, som inte direkt kan klassas som föroreningar, används begreppet ”annan 
påverkan” (Ekblad 2016, s. 11). 
 

2. ”Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.” 
 

Vad som avses med ovanstående formulering och hållbar utveckling, är att natur- och 
kulturmiljöer som är värdefulla, ska vårdas och skyddas, för att dess värde inte ska sjunka 
(Ekblad 2016, s. 11).  
 

3. ”Den biologiska mångfalden bevaras.” 
 

Då naturen har ett eget skyddsvärde, ska det värnas om den biologiska mångfalden, vilket 
innebär att det ska ske ett bevarande av ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga 
(Ekblad 2016, s. 12). 
 

4. ” Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.” 
 

En långsiktig god hushållning ska främjas på bästa möjliga sätt och därför förutsätts det att 
både samhällsbyggandet och markanvändandet anpassas utifrån det sociala, ekologiska, 
samhällsekonomiska och kulturella (Ekblad 2016, s. 12).  
 

5.  ”Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

 
De hushållningsregler som förekommer i MB innefattar varsamt nyttjande av bl.a. råvaror, 
material och energi. Det ska tas tillvara på möjligheterna att återanvända och återvinna och 
på så vis minska uttaget av nya resurser (Ekblad 2016, s. 12). 
 
3.2.1	De	allmänna	hänsynsreglerna	
Vidare i 2 kap. MB återfinns de allmänna hänsynsreglerna. De allmänna hänsynsreglerna 
fastställer ett antal principer, där det framgår vad som generellt gäller för de åtgärder eller 
verksamheter som kan orsaka olägenheter eller skada för såväl människans hälsa som för 
miljön (Naturvårdsverket, 2011). I de fall någon planerar att genomföra något, där miljön eller 
människans hälsa kan påverkas, måste de allmänna hänsynsreglerna följas, förutom i de fall 
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där åtgärden är försumbar med hänsyn tagen till MB:s mål. Reglerna syftar framförallt till att 
negativa effekter ska förebyggas och att hänsynen till miljön ska ökas. De allmänna 
hänsynsreglerna ska följas vid alla de verksamheter, händelser och åtgärder som omfattas av 
bestämmelserna i MB. Dessa regler kan exempelvis bli aktuella vid hantering av kemiska 
produkter, vid brukande av mark och vid underhåll av anläggning (Ekblad 2016, s. 24). Det är 
arten och omfattningen av verksamheten, men även lokaliseringen som är avgörande för vilka 
restriktioner som fordras av verksamhetsutövaren för att principerna i 2 kap. MB ska uppfyllas 
(Naturvårdsverket, 2011). 
 
Den enskilde eller verksamhetsutövaren som vidtar en åtgärd är i samband med tillsyn och 
prövning enligt MB, skyldig att bevisa att de allmänna hänsynsreglerna följs. 
Sammanfattningsvis innehåller de allmänna hänsynsreglerna följande (Ekblad 2016, s. 24): 
 

• 2 kap. 1 § MB – Bevisbörderegeln 
Bevisbördan för att reglerna följs ligger på verksamhetsutövaren 
 

• 2 kap. 2 § MB – Kunskapskravet 
Det fordras att man vet vad man gör, för att inget ska förstöras 
 

• 2 kap. 3 § MB – Försiktighetsprincipen 
Risken för att påverka miljö och hälsa negativt, medför en skyldighet till att såväl 
skyddsåtgärder som andra försiktighetsmått vidtas 
 

• 2 kap. 4 § MB – Produktvalsprincipen 
Det förutsätts att kemiska produkter och biotekniska organismer ska väljas utifrån det 
som är minst skadar miljön 
 

• 2 kap. 5 § MB – Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
Det förutsätts att man ska hushålla med såväl råvaror som med energi 
 

• 2 kap. 6 § MB – Lokaliseringsprincipen 
Plats för lokalisering ska väljas utifrån vad som är lämpligast för miljön 
 

• 2 kap. 7 § MB – Rimlighetsavvägning 
Hänsynsreglerna ska tillämpas efter att en avvägning mellan kostnad och nytta gjorts 
 

• 2 kap. 8 § MB – Ansvar för skadad miljö 
Det förutsätts att alla skador ska avvägas, inklusive sådana som orsakats i ett tidigare 
skede 

 
Den s.k. försiktighetsprincipen ligger till grund för de allmänna hänsynsreglerna. Av MB:s 
förarbeten (prop. 1997/98:45 del 1 s. 208) framgår att syftet är att förebygga såväl förutsebara 
som möjliga olägenheter och skador. Det ska tas hänsyn till risken för att skador orsakas för 
både människans hälsa och miljön. Vidare finns det en skyldighet till att skador för människans 
hälsa och för miljön begränsas och förebyggs. Denna skyldighet inträder så snart det finns risk 
för att balkens mål motverkas genom åtgärden eller verksamheten (Naturvårdsverket, 2011). 
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Försiktighetsprincipen blir betydelsefull för vattenskyddsområden, vid såväl utformning som 
tillämpning av myndigheternas föreskrifter och skyddsområden och med hänsynsreglerna 
som stöd, ställs verksamhetsutövaren inför många krav. Vid fastställande av skyddsområde 
för vattentäkt krävs det att omfattande utredningar görs, för att säkerställa omfattningen och 
storleken av vattenskyddsområdet. Ett större område bör fastställas, då en omfattande 
undersökning redan gjorts, men att myndigheterna fortfarande ställer sig frågan till om 
skyddet är tillräckligt (Naturvårdsverket, 2011). 
 
3.2.2	Områdesskydd	
I MB finns ett antal skyddsområden angivna. Skyddsbestämmelserna i MB har som syfte att 
inom dessa områden ge skydd till det skyddsvärda från påverkan som kan skada (Ekblad 2016, 
s. 62). 
 
Av 7 kap. MB framgår vilka områden som ska skyddas: 
 

• Nationalpark 
• Naturreservat 
• Kulturreservat 
• Naturminne 
• Biotopskyddsområde 
• Djur- och växtskyddsområde 
• Strandskyddsområde 
• Miljöskyddsområde 
• Vattenskyddsområde 
• Särskilt skydds- eller bevarandeområde 

 
I uppsatsen ligger fokus på vattenskyddsområde.  
 
Då en myndighet planerar att ge skydd till ett område, ska hänsyn tas till såväl skyddsintresset 
som till det enskilda intresset i området. Då den enskilda rätten att använda mark eller vatten 
inskränks genom en skyddsbestämmelse, får inskränkningen inte ske längre än det som krävs 
för att tillgodose syftet med skyddet. Det sker således en särskild intresseprövning. Vid 
skyddande av områden genom skyddsbestämmelser, sker det restriktioner för såväl 
markägaren som allmänhetens rätt att nyttja området som är skyddsvärt. Däremot 
förekommer fall där dispens lämnas från restriktionerna. Ett dispensgivande kan kopplas 
samman med särskilda villkor och utöver det medföra krav på att kompensera för intrånget 
som kan uppstå i det allmänna intresset, genom att antingen utföra eller bekosta den särskilda 
åtgärden. 
 
Av olika anledningar kan alla skyddsvärda områden inte skyddas omedelbart. I de fall ett 
område skyddas genom att inrättas som naturreservat, naturminne, kulturreservat eller som 
ett vattenskyddsområde, har kommunen eller länsstyrelsen i vissa fall möjlighet att meddela 
förbud mot att åtgärder vidtas utan tillstånd, för sådant som kan skada det skyddsvärda. Detta 
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intermistiska förbud gäller maximalt i tre år. Det finns däremot bestämmelser i MB gällande 
förbudets förlängning. 
 
Naturvårdsverket har som uppgift att i enlighet med nationella mål och internationella 
åtaganden förteckna sådana naturområden som bör skyddas. Ett sådant naturområde som 
förtecknats, prioriteras i det löpande skyddsarbetet. Utöver det har länsstyrelsen som uppgift 
att föra register över skyddsområden i länet och Naturvårdsverket ansvarar för det 
sammanfattande nationella registret (Ekblad 2016, s. 62–63). 
 
3.2.2.1	Vattenskyddsområde	

I 7 kap. 21–22 §§ MB definieras vad ett vattenskyddsområde är och vad det innebär när ett 
sådant inrättas. 
 
Av 7 kap. 21 § MB framgår följande: 
 

”Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller 
kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.” 

 
Av 7 kap. 22 § MB framgår följande: 
 

”För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som 
behövs för att tillgodose syftet med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller 
kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att annans mark får 
tas i anspråk för detta. Föreskrifterna ska gälla omedelbart, även om de överklagas. 
 
Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har 
meddelat för ett vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl. 
 
En länsstyrelse får överlåta åt den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet att på ansökan av den som 
berörs av ett beslut enligt första stycket medge undantag från beslutet. Vidare får 
bestämmas att anmälningar om en verksamhet eller åtgärd inom ett 
vattenskyddsområde ska göras hos den kommunala nämnden.” 
 

Av ovanstående paragrafer framgår att länsstyrelsen eller kommunen får förklara ett mark- 
eller vattenområde som ett vattenskyddsområde, om det utnyttjas eller kan antas utnyttjas 
för vattentäkt framöver. Vad som avses med vattentäkt, är dels bortledande av yt- eller 
grundvatten som är avsedd för vattenförsörjning och dels bevattning eller värmeutvinning. 
 
Området som avses inrättas som ett vattenskyddsområde bör vara tillräckligt stort, då ett 
normalt reningsförfarande av råvattnet ska kunna genomföras och därefter kunna användas 
för sitt avsedda ändamål. Således kan vattenskyddsområdet vara betydligt större än 
vattentäkten. 
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Det är kommunen eller länsstyrelsen som innehar ansvaret att vattentillgången inte ska 
förstöras och ska således meddela skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. Dessa 
skyddsföreskrifter innebär en inskränkning i rätten att inom området förfoga över fastigheten. 
Vad som avses med detta är antingen ett förbud mot eller särskilda regler avseende 
hanteringen inom området gällande bl.a. spridning av bekämpningsmedel och gödsel, 
petroleumprodukter, bad, transport av farligt gods, infiltration av avloppsvatten och 
anläggningsarbeten. Markägaren kan i och med skyddsföreskrifterna få rätt till 
intrångsersättning. Om särskilda skäl föreligger, kan dispens meddelas från föreskrifterna 
(Ekblad 2016, s. 69). 
 
Av 7 kap. 25 § MB framgår följande: 
 

”Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel ska hänsyn tas även 
till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som 
grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses.” 

 
Ur Naturvårdsverkets allmänna råd till vattenskyddsområden (NFS 2003:16) till ovanstående 
paragraf framgår: 
 

”Vid bedömning av hur långt en inskränkning i enskilds rätt får gå för att syftet med 
ett vattenskyddsområde ska tillgodoses bör beaktas att det är vanligt att syftet kan 
uppnås endast genom höga skyddsnivåer och långt gående restriktioner.” 

Formellt gäller vattenskyddsföreskrifterna endast inom vattenskyddsområdet, men det 
förutsetts även att verksamhetsutövare vid sitt utövande av verksamheten utanför 
skyddsområden tar hänsyn till vattenskyddsområdet. Detta kan bli aktuellt om verksamheten 
orsakar negativa effekter på antingen yt- eller grundvattnet inom det skyddsvärda området 
(Naturvårdsverket, 2011). 

Som beskrivits ovan, kan markägaren som drabbas av skyddsföreskrifterna ha rätt till 
ersättning och vilken metod som tillämpas till detta utreds vidare i uppsatsen. 
 
3.2.3	Vattenverksamhet	
I 11 kap. MB finns de grundläggande bestämmelserna beträffande vattenverksamhet. Det 
framgår att det är de allmänna hänsynsreglerna som är styrande för allt som omfattas av MB:s 
bestämmelser och här till hör även de grundläggande reglerna för vattenverksamhet. Dessa 
allmänna hänsynsregler gäller för såväl de verksamheter som prövats mot de tidigare 
bestämmelserna som för icke tillståndsprövade vattenverksamheter (Ekblad 2016, s. 98). 
 
Ett centralt begrepp inom vattenrätten, är rådighet som återfinns i lagen (SFS 1998:812) med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Då det fria vattnet som finns i naturen ständigt 
är i kretslopp, är det inte föremål för äganderätt, utan det talas om rätten till att ”råda över” 
vattnet. Ägaren av fastigheten där vattnet finns, innehar den generella rådigheten och 
eftersom rådighet är en processförutsättning, måste den sökande påvisa att denne innehar 
rådighet över vattnet, annars avslås ansökan. Förutom ovanstående, kan rådighet även 
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upplåtas genom servitut. För vissa speciella ändamål, såsom vattentäkt för allmän 
vattenförsörjning, vattenreglering och anläggningar för allmän väg, kan rådighet även 
tillkomma för annan än fastighetsägaren själv (Ekblad 2016, s. 98). 
 
3.2.3.1	Vattentäkt	

Av 11 kap. 5 § MB framgår följande: 
 

” I detta kapitel avses med vattentäkt: bortledande av ytvatten eller grundvatten för 
vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.” 

 
Ovanstående paragraf innebär att en vattentäkt bedrivs då yt- eller grundvatten leds bort för 
någon slags vattenförsörjning, såsom användning för dricksvatten, kyl- eller processvatten, 
bevattning eller för värmeutvinning. Vid bortledande av annat ändamål, såsom förorenat 
vatten, bedrivs inte vattentäkt (Ekblad 2016, s. 99). 
 
I dagsläget finns det ungefär 2030 stycken vattentäkter i Vattentäktsarkivet som är 
sammankopplade med de allmänna vattenverken. Av dessa 2030 stycken vattentäkter utgörs 
1832 stycken av grundvattentäkter och 198 stycken av ytvattentäkter. Utöver detta finns det 
även information i databasen om att det finns 730 stycken enskilda vattentäkter av större art. 
(Sveriges geologiska undersökning, 2017)  
 

3.3 Vattenskyddsföreskrifter	
I och med att det finns ett behov av att skydda vattentäkter, finns det även ett behov av 
inskränkningar i markanvändningen. Då vattenskyddsföreskrifterna utformas, konkretiseras 
behovet gentemot den enskilde. Vattenskyddsföreskrifterna medför att det sker en 
inskränkning i markanvändningen, vilket innebär att vissa typer av åtgärder eller 
verksamheter antingen blir tillståndspliktiga eller att de blir helt förbjudna. Det kan bli aktuellt 
att förbjuda en viss åtgärd eller verksamhet om (Havs- och vattenmyndigheten, 2016): 
 

• Effekterna av att använda ett visst bekämpningsmedel blir oacceptabelt stora 
• En verksamhets konsekvenser bedöms bli allvarliga och att riskerna inte kan reduceras 

i och med att särskilda krav på skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ställs  
 
För att minska de negativa effekterna eller att förbättra hanteringen av en verksamhet eller 
åtgärd, kan ett alternativ vara att införa tillståndsplikt genom villkor om skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått. I såväl Handbok om vattenskyddsområde (2010:5) som i Naturvårdsverkets 
allmänna råd till vattenskyddsområden (NFS 2003:16) finns det rekommendationer för både 
vad som är förbjudet inom primär skyddszon och vad som är tillståndspliktigt inom sekundär 
skyddszon. Inom primära skyddszonen är det förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel 
utomhus och inom den sekundära skyddszonen får det endast efter den kommunala 
nämndens tillstånd ske yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel. (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2016) 
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Av 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel framgår att den generella tillståndsplikten endast gäller för 
växtskyddsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter upphävande av föreskrifterna (SNFS 1997:2) 
om spridning av kemiska bekämpningsmedel skiljer sig från vad som gäller nu (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2016). 
 

3.4 Kommunala	föreskrifter		
Med stöd av 40 § p. 5 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
kan föreskrifter meddelas till skydd för såväl enskilda grundvattentäkter som ytvattentäkter. 
I förordningen framgår att en kommun har möjlighet att meddela sådana föreskrifter som 
krävs, för att olägenheter kring människors hälsa ska hindras att uppkomma i en kommun. 
(Naturvårdsverket, 2011) 
 
Av 9 kap. 13 § MB framgår att de föreskrifter som meddelas av en kommun beträffande skydd 
mot olägenheter för människors hälsa inte får innebära att det orsakas onödigt tvång för 
allmänheten eller att den enskildes frihet på inskränks. De kommunala föreskrifterna är inte 
ersättningsgrundande, vilket är i motsats till de inskränkningar som sker enligt 7 kap. 22 § MB 
genom vattenskyddsföreskrifter. (Naturvårdsverket, 2011) 
 

3.5 Ramdirektiv	för	vatten	
Som nämnts ovan, ska människor både ha god kvalitet på vattnet och inneha tillräckligt 
mycket vatten, såväl i nutid som framtid. År 2000 antogs därför EU:s ramdirektiv för vatten 
(2000/60/EG), även kallat vattendirektivet. Vattendirektivet syftar till att vatten inom EU ska 
skyddas och även förbättras. Vidare anger vattendirektivet vad alla länder i EU minst ska 
uppnå, avseende tillgången på vatten och dess kvalitet. Vattendirektivet har införts i alla EU:s 
medlemsländers lagstiftning och medlemsländerna har således förbundit sig att se till att alla 
delar i vattendirektivet genomförs. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016) 
 
Då vattendirektivet syftar till att uppnå god status och vidare hindra försämringen av 
vattenförekomsten i EU, har det fastställts regler i vattendirektivet för floder, sjöar och 
grundvatten i Europa som ska ha uppnåtts senast 2015. Dessa innebär att (EUR-Lex, Access to 
European Union law, 2017): 
 

• Ge skydd för alla former av vatten 
o Ytvatten  
o Grundvatten  
o Inlandsvatten 
o Vatten i övergångszon  

• Ekosystemen i och omkring vattenförekomsterna ska återställas 
• Föroreningar i vattenförekomster ska minskas 
• Företag och enskilda ska garantera hållbar vattenanvändning  
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På de nationella tillsynsmyndigheterna ställs tydliga ansvarskrav i och med lagstiftningen. 
Dessa ansvarskrav avser att de nationella tillsynsmyndigheterna har som uppgift att (EUR-Lex, 
Access to European Union law, 2017): 
 

• Att inom sina territorier identifiera enskilda avrinningsområden 
• I enlighet med EU-regler utse myndigheter som ska hantera dessa områden 
• Alla funktioner inom avrinningsområdet måste analyseras, vilket bl.a. innefattar att 

ekonomiska bedömningar ska genomföras och vidare bedöma effekterna av den 
mänskliga aktiviteten, avseende vattenanvändningen.  

• Varje avrinningsområdes vattenstatus ska övervakas 
• Skyddade områden ska registreras, vilket dels innefattar sådana områden som 

används för dricksvatten och dels andra områden som kräver särskild uppmärksamhet 
• Förhindra försämring av ytvatten, bevara skyddade områden samt skydda och 

förbättra grundvatten, genom att utarbeta förvaltningsplaner för avrinningsområden 
• Säkerställa återvinnandet av kostnaderna för vattentjänster, så att förorenarna betalar 

och att resurserna används på ett effektivt sätt 
• Se till att information ges och att samråd till allmänheten erbjuds, avseende 

avrinningsområdenas förvaltningsplaner  
 

I Sverige var det år 2004 som vattendirektivet infördes i den svenska lagstiftningen genom 5 
kap. MB, förordning (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och 
förordning (SFS 2007:825) med länsstyrelseinstruktion (Havs- och vattenmyndigheten, 2016).  
 
Införandet av EG:s ramdirektiv har inneburit nya verktyg, för att dels få till stånd en effektivare 
vattenhantering och dels en mer hållbar vattenhantering. Vidare har direktivet medfört en 
viktig förändring, avseende hur Sverige hanterar vattenskyddsfrågorna. Förändringen har 
inneburit att arbetet lagts upp utifrån avrinningsområdena och har resulterat i att en 
helhetssyn getts, för såväl nyttjande som skydd av vattenresurserna. År 2009 skulle det senast 
ha upprättats åtgärdsprogram, där miljömålen skulle ange hur bl.a. dricksvattenförekomster 
skulle skyddas och säkerställas. Dessa åtgärdsprogram skulle för skyddade områden, 
överensstämma med miljömål och vattennormer år 2015. För att säkerställa erforderligt 
skydd för sådana vattenförekomster, där syftet är att bevara deras kvalitet och hindra 
försämring, upprättas säkerhetszoner. Enligt Naturvårdsverkets bedömning är fastställandet 
av vattenskyddsområden en överensstämmelse med åtgärdsprogrammet och vad som sägs 
om säkerhetszoner i ramdirektivet. (Naturvårdsverket, 2011) 
 

3.6 Miljökvalitetsmål	på	nationell	nivå	
Av miljöpropositionen ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” (prop. 2000/01:130) 
som är antagen av riksdagen, framgår att miljökvalitetsmålen bl.a. omfattar 
dricksvattenförsörjning genom god byggd miljö, levande sjöar och vattendrag samt 
grundvatten av god kvalitet. Dessa utgör politiska målsättningar och utgångspunkten för 
miljöarbetet är således dessa nationella miljökvalitetsmål. Eftersom de inte är juridiskt 
bindande, ska MB:s regler endast tolkas utifrån målens bakgrund. En av flera skyddsåtgärder 
beträffande säkerställande av uthållig och säker vattenförsörjning enligt propositionen, är 
inrättande av vattenskyddsområden. Utöver inrättande av vattenskyddsområden, krävs det 



 17 

att myndigheter skyddar dessa områden genom t.ex. tillsyns- och tillståndsförfaranden samt 
genom den regionala och kommunala fysiska planeringen. (Naturvårdsverket, 2011) 
 

3.7 Reglering	av	användandet	av	bekämpningsmedel	
Regelverket för bekämpningsmedel har sedan 1990-talet genomgått stora förändringar, dels 
vad gäller bestämmelser som reglerar användningen av bekämpningsmedel och dels vad 
gäller godkännande av bekämpningsmedel. Fynden av rester av gamla bekämpningsmedel i 
grundvatten som varit förbjudna i decennier, påvisar vikten av att eftersträva en användning 
av bekämpningsmedel som är hållbar. I annat fall kan det leda till att effekterna blir långvariga 
och allvarliga. Särskild vikt vid riskbedömning ställs kring användandet av bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområden och det sker således en begränsning av nyttjandet av 
bekämpningsmedel där. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016) 
 
Europaparlamentets och EU:s växtmedelsförordning nr. 1107/2009 gäller sedan juni 2011 och 
två år senare trädde även EU:s biocidförordning nr. 528/2012 i kraft. 2014 skedde det 
ändringar i EG-regelverket gällande bekämpningsmedel och i och med detta trädde en ny 
förordning i kraft, nämligen bekämpningsmedelsförordningen, förordning (SFS 2014:425) om 
bekämpningsmedel. I denna förordning finns alla regler om användningen av biocidprodukter 
och växtskyddsmedel samlade. Bekämpningsmedelsförordningen har bemyndigat 
Naturvårdsverket att närmare besluta om försiktighetsmått och skyddsavstånd när det 
kommer till växtskyddsmedel och dess hantering, för att människors hälsa och miljö ska 
skyddas på bästa möjliga sätt. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016) 
 
Inom vattenskyddsområden regleras användandet av bekämpningsmedel idag av såväl lokala 
vattenskyddsföreskrifter som den generella tillståndsplikten. De lokala 
vattenskyddsföreskrifterna har inrättats med stöd av 7 kap. 22 § MB. Den generella 
tillståndsplikten behandlar frågan om bekämpningsmedel som utgör växtskyddsmedel genom 
6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering 
av växtskyddsmedel. Syftet med att ha tillståndsplikt, är råvattnet ska hållas fritt från rester 
av bekämpningsmedel och säkerställa att vattenresurser bibehålls för framtiden. Innehållet 
av dessa föreskrifter från Naturvårdsverket är bl.a. bestämmelser om tillståndsplikt. Denna 
tillståndsplikt är förenat med den yrkesmässiga användningen av växtskyddsmedel inom 
vattenskyddsområdet i såväl vattentäktszonen, den primära skyddszonen och den sekundära 
skyddszonen. (Havs- och vattenmyndigheten, 2016) Mer om dessa skyddszoner berörs i 
kapitel 4.3.  
 
Av 6 kap. 1 § NFS 2015:2 beträffande tillstånd framgår: 
 

”Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt 
använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som 
betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.  

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning 
utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.” 
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Har ett vattenskyddsområde inrättats efter 1 januari 2018 gäller inte den generella 
tillståndsplikten enligt 6 kap. 2 § NFS 2015:2. I de fall ett vattenskyddsområde ändrats eller 
inrättats efter detta datum, måste det ske en bedömning på lokal nivå om det föreligger behov 
av tillståndsplikt för användandet av växtskyddsmedel. I och med den nya regleringen gäller 
tillståndsplikten endast inom den primära och den sekundära zonen. 

I vattenskyddsområdena med tillhörande bestämmelser bör råvattnet kunna användas för sitt 
ändamål efter ett normalt reningsförfarande, vilket följer av förarbetena till bestämmelserna 
som nu är aktuella (miljöbalkens förarbeten prop. 1997/98:45 del 2 s. 93 f). Halterna av 
bekämpningsmedelsresterna, som finns i råvattnet, ska således hållas nära noll, för att inga 
särskilda reningssteg ska behöva installeras i vattenverket för att bekämpningsmedelsresterna 
ska kunna avskiljas vid produktion av dricksvatten. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 
2001:30) om dricksvatten, är gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel i dricksvatten 0,1 
μg/l = 1 g verksamt ämne i 10 miljoner liter vatten, för att säkerställa människans hälsa. (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2016) 

Ansvaret kring att ge tillsynsvägledning när det gäller bekämpningsmedel, delas av flera 
centrala myndigheter. I huvudsak är det kommunerna som ansvarar för den operativa 
tillsynen, men även övriga myndigheter så som arbetsmiljöverket, havs- och 
vattenmyndigheten, jordbruksverket, kemikalieinspektionen och livsmedelsverket har 
enskilda ansvarsvarsområden beträffande tillsynen kring bekämpningsmedel. (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2016) 
 

3.8 Dialog	
Det är av stor vikt att hålla en dialog med medborgarna, att arbetet är inriktad mot öppenhet 
och att viktig information förmedlas för att bl.a. organisationer, närboende och markägare 
kan tycka till och få sina röster hörda. Det kan t.ex. bli aktuellt i samband med remiss, 
inledande samtal och kungörelse, men även i andra skeden. Kontakterna med 
organisationerna, de närboende och markägarna bör ske på sådant vis, att var och ens 
särintressen respekteras. Särskild vikt läggs vid kontakten med markägaren, då föreskrifterna 
kan innebära stora ingrepp i antingen rådigheten över egendomen eller äganderätten för den 
enskilde markägaren. Att ha en öppen dialog med de berörda behöver inte innebära att avkall 
på syftet med vattenskyddsområdet, avgränsningen av vattenskyddsområdet, 
vattenskyddsområdets indelning i zoner eller restriktioner i föreskrifterna behöver göras. I 24 
§ förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt MB, framgår att det finns formella 
krav på kommunikation mellan berörda fastighetsägare, beslutande myndigheter och 
rättighetshavare när det kommer till fastställandet av ett vattenskyddsområde. 
(Naturvårdsverket, 2011) 
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4. 	Vattenskyddsområde	-	avgränsning	och	indelning	
 

I följande kapitel redogörs för grunderna till varför ett vattenskyddsområde inrättas, hur det 
avgränsas och hur vattenskyddsområdena kan formas. 

 

4.1 Utgångspunkt	
Skydd mot förordningar behövs för såväl vattentäkter som vattenförekomster. Föroreningar 
kan ske både idag eller i framtiden och kan ske genom akuta olyckshändelser. De kan härröra 
sig från diffusa föroreningskällor och punktutsläpp. Det är således av väsentlig betydelse att 
ha ett grundläggande förebyggande skydd, så att den farliga verksamheten kan styras bort 
från vattentäktens närhet. Utöver detta behövs ytterligare skydd och detta i form av tekniska 
och naturliga barriärer. Vad som kan avses utgöra tekniska barriärer är bl.a. installation av 
larm, beredningsteknik vid vattenverk och avledning av vatten som är förorenat. Vad som kan 
avses utgöra naturliga barriärer eller riskreducerande åtgärder är bl.a. täta marklager, en 
uppströms belägen sjö, utspädning, adsorption av föroreningar eller biologiska processer 
(Naturvårdsverket, 2011). 
 
För att skyddsbehovet ska kunna fastställas gällande vattentäkten eller vattenförekomsten, 
krävs underlagsmaterial. Underlagsmaterialet fastställs enligt följande: Vattenförekomst à 
Värde à Sårbarhet à Risker à Konsekvenser (Naturvårdsverket, 2011). Begrepp och dess 
betydelse presenteras i nedanstående kapitel.  
 
För att en god vattenstatuts ska kunna uppnås, finns det enligt förordningen (SFS 2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ett åtgärdsprogram som ska genomföras. Det är 
av stor vikt att möjliga ersättningskrav inte påverkar vattenskyddsområdets avgränsning. 
Istället bör avgränsningen baseras på skyddsbehovet som finns nu och i framtiden, men även 
utifrån avstånd och transporttider (Naturvårdsverket, 2011). 
 
4.1.1	Vattenförekomst	
Det finns specifika utgångspunkter beträffande avgränsning för olika typer av vattentäkter och 
vattenförekomster. När det kommer till ytvatten, är utgångspunkten att beakta både 
hastigheten på vattendragens tillrinnande och svårigheterna som finns när det handlar om att 
sanera en förorening som redan nått ytvattnet. För att sannolikheten för olyckor med utsläpp 
av föroreningar ska minskas, är det av stor vikt att vidta förebyggande skyddsåtgärder. När 
det kommer till avgränsning för grundvatten, framgår det att det finns svårigheter med att få 
redan förorenat grundvatten renat och att omsättningen i grundvattenmagasinet är mycket 
långsam. Det är således av stor vikt att ha en bra strategi för att få till ett förebyggande skydd 
som är starkt. Tillrinningsområdet, dvs. det område där vattnet rör sig till vattenförekomsten 
eller vattentäkten, är också i ett skyddsbehov och hela tillrinningsområdet bör därför omfattas 
av skyddet, genom inrättande av vattenskyddsområde. 
 
För att ett vattenskyddsområde ska kunna inrättas förutsätts det att geologiska/hydrologiska 
underlagsmaterial ska inhämtas, för att sårbarheten, vattenbalansen och 
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föroreningsspridningen ska kunna bedömas. Detta sker genom att information inhämtas och 
undersökningar görs i såväl grundvattenmagasin och grundvattentäkter i jord, 
grundvattenmagasin och grundvattentäkter i berg, inducerad infiltration, bassänginfiltration 
som i ytvattentäkter och ytvattenförekomster. (Naturvårdsverket, 2011) 
 
4.1.2	Värde 

Då vatten är det viktigaste livsmedlet vi har, är det av stor vikt att värdera vattentäkten som 
idag redan används eller vattenförekomsten som kan ha betydelse för framtidens 
vattenförsörjning, i samband med att ett vattenskyddsområde inrättas. Vattentäktens eller 
vattenförekomstens värde utifrån ett dricksvattenperspektiv utgörs dels av vattenresursen, 
med utgångspunkt på vattnets kvalitet och möjlig uttagbar vattenmängd, vattenutnyttjande i 
nutid och framtid samt tillgången på dricksvattenuttag med god kvalitet och goda 
förutsättningar i närområdet.  
 
Utöver detta påverkar risker, hot och skydd vattenförekomstens värde. Vid sidan av 
ovanstående värden, förekommer andra komponenter som har betydelse för ytvattnet, så 
som sociala värden, naturvärden och tekniska värden. Vad som avses med sociala värden är 
bl.a. bad, rekreation, fiske och kulturhistoria och vad som menas med naturvärden är bl.a. 
naturresurser, ekologi och fria stränder. Med tekniska värden förstås bl.a. bevattning, 
vattenförsörjning, yrkesfiske och energiutvinning. Vid uttag för vattenförsörjning genom 
grundvattnet, förekommer värden så som ekologiska värden för djur och växter, bidrag till 
ytvattenflöden och motverkande av saltvatteninträngningar och sättningar. 
 
Av störst intresse är utvinningsvärdet vid vattenförsörjningsändamål och detta bestäms ofta 
genom ett ersättningsvärde, vilket innefattar kostnaden av att ersätta vattentäkten med en 
vattentäkt som är likvärdig. För yt- och grundvattnet finns det en kvalitativ indelningsgrund av 
värdet och detta genom fyra värdeklasser. (Naturvårdsverket, 2011) Dessa presenteras nedan: 
 

• Extremt högt skyddsvärde 
• Mycket högt skyddsvärde 
• Högt skyddsvärde 
• Normalt – lågt skyddsvärde 

 
4.1.3	Sårbarhet	
Inom ett mark- och vattenområde är det motståndskraften som utgör sårbarheten mot 
föroreningar. Huvudsakligen görs sårbarhetsbedömningen som ett underlag för att 
grundvattnet ska skyddas. Det är bl.a. föroreningarnas egenskaper, biologiska förändringar, 
fysikalisk- kemiska processer, reduktion och oxidation som påverkar sårbarheten. Mellan 
grund- och ytvatten finns det en koppling, eftersom föroreningarna hos båda kan påverka 
varandra. (Naturvårdsverket, 2011) 
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Fig. 1 Sårbarhetsklasser (Naturvårdsverket, 2011) 

 
Figuren ovan visar grundvattnets sårbarhet genom en schematisk tvärsektion med de fyra 
sårbarhetsklasserna; extremt hög sårbarhet, hög sårbarhet, måttlig sårbarhet, låg sårbarhet.  
 
När det kommer till ytvattnets sårbarhet, finns det två föroreningsscenarier. Det första 
scenariot är att föroreningen hamnar direkt på vattnets yta. Det andra scenariot är att 
föroreningen hamnar på den omgivande marken och sedan transporteras i antingen marken 
eller grundvattnet tills den når en sjö eller ett vattendrag. (Naturvårdsverket, 2011) 
 
4.1.4	Risker	
Med risker avses sannolikheten och konsekvensen av att en oönskad händelse inträffar. Då 
vattenskyddsområden inrättas, görs i samband med riskbedömningen kvalitativa 
uppskattningar. Risken för att yt- eller grundvattnet förorenas kan ske genom olika typer av 
markanvändning eller av olika verksamheter, så som: 
 

• Urban miljö 
• Vägar, järnvägar och sjötransporter 
• Industrimiljöer 
• Avfallsdeponier 
• Täktverksamhet och andra schaktarbeten 
• Jord- och skogsbruk 

 
I uppsatsen ligger fokus på jord- och skogsbruk och risken med dessa typer av 
markanvändningar är att det bl.a. sker användning av bekämpningsmedel; markbearbetning, 
vilket kan resultera i förhöjda halter av humus i ytvattnet; djurhållning; gödselspridning och 
dränering. Ovanstående markanvändningar och verksamheter regleras genom 
skyddsföreskrifter. Utöver dessa finns det risk att oönskade händelser sker genom sabotage, 
krig, kris, extremväder och klimatförändringar och att yt- eller grundvattnet påverkas negativt. 
(Naturvårdsverket, 2011) 
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4.1.5	Konsekvenser	
Då det finns olika typer av föroreningar, finns det även olika typer av konsekvenser för 
vattenförsörjningen, där vissa av dem orsakar irreversibla eller långvariga skador. Som det 
beskrivits i kapitel 3.1 kan skadorna uppkomma genom användandet av kemiska 
bekämpningsmedel eller genom oljeföroreningar. Beroende på var och hur en förorening når 
vattentäkten, men även mängden av föroreningen, påverkas konsekvenserna av den. Det är 
graden av påverkan som skiljer konsekvenserna åt. (Naturvårdsverket, 2011) 
 
4.1.6	Behovet	av	skydd	
För att ett skyddsbehov ska kunna fastställas, krävs det underlagsmaterial för vattentäkten 
eller vattenförekomsten. Materialet utgörs av basutredningar inom såväl hydrologi, geologi, 
hydrogeologi och riksinventeringar. Basutredningarna avgör sårbarheten av föroreningar och 
värdet för vattentäkten eller vattenförekomsten. Riskerna, konsekvenserna och 
skyddsbehovet bedöms sedan utifrån ovanstående basutredningar. Behovet av skydd är extra 
viktigt där långvariga och irreversibla skador kan uppkomma genom markanvändning eller 
verksamhet. (Naturvårdsverket, 2011) 
 

4.2 Avgränsning	av	vattenskyddsområde	
För att god vattenkvalitet ska kunna säkerställas, både mikrobiologiskt och kemiskt inom 
vattenskyddsområdet, krävs att geografiska avgränsningar görs. Det finns olika metoder för 
hur avgränsningen görs för vattentäkter och vattenförekomster. Vattenskyddsområdets 
avgränsning kan göras utifrån en av nedanstående principer eller som en kombination av 
dessa (Naturvårdsverket, 2011):  
 

• Rinntider i vattensystemet 
• Topografisk avgränsning 
• Risker/riskacceptans 
• Avstånd från grundvattentäkt 
• Empiriska erfarenheter 
• Uppehållstider i grundvattnet 
• Buffertzoner kring vattendrag 
• Grundvattendelaren 
• Sårbarhetsbedömningar 
• Sårbarhetsklassificeringar 

 
I Naturvårdsverkets handbok 2010:5 framgår ingen djupare förklaring till hur dessa metoder 
fungerar i praktiken, utan endast att dessa används för att avgränsa vattenskyddsområdet.  
 
Efter att det skett en avgränsning av vattenskyddsområdet, delas vattenskyddsområdet in i 
skyddszoner, vilka redogörs för i det nedanstående kapitlet. 
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4.3 Indelning	i	skyddszoner	
Efter att det skett en avgränsning av vattenskyddsområdet, delas det in i skyddszoner 
(Naturvårdsverket, 2011). 
 
Ur Naturvårdsverkets allmänna råd till vattenskyddsområden (NFS 2003:16) framgår följande 
beträffande 7 kap. 22 § MB: 
 

”Föreskrifter för vattenskyddsområden kan behöva utformas så att de medför 
långtgående inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Ett 
vattenskyddsområde bör delas in i zoner med föreskrifter som är anpassade efter de 
naturgivna förhållandena och skyddsbehovet i respektive zon. Ett vattenskyddsområde 
kan delas in i vattentäktszon, primär respektive sekundär skyddszon och vid behov 
tertiär skyddszon.” 

Av paragrafen ovan framgår att yt- och grundvattnet som ska skyddas genom 
vattenskyddsområde bör indelas i skyddszoner och således bör dessa zonbeteckningar 
tillämpas (Naturvårdsverket, 2011): 

• Vattentäktszon 
• Primär skyddszon – inre skyddszon 
• Sekundär skyddszon – yttre skyddszon 
• Tertiär skyddszon – vid behov 

Inom den primära skyddszonen är det förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel och 
inom den sekundära skyddszonen får det endast ske en yrkesmässig hantering av kemiska 
bekämpningsmedel efter att den kommunala nämnden lämnat tillstånd (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2016). 

Genom att zonindelning sker för vattenskyddsområdet, anpassas skyddsbehovet till de olika 
riskerna och syftet med skyddet uppnås. För yt- och grundvattentäkter sker en indelning i 
skyddszoner, utifrån ovanstående zonbeteckningar. Vid indelning av skyddszoner för 
vattenskyddsområden, gäller generellt samma utgångspunkter för både yt- och grundvatten. 
Den generella utgångspunkten är skyddsbehovet. Indelningsgrunderna kan däremot skilja sig 
åt för yt- och grundvatten, så som sårbarhet mot föroreningar och transporthastigheten. 
(Naturvårdsverket, 2011) 

Nedan följer två principskisser för vattenskyddsområdets avgränsning i zoner, där den ena 
gäller för ytvattentäkt och den andra för grundvattentäkt: 
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Figur 2. Ytvattentäkt med zonindelning (Naturvårdsverket, 2011) 

 

 

Figur 3. Grundvattentäkt med zonindelning (Naturvårdsverket, 2011) 
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5. Ersättning	
I följande kapitel redogörs för den nationella lagstiftningen gällande egendomsskyddet och 

rådighetsinskränkning av såväl nyttjanderätt som egendom. Det redogörs även för 
ersättningsrätt gällande annan lag, där ersättningsreglerna enligt MB blir aktuella. 

Dessutom kommer avsnittet belysa de förutsättningarna som krävs för att ersättning ska 
utgå. 

5.1 Egendomsskyddet	
År 1952 antogs ett tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av EKMR, artikel 1- Skydd för egendom 
framgår följande (Human rights, u.å): 
 

”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom ska lämnas okränkt. Ingen må 
berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar 
som angivas i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. 
 
Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke en stats rätt att genomföra sådan 
lagstiftning som staten finner erforderlig för att reglera nyttjandet av viss egendom i 
överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av 
skatter och andra pålagor eller av böter och viten. ” 

 
Varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till sin egendom, förutom i det allmännas intresse 
och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. För att 
få göra ett ingrepp i egendomsskyddet, måste ingreppet vara proportionerligt. Vad som vidare 
krävs är att åtgärden ska genomföras på sådant sätt att den enskilde inte ska orsakas oskälig 
börda. Den enskilde kan om så är fallet få rätt till ersättning.  
 
Av Nya bestämmelser i expropriationslagen (SOU 2008:99) framgår att egendomsskyddet 
genom tiden har förstärkts i den svenska rätten. I såväl EKMR som RF återfinns 
egendomsskyddet, där den enskilde individen och dess privata ägande skyddas mot ingrepp 
från det allmänna, dvs. kommun och stat. Ingreppen tar sikte på både expropriation och 
rådighetsinskränkningar, vilket omfattar begränsningar i nyttjandet av egendomen för den 
enskilde ägaren. Ingreppen av ovanstående karaktär från det allmänna, är endast tillåtet om 
de tillgodoser angelägna allmänna intressen (Michanek och Zetterberg, 2004) 
 
I och med 2 kap. 15 § RF, har EKMR införlivats i den svenska lagstiftningen, där principen om 
egendomsskyddet återfinns. Av 2 kap. 15 § RF framgår: 
 

”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 
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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.  
 
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, 
miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till 
ersättning.”  

 
Av första stycket framgår att ingen ska bli tvingad till expropriation eller tåla att rätten till att 
nyttja sin egendom begränsas genom rådighetsinskränkningar. Skyddet är däremot inte 
absolut, vilket innebär att det kan inskränkas under vissa omständigheter. Vad som förutsätts 
är att det föreligger ett angeläget allmänt intresse och att kriterierna som är stadgade kring 
det är uppfyllda (Bull och Sterzel, 2010).  Av regeringens inkorporering av Europakonventionen 
och andra fri- och rättigheter (prop. 1993/94:117 s. 16) framgår att ställningstagandet kring 
vad som anses utgöra ett angeläget allmänt intresse, bedöms från fall till fall.  
 
Vid rådighetsinskränkningar är huvudregeln att ersättning ska utgå, vilket även följer av andra 
stycket. Det framgår av andra stycket att ersättningsrätt pga. rådighetsinskränkningar 
aktualiseras om antingen den pågående markanvändningen avsevärt försvåras eller att det 
uppkommer en sådan skada som är betydelsefullt med avseende på fastighetens värde.  
 
Huvudregeln är att ersättning ska utgå i samband med rådighetsinskränkningar enligt andra 
stycket. Det finns däremot ett undantag från denna huvudregel och det framgår av tredje 
stycket. Här framgår att ersättning inte ska utgå om inskränkningen sker med anledning av 
hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Rådighetsinskränkningar pga. dessa skäl är inte 
grundlagsskyddade, utan ersättning för dessa utgår enligt vanlig lag.  
 

5.2 Ersättning	
En följd som kan uppstå i samband med att ett vattenskyddsområde bildas, är att det sker ett 
intrång och en begränsning i rätten att nyttja mark- och vattenområden för innehavaren eller 
fastighetsägaren. Således har dessa rätt till intrångsersättning och det kan även bli aktuellt 
med inlösen av fastigheten i vissa fall om innehavaren eller fastighetsägaren begär det 
(Länsstyrelsen, 2011). 
 
Som tidigare nämnts, är det av stor vikt att en vattentäkt som behöver skyddas får det skydd 
som behövs, för att kvaliteten och kvantiteten på vattnet ska kunna säkerställas för nutid och 
framtid. Både kostnader och ersättningar bör ses som långsiktiga investeringar då ett 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter utarbetas. Initialkostnaderna som 
uppkommer i samband med att ta fram skyddet kan generera vinster då vattenskyddsområdet 
tas i bruk. Den eventuella ersättningen som behöver betalas ut kan ses som en kostnad, men 
även som en investering. (Naturvårdsverket, 2011) 
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Av Grundvattenutredningen (SOU 1995:45) framgår att det finns en viss tveksamhet hos 
kommunerna att bilda ett vattenskyddsområde. Tveksamheten beror främst på osäkerheten 
som kommunerna har beträffande tillämpningen av ersättningsbestämmelserna. 
(Naturvårdsverket, 2011) 
 
Vid sidan av att ta fram det rätta skyddet för vattentäkten, så som vattenskyddsområdets 
avgränsning, zonindelning och föreskrifter, bestäms ersättningsfrågor i en enskild process. 
Resonemanget kring ersättning och hänsynsreglerna i MB framgår av förarbetena till MB 
(prop. 1997/98:45 del 1 s. 550 ff). Det framgår att det finns en viss begränsning i uttrycket 
pågående markanvändning och det är att ersättning endast är berättigat då mark eller 
byggnad brukas lagenligt. Med anledning av detta, finns det ingen rätt till ersättning då en 
myndighet ingriper för att säkerställa att såväl hänsyns- som aktsamhetskraven följs. I 2 kap. 
3 § MB återfinns försiktighetsprincipen och som huvudregel gäller att verksamhetsutövaren 
ska iaktta begränsningar, utföra skyddsåtgärder och vidta andra försiktighetsmått, för att 
motverka att miljön och människans hälsa påverkas negativt eller på annat sätt skadas. 
Försiktighetsprincipen blir tillämplig när det kommer till yt- eller grundvattentillgång och dess 
skydd. Utöver försiktighetsprincipen är även de andra allmänna hänsynsreglerna som finns i 
MB aktuella och ska tillämpas av verksamhetsutövaren. De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
MB omfattar åtgärder så som sprängning, grävning, upplag, utspridning av gödsel och 
användande av bekämpningsmedel. Då verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren måste 
iaktta försiktighetsmåtten på egen bekostnad, måste denne avhålla sig från sådana aktiviteter 
där vattentillgången kan skadas. Detta kan omfatta hantering av kemikalier eller utsläpp av 
avloppsvatten. (Naturvårdsverket, 2011) 
 

5.3 Ersättning	enligt	31	kap.	MB	
I 31 kap. MB regleras ersättning. Det framgår följande av 31 kap. 4 § MB: 
 

”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas 
i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet 
avsevärt försvåras, om beslutet gäller 
1. föreskrifter enligt 7 kap. 3 § om åtgärder och inskränkningar som rör 
nationalparker, 
2. föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 eller 9 § om åtgärder och inskränkningar som rör    
naturreservat och kulturreservat, 
3. en dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket som har förenats med särskilda villkor 
eller en vägran att ge en dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket, om dispensen avser 
ett biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 1, 
4. bildande av ett biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 2, 
5. föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör 
vattenskyddsområden, 
6. skydd för särskilda områden enligt 7 kap. 28 a-29 b §§, eller 
7. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket som rör viss 
verksamhet.” 
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Av den ovanstående paragrafen framgår att fastighetsägaren har rätt till ersättning, då en 
skyddsföreskrift enligt 7 kap. 22 § MB medför att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras eller att mark tas i anspråk. Inom vattenskyddsområdet utgörs skyddsföreskrifterna 
till största del av inskränkningar som en verksamhetsutövare måste tåla, utan att denne har 
rätt till ersättning. (Naturvårdsverket, 2011) 
 
Precis som nämnts ovan, finns det i 31 kap. MB bestämmelser om ersättning. Ersättning kan 
antingen lämnas till den som har särskild rätt till den specifika marken eller till markägaren, 
då det allmänna ingriper för att skydda eller bevara vissa naturresurser eller naturvärden. 
Detta blir aktuellt om mark tas i anspråk eller om den pågående markanvändningen avsevärt 
försvåras inom den berörda delen. Vid beslut beträffande nationalpark, kulturreservat, 
naturreservat, vattenskyddsområde, biotopskyddsområde och bevarande- eller 
skyddsområde, kan en fastighetsägare ha rätt till ersättning. Det kan även bli aktuellt med 
inlösen om markanvändningen försvåras så pass mycket att synnerliga olägenheter uppstår 
vid den pågående markanvändningen. 
 
Det är viktigt att värna om naturvården. I och med det ska hänsyn tas till att såväl det allmänna 
som markägaren innehar ett ekonomiskt ansvar när ersättningen ska beräknas. Vad som kan 
räknas som markägarens ekonomiska ansvar, är intrånget som denne ska tåla, utan att 
ersättning ska utbetalas, dvs. den s.k. kvalifikationsgränsen. Det är antingen kommun eller 
staten som står för det allmännas del och beroende på vem av dem som tagit beslutet om 
inskränkningen i den pågående markanvändningen, betalar ersättningen. Vid inrättande av 
vattenskyddsområden är det den sökande som betalar ersättning, om det ligger i den 
sökandes intresse att vattenskyddsområdet fastställs. (Ekblad 2016, s. 184) 
 
Enligt 31 kap. MB ska bestämmelserna i ExL tillämpas när markägarens ersättning ska 
beräknas, vid såväl intrångsersättning som vid inlösen. Ersättning är endast berättigat om 
marken eller byggnaden används på ett lagenligt sätt (Ekblad 2016, s. 184). Mer om 
bestämmelserna i ExL framgår i kapitel 6 nedan. 

Förväntningsvärden är aldrig ersättningsberättigade, vilket innebär att ersättning inte kan 
utbetalas för sådana värden som eventuellt kunde ha uppkommit i och med ändrad 
markanvändning (Ekblad 2016, s. 184). Vad som vidare avses med förväntningsvärden är delen 
av marknadsvärdet på fastigheten som beror på förväntningar om att den tillåtna 
markanvändningen kommer att förändras i framtiden (Prop. 1971:122 s. 179 ff.) För att 
fastighetsägaren ska få rätt till ersättning, krävs det att markens nyttjande försvåras i viss grad. 
Detta innebär att pågående markanvändning inom berörd del ska avsevärt försvåras (Ekblad 
2016, s. 184) eller att mark tas i anspråk (Länsstyrelsen, 2011). 

Pågående markanvändning 
En markägare ska ha rätt till ersättning om denne hindras att vidta en naturlig och normal 
rationalisering av den pågående markanvändningen, vilket innefattar t.ex. markberedning och 
avverkning i syfte att främja skogens och planteringens tillväxt. Att starta en verksamhet som 
är tillståndspliktig medför en ändring i den pågående markanvändningen. 
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Avsevärt försvåras 
En fastighetsägare ska som utgångspunkt enbart behöva tolerera bagatellartade intrång. Till 
detta finns däremot inte någon fastslagen procentsats för värdeminskningen som kan 
bestämma vad som kan anses vara avsevärt försvåras. 
 
Berörd del 
Med berörd del beträffande jordbruk avses ett markområde som ex. kan vara en äng eller ett 
åkerskifte som är en avgränsad och brukningsmässig del (Ekblad 2016, s. 184). 
 
I första hand ska ersättningsfrågor lösas förhandlingsvägen, vilket framgår av såväl förarbeten 
till MB som av 26 och 30 §§ förordning (1998:1252) om områdesskydd. Efter att det beslutats 
att ett vattenskyddsområde ska inrättas, ska det så snart som möjligt träffas en uppgörelse 
om antingen ersättning eller inlösen (Länsstyrelsen, 2011). 
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6. Ersättning	enligt	annan	lag	
Detta kapitel kommer att redogöra för bestämmelserna i ExL, gällande rätt för ersättning 
och belysa i vilka situationer som regelverket blir aktuellt. Därefter redogörs för de olika 
ersättningsmöjligheterna som regelverket öppnar upp för. Ett djupare fokus kommer att 

läggas på de ersättningsmetoder som bäst kan tillämpas på inrättande av ett 
vattenskyddsområde på jordbruksmark. 

 

6.1 Expropriationslagen	
Att en fastighetsägare drabbas av ofrivillig expropriation är ett starkt intrång i äganderätten. 
För att kunna inskränka äganderätten krävs att ändamålet är av allmänt intresse eller av 
väsentlig betydelse för allmänheten och att det inte finns andra alternativa möjligheter än att 
inskränka äganderätten (Kalbro och Lindgren, 2016). Vid tvångsförvärv av äganderätten bör 
ersättning utgå till den drabbade till följd av de skador intrånget eventuellt medför. Dock bör 
det eftersträvas att parterna i första hand försöker uppnå en överenskommelse genom frivillig 
förhandling. Den ersättning som ska utgå vid expropriation avseende den enskilde 
fastighetsägarens egendom fastställs genom ExL.  
 
I följande kapitel redogörs det för när ExL blir tillämpbar. Därefter redovisas de olika 
ersättningsmöjligheterna som ExL öppnar upp för, och där en djupare analys kommer att 
göras på de ersättningsmetoder som bäst kan tillämpas vid inrättande av ett 
vattenskyddsområde på jordbruksmark.  
 
6.1.1	När	sker	expropriation?		
Expropriation sker genom äganderätt, nyttjanderätt eller servitut på fastigheter som inte är 
statligt ägda.  
 
Av 2 kap. ExL framgår de omständigheter och ändamål där expropriation är applicerbart. 
Expropriation får ske: 
 

• I tätbebyggelse 
• För kommunikationsändamål 
• För dragning av elkraft, värme, vatten och avlopp m.m. 
• För näringsverksamhet 
• För skydds- och säkerhetsområden 
• För försvarsändamål 
• För ändringar av riksgränsen 
• För grov vanvård av fastigheter 
• För allmän fiskevård 
• För bevarande av historisk eller kulturhistorisk bebyggelse eller fast fornlämning 
• För inrättande av nationalpark, naturreservat och naturminne 
• För naturvård, idrott och friluftsliv 
• För annan allmännyttig verksamhet 
• För värdestegringsexpropriation 
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Den expropriation som framförallt är aktuell i uppsatsen är markexpropriation för tätbebyggt 
område. Denna typ av expropriation ger kommunen rätt att enligt 2 kap. § 1 ExL, förfoga över 
mark- eller utrymme som krävs för framtida utveckling i tätbebyggt område inom kommunens 
markområde och att det inom en snar framtid kommer nyttjas för ett allmänt intresse samt 
att det finns ett angeläget intresse för rådigheten av mark eller utrymmet. Expropriation får 
inte ske om detta inte uppfylls, om det inte finns alternativa möjliga lokaliseringar och att det 
bara omfattar det område som krävs för expropriationen. I 2 kap. 12 § 1 st. ExL anges även att 
expropriation inte får ske om:  
 

”Ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av 
expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan 
vinnas genom den.” 

 
Detta innebär att om ändamålet kan tillgodoses med stöd av speciallagstiftning för det 
specifika ändamålet, gäller dessa före bestämmelserna i ExL. Med speciallagstiftning i detta 
fall avses andra lagrum som kan tillämpas för att genomdriva eller pröva expropriationen. 
Slutligen ska åtgärden överväga de olägenheter som allmänheten och den enskilda drabbas 
av, dvs. expropriationen ska vara samhällsekonomiskt lönsam och det sker en 
intresseavvägning mellan det allmänna och enskilda, där normalfallet innebär att de allmänna 
intressena väger mer än de enskilda. (Kalbro och Lindgren, 2016) 
 

6.2 Intrångsersättning,	löseskilling	och	annan	ersättning	
Förutsättningarna för att bli berättigad ersättning är att det uppkommer en skada till följd av 
expropriation. Vidare ska den som drabbas av expropriation vara i samma ekonomiska 
situation som om ingen expropriation hade inträffat.  
 
Vilken ersättning som ska utgå till fastighetsägaren anges i 4 kap. ExL. Ersättning regleras 
utifrån den omfattning som expropriationen förorsakat. Enligt 4 kap. 1 § ExL ska expropriation 
av hela fastigheten ge en löseskilling motsvarande fastighetens marknadsvärde. Om 
expropriation avser del av en fastighet ska intrångsersättning ges motsvarande den del som 
expropriationen skett på och beräknas på den delen. Utöver löseskilling och 
intrångsersättning ska ytterligare ett tillägg göras på 25 % av marknadsvärdet och 
marknadsvärdeminskningen.  
 
Om det utöver det ovannämnda uppstår annan skada för fastighetsägaren, ska ersättning ges 
för övrig skada. Övrig skada och annan ersättning gäller i de fall fastighetsägarens beräknade 
ersättning inte täcker hela skadan och där merkostnader finns för fastighetsägaren i personligt 
bruk eller då fastighetens rörelse för en bedriven verksamhet försämras. (Kalbro och Lindgren, 
2016) Dock uppstår den vanligaste skadan till följd av markavståendet.  
 
Vid bestämmande av intrångsersättning och löseskilling, ska en marknadsvärdevärdering 
göras av fastigheten. Flera olika metoder att tillämpa, finns beroende på situationen och 
omständigheterna i övrigt. Utgångspunkten är att beräkna det sannolika priset som 
fastigheten hade kunnat säljas för, om fastigheten hade sålts på frivillig väg. De olika 
metoderna är: 
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• Ortprismetoden 
• Avkastningsvärdemetoden 
• Produktionskostnadsmetoden 
• Marknadssimulering 

 
Nedan kommer en kortfattad redogörelse för metoderna.  
 
Ortprismetoden innebär att utgångspunkten ligger på försäljningspriser på liknande 
fastigheter i området, där en tillämplig prisstatistik är en förutsättning för att kunna bruka just 
denna värderingsmetod.   
 
Avkastningsvärdemetoden utgår från fastighetens förväntade nettoavkastning och är bäst 
lämplig att brukas på kommersiella fastigheter, ex. jordbruksfastigheter.   
 
Produktionskostnadsmetoden innebär att man utgår från återanskaffningsvärdet och reglerar 
denna utefter ålder, förslitningar etc. på fastigheten. Denna metod används främst när de 
andra ovannämnda metoderna inte kan användas.  
 
Marknadssimulering däremot innebär att värderingen utgår från redan angivna priser 
och/eller avkastningsvärdeanalyser, för att i bästa möjliga mån efterlikna en prisbildning av 
marknaden.  
 
Metoderna är främst avsedda att tillämpas på löseskilling av hela fastigheten, men kan också 
användas vid intrångsersättning och ligga till grund för marginell värdering av fastigheten. 
(Kalbro & Lindgren, 2016) 
 

6.3 Influensregeln	
Vidare ska även ersättning ges för s.k. företagsskador, enligt 4 kap. 2 § ExL, influensregeln. 
Skadetypen omfattar den expropriationsskada som uppstår vid den exproprierade markens 
ändrade användningsförhållanden, dvs. den värdeminskning som fastigheten drabbas av 
genom expropriationen. Den som drabbas av företagsskada men inte avstår ett markområde 
får samma ersättning genom MB:s miljöskada. Vad som gäller för miljöskada redogörs inte för 
i denna uppsats.  
 
Ersättning betalas emellertid om skadan är ovanlig, där en bedömning görs om skadan är 
vanlig på orten eller i allmänhet. Om skadan bedöms som ovanlig ges ersättning till 
fastighetsägaren, i annat fall får skadan tålas. Ersättning bestäms efter marknadsvärdet och 
ges om skadan inte bedöms som en bagatellartad skada. Inga påslag på 25 % görs på skador 
som regleras under influensregeln, då ersättning enbart ges för den skada som 
fastighetsägaren drabbas av.  
 
Specialregler kan användas för att fastställa ersättningsbeloppet under andra förutsättningar 
än ovan nämnda, så som oförutsedda eller svårbedömda skador (Kalbro och Lindgren, 2016). 
Svårbedömda skador regleras i 5 kap. 27 § ExL och innefattar att en part begär att 
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bedömningen av en skadas storlek flyttas fram och att man vid senare tillfälle gör upp om 
skadan i domstol. Detta är tillåtet om skadan vid tidpunkten är svår att fastställa och där 
domstolen ska besluta om den tidsfrist (högst 10 år) som gäller för att väcka talan. En 
oförutsedd skada är en skada som i den tidigare bedömningen inte har kunnat förutses. Det 
innebär att det inte längre är frågan om en expropriationsskada enligt 1 kap. 7 § ExL, utan 
skadan ska regleras efter allmänna skadeståndsregler. I dessa två hänseenden bedöms skadan 
av domstolen. (Norell, 2011) 
 
Denna uppsats utreder den ersättning som ska utgå för vattenskyddsområde som inrättas på 
jordbruksfastigheter. De två vanligaste skadorna som uppkommer på jordbruksfastigheter är 
skadan på själva fastigheten och på jordbruksrörelsen. Ersättning för dessa skador ska ges i 
form av intrångsersättning och annan ersättning. Viktigt att belysa är att det är den totala 
skadan som fördelas mellan båda parterna och att inga dubbla ersättningar förekommer 
(Norell, 2011).  
 
På uppdrag av Svenskt vatten utreds två olika metoder för intrångsersättning med 
jordbruksnormen och annan ersättning med IAN- modellen.   
	
6.4 Jordbruksnormen		
Jordbruksnormen från 1983 är en samlad norm framtagen av Vägverket (nuvarande 
Trafikverket), som är speciellt anpassad för fastställande av ersättning vid vägintrång på 
jordbruksfastigheter. Normen innehåller fyra olika huvudkategorier för att beräkna 
intrångsersättningen utefter skadornas omfattning. Dessa huvudkategorier är; direkt 
ianspråktagen del av fastighet, bestående skador, tillfälliga skador och specialsituationer.  
 
Direkt ianspråktagen del av fastighet står för den ersättning som ska bestämmas för s.k. 
intrångseffekter som uppstår på mark, byggnader och anläggningar. För att fastställa 
markersättning ska en ortprisutredning göras, där omfattningen av intrånget avgör hur 
utredningen ska bedrivas. För intrång som drabbar små arealer, utförs en lättare 
ortsprisutredning med K/T-metoden, där åkermarkens taxeringsvärde multipliceras med en 
faktor som bestämts genom ortsprisutredningen.  För intrång i större arealer eller inlösen av 
hela fastigheten, utförs en omfattande ortsprisutredning som tidigare har behandlats (se 
under kapitel 6.2). 
 
Utgångspunkten för att bestämma ersättning för byggnader och anläggningar utgörs av 
byggnationens tekniska nuvärde. Ett avdrag, baserat på byggnadens skick, görs på 
återanskaffningsvärdet. Om jordbruksfastighetens behov av byggnationen är stor för 
verksamheten, ska ersättningen motsvara byggnadens återanskaffningsvärde.  
 
Om bestående skador drabbar en jordbruksfastighet innebär det att fastigheten innehar en 
skada under en lång tid, även evig tid. Skadan belastar fastigheten så länge som intrånget 
existerar. Flera exempel på effekter av sådana typer av skador är; försvårad brukning av 
marken, ägoavstånd, passage av väg, fältkantverkan samt försvårad betesdrift och ökat 
stängselbehov. Det gemensamma för effekterna på fastigheten är att det försvårar och ändrar 
användningen av marken.  



 34 

 
Den ersättning som således ska utgå vid dessa typer av skador baseras på marknadsvärdet av 
skadans storlek. Beloppet kapitaliseras med en 5 % kalkylränta, där den årliga minskningen av 
marknadsvärdet därefter ska motsvara 50 % av denna skada som beräknas på evig tid. Med 
detta menas att ersättningens belopp först måste passera en kalkylränta på 5 % och därefter 
ska den årliga marknadsvärdeminskningen på evig tid schablonmässigt halveras med 50 %.  
 
Vidare beträffande tillfälliga skador innefattar detta två poster, anpassningskostnader samt 
direkta skador, som båda uppstår vid intrångets inrättande. Dessa skador ska inte omfattas av 
en ersättning som grundas på marknadsvärdeminskning, utan faller under 
ersättningsbestämmelserna enligt annan ersättning. Detta även om det kan motiveras till att 
skadan innehar en viss påverkan som medför till en uppstående värdeminskning, säger 
normen att annan ersättning är att tillämpas i dessa situationer.  
 
Slutligen omfattar jordbruksnormen av skador kategoriserade som specialsituationer. 
Skadorna enligt denna ersättningspost är knutna till markens specifika odlingsform av potatis-
och grönsaksodlingar. Innebörden av denna ersättningspost grundas på om värderingen av 
den specifika odlingen på marken medför en marknadsvärdeminskning i sig. Om 
marknadsvärdeanpassningen av den pågående växtodlingen inte anses leda till en 
marknadsvärdeminskning av fastigheten, bör den årliga merkostnaden ersättas enligt 
bestämmelserna som brukas för tillfälliga skador, dvs. enligt annan ersättning. (Norell, 2011) 
	
6.4.1	M-faktormetoden	
Vid en vidare inblick i jordbruksnormen benämns den så kallade M-faktormetoden. M-
faktormetoden aktualiseras i de värderingssituationer där en årlig skada uppkommer. Denna 
faktor brukas för att bestämma storleken på marknadsvärdeminskningen genom att 
multiplicera den årliga skadan med M-faktorn.   
 
Metoden är enkel att applicera men innehar ingen specifik utredning för hur bedömningen av 
storleken på faktorn bör fastställas. Eftersom M-faktormetoden är en 
direktuppskattningsmetod, görs ingen jämförelse mellan fastighetens marknadsvärde före 
och efter intrånget. M-faktorn är schablonmässigt framtagen och appliceras på den årliga 
avkastningsminskningen. Tanken med M-faktorn är att finna sambandet som uppstår ur den 
årliga skadan och marknadsvärdeminskningen.  
 
M-faktorn ska bestämmas efter liknande fastighetstyper som finns i samma område (ort), där 
fastigheternas driftsinriktning är likvärdiga. Där det rör sig om specialodlingar ska dessa 
bestämmas enligt annan ersättning som tidigare i detta kapitel har klargjorts för. 
Tillämpningen av denna värderingsmetod är tänkt att underlätta värderingen vid 
intrångsersättning.  
 
Lantmäterimyndigheten som har utvecklat M-faktormetoden, har även tagit fram ett 
normaliseringsvärde att tillämpa vid officialvärdering, M-faktor 10. Detta kan givetvis variera, 
men anses vara ett normaliserat värde att förhålla sig till. Faktorn bör regleras utefter 
intrångets storlek och till fastighetstypen. Anses fastigheten vara välarronderad ska en större 
faktor brukas än om fastigheten var mindre arronderad, då intrångets storlek varierar på dessa 
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typer av fastigheter. Lantmäterimyndigheten har gjort rekommendationer, där en tillämpning 
av M-faktor 10 bör göras på långsiktigt bestående årliga skador på jordbruksfastigheter med 
åkermark. Det är ett allmänt råd, där sakägare kan yrka på individuella prövningar hos 
Lantmäterimyndigheten kring skadebedömningen. (Norell, 2011) 
  

6.5 IAN-modellen		
Som tidigare nämnt kan ersättning också ges för annan ersättning. Annan ersättning står för 
den restpost som uppstår ur mellanskillnaden av den totala ersättningsgilla skadan och 
intrångsersättningen. Den totala skadan är den skada som fastighetsägaren fortsättningsvis 
drabbas av genom expropriation. Det kan vara att fastighetsägaren får minskade inkomster 
och/eller ökade utgifter under sin kvarvarande tid på fastigheten. Ägaren drabbas också av ett 
minskat försäljningspris av egendomen, vid en senare avsättning av fastigheten. Dessa skador 
innebär en minskning i det individuella avkastningsvärdet och beräknas enligt differenslärans 
principer (se mer om differensläran i kapitel 6.5.1 nedan). Differensläran, beräkningsprincip 
tillämpas vidare i IAN-modellen. (Norell, 2011) 
 
Ersättning som utges vid annan ersättning är individknuten, vilket innebär att bedömningen 
varierar från fall till fall. IAN-metoden uppskattar den rättsliga minskningen i fastighetsägarens 
avkastningsvärde (Sjödin et al. 2011). Värderingen syftar till att fastställa övrig ekonomisk 
skada för fastighetsägaren. Även om det ska genomföras individanpassade beräkningar är en 
del faktorer schabloniserade, vilket medför att avkastningsvärdet (i viss bemärkelse) närmar 
sig normaliserade värden. Tillämpningen av schabloniserade värden kan emellertid ge upphov 
till en minskning av kalkylosäkerheten.  
 
Vidare finns det två olika sätt att genomföra ersättningsberäkningen enligt IAN-modellen. 
Diskonteringsmetoden är en av beräkningsmetoderna och beskrivs utförligt i kapitel 6.5.2. 
Grunden i diskonteringsmetoden är att beräkna den skillnad som uppstår vid intrångets 
inrättande och genom detta fastställa den minskning som hela fastigheten drabbas av. Vidare 
har IAN-metoden den mer kända ersättningsberäkningen direktmetoden, som innefattar att 
skillnaden beräknas för dels de årliga avkastningarna samt för fastighetens restvärde och 
illustreras enligt nedanstående figur.  
	

 
Fig. nr 4 (Norell, 2011) 
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Ersättningen beräknas genom formeln nedan, där ∆𝑎 är skillnaden i de årliga avkastningarna 
(som i detta fallet är ett konstant belopp), ∆𝑅$ är skillnaden för fastighetens restvärde. p är 
kalkylräntan, n är kalkylperioden och ∆𝐴 är den beräknande avkastningsvärdet för 
fastigheten. 
 

∆𝐴 = ∆𝑎 ∗
(1 + 𝑝)$ − 1
𝑝 ∗ (1 + 𝑝)$

+
∆𝑅$

(1 + 𝑝)$
 

	
Det finns givetvis en ekvation där ∆𝑎 varierar över tid (t) (där parametern n är att bedöma det 
år som restskadan beräknas till, den framtida förmögenhetsminskningen), se nedan. 
 

∆𝐴 =.
∆𝑎/

(1 + 𝑝)/
+

∆𝑅$
(1 + 𝑝)$

/0$

/01

 

	
Vidare grundas de olika parametrarna som finns i IAN-modellen på fyra olika poster. Dessa är; 
årlig skada, kalkylperiod, framtida förmögenhetsminskning och kalkylränta.  
 
Årlig skada  
Den årliga skadan syftar till att bestämma den minskade årsavkastningen i IAN-modellen. För 
att kunna göra det måste ersättningen bestämma det ekonomiska mått som ska tillämpas på 
avkastningen. Det finns tre olika mått par som kan brukas; in- och utbetalningar, inkomster 
och utgifter samt intäkter och kostnader.  
 

• In- och utbetalningar används för att ta fasta på penningtransaktioner som är knutna 
till ett specifikt betalningstillfälle 

• Inkomster och utgifter definierar händelser som antecknas som anskaffnings- och 
försäljningstillfällen 

• Intäkter och kostnader är periodiserade inkomster och utgifter som vanligtvis har en 
årlig tidsaspekt på perioden 

 
Vid investeringskalkyler och avkastningsvärdering av hela fastigheter finns det dock ett 
måttpar som anses ha blivit dominerande. In- och utbetalningar är måttet som anses bäst 
stämma överens med både investeringskalkyler och avkastningsvärderingar, och är numera 
det korrekta tillvägagångssättet vid ersättningsberäkningar. För avkastningsberäkning av en 
del av fastigheten saknas vidare riktlinjer. IAN-modellen skiljer sig från det “korrekta” angivna 
ekonomiska måttet, då utgångspunkten anses ligga i tillämpningen av måttparet, inkomster 
och utgifter. Detta för att måttparet beskriver händelser och anses kunna motiveras genom 
differenslärans principer.  
 
Vidare ska hänsyn tas till om skatt ska ingå eller inte i beräkningen. För jordbruksfastigheter 
är det vanligaste att exkludera skatten, då inkluderande av skattekonsekvenser blir tämligen 
svårhanterlig att inkludera i praktiken. Det torde inte innebära stora skillnader i 
skatteeffekten.  
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Slutligen ska beslutande om real eller nominell (fast eller löpande) kalkylering göras. 
Skillnaden anses finnas i att det reella penningvärdet måste inkludera 
penningvärdeförsämring och reducera nominella belopp med inflationen. Valet av vilken 
kalkyl är densamma då både reala och nominella mått ger samma värde. Dock har det ansetts 
vara lättare att tillämpa en nominell kalkylering, då det tydligare går att inkludera lån och 
skatter. I IAN-modellen däremot anses real kalkylering vara bäst lämplig vid intrångsvärdering, 
detta då real kalkylering enkelt kan redogöra för de framtida beloppen, genom det fasta 
penningvärdet. Det blir enklare om skadans belopp är lika stor över tid (per år).  
 
Den årliga skadan tar fasta på att fastighetsägaren bör vidta skadebegränsande åtgärder, 
vilket innefattar att den ersättningsgilla skadan bör omfattas av denna aspekt. IAN-modellens 
parametrar ska ta hänsyn till detta vid uppskattande av den årliga skadan och inte minst vid 
en senare beslutning av kalkylperiodens längd. Hänsynstagandet innebär att avdrag ska göras 
på skadan om det är möjligt och skäligt för den drabbade fastighetsägaren. Dessa åtaganden 
om skadebegränsande åtgärder gäller för alla parametrarna i IAN-modellen. Om det finns 
åtgärder som kan vidtas för att minska skadans inflytande på den drabbade fastighetsägaren, 
ska åtgärderna ses som ett alternativ som kan vara av intresse att även inrätta.  
 
Kalkylperiod  
Kalkylperioden varierar beroende på de individuella målsättningar och planer som 
fastighetsägaren har på den förväntade innehavstiden av fastigheten. De individuella 
aspekterna varierar beroende på vem som är ägare.  
 
I IAN-modellen förutsätts det att ägaren är densamma för fastigheten och verksamheten för 
att närmare kunna genomdriva värderingen, då avkastningsvärderingen omfattar både 
brukningstiden och innehavstiden av fastigheten. Det innebär att brukningstiden är 
densamma som innehavstiden av fastigheten. Kalkylperioden gäller fram till dess att 
fastighetsägaren säljer eller överlåter fastigheten vid avslutad lantbrukning. Förmodas det att 
ägaren avser att arrendera ut mark eller om brukaren arrenderar sin mark, ska dessa aspekter 
tas med i beräkningen av kalkylperioden, då det inte är en och samma person som drabbas av 
skadan.  
 
För att beräkna skada ska utgångspunkten ligga i de personliga förhållandena av 
innehavstiden. Eftersom innehavstiden av jordbruksfastigheter varierar, kan en 
schablonisering användas där innehavstiden avslutas vid pensionsålder (ca. 65 år), om inget 
annat talar för något annat. Schabloniseringen måste i detta fall vara skälig och relevant till 
den aktuella ägaren. Om fastighetsägaren är äldre än pensionsålder eller om det kan antas att 
jordbrukstiden kommer brukas längre än så, kan en kombinerad årlig schablonisering 
tillämpas genom ett tillägg mellan 5–25 år. Förutom personliga förhållanden bör 
jordbruksföretagets livslängd beaktas. Dessa bör i princip vara lika med innehavstiden, men 
kan justeras om det är uppenbart att företaget kommer att avslutas tidigare.  
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Framtida förmögenhetsminskning  
IAN-modellen fokuserar på att fastställa en ersättningsgill ersättning vid 
expropriationsåtgärder. Framtida förmögenhetsminskning tillämpar den redan nämnda 
differensläran för att kunna utvinna den direkta förmögenhetsskillnaden.  
 
Det finns några variabler att ta med vid bedömning av den ekonomiska skadan som 
fastighetsägaren drabbas av. Dessa bedömningsunderlag ska tas med då de utgör en minskad 
inkomst under innehavstiden av fastigheten. Därav bör minskning vid försäljning av 
fastigheten tas med, då det utgör en minskad inkomst och ska därigenom inkluderas i kalkylen. 
Således definieras den framtida förmögenhetsminskningen som de minskade 
försäljningsinkomsterna som fastighetsägaren drabbas av vid en senare avveckling av 
jordbruksföretaget, vilket innefattar att även andra kostnader vid nedläggningen av rörelsen 
bör ingå i värderingen. Exempelvis det ändrade försäljningsvärdet av använda maskiner och 
redskap. Det är den samlade förmögenhetsskadan som ska ingå i den framtida uppskattade 
restskadan, knuten till värdetidpunkten vid intrångets inträffande. Värderingen utgår från de 
intrångseffekter som finns kvar vid överlåtelsetidpunkten.  
 
Även om det för varje individ finns olika sätt att överlåta en fastighet, är utgångspunkten i 
praktiken alltid att fastigheten går till försäljning och det är den situationen som IAN-modellen 
utgår från. Det kan annars föreligga svårigheter i motiveringen till en minskad ersättning pga. 
att ägaren avser att överlåta fastigheten genom gåva eller arv och det är rättsligt osäkert att 
genomföra en värdering på dessa grunder. Kalkylhorisonten kan sägas vara densamma som 
de aspekterna som nämndes i det tidigare avsnittet om kalkylperiod.  
 
Kalkylränta  
Kalkylräntan har en viktig roll i avkastningsvärderingen. Det är kalkylräntan som gör 
penningvärden vid olika tidpunkter jämförbara över tid.  
 
Kalkylräntan speglar individens värderade tidsperspektiv över hur konsumtion är nu med hur 
den kalkyleras att vara i framtiden, där aspekterna är individknutna och uttrycker sig olika 
beroende på individens preferenser. En hög kalkylränta (positiv tidspreferens) reflekterar 
individer som värderar framtida inkomster och kostnader lägre i nuet. Det kan bero på att 
personerna avser att få högre konsumtion i framtiden. En låg kalkylränta (och kanske med en 
negativ tidspreferens) beskrivs som att individerna förväntar sig få minskade 
konsumtionsmöjligheter i framtiden. Tidsperspektivet belyses ur bl.a. hur möjligheterna till 
förräntningen är av tillgängligt kapital samt av den osäkerheten som finns gällande den 
framtida konsumtionen.  
 
IAN-modellen beskriver kalkylräntan ur två perspektiv. Första perspektivet handlar om att 
kalkylräntans beräkning ska bestämmas för den rättsliga avkastningsvärderingen för 
fastighetsägaren. Det andra perspektivet definieras av ett bestämmande kring det belopp som 
ska utges till ägaren. Beloppet ska användas och motsvara ägarens förväntade framtida 
kostnader och innefattar avkastningen på beloppet under kalkylperioden, de årliga skadorna 
samt de framtida förmögenhetsskadorna.  
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Första perspektivet beskriver en kalkylränta i enlighet med den avkastningsvärdering som 
tidigare behandlats, där kalkylräntan gör jämförelser av penningvärde över tiden. Det andra 
perspektivet kontrollerar att fastighetsägaren blir kompenserad för hela ersättningsgilla 
skadan. Det är det andra perspektivet som tillämpas i IAN-beräkningen. Det gäller att placera 
ägarens ersättningsbelopp till ett avkastningsvärde som motsvarar kalkylräntan. Detta 
innefattar att under realistiska placeringar med rimligt risktagande fastställa ett 
engångsbelopp som sätter fastighetsägaren i samma ekonomiska situation som om ingen 
expropriation hade skett. Detta utgör grunden för kalkylräntefotens bestämmande, där både 
ersättningen och räntan ska täcka den minskade avkastningen under kalkylperioden samt den 
framtida restskadan. 
 
Kalkylräntan fastställs genom den förräntning på ersättningsbeloppet som fastighetsägaren 
är berättigad under kalkylperioden. Räntan bestäms utifrån en real räntesats där skatten inte 
ska vara inkluderad, räntan bestäms med andra ord före skatt. Den reala kalkylräntesatsen 
anses i praktiken lämpligast kunna utgöras av samma räntesats som för årsskada, där även 
skillnaden mellan nominell ränta och inflation ska bestämmas.  
 
Att kalkylräntan bestäms från schabloniserade värden beträffande officialvärdering anses som 
ett enklare och säkrare alternativ, än att utföra individuella kalkylräntesatser. (Norell, 2011) 
Ett rimligt schabloniserat värde av räntan är således av storleksordningen 4 % vid en 
kalkylhorisont på 10–15 år. (Sjödin et al. 2011, s.105) 
	
6.5.1	Differensläran	
Differensläran är en metod eller princip för att bestämma den ersättningsgilla totala skadan 
(Norell, 2011). Det görs genom att en skadevärdering genomförs för att bedöma skadans 
omfattning. Skadevärderingen avser att beräkna differensen mellan ett tänkt och ett verkligt 
förlopp. Med detta menas att man ska bestämma mellanskillnaden mellan värdet som uppstår 
vid ett verkligt förlopp, dvs. efter expropriationen, med ett tänkt förlopp där ingen 
expropriation har ägt rum. (Sjödin et al. 2011) 
 
Differensläran söker ett differensmått på ersättningen som ska utges med händelsen. 
Ersättning utges som en konsekvens av händelsedifferensen. Det handlar om att räkna ut 
framtida förhållanden vid båda händelserna genom att tillämpa sannolikhetsbedömningar. 
Det verkliga händelseförloppet bör grundas på nutida fakta som finns vid värderingstillfället. 
(Norell, 2011) 
 
Parterna har en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att minska skadans storlek, vilket följer 
av skadeståndsrättsliga principer (Sjödin et al. 2011).	
	
6.5.2	Diskonteringsmetoden		
Det finns olika beräkningsalternativ för att beräkna avkastningsvärdet för 
jordbruksfastigheter. Dessa tillämpas i olika tidsperspektiv, varav en beräkningsvariant är att 
betrakta som bäst lämpad att ha som alternativ till situationen som ovan har beskrivits. 
Diskonteringsmetoden är ett alternativ till den kända direktmetoden i IAN-modellen och 
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menar på att beräkningen av minskningen i avkastningsvärdet ska utgå från skillnaden mellan 
hela fastighetens avkastningsvärde före intrånget med avkastningsvärdet efter intrånget.  
 
Diskonteringsmetoden innebär att fastighetsägaren drabbas av två skador som ligger till grund 
för själva beräkningen. Den första skadan är en direkt följd av intrånget och innefattar att 
fastighetsägaren får lägre avkastning från fastigheten under den resterande innehavstiden. 
Den andra skadan inträffar vid en senare försäljning av fastigheten, där intrånget har 
resulterat i ett minskat försäljningspris. Avkastningsvärdet beräknas då enligt ekvationen 
nedan och har som förutsättning att den årliga nettoavkastningen (a) är konstant under 
kalkyleringsperioden. 𝑅$ är fastighetens restvärde, p är kalkylräntan, n är kalkylperioden och 
𝐴 är den beräknande avkastningsvärdet för fastigheten. (Norell, 2011) 
 
 

𝐴 = 𝑎 ∗
(1 + 𝑝)$ − 1
𝑝 ∗ (1 + 𝑝)$

+
𝑅$

(1 + 𝑝)$
 

 

Där: 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	
𝑎 = å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎	𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝	𝑖	𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎	𝑓𝑎𝑙𝑙	
𝑝 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑓𝑜𝑡	
𝑛 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑	(𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	å𝑟)	
𝑅$ = 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒	(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒)	å𝑟	𝑛 

 

	
 

 

  



 41 

7. Rättsfall	
 

Följande kapitel behandlar olika rättsfall, där ersättning har bestämts på varierande grunder. 
Dessa rättsfall har vi fått rekommenderade att studera av vår handledare Clara Lidberg på 
Svenskt vatten, Michelle Hesselbrandt och Leif Norell, som vi intervjuat. Anledningen till att 
just dessa rättsfall studerats är att de utreder ersättning på olika sätt och att de kan hjälpa 
oss att besvara våra frågeställningar. Lagrummen som i huvudsak har behandlats är 2 kap. 

15 § RF, 31 kap.  4 § MB och 4 kap. 1 § ExL.  
 

7.1 NJA	2014	s.	332		
Rättsfallet redogör för hur bestämmelsen i dåvarande 2 kap. 18 § RF (nuvarande 2 kap. 15 § 
RF) kan komma att tillämpas under rådande omständigheter.  
 
Sverige och Finland inrättade bestämmelser för fiskerestriktioner i vattenområdet i Torne Älv 
år 1971, för bevarande av fisk och för främjande av fiskevård. Detta kom att kallas för 
gränsälvsöverenskommelsen, där organet gränsälvskommissionen skapades för att tillgodose 
författningen. Gränsälvsöverenskommelsen kom att omfatta ett fiskeområde, där ett flertal 
fastighetsägare innehar fiskerätt.  
 
Denna överenskommelse ändrades genom åren och år 1997 inrättades den senaste 
bestämmelsen; lag (1997:201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs 
fiskeområde. I och med införandet av den nya lagstiftningen, bemyndigades regeringen eller 
av regeringen tillförordnad myndighet, vilket i sak innefattar att befogenheter nu inrättas för 
dessa instanser över älvens fiske, för att kunna uppfylla gränsälvsöverenskommelsen. I 
samband med detta beslutade regeringen att en ny förordning (FIFS 1997:12) ska gälla för 
Torne älvs fiskeområde.  
 
Av 1997 års förordning framgår att fiske av lax och öring förbjuds i vattenområdet. För andra 
fiskarter gällde fiskeförbud mellan den 1 maj-5 juli, med möjlighet till beviljning av dispens 
enligt Gränsälvsöverenskommelsen. Möjlighet för dispens för laxfiske med fast redskap fanns 
under åren 1998 och 1999, varav dispensmöjligheten (2002) senare kom att avskaffas. Till följd 
av det fastställdes ett fast fiskeförbud i området. Regleringarna ändrades under åren 2002 till 
2010 efter fiskesituationen. Förordningens klara skäl för ikraftträdande regleringar var 
framförallt att skydda den vilda laxen.  
 
7.1.1	Parterna	i	målet	
Klagandena i målet var fastighetsägarna som genom äganderätten till sina fastigheter 
innehade rätten att fiska i fiskeområdet. Somliga av fastighetsägarna bedrev yrkesfiske medan 
övriga hade fiske som binäring. Klagandena väckte talan om att fastställa att staten är 
ersättningsskyldig efter att den nya förordningen (FIFS 1997:12) från år 1997 kom att gälla. 
Fastighetsägarna menade på att rådighetsinskränkning förelåg för användningen av mark, 
vilket ansågs ge fog för ersättning enligt 2 kap. 18 § 2 st. RF (nuvarande 2 kap. 15 § RF) före 1 
januari 2011.  
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Staten menade däremot att ersättning inte kunde ges på dessa grunder, då 2 kap. 18 § RF inte 
kunde ge grunder för att ersättning skulle ges. Staten framlade att ersättning emellertid inte 
kunde föreligga vid tillämpning av 2 kap. 18 § RF, då restriktioner i fisket hade beslutats ur 
hälso- och miljöskyddsskäl. Staten tillade att den inte ansåg att de nya restriktionerna som 
följde av 1997 års ändring inte härleder till att markanvändningen avsevärt försvåras i 
hänseende till tidigare bestämmelser för området. Staten menade att en betydande skada 
inte hade uppkommit.  
 
7.1.2	Bedömning	till	ersättningsrätt	
Av rättsfallet framgår att vad som följer av 2 kap. 18 § RF efter 1 januari 1995 och före den 1 
januari 2011, är densamma som dagens 2 kap. 15 § RF med modifikationer av ett tredje stycke: 
  

“Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, 
miljöskydds- eller säkerhetsskäl, gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till 
ersättning.” 

 
Domstolen lyfter fram att det i tidigare lagstiftning saknades bestämmelser om vad som följer 
vid rådighetsinskränkningar som påverkar egendomsskyddet i avsevärd utsträckning, dvs. det 
saknades en allmän rättsgrundsats om ersättning vid rådighetsinskränkningar. Regleringen av 
ett tredje stycke i 2 kap. 15 § RF skulle endast utlåta ersättning i de fall där markanvändningen 
avsevärt försvårats eller att en betydande skada uppkommit.  
 
Vidare gäller att ersättning inte ska utgå vid regleringar för det allmänna som är motiverade 
av hälsoskydd-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Lagstiftningen öppnar upp för ersättning för 
rådighetsinskränkningar i de fall där de krävs för att uppnå och verkställa ett allmänt intresse, 
där kostnaderna med ingreppet inte är rimligt i förhållande till den enskilda individen. Om den 
aktuella lagstiftningen inte kan ge ledning till ersättningsrätt ska en 
proportionalitetsbedömning tillämpas. Vid proportionalitetsbedömningen ska det beaktas att 
det ersättningsrätt i normalfallet inte ska vara möjlig vid inrättningar som sker av 
hälsoskyddsskäl, miljöskyddsskäl eller säkerhetsskäl, samtidigt som hänsyn till den enskildes 
intressen måste tas. Ersättning kan ges till den enskilda i de fall där den pågående 
markanvändningen avsevärt försvårat eller att en betydande skada uppkommer (som nämnts 
tidigare i rättsfallet).  
 
I bedömningen utgick domstolen från klagandens användning av fiskerätten. Det framgick att 
familjerna som drabbades under lång tid hade bedrivit fiske i området och kom till att livnära 
sig på fisket i de avseendet att både försörjning och livsstil hade anpassats efter fisket. För 
familjerna fanns det ingen möjlighet att vid anskaffning av fastigheterna kunna förutse att 
fiskeförbud senare skulle föreligga. Vid inrättande av restriktionerna framgick det att 
klagandena hade anpassat fastigheterna efter fisket i både mark- och vattenområden och att 
det vid en intresseavvägning mellan det allmänna och det enskilda ansågs vara orimligt att 
klagandena skulle tåla skada utan att bli beviljade ersättning.  
 
Domstolen fann staten ersättningsskyldig gentemot klagandena för den ekonomiska förlust 
som de lidit efter inrättande av fiskeförbud enligt 1997 års förordning.  
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7.2 MÖD	2017:7	
I ett avgörande från mark-och miljööverdomstolen påvisas grundläggande tankar i bedömning 
om ersättning vid påverkan på pågående markanvändning.  
 
Fastighetsägaren till fastighet X i Kristinehamns kommun önskade bestrida tidigare instansers 
yttranden och återigen pröva om dispens kunde beviljas enligt artskyddsförordningen (SFS 
2007:845), för avverkning av skog på del av sin skogsfastighet där fridlyst svamp funnits. 
Länsstyrelsen bestred den klagandes anförande och yrkade att högsta domstolens bedömning 
instämde med mark- och miljödomstolens.  
 
7.2.1	Domskäl	
Dispens söktes enligt 15 § artskyddsförordningen av fastighetsägaren för att kunna beviljas 
tillstånd till avverkning av skog på en del av fastigheten X, där den fridlysta och rödlistade 
svampen Bombmurkla hade hittats. Svampen omfattas av 8 § artskyddsförordningen, som ger 
regeringen rätten att införa bl.a. förbud mot att skada vilda växtliga arter. 8 § 
artskyddsförordningen tillämpas i de fall som Bombmurklan hotas av den tänkta 
skogsbruksåtgärden, vilket i stora drag härleder till rubbning av svampens bevarandestatus. 
Förbud mot avverkning har således att göra med att arten vid slutavverkning försvinner från 
platsen, vilket har inträffat på flera håll i Europa.  
 
I målet ansågs slutavverkningen påverka Bombmurklans bevarandestatus. Det framlades att 
det är av allmänt intresse att skogsavverkningen inte fortlöpte, då det även förelåg en negativ 
trend i landet för svampens överlevnad. Fastighetsägaren anförde att den pågående 
markanvändningen avsevärt försvårades i och med att skyddet aktualiserats och att det därför 
inte var rimligt enligt proportionalitetsprincipen att fastighetsägaren själv skulle stå för de 
olägenheter som uppstod utan att ersättning skulle ges.  
 
Äganderätten skyddas genom 2 kap. § 15 RF och EMKR. Däremot innehåller dessa även 
restriktioner om att intrång får ske i de fall där det föreligger ett allmänt intresse och speciellt 
vid inrättande pga. miljöskäl. Enligt proportionalitetsprincipen måste en individuell 
bedömning göras, vilket innebär att åtgärden måste vara proportionerlig och att 
fastighetsägaren måste tåla intrånget utan att ersättning beviljas.  
 
Frågan om rätt till ersättning vid rådighetsinskränkning har tidigare anförts i NJA 2014 s.332, 
där HD beviljade rätt till ersättning genom 2 kap. 18 § RF (nuvarande 2 kap. 15 § RF), i de fall 
det lagligen inte finns ersättningsrestriktioner. Som angivits i rättsfallet utgår normalt inte 
ersättning vid rådighetsinskränkning inrättad av miljöskäl. Sker inskränkningen däremot 
utanför fastighetsägarens kontroll och drabbar den enskilda hårt på så sätt att den pågående 
markanvändningen avsevärt försvåras eller betydande skada uppkommer för 
fastighetsägaren, kan ersättning ges med stöd av 2 kap. 18 § RF (nuvarande 2 kap. 15 § RF).  
 
Med stöd av det ovan anförda fann MÖD att det måste göras en bedömning huruvida 
fastighetsägarens pågående markanvändning avsevärt försvåras med åtgärden. En prövning 
för utredning om dispens kan utformas i den mån att fridlysningsbestämmelserna upprätthålls 
till viss del bör göras av en myndighet, där även fastighetsägarens intrång upprättas till rimliga 
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nivåer. I det aktuella rättsfallet kan även en prövning ske för att upprätta proportionalitet, 
genom införande av områdesskydd eller dylikt, som ger fastighetsägaren möjlighet till 
ersättningsrätt.  
 
I målet fann MÖD att frågan om fastighetsägarna pågående markanvändning inte hade 
klarlagts och hur stor påverkningen blev. Domstolen återförvisade målet till länsstyrelsen för 
vidare utredning. MÖD tillade att en prövning över skyddet för svampen bör ske och vidare 
pröva om skyddet kan upprättas på andra sätt för att minska åtgärdens inverkan på 
fastighetsägaren.  
 

7.3 NJA	2015	s.	323	
I ett annat avgörande från högsta domstolen utreddes det huruvida fastighetsägaren till 
fastigheterna Bunkeflostrand 20:14, 25:1, 26:3 och 26:8, kunde beviljas ersättning enligt 31 
kap. 4 § MB. Malmö kommun hade inrättat ett naturreservat enligt 7 kap. 4 § MB den 29 mars 
2007 över området Bunkeflostrandängar. Genom inrättandet av naturreservatet, drabbades 
fastighetsägaren av restriktioner i markanvändningen på fastigheterna. I rättsfallet var det 
däremot flera fastighetsägare som drabbades av naturreservatets inrättande och 
restriktionerna som följde av beslutet, men det var en fastighetsägare som väckte talan om 
ersättningsrätt.  
 
Fastighetsägaren yrkade att ersättning skulle ges enligt 31 kap. MB om 1 840 000 kronor. 
Beloppet skulle penningvärdessäkras, vilket innebär att beloppet skulle uppräknas från 
värdetidpunkten, den 28 januari 2010 och fram till dagen för målets dom.  
 
Svaranden, Malmö stad, bestred intrångsersättningen. Malmö stad angav att om domstolen 
skulle finna att markanvändningen avsevärt försvårats, skulle ersättning högst uppgå till       
339 661 kronor. Därefter skulle samma uppräkning tillämpas som fastighetsägaren yrkat på.  
 
7.3.1	Rätt	till	ersättning		
Fastighetsägaren har sedan 1972 strandskyddsföreskrifter gällande 300 meter från 
strandkant, vilket beslutats enligt 19 § naturvårdslag (SFS 1964:822). Andra föreskrifter ansågs 
inte belasta marken i området Bunkeflo innan inrättandet om naturreservat och dess 
tillkommande restriktioner. Restriktionerna innehöll bestämmelser om vad fastighetsägaren 
och sakägaren måste tåla avseende förfoganderätt, intrångsinskränkningar och odlingsregler.  
 
Malmö stad menade att intrångsersättning gentemot fastighetsägaren inte borde ha utgått, 
då det innan restriktionerna från naturreservatet fanns strandskyddsföreskifter. Malmö stad 
menade också att den pågående markanvändning inte alls försvårades då marken under en 
längre tid hade varit obrukad och att det således krävdes omfattande arbeten och tillstånd för 
att få marken användbar igen. 
 
Parterna var oense i bedömningen av vad fastigheternas pågående markanvändning var. Av 
praxis till 31 kap. MB för vad som anses utgöra pågående markanvändning, följer att hänsyn 
inte kan tas till framtida/planerade verksamheter och att en bedömning bör utgå från den 
mest möjliga lönsamma användningen för den pågående markanvändningen. Av kommentar 
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(s. 31:15 ff.) till 31 kap. 4 § MB framgår att förutsättningarna för ersättning beror på om den 
pågående markanvändningen har försvårats.  
 
Beträffande fastighetsägarens markområden, begärde den klagande parten 
värderingsutlåtande från LRF Konsults. LRF Konsults kom fram till att:  

• 6 ha var att anses som åkermark 
• 3,36 var att anses som betesmark och bedömdes utgöra den pågående 

markanvändningen 
 

Den aktuella betesmarken låg i träda sedan år 1970 och skulle enligt NAISvefa AB:s 
värderingsutlåtande kräva åtgärder för att åter kunna tas i bruk. Enligt dessa uppgifter fann 
domstolen att det var betesmarken som gav fog för ersättning.  
 
7.3.2	Ersättning	
Malmö stad åberopade att ersättning endast skulle ges för 1,36 Ha betesmark, då en 
felräkning från LRF:s sida hade skett. Domstolen kunde endast pröva det som angivits, vilket 
medförde att fastighetsägarens begärda intrångsersättning om 3,36 Ha skulle användas för 
bedömning av ersättning. Parterna var överens om att 50 000 kr/Ha gällde. Toleransavdraget 
som Malmö stad anförde ansågs vara skäligt och skulle gälla om 10 %. Intrångsersättningen 
blev således 151 200 kr (3,36 x 50 000 x 0,9 = 151 200) och skulle uppräknas från 
värdetidpunkten (28 januari 2010) till dagen för dom.  
 
7.3.3	Svea	hovrätt	
Båda parterna överklagade till MÖD som tog upp målet. Fastighetsägaren yrkade på att 
intrångsersättning skulle bestämmas till 1 774 000 kronor och om marken bedömdes utgöras 
av betesmark skulle ersättning ges om 465 000 kronor. Malmö stad menade på att ändring 
skulle ske av rättegångskostnader och att den åberopade ersättningen för betesmark om 9,36 
Ha var nya uppgifter och kunde därför inte prövas.  
 
MÖD bedömde i första hand att fastighetsägaren yrkat på intrångsersättning för 
jordbruksområde, vilket även innefattade betesmark vid bedömning om ersättning. Därför 
ansågs det inte strida mot 50 kap. 25 § 3 st. RB. Genom detta kunde Malmö stads begäran om 
avvisning inte ske.   
 
MÖD lyfte fram vilka uppgifter som parterna var överens om: 

• Fastigheter för ersättnings bedömning: Bunkeflostrand 20:14, 25:1, 26:3 samt 26:8. 
Dessa fastigheter ingick i det inrättade naturreservatet 

• Värdetidpunkten var den 28 januari 2010 
• Fastigheternas areal uppgick till 9,36 Ha och saknade efter inrättandet helt 

marknadsvärde 
• 50 000 kr/Ha skulle gälla för den mark som bedömdes vara betesmark 
• Ersättningsbeloppet som skulle utgå, skulle penningvärdessäkras genom uppräkning 

från värdetidpunkten till dagen för dom 
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MÖD utredde hur fastighetsägarens markområden skulle bestämmas. Markområdet vid 
bedömningen för målet var obrukbar och hade likt tidigare uppgifter legat i träda sedan 1970-
talet. Marken hade däremot tidigare använts som åkermark, vilket talade för markens 
brukbarhet. Domstolen fann att marken genom återställande kunde uppkomma till övriga 
karaktärsdrag av områdets redan gynnsamma odlingsmarker. En kostnad på 10 % av 
marknadsvärdet möjliggjorde återställandet av åkermark och att markområdet för betesmark 
vidare med enklare åtgärder åter kunde tas i bruk. Mot bakgrund av det ovan anförda, 
bedömdes åkermarken vara 6 Ha och betesmarken 3,36 Ha.  
 
Åkermarken om 6 Ha uppgick genom domstolens värderingsunderlag till ett marknadsvärde 
om 280 000 kr/Ha, där även avdrag gjordes för återställning av marken. Totalt sett blev 
åkermarkens ersättning 1 680 000 kronor (6 x 280 000) och ersättningen för betesmark 
uppgick till 168 000 kronor (3,36 x 50 000). Det totala ersättningsbeloppet blev sammantaget 
1 848 000 kronor. Beloppet skulle reduceras med toleransavdraget om ca. 5 %, vilket 
bedömdes som skäligt i förhållande till beloppets storlek. Det slutliga totala 
ersättningsbeloppet uppgick till 1 750 000 kr.  
 
Beslut överklagades av Malmö stad till Högsta domstolen, som slog fast MÖD:s utlåtande.  
 

7.4 M	7212–16		
M 7212–16 behandlar en jordbruksfastighet om 845 Ha, Rossviks Säteri, belägen sydväst om 
Eskilstuna.  
 
Eskilstunas kommun inrättade 27 februari 2014 ett mark- och vattenområde för 
vattenskyddsområde av kommunens ytvatten, där den tertiära skyddszonen påverkade stora 
delar av jordbruksfastighetens mark.  
 
Fastighetsägaren yrkade på i en ansökan att Eskilstunas kommun skulle ge ersättning enligt 
31 kap. 4 § MB för det drabbade markområdet. MMD beslutade 19 maj 2016 att bevilja 
klagandens yrkande gällande ersättning på 48 561 000 kronor jämte ränta. Räntan fordrades 
att utgå enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) och ersättning skulle även utgå för klagandens 
rättegångskostnader.  
 
Fallet överklagades av kommunen till MÖD som återförvisade ärendet till MMD för bristande 
domförhet. I återförvisningen instämde kommunen med klaganden att den tidigare pågående 
markanvändningen var potatisodling och att råg därefter skulle bli ersättningsgrödan.  
 
Vid fastställandet av ersättningen för Rossviks Säteri, bedömdes ersättning kunna utges 
genom 31 kap. 4 § 1 st. p. 5 MB. Grunden till ersättningen var att den belastade delen av 
fastigheten fick skador, som innebar ett avsevärt försvårande av den pågående 
markanvändningen. Den tidigare pågående markanvändningen försvårades.  
 
Rossviks Säteri bedrev, som tidigare nämnt, potatisodling. Potatisodlingen omfattade 192 Ha 
av fastigheten, varav hela denna del belastades av inrättandet av vattenskyddet. Följden blev 
att markområdet enbart kunde brukas långsiktigt, (till potatisodling) i intervaller om 4 år, där 
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potatisodlingen bedrevs på 48 Ha åt gången. Under vissa odlingssäsonger kunde arealen om 
192 Ha istället brukas för odling av lämpliga grödor för jorden, där spannmål som vårvete, 
grynhavre och råg blev de lämpliga odlingssorterna för den fortlöpande markanvändningen.  
 
Den ändrade markanvändningen resulterade i att fastighetsägaren drabbades av omfattande 
inskränkningar i sin jordbruksdrift, där stora ekonomiska förluster uppstod till följd av 
potatisodlingens bortfall. Förlusten uppstod pga. inskränkningen, vilket innebar att man 
förbjöd odling som krävde växtskyddsmedel (bekämpningsmedel). Detta var en avgörande 
faktor för odlingens lönsamhet.  
 
Hänsynsreglerna i 2 kap. MB är allmänna krav som följer av lag och de ger inte någon rätt till 
ersättning. Däremot har fastighetsägaren rätt till ersättning enligt 7 kap. 22 § MB, eftersom 
den pågående markanvändningen avsevärt försvåras av intrånget. Det leder till att ägaren har 
rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § 1 st. p.5 MB på det yrkade beloppet, eftersom motsättning 
till storleken på ersättningen inte finns.  
 
Det har under processens gång framkommit att Naturvårdsverkets föreskrifter om 
tillståndsplikt skulle ha aktualiserats, men detta var inte aktuellt i detta rättsfall. Dock kan det 
tilläggas att rättsfallet överklagades och beviljades omprövning.  Domen för överklagandet har 
i skrivande stund ännu inte fastställts.  
 

7.5 M	4489–13		
Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) begärde att ett vattenskyddsområde inrättades för 
bevarande av Kärrebergs vattentäkt på fastigheterna Vattsgård 1:63 och Flädje 2:30, belägna 
i Falkenbergs kommun. Beslut om vattenskyddsområde skedde den 26 oktober 2011 av 
Hallands läns länsstyrelse. Två lagfarna fastighetsägare, bröderna Heuman, till fastigheten 
Fors 1:4, påverkades av vattenskyddsområdets inrättande.  
 
Bröderna Heuman begärde att få ersättning på 1 756 406 kronor från VIVAB. Ränta skulle utgå 
enligt 5 § räntelagen till dagen för dom i målet och därefter skulle räntan falla under 6 § 
räntelagen tills dess att betalningen var till fullo. Bröderna Heuman yrkade även på att få 
ersättning för sina rättegångskostnader. 
 
VIVAB menade att om ersättning skulle utgå, skulle beloppet beslutas enligt 31 kap. 4 § MB. 
Räntan skulle beslutas enligt föreskrifter i 5 § räntelagen, från tillträdesdagen den 13 
december 2012 och gälla fram till en månad efter domen vunnit laga kraft. Dröjsmålsränta 
skulle därefter utgå enligt 6 § räntelagen. Beslutades ersättningen däremot enligt 31 kap. 5 § 
MB, skulle räntan utgå enligt 5 § räntelagen från dagen för när avslagsbeslut i tillståndsfrågan 
vann laga kraft och en månad efter domen vunnit laga kraft. Därefter tillföll dröjsmålsräntan 
enligt 6 § räntelagen.  
 
7.5.1	Domskäl	för	ersättning	
MMD utredde frågan om vilka markområden som kunde tänkas ligga till grund för en eventuell 
ersättning. I första hand förde domstolen ett resonemang huruvida fastighetsägarna hade rätt 
till ersättning genom tillämpning av 31 kap. 4 § MB. Av paragrafen framgår att fastighetsägare 
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har rätt till ersättning till följd av inrättande av ett beslut som härleder till att pågående 
markanvändning inom ett område av fastigheten avsevärt försvåras genom beslutet och i 
detta fall med stöd av bestämmelser i 7 kap. 22 § MB, som innefattar påverkan från inrättande 
av vattenskyddsområden. Vattenskyddsområdet vann laga kraft den 13 december 2012, efter 
att överklagande av beslutet avslogs av regeringen.  
 
Det fanns sedan tidigare ett gammalt vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt, som 
gällde från den 1 december 1995, där det nya vattenskyddsområdet även skulle omfattas av 
det gamla området. Detta medförde att det gamla vattenskyddsområdet upphörde att gälla, 
i och med det nya föreskrivna beslutet. I det nya beslutet gjordes avsteg från det gamla 
området genom att utvidgning av bl.a. primär och sekundär skyddszon för 
vattenskyddsområdet skedde.  
 
Fastighetsägarna, bröderna Heuman, hade genom det nya vattenskyddsområdet ett 
markområde om 8 ha i den primära zonen. Det resterande markområdet drabbades inte av 
någon ändring, då det gick under samma premisser i det nya beslutet som i det gamla. 
Ersättning för dessa markområden var därför inte möjlig enligt 31 kap. 4 § MB.  
 
VIVAB menade att ersättning inte var berättigat, då den pågående markanvändning inte 
avsevärt försvårats i och med skyddsföreskrifterna i MB:s hänsynsregler. Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om vattenskyddsområden omfattas i samma utsträckning av 
skyddsföreskrifterna. Domstolen instämde i att ersättningsrätt saknades för sådana 
markområden som i de båda vattenskyddsområden (1995 och 2011) och som ingick i den 
sekundära zonen, då den pågående markanvändning inte avsevärt försvårades med de nya 
föreskrifterna. Domstolen menade att de markområden som drabbats av utvidgning av primär 
och sekundär zon, skulle omfattas av ersättning.  
 
Ersättning för rådighetsinskränkningar skulle utgå för vattenskyddsområdet inom de 
utvidgade zonområdena. De allmänna råden från Naturvårdsverket kunde i detta fall inte 
aktualiseras, då en ändring hade skett i gränsdragningen vid inrättande av utvidgat 
vattenskyddsområde år 2011. Beslut om vattenskyddsområde medför att tillståndsplikt krävs 
enligt Naturvårdsverket och medför inte till att ersättningsrätten enligt 31 kap. MB bortfaller. 
Mot bakgrund av detta kunde inte VIVAB ange detta som grund. Krävs tillstånd vid 
vattenskyddsområde ska ersättning ges enligt 31 kap. 4 § MB, endast i de fall tillstånd har 
nekats eller inneburit att särskilda villkor förekommit (31 kap. 5 § 1 st. MB).  
 
Det krävdes i detta fall tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i båda zonerna. Dessa 
redovisas för nedan: 
 
Primär skyddszon 

• Tillstånd krävs för annan hantering än transport av handelsgödsel 
• Vidare är det förbjudet att tillämpa annan hantering än transport av kemiskt 

bekämpningsmedel 
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Sekundär skyddszon 
• Tillstånd för att tillämpa annan yrkesmässig hantering än transport av kemiskt 

bekämpningsmedel 
• Tillstånd för att tillämpa annan yrkesmässig hantering än transport av handelsgödsel, 

stallgödsel och annan organiska gödselmedel 
 
Bröderna Heuman skickade in tre ansökningar om tillstånd inom den sekundära zonen till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samtliga ansökningar avslogs och överklagades till 
länsstyrelsen, som återförvisade prövningen till nämnden. Nämnden avslog ansökningarna 
åter igen, då ansökningarna varit avvisningsbeslut och även då bröderna inte följt 
kompletteringskraven som nämnden haft. I sak innebar det att fastighetsägarna inte uppfyllde 
sin plikt genom att själva ha vållat en eventuell skada och låtit bli att begränsa eventuell skada. 
Detta resulterade i att bröderna Heuman inte hade rätt till ersättning för markområdet inom 
den sekundära zonen (både de gamla och nya zonområdena). Ersättning bortföll även för 
markområden inom den primära zonen till följd av orsakerna som nämnts ovan, förutom i de 
fall där förbud gällde enligt 2011 års skyddsföreskrifter.   
 
7.5.2	Ersättning	enligt	föreskrifter	för	intrångsersättning	och	annan	skada	
MMD har enligt det ovannämnda redogjort för att ersättningsrätt råder för det markområde 
om 8 Ha som efter ändringar i 2011 års vattenskyddsområde har hamnat inom den primära 
skyddszonen. För detta markområde bestämdes ersättning enligt föreskrifter för 
intrångsersättning och ersättning för annan skada. Enligt 31 kap. 2 § MB ska bestämmelserna 
i ExL tillämpas vid ersättning och inlösen, om inte MB innehåller avvikande bestämmelser.  
 
MMD fann att IAN-metoden skulle tillämpas för bestämmande av ersättningens storlek. 
Bröderna Heuman tog fram täckningsbidragskalkyler och maskinkostnader, där underlag var 
hämtade för odlingar i området. Deras bedömning av den årliga skadan var grundläggande 
data till IAN-modellen. Bröderna Heuman ansågs inte lägga fram en ersättningsgill grund för 
ersättning för annan skada, då ingen av bröderna bodde eller brukade fastigheten. 
Jordbruksfastigheten arrenderades ut och kunde på dessa premisser enbart tilldelas 
ersättning för fastighetens markandsvärdeminsking.  
 
Av bröderna Heumans värdering framgick att en minskning sker om 3 952 kr/ha/år. En 
minskning av spridningsareal för stallgödsel gav en ökad kostnad på 800 kr/ha/år. Vidare 
brukades M-faktor 15. Detta ledde till att marknadsvärdeminskningen blev 570 240 kronor 
(15 x (3 952 kr + 800 kr) x 8 ha = 570 240 kronor). Enligt 4 kap. 1 § ExL ska det till beloppet 
göras ett tillägg på 25 %. Detta resulterade i en intrångsersättning på 712 800 kronor. Vidare 
yrkades det på och det medgavs att intrångsersättning skulle penningvärdesäkras genom ett 
påslag av konsumentprisindex (KPI), vilket följer av 4 kap. 4 § sista stycket ExL. KPI beräknades 
utifrån mellanskillnaden från december 2012 (314,61) till dagen för dom, vilket i detta fall blev 
den senaste kända KPI i september 2017 (323,62). Beloppet beräknades ur ekvationen 712 
800 kr x (323,62/314,61) och ersättningsbeloppet blev efter KPI, 733 214 kronor, vilket utgick 
till fastighetsägarna. 
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Därefter gavs ränta enligt 5 § räntelagen och gällde t.o.m. 30 dagar efter domen vunnit laga 
kraft. Därefter gavs ränta enligt föreskrifter i 6 § räntelagen tills dess betalning skedde.  
Slutligen skulle VIVAB stå för Heumans rättegångskostnader.  
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8. Intervjuer	
 

Följande kapitel redogör för tre intervjuer som gjorts i samband med arbetet. Personerna 
som har intervjuats har förankring i näringslivet. Frågorna som används till intervjuerna finns 

som bilaga.  
 

 

8.1 Michelle	Hesselbrandt	
Michelle Hesselbrandt arbetar som advokat på advokatfirman Åberg & Co, där hon främst 
arbetar med miljörätt och fastighetsrätt. Inom miljörätten arbetar Michelle med vattenskydd 
och andra områdesskydd samt med tillståndsprövningar för vattenverksamhet och miljöfarlig 
verksamhet. I sitt arbete företräder hon kommuner, andra myndigheter, bolag och 
privatpersoner. Intervjun med Michelle hölls vid ett personligt möte, onsdagen den 11:e april 
2018.  
 
Som advokat innehar Michelle advokatetiska regler och således tystnadsplikt. Detta innebär 
att hon som advokat inte får berätta om sina uppdrag eller om vilka hon har som klienter för 
varken någon utomstående och heller inte för sina kollegor, då hon har ett förtroendeuppdrag 
som advokat. Sekretessen är en oerhört viktig beståndsdel för att klienter ska kunna anförtro 
sig till advokaten i alla frågor, utan att det ska komma ut. Med anledning av detta får 
Hesselbrandt inte berätta något om varken uppdrag eller klienter.  
 
8.1.1	Egendomsskydd	och	ersättningsrätt	
Michelle Hesselbrandt menar att grundtanken alltid är densamma inom ersättningsrätten 
och att det därför är viktigt att tydliggöra hur systemet är uppbyggt och hur man ska tänka.  
 
Egendomsskyddet har sin utgångspunkt i EKMR och i RF och det är där rätten till ersättning 
uppkommer. Europarätten ligger överordnad den nationella rätten, men har utformat 2 kap. 
15 § RF. I paragrafen framgår dels att enskilda har rätt till ersättning vid intrång i äganderätten, 
vilket även gäller vid rådighetsinskränkning. Första stycket i 2 kap. 15 § RF ger uttryck för 
egendomsskyddet och ersättningsrätten framgår i andra stycket. I tredje stycket finns 
undantaget om ersättningsrätt som gäller vid intrång och rådighetsinskränkningar, t.ex. 
naturreservat och vattenskyddsområden. Den första utgångspunkten är att staten endast får 
inskränka i den enskildas äganderätt, för att tillgodose angelägna allmänna intressen. När det 
gäller hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl föreligger det ett angeläget allmänt 
intresse och därför rätten till ersättning inte absolut, utan då gäller vad som följer av lag. I 
detta fall aktualiseras främst 31 kap. 4 § MB. 
 
Det som kan konstateras genom 2 kap. 15 § 3 st. RF är om det ska finnas ersättningsrätt eller 
inte. Det framgår emellertid inget om ersättningens storlek. I andra stycket talas det om full 
ersättning, men det gäller inte heller för undantagen. 2 kap. 15 § RF ger uttryck för en allmän 
rättsgrundsats om rätt till ersättning. Tanken är inte att 2 kap. 15 § RF ska tillämpas direkt i 
domstol. I normalfallet grundas ersättningsrätten när talan om rätt till ersättning för 
inskränkningar väcks. Då aktualiseras ofta 31 kap. 4 § MB.  
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Äganderätten är en grundprincip och intrång kan inte motiveras av annat än angeläget allmänt 
intresse. Drabbas en fastighetsägare av ett sådant intrång eller en rådighetsinskränkning, har 
denne rätt till ersättning. Vattenskydd är ett sådant intresse, där ersättning ska ges av vad som 
följer av lag.  
 
Systematiken för rätt till ersättning utgår från 2 kap. 15 § RF och sedan av vad som följer av 
lag genom t.ex. 31 kap. 4 § MB. I paragrafen räknas det upp ett antal situationer då markägare 
har rätt till ersättning och förutsättningen för att kunna få ersättning är att det måste vara ett 
kvalificerat intrång. Det måste vara ett intrång i den pågående markanvändning och att den 
är avsevärt försvårat. Dessa begrepp är centrala för ersättningsrätten och det är där det kan 
falla. Även om det inrättas ett områdesskydd, uppkommer inte rätten till ersättning om det 
inte rör sig om ett avsevärt försvårande av den pågående markanvändningen.  
 
8.1.2	Metod/modell	för	ersättning	
Det finns ingen klart definierad metod/modell som ska användas för att beräkna ersättning 
vid inrättande av vattenskyddsområden. När det gäller vattenskydd, är det kommunen eller 
länsstyrelsen som beslutar, med samma utgångspunkt som nämnts tidigare att det måste 
handla om avsevärt försvårande och pågående markanvändning. Det handlar först om att 
avgöra om fastighetsägaren har ersättningsrätt. När det gäller vattenskyddsområden, finns 
det en klar regel i lagen som säger att fastighetsägaren har rätt till ersättning, förutsatt att de 
nämnda kraven är uppfyllda. Det står inget om hur ersättning ska beräknas i MB, utan detta 
framgår av ExL.  
 
Det som framgår av ExL är att när det är frågan om ett intrång och att mark tas i anspråk i sin 
helhet, ska fastigheten ersättas till sitt marknadsvärde och för rådighetsinskränkningar ska det 
vara fråga om minskning av marknadsvärdet. Sedan några år tillbaka gäller även regeln om 
påslaget på 25 %. Tanken med detta är att balansera upp för att ersättningen inte ska bli för 
låg. Beräkningen av marknadsvärdet bestäms främst av fastighetsvärderare och beräkningen 
ligger sedan till grund för ett yrkande. Det kan konstateras att lagen inte säger vilken metod 
som ska användas vid beräkning av marknadsvärdet, utan detta klargörs i förarbetena till ExL 
där kan olika metoder för värdering finns.  
 
8.1.3	Individuell	bedömning	
Ofta blir det framtagna beloppet en tvistefråga, förutom rätten till ersättning. Det finns ingen 
fastslagen metod, utan domstolen bedömer utifrån parternas talan. Det är parterna som ska 
bestämma vad som ska tas med i processen, där de måste grunda sina påståenden. En 
fastighetsvärderare som lägger fram en utredning och som parterna åberopar inom ett mål, 
tillämpar de metoder som omnämns i förarbetena.  
 
Den ersättning som ska utgå, är olika från fall till fall. Det beror på vilken part som har lagt 
fram mest övertygade bevisningen för vilken ersättning som är rimligt. Det är således en fråga 
om rimlighetsuppskattning. Domstolen får in material och avgör utifrån vad som känns mest 
rimligt och skäligt och de ramar de har att förhålla sig inom. Beloppet är en värderingsfråga 
och det finns ingen specifik metod som används just vid värdering av vattenskyddsområden. 
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Vilken metod som tillämpas beror mycket på fastighetens förutsättningar. Områdesskyddet i 
sig bestämmer inte ersättningsmetoden, utan det beror på den specifika fastigheten som 
drabbas av inskränkning när det kommer till vilken metod som ska tillämpas. Det handlar om 
en bevisfråga.  
 
8.1.4	De	allmänna	hänsynsreglerna	
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB gäller för alla. Både enskilda fastighetsägare och alla 
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd måste följa de allmänna hänsynsreglerna. 
Det är normala aktsamhetskrav och fastighetsägaren är skyldig att vidta alla åtgärder som 
behövs för att minimera riskerna för miljön. I alla miljö- och tillståndsärenden är de allmänna 
hänsynsreglerna grundförutsättningar för att finna en verksamhet tillåtlig. Detta gäller även 
för sådant som inte har tillstånds- eller anmälningsplikt.  
 
Utifrån ett ersättningsperspektiv ska de allmänna hänsynsreglerna uppfyllas. Det finns en 
rimlighetsavvägning i 2 kap. 7 § MB, där det framgår att de allmänna hänsynsreglerna endast 
ska gälla i den utsträckning de inte är orimliga. Det finns en rimlighetsgräns för vilka kostnader 
en verksamhetsutövare ska behöva bära och den ska balanseras mot den nytta den gör. Det 
sker en rimlighetsavvägning och det kan inte anses följa av de allmänna hänsynsreglerna att 
en verksamhetsutövare ska behöva ta till vilka kostnader eller insatser som helst för att inte 
vinna någon fördel alls för miljön. Även om man har denna rimlighetsavvägning, är det en 
ganska sträng regel, där verksamhetsutövaren är skyldig att gå väldigt långt inom ramen för 
de allmänna hänsynsreglerna, utan att hamna i att det är orimligt.  
 
Detta gäller även för vattenskyddsområden. De allra flesta vattenskyddsföreskrifter faller 
under de allmänna hänsynsreglerna. Ersättningsrätten är ganska begränsade vad gäller 
vattenskyddsområden. Mycket av det som behövs för vattenskyddet är också sådant som 
följer av vad som man är skyldig att förhålla sig till enligt de allmänna hänsynsreglerna. Det 
finns också ett uttryck för proportionalitet i 2 kap. 7 § MB, där det handlar om en avvägning 
och balans mellan kostnad, nytta, intrång och ersättning. Av SOU 2013:59 som handlar om 
ersättning vid rådighetsinskränkningar och vilka fall som ska omfattas av 2 kap. 15 § 3 st. RF 
och när ersättning ska lämnas framgår på sidan 172 följande:  
 

”I de flesta fall torde bedömningen av vad som är rimligt att kräva enligt de 
allmänna hänsynsreglerna sammanfalla med vad som är rimligt att lägga på 
verksamhetsutövaren, men i vissa fall framstår konsekvenserna för denne som 
orimliga. Det behövs här en ”säkerhetsventil” som gör det möjligt att fördela 
kostnaderna i vissa fall. Ett sådant synsätt skulle också förhindra att de allmänna 
hänsynsreglerna skulle åberopas istället för specialreglering i syfte att kringgå 
ersättningsbestämmelserna, vilket sker i vissa fall idag. ” 

 
De allmänna hänsynsreglerna gäller alltid och de stäcker sig väldigt långt. Hur långt de sträcker 
sig är omöjligt att svara på, utan det blir en fråga i varje specifikt fall, dvs. en 
proportionalitetsbedömning och en rimlighetsavvägning. Man får ställa sig frågan om hur 
dessa förhåller sig till de allmänna hänsynsreglerna och om det är rimligt att lägga 
inskränkningen på den specifika fastighetsägaren för att uppfylla syftet med miljöskyddet. Om 
man hamnar i ett läge där den pågående markanvändningen avsevärt försvåras pga. 
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inrättande av vattenskyddsområdet, uppkommer ersättningsrätten. Det är svår fråga att 
besvara om hur långt de allmänna hänsynsreglerna stäcker sig och detta blir föremål för 
domstolsprocesser.  
 
8.1.5	Kvalifikationsgräns	
Vad som ofta återkommer är begreppen avsevärt försvårande och pågående 
markanvändning. Avsevärt försvårande har sedan lång tid tillbaka en allmän princip att en 
fastighetsägare ska tåla upp till 10 % minskning av marknadsvärdet, dvs. en 
kvalifikationsgräns. Det är först efter 10 % som det handlar om ett avsevärt försvårande. 
Denna regel går däremot inte att tillämpa i varje fall, utan det är en princip som är en 
tumstock. Det är alltid en avvägning mellan det allmännas och enskildas intressen och tanken 
är inte att den enskilda ska lida stora intrång i sin äganderätt. Det är beroende av 
omständigheterna i det specifika fallet och det är svårt att komma fram med ett bättre system 
och det skulle i så fall bli mer orättvist på annat håll.  
 

8.2 Leif	Norell	
Leif Norell är teknologidoktor som är special specialiserad på värdering och har tidigare 
arbetat på Lantmäteriet som värderings- och fastighetsrättslig specialist. I dagsläget arbetar 
Leif som konsult. Intervjun med Leif hölls via mejlkontakt.  
 
8.2.1	Metod/modell	för	ersättning	
Leif menar att det normala och i praktiken enda framkomliga vägen för värdering av mark 
avsedd för vattenskyddsområde, är att utgå från en avkastningskalkyl. Det gäller såväl för att 
uppskatta marknadsvärdeminskningen som övrig skada. Det finns en tidigare dom, där 
totalskadan räknats enligt IAN-modellen och sedan fördelat totalskadan på 
marknadsvärdeminskning respektive annan ersättning. Dock är modellen inte är allmänt 
accepterad, även om den principiellt är riktig. Ibland brukar man även evighetskapitalisera 
den beräknade årliga skadan. Det är förövrigt inte säkert att det alltid blir lika stora årliga 
skador (reellt). 
 
8.2.2	Anpassning	av	ersättningsmodell	
När det kommer till vilka parametrar som eventuellt behöver anpassas i någon av 
ersättningsmodellerna för att beräkna ersättning vid inrättande eller ändringar av ett 
vattenskyddsområde, kan det konstateras att varje intrång är unikt och även varje parameter. 
Dessutom är kalkylräntan individuell rent teoretiskt. Inrättande av vattenskyddsområden 
förekommer inte så ofta och det går inte att jämföra med intrång av ledningar och vägar, där 
det kan vara likartade intrång. Vattenskyddsområden är olika från fall till fall vad gäller 
intrånget, även om det kan vara likartade situationer till viss del.  
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8.3 Uno	Schön	
Uno Schön arbetar som funktionsansvarig för dricksvatten på Mitt Sverige vatten och avfall. 
Intervjun med Uno hölls genom mejlkontakt.  
 
Uno klargör för att Mitt Sverige vatten och avfall endast värderar pågående verksamheter ur 
risksynpunkt för vattentäkten. Det är sedan är upp till verksamhetsutövaren att begära 
ersättning vid avsevärt försvårande. Uno hänvisar vidare till en specifik person som arbetat 
mycket med den praktiska värderingen. Denna person har vi försökt nå utan framgång.  
 
Uno nämnder att Mitt Sverige vatten och avfall utgår från de senaste handböckerna från Havs- 
och vattenmyndigheten. 
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9. Avslutning	
 

I följande kapitel redogörs slutsatsen för, gällande frågeställningarna som ställts och förslag 
på fortsatt utredning ges inom området. 

 
 

9.1 Diskussion	och	slutsats	
Tillgången på vatten som är avsedd för vattenförsörjning är en av de allra viktigaste 
naturresurserna vi har. Det är viktigt att vattnet skyddas och att denna resurs nyttjas på ett 
varsamt sätt, för att kvaliteten och kvantiteten på vattnet inte ska påverkas negativt. Den 
främsta orsaken till att vattenförekomsten som ska nyttjas för dricksvattenförsörjning 
påverkas negativt, är såväl kontinuerliga som tillfälliga föroreningar som släpps ut. 
Föroreningarna kommer till största del från bekämpningsmedel och på så vis kan 
vattenförekomsten påverkas så att den inte kan nyttjas för dricksvattenförsörjning. För att 
dricksvattenförsörjningen ska kunna säkerställas och fastställs, inrättas vattenskyddsområden 
för vissa vattenförekomster. Till detta utformas skyddsföreskrifter som medför att skyddet 
åstadkoms och tillförseln av föroreningar till vattentäkterna hindras. Vattenskyddsområdet 
delas in i skyddszoner, för att skyddsbehovet ska anpassas till de olika riskerna som finns. På 
så vis uppnås syftet med skyddet.  
 
När ett vattenskyddsområde bildas, sker det för fastighetsägaren ett intrång eller en 
begränsning i rätten att nyttja mark- och vattenområden. Genom detta aktualiseras rätten till 
ersättning. Ersättningsfrågor bestäms i en enskild process, vid sidan av fastställandet, 
avgränsning, zonindelning och föreskrifter för vattenskyddsområdet. Av förarbeten till MB 
framgår resonemanget kring ersättning och hänsynsreglerna. 
 
Fastighetsägaren har ett egendomsskydd genom 2 kap. 15 § RF, som reglerar den enskildes 
rätt till sin egendom. Genom paragrafen framgår det att den enskilde som drabbas av någon 
typ av intrång- och rådighetsinskränkning, har rätt till ersättning. Det finns däremot ett 
undantag i regeln när det gäller hälsoskydds-, miljöskydds och säkerhetsskäl. I dessa fall ska 
ersättningsrätten beslutas och grundas med stöd av de föreskrifter som gäller i relevant 
lagrum, dvs. det som följer av annan lagstiftning. Här aktualiseras 31 kap. 4 § MB, där det av 
p. 5 framgår en rätt till ersättning vid inrättande av vattenskyddsområden.  
 
För att den drabbade fastighetsägaren ska ha rätt till ersättning, krävs det att är det är ett 
kvalificerat intrång och att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Till detta ska 
de allmänna hänsynsreglerna uppfyllas. Vilken typ av ersättning som ska utgå, avgörs utifrån 
det enskilda fallet. Det finns ingen fastställd metod för att beräkna ersättning vid inrättande 
eller ändrande av vattenskyddsområde, utan det framgår av förarbeten till ExL vilka metoder 
som kan bli tillämpbara. Parterna får själva föra fram den ersättning som de önskar få prövad 
och det är domstolen som bedömer och beslutar vem av parterna som anfört den mest 
övertygande bevisningen kring ersättningsbeloppet.  
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Sammanfattningsvis kommer ersättning inte utbetalas i följande fall: 
• Om verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren ändå är skyldig att ta hänsyn till 

föreskrifterna enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB 
• Om inskränkningarna grundar sig på andra föreskrifter än föreskrifterna för 

vattenskyddsområdet, enligt 7 kap. 22 MB och att de inte är sammankopplade med 
vad som följer av bestämmelserna i 31 kap. MB beträffande ersättning  

• Om det inte handlar om en åtgärd eller en verklig inskränkning 
• Om intrånget ligger under den s.k. kvalifikationsnivån, dvs. vad som man är skyldig att 

tåla, utan att ersättning ska utbetalas 
 
Som vi skrev ovan finns ett antal krav som ska uppfyllas innan ersättning kan bli aktuellt, vilket 
även bekräftas genom intervjun med Michelle Hesselbrandt. När man kunnat påvisa att 
ersättning ska utbetalas, aktualiseras vilken ersättningsmetod som ska tillämpas vid beräkning 
av ersättning. I uppsatsen har vi utrett olika ersättningsmetoder. På uppdrag av Svenskt vatten 
har vi främst studerat jordbruksnormen och IAN-modellen. Dessa ersättningsmodeller är inte 
lagstiftade, utan finns som hjälpmedel i förarbeten till ExL.  
 
Vi har genom intervjun med Leif Norell fått konstaterat att man i normalfallet för värdering av 
mark för vattenskyddsområden ska utgå från en avkastningskalkyl. Detta är ett medel för att 
uppskatta marknadsvärdeminsking och övrig skada. Det är först då som t.ex. IAN-modellen 
kan används, vilket även framgår av rättsfall M 4489–13. Vi vill däremot klargöra att även om 
IAN-modellen har godtagits av MÖD som en modell för att beräkna den ersättning som ska 
utgå för vattenskyddsområden, är det inte en generellt bestämd ersättningsmetod för 
beräkning av ersättning vid inrättande av vattenskyddsområden.  
 
Vidare har vi genom intervjun med Michelle Hesselbrandt kunnat konstateras att det inte finns 
en specifik ersättningsmetod som kan fastställas och utvecklas, när en fastighetsägare 
belastas av en rådighetsinskränkning genom att ett vattenskyddsområde inrättas. Det 
föreligger svårigheter i att fastställa en specifik metod i de fall ersättningsrätt ska utgå. Vilken 
ersättning utgå och vilken ersättningsmetod som ska användas, är en bedömning som måste 
ske i det individuella fallet, vilken även bekräftas av Uno Schön. Här kan vi även nämna att 
teori som vi har behandlat styrker svårigheten i bestämmande av ersättningsmetod. Detta 
eftersom markområdena där vattenskyddsområde ska inrättas har olika skyddsbehov och 
därför även olika underlagsmaterial. Till detta hör vattenförekomst, värde, sårbarhet, risker 
och konsekvenser.  
 
Vid inrättande av vattenskyddsområden sker det en avgränsning för vattentäkter och 
vattenförekomster som bestäms utifrån olika parametrar. När detta har gjorts, sker en 
indelning av skyddszoner (vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär 
skyddszon). Olika zoner får olika storlekar beroende på skyddsvärdet. Det vi kan ställa oss 
frågan är om ersättningen bestäms utifrån hela vattenskyddsområdet eller utifrån hur stora 
de enskilda zonerna är? Till detta kan vi koppla rättsfallet M 4489–13 som tar upp primära och 
sekundära skyddszoner. Dessa zoner ger olika tillstånd i markanvändningen för vad som får 
hanteras inom området, vilket också påverkar verksamheten och dess omfattning.   
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Vi har uppfattningen att ersättning inte kan utgå på samma sätt för inrättande av 
vattenskyddsområde som den gör vid expropriation. Detta eftersom marken som t.ex. utgörs 
av jordbruksmark fortfarande kan nyttjas, men att det finns vissa inskränkningar i 
användandet av bekämpningsmedel. Eftersom det förutsätts att verksamhetsutövare 
tillämpar försiktighetsprincipen och även andra hänsynsregler som återfinns i 2 kap. MB, finns 
det även ett visst ersättningsfritt utrymme.  
 
Vi kan utifrån de ovanstående och genom de olika lagrummen konstatera att en specifik 
metod inte förespråkas att brukas som en generell regel, då det finns flera olika parametrar 
att ta hänsyn till för bedömning av ersättning. Ersättningen som ska utgå beräknas av båda 
parterna och det är upp till domstolen att bedöma vilken part som har anfört den mest 
övertygande bevisningen för ersättningen. Det vi kan konstatera är att det rör sig om en 
rimlighetsuppskattning och en bevisfråga. Fastighetsvärderaren bedömer vilken metod som 
ska användas och tillämpar den metod som återfinns i förarbeten. Därav är det svårt att ta 
fram en generell eller för specifik regel för ersättningsmetod vid inrättande av 
vattenskyddsområden.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att varje fall ska bedömas utifrån de omständigheter som 
föreligger i det enskilda fallet. Förutsättningar, bakgrund och omfattning av intrång är några 
omständigheter som ska vägas in i det enskilda fallet. Beslutet som fattas bör vara skäligt i 
förhållande till båda parterna, eftersom ersättningsbeloppet bör vara proportionerligt i 
förhållande till intrånget. Genom en diskussion med vår kontaktperson Clara Lidberg på 
Svenskt vatten, framgick att en ersättning om 50 miljoner för rättsfallet M 7212-16, ansågs 
vara för högt. Frågan som kan ställas är om det finns andra lösningar än att en total ersättning 
ska utbetalas av kommunen? Med detta menar vi att om det istället går att ombilda sin 
verksamhet och få ersättning för enbart ombildningen, så att kommunerna inte drabbas för 
hårt ekonomiskt. Vi vet emellertid att detta strider mot egendomsskyddet och att det kan vara 
svårt att införa en inskränkning i äganderätten.  
 
För att besvara vår frågeställning kring vilken ersättning som ska utgå i samband med att 
vattenskyddsområden runt vattentäkter upprättas eller ändras, har vi kommit fram till att det 
inte finns en specifik ersättningsmodell enligt ovanstående anförande. Det är även svårt att 
anpassa de olika delarna i ersättningsmodellerna eftersom de är generellt framtagna och ska 
förbli så.  
 
Vår slutsats är att vi inte kan rekommendera någon av ersättningsmodellerna 
jordbruksnormen eller IAN-metoden som ersättningsmetod. Dessa är främst anpassade för 
ren markexpropriation, vilket även framgår av texten om ersättningsmetoderna (kapitel 6).  
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9.2 Fortsatt	utredning	
Uppsatsen har utrett om en specifik ersättningsmetod för att besluta om ersättning vid 
inrättande av vattenskyddsområden kan fastställas. Utredningen visar på att det inte går att 
finna en specifik ersättningsmetod, då ersättningen beslutas utifrån det enskilda fallet.  
 
Det som fortsatt kan utredas, är om det går att reglera ersättning på annat sätt. Vi 
rekommenderar att en utredning görs kring MB:s bestämmelser gällande de allmänna 
hänsynsreglerna. Detta för att bättre kunna reglera miljöskyddets betydelse och möjliggöra 
verkställande skyddsområden i alla kommuner, oberoende av ersättningens storlek. Som 
nämns i rättsfall M 7212–16 och i vår diskussion, framgår det att hög ersättning ges, vilket kan 
resultera i att kommuner inte har råd att inrätta det skydd som behövs för miljön. Om det sker 
en reglering kring bestämmelser i MB, kan eventuellt en rimlig ersättning fastställas för 
skyddsområden. Det kan nämnas att ExL:s bestämmelser inte är anpassade för 
skyddsområden, utan är utformade för att tillämpas vid intrångs- och 
rådighetsinskränkningar.  
 
Vid diskussion med Clara Lidberg har vi ställt äganderätten mot miljöhänsynen och tagit 
ställning till om äganderätten har fått för stor betydelse och miljöhänsynen en för liten 
betydelse? Genom diskussionen har vi kunnat konstatera att detta är en politisk fråga som 
behöver utredas på högre nivå.  
 
En lösning skulle kunna utgå från EU:s direktiv. Detta eftersom EU har upprättat ett 
vattendirektiv för att skydda och säkerställa vattenkvaliteten runt om i Europa. Det bör därför 
ligga i EU:s intresse att säkerställa att kommunerna och staten kan genomföra skyddsområden 
som krävs, utan att det blir för kostsamt. Om det för fastighetsägaren (jordbruksfastigheten) 
skulle innebära att en för låg ersättning ges vid ändrade bestämmelser, borde en högre 
ersättning eventuellt kunna kompensera upp förlusten, genom exempelvis EU-bidrag.  
 
När det kommer till vatten, finns det ingen specifik myndighet som har ansvar på samma sätt 
som det finns för vägar genom t.ex. Trafikverket. För vatten är det flera myndigheter som är 
inblandade och det blir svårt att konkretisera vem som bär ansvaret. Frågan är om det behövs 
inrättas en sådan myndighet och bör detta tas upp politiskt? 
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Bilaga	

Intervjufrågor  
 

1. Av 31 kap. 4 § MB framgår att fastighetsägaren har rätt till ersättning pga. beslut som 
innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av 
en fastighet avsevärt försvåras. Finns det någon klart definierad metod/modell som 
ska användas för att beräkna ersättning vid inrättande av vattenskyddsområden? Eller 
för övriga naturskyddsområden? 
 

2. Vilka parametrar i ersättningsmodellerna behöver anpassas utifrån situationen när 
man inrättar eller ändrar ett vattenskyddsområde? 

 
3. Stämmer det att man inte får ersättning för åtgärder som man behöver vidta för att 

uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i MB, för att det är ett arbete som man ändå är 
anses är skyldig att göra ändå? 
 

4. Var tar de allmänna hänsynsreglerna slut? Var går gränsen och var börjar 
ersättningsskyldigheten?  
 

5. Tidigare hade naturvårdsverket föreskrifter för bekämpningsmedel, där man 
preciserade de allmänna hänsynsreglerna. Att så länge man hänvisade till dessa 
hänsynsregler, utgick ingen ersättning.  Dessa föreskrifter togs emellertid bort, då det 
blev två parallella system, dvs. att man antingen kunde välja att hänvisa till 
föreskrifterna eller ha egna föreskrifter och att det då utgick ersättning. Det blev en 
rättsosäker situation för markägaren, beroende på hur kommunen valde att göra, dvs. 
att ersättning utgår eller inte. Rättsosäkerheten var motivet till att dessa föreskrifter 
togs bort, men samtidigt vill man inte försvaga miljöskyddet. 
 

a. Gäller dessa föreskrifter fortfarande? Eller är de helt ute ur bilden? I så fall har 
miljöskyddet försvagats avsevärt. Det är en spännande konflikt mellan 
egendomsskyddet och miljöskyddet och tanken var nog inte att miljöskyddet 
skulle försvagas. Frågan är då om det är så i praktiken? 

b. Ställs samma krav som uppställes enligt dessa föreskrifterna i de lokala 
vattenföreskrifterna? Ska ersättning då inte utgå? 
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