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Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av 
mark och rättigheter1 

Thomas Kalbro 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Vad legitimerar tvångsförvärv? Och vad är en skälig ersättning? Det är spörsmål 
som diskuteras inom rättsekonomin och denna uppsats skall försöka ge ett bi-
drag till den diskussionen.2 Uppsatsens syfte är inte att närmare analysera lag-
regler i nuvarande lagstiftning. I stället skall följande fråga belysas: hur borde 
lagstiftningen se ut i en ”perfekt” värld? Det är naturligtvis en idealiserad och 
teoretisk frågeställning. Men förhoppningsvis kan den ändock bidra till att kasta 
något ljus över lagregler som skall fungera i en, inte helt perfekt, verklighet.  

 

1 Vad legitimerar tvångsförvärv? 
För att lagstiftaren skall tillåta tvångsförvärv måste ändamålet med förvärvet 
vara av allmänt intresse (jfr. formuleringen i 2 kap. 18 § regeringsformen). Det 
förutsätter, för det första, att förvärvet är samhällsekonomiskt motiverat. De 
totala fördelarna med förvärvet måste alltså vara större än nackdelarna. 

Vidare krävs att förvärvaren behöver köpa ett visst bestämt markområde, 
dvs. det får inte finnas (realistiska) alternativa lokaliseringsmöjligheter för det 
ändamål för vilket förvärvet sker. Det kan exemplifieras med mark för vägar, 
järnvägar och kraftledningar. När ett specifikt markområde behövs för ett visst 
ändamål får säljaren en monopolsituation gentemot köparen – och därmed en 
mycket stark förhandlingsposition. I sådana fall kan säljaren pressa köparen att 
betala ett högre pris, jämfört med vad som skulle bli fallet om det funnits flera, 
konkurrerande, säljare. Tvångsförvärv kan således legitimeras med att köparen 

                                                        
1  Artikeln är publicerad i slutbetänkandet av 2002 års ledningsrättsutredning (SOU 

2004:7), Ledningsrätt, Bilaga 5. Syftet är att ge en rättsekonomisk grund för de diskus-
sioner ledningsrättsutredningen förde kring ersättningens storlek vid markåtkomst för 
mobiltelfonmaster. 

2  Framställningen bygger i huvudsak på Kalbro och Sjödin (1993), Ersättning vid fastig-
hetsreglering, Kalbro (1998), Ersättning vid expropriation – en principdiskussion; Kal-
bro (2002), Private Compulsory Purchase and the Public Interest samt Sjödin m.fl. 
(2002), Markåtkomst och ersättning. 
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inte skall behöva betala ett oskäligt högt pris på grund av att säljaren råkar inne-
ha strategiskt belägen mark. Med andra ord är ett centralt motiv för expropriativ 
lagstiftning att reglera den ersättning som skall betalas.3 Att säljaren befinner sig 
i en monopolsituation är ett nödvändigt – men inte tillräckligt – skäl att tillåta 
tvångsförvärv. Det krävs också att ändamålet med förvärvet är, allmänt uttryckt, 
viktigt. Man kan diskutera vilka ändamål som är ”viktiga”. Men ett minimikrav 
torde vara att ändamålet med förvärvet, direkt eller indirekt, har betydelse för en 
inte alltför liten grupp människor. 

Vid en juridisk prövning av om det föreligger ett allmänt intresse eller inte, 
är det fråga om en antingen-eller-bedömning. Svaret måste bli ja eller nej! Vid 
en mer nyanserad bedömning torde dock styrkan i det allmänna intresset kunna 
variera. Det kan ha betydelse för vad som skall anses vara en ”skälig” ersättning.  
Bl.a. Epstein (1985) menar att ersättningen bör kunna vara högre om allmänin-
tresset är mindre, vilket kommer att beröras senare. 
 

2 Vad är en skälig ersättning? 
Vad som är en skälig ersättning diskuteras, numera4, inte sällan utifrån säljarens 
perspektiv. Men som framgått har skälighetsfrågan två sidor. Å ena sidan skall 
köparen inte behöva betala ”för mycket”, genom att säljaren utnyttjar sin mono-
polställning och tillskansar sig ett pris som han i annat fall inte skulle kunnat få. 
Å andra sidan har säljaren ett berättigat krav på att få en ersättning som är rim-
lig. Ett minimikrav är då att säljarens situation inte försämras genom tvångsför-
värvet. Det motsvarar i princip det pris som säljaren skulle vara beredd att sälja 
sin mark för i en normal förvärvssituation – där det inte finns möjligheter att 
använda tvång.  

Ersättningsreglerna skall alltså vara skäliga ur såväl köparens som säljarens 
synvinkel. I detta avsnitt skall skäligheten diskuteras med utgångspunkt från 
följande fråga: 

 
• Vilket pris skulle en köpare och en säljare frivilligt komma överens om, när 

(1) köparen behöver just säljarens mark och (2) säljaren inte utnyttjar sitt 
strategiska markinnehav (monopolsituation) vid förhandlingar om priset? 
 

                                                        
3  Det bör också nämnas att risken för höga förhandlingskostnader i samband med mark-

förvärv kan vara ett ytterligare motiv för expropriativ lagstiftning. Även om en förvärva-
re har möjlighet att vända sig till flera potentiella säljare kan det vara ett ”allmänt intres-
se” att i vissa situationer reducera den tidsåtgång och andra kostnader som förhandlingar 
m.m. kräver. 

4  Till skillnad mot tiden för t.ex. expropriationslagens tillkomst, där argumentationen för 
köparen (det offentliga) synes ha varit mer framträdande. 
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Denna utgångspunkt för skäligheten kan tyckas rimlig i så måtto att det ger kö-
pare och säljare en likvärdig position. Säljaren skall inte behöva avstå sin mark 
till ett lägre pris än vad han/hon är beredd att frivilligt sälja den för. Och köparen 
skall inte behöva betala ett överpris på grund av att marken enbart kan förvärvas 
från en säljare.  

3 Allmänt om prisbildningen vid frivilliga för-
värv 

För att en försäljning av mark/fastigheter skall komma till stånd måste köparen 
och säljaren värdera marken olika. För att säljaren skall vara beredd att avstå sin 
mark måste köparen betala ett pris som minst uppgår till säljarens  individuella 
värde av egendomen.5 Samtidigt är köparen inte beredd att betala mer än vad 
han själv värderar marken till. En överenskommelse om priset måste alltså 
ligga mellan köparens och säljarens värden. Och på vilken nivå priset hamnar 
beror bl.a. på parternas förhandlingsstyrka.  

Skillnaden mellan köparens och säljarens värden utgör den ”vinst” som upp-
står vid förvärvet. Ligger priset nära säljarens värde, dvs. om priset är lågt, får 
köparen en större andel av vinsten. Och motsatsvis får säljaren en större andel av 
vinsten om priset är högt (se figur 1).  

 
Värde

 
 

Figur 1 Prisbildning och vinstfördelning vid en frivillig försäljning av en fastig-
het. Källa: Kalbro och Sjödin (1993). 

 
 
 
 

                                                        
5  Det ”individuella värdet” är det subjektiva värde som parterna ger den aktuella marken 

eller fastigheten. 
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4 Prisbildningen i en monopolsituation 
Som framgått har tvångsförvärvssituationer ett inslag av säljarmonopol. Givet 
detta faktum måste resonemanget om prisbildning och vinstfördelning i föregå-
ende avsnitt utvecklas något (se figur 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Prisintervall vid monopol respektive konkurrens. Källa: Kalbro 1998. 
 

Fortfarande gäller att det överenskomna priset måste ligga mellan köparens och 
säljarens värden. Men vad som skiljer monopolsituationen från konkurrensfallet 
är prisnivån. Eller annorlunda uttryckt: förutsättningarna för fördelningen av 
vinsten är olika. I monopolfallet kan köparen tvingas att acceptera ett högre pris, 
dvs. en lägre vinst, jämfört med om det funnits alternativa möjligheter att förvärva 
mark. 

Detta skall belysas med två exempel. 
 

Exempel 1 
Antag att SONYERICSSON tillverkar mobiltelefoner där en komponent kan kosta 70 kronor 
innan den aktuella telefonmodellen blir olönsam. För att tillverka komponenten används 
underleverantörer. I detta fall har två leverantörer, U1 och U2, visat intresse att producera 
komponenten. U1 är beredd att sälja till 40 kronor, medan det lägsta pris som U2 accepte-
rar är 30 kronor. (Dessa priser är i princip kända av både SONYERICSSON och underleve-
rantörerna). 
 Med dessa förutsättningar inleds förhandlingar med U2,, där en slutlig uppgörelse bör 
ligga mellan 30 och 40 kronor. Lägre pris än 30 kronor är U2 inte beredd att gå med på. 
Och ett högre pris än 40 kronor behöver SONYERICSSON inte acceptera, eftersom U1 är 
beredd att sälja för 40 kronor. 
 Köparens, SONYERICSSON, värde för telefonkomponenten är 70 kronor – det högsta 
belopp som kan betalas utan att telefonmodellen blir olönsam. Men detta värde saknar 
ändå betydelse för överenskommelsen med U2. Oavsett om gränsen för lönsamhet går vid 
70, 100 eller 200 kronor behöver företaget ändå inte betala mer än 40 kronor. Pristaket be-
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stäms nämligen av företagets alternativ i den här situationen, dvs. en uppgörelse med den 
”näst bäste” underleverantören U1. 

 
Om vi kopplar ovanstående exempel till figur 2 kan vi konstatera följande: Det 
lägsta priset säljaren accepterar är 30 kronor. Köparens maximala pris i en mo-
nopolsituation är 70 kronor, medan motsvarande belopp vid konkurrens är 40 
kronor. I en konkurrenssituation ligger prisintervallet för en överenskommelse 
mellan 30 och 40 kronor. 
 

Exempel 2 
Antag att VÄGVERKET skall bygga en väg med två möjliga vägsträckningar, antingen över 
fastigheten A eller fastigheten B. Båda sträckningarna bedöms vara likvärdiga vad gäller 
den samhällsekonomiska nyttan, dvs. VÄGVERKET värde av vägutbyggnaden. Dock finns 
det skillnader i grundläggningsförhållanden mellan fastigheterna. Anläggningskostnaden 
på fastigheten A är därför 50 000 kronor högre än på fastigheten B. Vid förhandlingar 
har ägaren till fastigheten A erbjudit sig att sälja sin mark för 25 000 kronor.  
 VÄGVERKET går nu även in i förhandlingar med ägaren till fastigheten B. För-
utsättningen är då att man inte behöver betala mer än 75 000 kronor (alternativ-
kostnaden i form av markersättning och fördyrade grundläggningskostnader på 
fastigheten A). Vid förhandlingarna framkommer att ägaren till B har ett värde – 
det lägsta pris som accepteras – som är 30 000 kronor. Medveten om detta och för 
att nå en överenskommelse erbjuder VÄGVERKET 40 000 kronor, vilket ägaren ac-
cepterar. 
 I detta exempel får alltså ägaren till fastigheten B en vinst på 10 000 kronor. Samtidigt 
gör VÄGVERKET en vinst på 35 000 kronor (alternativkostnaden för att dra vägen över 
fastigheten A, dvs. 75 000 kronor, minus ersättningen till ägaren av fastigheten B på 
40 000 kronor). 
 

En viktigt slutsats kan dras av de två exemplen. För att undvika att säljaren till-
godogör sig monopolvinst, bör utgångspunkten för vinstfördelningen inte vara 
den ”allmänna lönsamheten” i den verksamhet som förvärvaren bedriver. Det 
gäller oavsett om det är fråga om samhälls-, företags- eller fastighetsekonomisk 
lönsamhet. Vinsten bör i stället relateras till köparens alternativkostnad, dvs. 
kostnaden för att förvärva den ”näst bästa” marken i stället för den ”bästa”. 

I exemplet med Vägverket innebär det att säljaren dels får ersättning för sitt 
värde, dels en andel av vinsten. Men denna vinstandel är oberoende av Vägver-
kets värde, dvs. den samhällsekonomiska nyttan av den aktuella vägsträckning-
en. Vinsten – och ersättningen för mark – bestäms av att vägen lokaliseras till 
just fastigheten B, i stället för till fastigheten A. 

Ett analogt resonemang kan också föras i samband med markupplåtelser för 
mobiltelefonoperatörer. Om lagstiftaren skulle välja att införa ersättningsregler 
baserade på vinstfördelning är inte operatörernas totala vinster (eller förlus-
ter) i verksamheten av intresse. Vinsten bör i stället bestämmas med ut-
gångspunkt från operatörernas alternativ – den ”näst bästa” markupplåtelsen. 
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5 Individuellt värde och reservationspris 
Tidigare avsnitt har byggt på en viss begreppsmässig förenkling. Det har förut-
satts, att det lägsta pris som accepteras är säljarens individuella värde. Detta 
värde grundas på de framtida nyttor och uppoffringar – såväl monetära som icke-
monetära – som ägaren bedömer att utnyttjandet av fastigheten förväntas ge i fram-
tiden. 

Dock, för att vara begreppsmässigt korrekt: det lägsta pris som en fastighet 
kan säljas för är egentligen det s.k. reservationspriset (det pris som säljaren 
minst kräver för att inte välja att ”reservera” fastigheten för sig själv). Detta pris 
innehåller, utöver säljarens individuella värde, ytterligare två komponenter. Det 
är dels s.k. transaktionskostnader (utgifter, arbete, förhandlingar och annat 
”besvär” som uppkommer för ägaren i samband med en överlåtelse), dels sälja-
rens krav på en viss del av den vinst som uppkommer genom förvärvet. 
 

5.1 Transaktionskostnader 
När en hel fastighet säljs utgör transaktionskostnaderna normalt en mindre del 
av det pris ägaren begär. Men vid försäljning av en del av en fastighet, eller vid 
upplåtelse av rättigheter, kan transaktionskostnaderna uppgå till en stor del av 
den kompensation som säljaren begär. Särskilt vid små intrång med låga värden 
på egendomen måste transaktionskostnaderna ägnas speciell uppmärksamhet. 
Det kan i dessa fall krävas en kompensation för dessa kostnader, som kanske är 
större än värdet på den egendom som avstås, för att säljaren skall känna sig till-
fredsställd.  
 

5.2 Säljarens vinstkrav  
Kunskapen om hur prisbildning – och vinstfördelning – går till i praktiken är 
bristfällig. Att det sker någon form av vinstfördelning vid frivilliga överens-
kommelser är oomtvistat. Exempelvis är begreppet ”vänskapspris” en indikation 
på att en säljare kan ha olika reservationspris – eller snarare vinstkrav – beroen-
de på vem som är köpare och under vilka omständigheter överlåtelsen sker. 

Men, som sagt, hur vinstfördelningen närmare genomförs i olika situationer 
är inte klarlagt.6 En hypotes som framförts är att en säljare skulle kunna accepte-
ra en lägre andel av vinsten (eller ingen vinst alls) om ändamålet med ett tvångs-
förvärv upplevs som mycket ”allmännyttigt”. Motsatsvis skulle kravet på vinst 
och ersättning vara större om tvångsförvärvet avser mark för t.ex. kommersiell 
verksamhet. 

 

                                                        
6  Kalbro och Lind har i viss mån belyst frågan i samband med olika fastighetsbildnings-

åtgärder, se t.ex. Prisbildning och vinstfördelning (1999) och Valuing Easements (1999).  
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5.3 Reservationspriset – en jämförelse med marknads-
värdet 

Expropriativ lagstiftning7 baseras i princip på att ersättningen skall motsvara 
fastighetens marknadsvärde, eller minskning av marknadsvärdet då det är fråga 
om s.k. intrångsersättning. Det kan därför vara av intresse att utröna hur mark-
nadsvärdet förhåller sig till säljarens reservationspris. 

Vi kan då konstatera följande. En fastighetsägare säljer inte sin fastighet så-
vida han inte får minst sitt reservationspris. Blir han erbjuden ett lägre belopp 
väljer han att behålla fastigheten. Men är det erbjudna priset högre kan han/hon 
överväga att sälja den. Vi kan vidare förutsätta att det, vid en viss tidpunkt, är en 
relativt liten andel fastighetsägare som funderar på att sälja sina fastigheter. Det 
är bara de som av olika skäl är ”missnöjda” med sitt fastighetsinnehav, som bju-
der ut fastigheten på marknaden. Man kan uttrycka det som att ägarens tankegångar 
om försäljning uppstår när reservationspriset, av någon anledning, understiger 
(eller ligger i närheten av) marknadsvärdet. Därför består utbudssidan i marknads-
prisbildningen av de lägsta reservationspriserna. Och sålunda kan vi förutsätta, 
att för de flesta fastigheter måste ägarnas reservationspriser ligga över mark-
nadsvärdet. Om vi kunde mäta relationen mellan reservationspris och marknads-
värde för samtliga fastigheter, skulle detta förhållande i princip kunna illustreras 
som i figur 3.  

 

 
Figur 3 Schematisk beskrivning av relationen mellan reservationspris och 

marknadsvärde för ett fastighetsbestånd. Källa: Kalbro 1998. 
 

I figur 3 har ägaren till fastigheten A ett reservationspris som ligger strax under 
marknadsvärdet och följaktligen finns anledning att sälja den. Några sådan fun-

                                                        
7  Där fastighetsbildningslagens s.k. vinstfördelningsregler i 5 kap. 10 a § inte är tillämpli-

ga. 

Reservationspris
Marknadsvärde

1 .0

A

B

Fastigheter

 



 10

deringar har emellertid inte ägaren till fastigheten B, eftersom reservationspriset 
i det fallet är högre än marknadsvärdet. 

 
 

6 Teori och praktik 
Om vi, så långt, sammanfattar den teoretiska diskussionen om en legitim ersätt-
ningsnivå bör lagstiftningens ersättningsregler bygga på följande grunder: 
 
• Säljaren skall, för det första, vara berättigad till en ersättning som motsvarar 

hans/hennes individuella värde på egendomen plus ersättning för transak-
tionskostnader. Därutöver skall det betalas en skälig andel av den vinst som 
uppstår.  
 

Detta leder till slutsatsen att ersättningen i ”expropriationsfallen”, dvs. kompen-
sation med marknadsvärdet, i många fall är för snålt tilltagen. Ersättningsregler-
na borde vara generösare! Denna slutsats är dock inte okomplicerad om vi ser 
till ersättningsreglernas funktion i praktiken. 
 
 

7 Vilka ersättningar betalas i praktiken? 
Ett syfte med ersättningsbestämmelser är att ge ”spelregler” för förhandlingar 
mellan köpare och säljare – och således skapa förutsättningar för frivilliga över-
enskommelser.8 Ersättningsreglerna skall alltså lägga grunden för ett förhand-
lingsklimat där säljarna upplever att de i slutändan får ”tillräcklig” kompensa-
tion och att köparna inte behöver betala ”för mycket”.  

I praktiken kommer köpare och säljare överens om priset i den absoluta 
merparten, 90–95 procent, av de fall där tvångsförvärv kan tillämpas.9 Priset vid 
dessa frivilliga överenskommelser kan antas landa på en högre nivå än vad rätts-
reglerna föreskriver. I annat fall torde inte säljaren gå med på någon överenskom-
melse. För förvärvaren finns också incitament att ingå en överenskommelse på en 
högre prisnivå p.g.a. minskade förhandlings- och domstolskostnader, ökad 
good-will etc. Med andra ord betalas en förhöjd ersättning – en ”bonus” – till 
säljaren i överenskommelsefallen. Betyder det att dagens ersättningsregler är 
legitima genom att de, i praktiken, oftast resulterar i en skälig ersättning? 

Poängen med att ställa den frågan är, att mer generösa ersättnings-
bestämmelser förändrar förhandlingspositionerna mellan köpare och säljare. Eller 

                                                        
8  Enligt 2 kap. 12 § ExL finns ett förhandlingskrav vid expropriation. Se t.ex. Bouvin och 

Stark (1989), Expropriationslagen en kommentar (s. 116). 
9  Se Norell (2001, s.105); Ersättning för intrång på jordbruksfastigheert. 



Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv 

 11

annorlunda uttryckt: ”golvet” för den lägsta ersättning säljaren måste acceptera 
förskjuts uppåt. I så fall – givet att säljaren får en bonus oberoende av vilka 
ersättningsregler som gäller – kommer ersättningsnivån att stiga. Det skulle 
kunna leda till att ersättningen vid överenskommelser överstiger säljarnas reserva-
tionspriser – och i den meningen blir alltför generösa. 

Ovanstående resonemang är naturligtvis spekulativt. Av flera skäl. Bl.a. sak-
nas bredare kunskap om säljarnas reservationspriser. När det gäller de faktiska 
ersättningar som betalas vid överenskommelser anger Ekbäck10 att de överstiger 
marknadsvärdet med i storleksordningen 10–15 procent. Huruvida ett sådant 
”påslag” är tillräckligt kan diskuteras. En personlig gissning är att säljarnas re-
servationspris, i många fall, torde ligga mer än 15 procent över marknadsvär-
det.11 Om denna bedömning är riktig torde det finnas utrymme för ändring av 
lagstiftningen, utan att det leder till att säljaren blir överkompenserad. Men hur 
stort utrymme; det är frågan? 

7.1 Hur skall ersättningsreglerna utformas i praktiken? 
Reservationspriset är subjektivt och det är bara säljaren (om ens denne?) som 
kan bedöma detta. Av uppenbara skäl kan man inte gå till säljaren och fråga: 
”Säg oss Ditt reservationspris och Du kommer att få en ersättning som mot-
svarar detta pris”. Skall man relatera ersättningen till reservationspriset måste 
man i praktiken finna någon form av ”objektivt reservationspris” (ett, inom paren-
tes, något motsägelsefullt värdebegrepp). 

Ett möjligt tillvägagångssätt skulle då kunna vara att, genom empiriska un-
dersökningar, försöka få en grov uppfattning om relationen mellan marknads-
värdet och reservationspriset för ”normala” fastighetsägare.12 T.ex. skulle resul-
tatet kunna bli att reservationspriset ligger 25, 50 etc. procent över marknads-
värdet. Även om detta, generellt sett, skulle leda till skäligare ersättningsnivåer 
är denna lösning inte perfekt. Genom att normera ersättningen till ”normala” 
fastighetsägare blir effekten, att ägare med höga reservationspriser inte blir 
kompenserade fullt ut – och att ägare med låga reservationspriser blir överkom-
penserade. En effekt som kanske måste accepteras, om inte det bästa skall bli det 
godas fiende. 

 

                                                        
10  Ekbäck (2000, s. 196); Förfaranden vid planering och markåtkomst. En rättsekonomisk 

analys. 
11  Lindeborg (1986), Icke-monetära nyttors betydelse för värdet på skogsmark, indikerar 

att reservationspriset för skogsmark kan ligga i storleksordningen 100 procent, eller mer, 
över marknadsvärdet.  

12  Att sådana undersökningar kan genomföras har visats av Lindeborg (1986).  
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8 Ersättningsregler och effektivitet 
Ersättningsregler har inte som enda syfte att åstadkomma en skälig ersättning. 
Reglerna ingår i ett större markpolitiskt komplex där målsättningen är att ge 
förutsättningar för en totalt sett lämplig, ”effektiv”, markanvändning. De betyder 
att de ändamål för vilket tvångsförvärv sker bör vara samhällsekonomiskt lön-
samma. Det värde som tillskapas genom tvångsförvärvet måste därför överstiga 
det värde som kan uppnås om förvärvet inte genomförs.13 

Den samhällsekonomiska lönsamheten av ett expropriationsföretag är oberoen-
de av ersättningens storlek. Ersättningen bestämmer ”bara” hur vinsten fördelas 
mellan säljare och köpare. Således är ersättningsnivån primärt en fördelnings-
fråga mellan köpare och säljare. 

Det betyder dock inte att utformningen av ersättningsbestämmelser behöver 
vara helt betydelselös från lönsamhetssynpunkt. Från teoretisk synvinkel får inte 
ersättningen vara för låg. Då kan kostnaden för att expropriera upplevas som 
alltför förmånlig av förvärvaren. Det skulle kunna leda till dels att tvångsför-
värv utnyttjas i alltför hög omfattning, dels att förvärv sker för ändamål som inte 
är samhällsekonomiskt motiverade. Mot den bakgrunden kan den samhällseko-
nomiskt ”riktiga” ersättningen approximeras med fastighetsägarens reserva-
tionspris.14 (Observera att denna ersättningsnivå i princip överensstämmer med 
vad som är en legitim ersättning ur säljarens synvinkel). 

Men här bör kanske teoretiska diskussioner göra halt inför verkligheten. 
Problemet med ”okynnesexpropriationer” måste betraktas som obefintligt. Som 
bekant finns dessutom legala restriktioner för när tvångsförvärv får tillgripas.  

                                                        
13  För att vara något mer precis; denna värdeskillnad måste vara större än de s.k. trans-

aktionskostnader som uppstår för att genomföra expropriationen  
14  En komplicerande faktor är förekomsten av s.k. externa effekter som inte behöver beak-

tas av köpare och säljare vid marknadsprisbildningen. Negativa externa, t.ex. miljöstör-
ningar och estetiska störningar, kan medföra att det samhällsekonomiska värdet är lägre 
än marknadsvärdet. Å andra sidan kan det finnas positiva externa effekter, t.ex. möjlighe-
ten att utnyttja en skogsbruksfastighet enligt allemansrätten, som medför att det sam-
hällsekonomiska värdet är högre än fastighetens marknadsvärde. Det kan också nämnas 
att ersättningen, från effektivitetssynpunkt, kan vara för hög. Men det är ett specialfall 
som inte berörs här, se Kalbro (2003), Har expropriationslagens presumtionsregel spe-
lat ut sin roll? 
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9 Reflektioner kring ledningsrätt och 3G-
master 

Som framgått krävs att ändamålen för tvångsförvärv är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Huruvida det förhåller sig så när det gäller utbyggnaden av 3G-nätet 
är en fråga under debatt. Möjligen måste en slutlig utvärdering av detta gigantis-
ka infrastrukturprojekt anstå ett par år – eller årtionden! 

* 

Ett annat villkor för att tvångsförvärv skall kunna sanktioneras är att förvärvaren 
behöver ett visst bestämt markområde. Men är det verkligen så att 3G-master 
måste lokaliseras till bestämda markområden? Om det gällde ett begränsat antal 
master är svaret uppenbarligen; nej! Då skulle det finnas ett stort antal olika 
lokaliseringsalternativ för dessa master. En sådan valmöjlighet skulle alltså inte 
legitimera tvångsförvärv.  

I det aktuella fallet rör det sig emellertid inte om ett fåtal master. Det är i 
stället fråga om ett sammanhängande system av många master. Det hävdas där-
för, att när lokaliseringen av en mast är given kommer denna mast att styra loka-
liseringen av andra master. Vid utbyggnaden av hela mastsystemet måste alltså 
varje enskild mast i praktiken lokaliseras inom ett begränsat område. 

3G-operatörerna, av olika skäl, har kommit i tidspress. Och det har naturli-
gen stärkt säljarnas förhandlingsläge. En intressant fråga är om en sådan tids-
press i sig skulle kunna motivera expropriationsmöjligheter i syfte att förhindra 
”monopolistiskt beteende” från säljarnas sida?  

* 

Ändamålet med tvångsförvärv skall, allmänt uttryckt, vara viktigt. Man må ha 
olika uppfattningar om värdet av kommunikation via mobiltelefoner. Men i stort 
torde nog många hålla med om att det är en viktig verksamhet som har, och 
kommer att få, stor betydelse. 

* 

Så till frågan om ersättningens ”skälighet”. Flera, bl.a. Epstein (1985), har framfört 
åsikten att graden av allmänintresse vid tvångsförvärv kan spelar en roll för 
ersättningens storlek. Om ändamålet med förvärvet är att tillgodose ett behov 
för många, dvs. om det sker en ”diffus spridning” nettofördelarna/vinsten till en 
större allmänhet (inkl. den som avstår mark), kan det vara skäligt att ersättnings-
nivån är lägre. Är de markförvärv som görs av Vägverket i syfte att bygga skat-
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tefinansierade riks- och länsvägar ett exempel på en sådan situation? Om där-
emot fördelarna endast gynnar en klart avgränsad grupp kan det uppfattas som 
rimligt att ersättningen är högre. Kan det exemplifieras med en fastighetsre-
glering mellan två bostadstomter? I så fall har lagstiftaren tänkt rätt, eftersom 
vägrättsupplåtelsen skall ske enligt expropriationslagens regler medan tomtbild-
ningen skall genomföras enligt fastighetsbildningslagens vinstfördelningsregler 
(5 kap. 10 a § FBL).  

Det kan diskuteras om dagens gränsdragning mellan ”expropriationsfallen”, 
dit ledningsrättsupplåtelser hör, och den högre kompensation som ibland skall 
betalas enligt FBL är rimlig. Men det torde förutsätta mer utförliga och nyanse-
rade analyser av arten/graden av allmänintresse i olika situationer. Och då bör 
kanske inte analysen enbart begränsas till ledningsrättslagens tillämpningsområ-
de.  

* 

Om ett införande av vinstfördelning skulle övervägas för ledningsrättupplåtelser 
i vissa situationer är frågan dels hur vinsten skall uppskattas, dels fördelas.  

Vad är t.ex. vinsten när ledningsrättshavaren är ett vinstdrivande företag av 
typen mobiltelefonoperatör. Med stöd av tidigare redovisade exempel menar jag, 
att utgångspunkten för fördelningen inte bör vara förvärvarens ”allmänna lön-
samhet” (och det gäller oavsett om det är fråga om samhälls-, företags- eller 
fastighetsekonomisk lönsamhet). Det betyder att mobiltelefonoperatörernas 
totala vinster – eller förluster – i verksamheten saknar intresse. Vinsten bör i 
stället bestämmas med utgångspunkt från en jämförelse mellan ”den bästa” och 
den ”näst bästa” ledningsrättsupplåtelsen”. 

När det gäller fördelning av vinsten kan konstateras att kunskaperna om hur 
detta sker i olika situationer är begränsad. Mot den bakgrunden ter sig formule-
ringen i 5 kap. 10 a § FBL mycket ändamålsenlig. Förutom att säljaren skall få 
ersättning för sin skada, skall det dessutom ske ett påslag på ersättningen ”med 
skälig hänsyn till det särskilda värde egendomen har för tillträdaren”. Bestäm-
melsen säger alltså att säljaren, i vissa situationer, skall vara berättigad till en 
förhöjd ersättning jämfört med expropriationslagens regler.15 Något krav på att 
närmare beräkna vinsten, eller att närmare redovisa efter vilka andelar vinsten 

                                                        
15  Avgörande för hur vinstfördelningen sker är vilket värdebegrepp vinsten baseras på – 

marknadsvärdet eller parternas reservationspris. T.ex. grundas fördelningen enligt FBL 
på köpares och säljares marknadsvärden. Det kan medföra att det som synes vara en 
vinstfördelning, med utgångspunkt från tillträdarens och avträdarens marknadsvärden, 
faktiskt kan innebära att säljaren inte får en kompensation som uppgår till hans/hennes 
individuella värde. Den lagstadgade ”vinstfördelningen” leder alltså till en förlust för säl-
jaren enligt hans egen uppfattning! Se Kalbro och Sjödin (1993, s. 35–39), Ersättning 
vid fastighetsreglering..  
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skall fördelas, finns alltså inte. Det är upp till rättstillämpningen att bestämma 
det ”skäliga påslag” som en säljare bör få i olika situationer.  
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