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Abstract 

In December 2005 the government ordered a group to investigate the compensation law of 

expropriation. The purpose was to change the law so that it would reflect today’s conditions 

of expropriation.  The result of the investigation was that some changes were made in the 

law of expropriation. The aim of the changes was to strengthen the ownership of properties. 

Following changes was made in august 2010; the deduction of tolerance was rescinded as 

well as the rule of presumption and a new rule was added saying that the market 

value/decrease in market value should be multiplied with 25 percent when the 

compensation was calculated.  

 

The aim of this thesis is to investigate how Trafikverket has experienced these changes from 

2010. The thesis focus on following questions; how the valuation of the market value is 

done, if the compensation for the market value/decrease in market value has increased with 

25 percent and if the landowners get compensation for the same damages as earlier. The 

results of each question is dedicated an own chapter where we present the result in text 

followed by a short analysis, the analysis is further developed in the discussion. 

 

Some land negotiators at Trafikverket was interviewed, in aim to get knowledge in how the 

process of valuation was done. Interviews with people with special knowledge in the subject 

was also being made, in order to get more deepen knowledge for the subject. To see if the 

landowners get compensation for the same damages as before august 2010, some 

agreements for the acquisitions of land was analysed. 

 

The conclusion from the interviews and the analysis of the agreements is that land 

negotiators at Trafikverket use different methods in order to value the market value. In 

particular, we can state that the documentation for this can be improved. It has been hard to 

find out if the compensation for the market value/decrease in market value has increased 
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with 25 percent, because we did not find enough with information for this in the 

agreements. Though, the interviews show that the increase is different depending on which 

land negotiators who has made the valuation. This is because some land negotiators now 

use lower initial values while some does the valuation exactly as they did before august 

2010. We can also conclude that the landowners get compensation for the same damages as 

earlier. Finally, we can conclude that the land negotiators at Trafikverket have experienced 

the extra 25 percent as a necessary change in the law of expropriation. They also think that 

25 percent is a good level and they do not experience the process more complicated 

because of this changes.  
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Sammanfattning 

I december 2005 tillsattes en grupp av regeringen som bads utreda ersättningslagstiftningen 

vid expropriationsändamål. Syftet var att se över om ersättningsbestämmelserna kan 

utformas så att de avspeglar nutida partsammansättningar vid expropriation samt det 

vinstsyfte som många gånger ligger bakom expropriation. Regeringens utredning slutade i 

tre lagändringar som började gälla från augusti 2010 med främsta syfte att stärka 

äganderätten till fastigheter. De ändringar som gjordes i expropriationslagens 

ersättningsbestämmelser var att ett schablonpåslag på fastighetens 

marknadsvärde/marknadsvärdeminskning kom till, toleransavdraget upphävdes och 

presumtionsregeln upphävdes. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om lagändringarna har lett till några effekter för 

Trafikverket. Studien grundar sig på tre centrala frågor; hur värderingen görs för att fastställa 

markägarens ersättning, om löseskilling/intrångsersättning har ökat med 25 procent samt 

om ersättningsposterna har förändrats efter lagändringarna. Resultaten för varje fråga 

tillägnas ett eget kapitel och redovisas i text åtföljt av en kort analys.  

 

Studien grundas på intervjuer med fem markförhandlare på Trafikverket samt två 

sakkunniga i ämnet, detta för att främst ta reda på hur de gör för att komma fram till ett 

slutligt bedömt marknadsvärde samt för att få mer förståelse för lagändringarna. Även en 

fallstudie har gjorts där tre av Vägverkets projekt med tillhörande vägrättsavtal har 

undersökts för att se om det är samma poster nu som innan lagändringarna som markägarna 

får ersättning för.  

 

Slutsatsen är att markförhandlarna på Trafikverket använder sig av olika metoder 

sinsemellan i värderingen till att komma fram till ett bedömt marknadsvärde. Detta är vad vi 

kan konstatera utifrån intervjuerna samt analysen av vägrättsavtalen. Framförallt kan vi 

konstatera att dokumentationen för detta kan förbättras väsentligt. Huruvida ersättningen 
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har ökat med 25 procent är svårt att fastslå då vi inte fann önskad information i 

vägrättsavtalen, men intervjuerna visar på att även detta är olika beroende på vilken 

markförhandlare som utför värderingen, då vissa numera använder sig av lägre 

ingångsvärden medan vissa gör precis på samma sätt som det gjorde innan lagändringarna. 

Ytterligare kan vi dra slutsatsen att fastighetsägarna får ersättning för samma poster nu som 

tidigare. Slutligen kan vi konstatera att markförhandlarna på Trafikverket har upplevt att 

schablonpåslaget om 25 procent var en nödvändig ändring i ExL. De anser även att det 

hamnade på en rimlig nivå samt att processen inte upplevs krångligare eller mer utdragen 

p.g.a. de nya lagändringarna. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Äganderätten till en fastighet karakteriseras av att ägaren har rätt att använda sin egendom, 

rätt att utesluta andra från att utnyttja egendomen samt rätt att överlåta egendomen 

genom försäljning m.m. Det finns dock legala inskränkningar i rättigheterna vilka gör att 

ägaren inte är helt fri till att använda, utesluta och överlåta sin egendom. Expropriation är en 

legal inskränkning av äganderätten som innebär att fastigheten i sin helhet övergår till en ny 

ägare eller tas i besittning med nyttjande- eller servitutsrätt. Vid byggande av vägar skapas 

en nyttjanderätt i form av vägrätt. Ägaren till en fastighet som tas i anspråk är enligt lag 

berättigad till ersättning. Rätten till ersättning finns först främst reglerad i regeringsformens 

2 kap 18 § men huvudregleringen av ersättningen finns i 4 kap. ExL. Ersättningsrätten 

innebär att den drabbade ska hållas skadelös och att inte enbart symboliska belopp ska 

betalas ut.    

 

I december 2005 tillsattes en statlig utredning för att utreda ersättningslagstiftningen vid 

expropriation1. De ersättningsregler som skulle utredas fick sin utformning i början av 1970-

talet och sedan dess har samhället genomgått stora förändringar. Syftet var att se över om 

ersättningsbestämmelserna kan utformas så att de avspeglar nutida partsammansättningar 

vid expropriation samt det vinstsyfte som många gånger ligger bakom expropriation. Kritiker 

ansåg att det egendomsskydd som finns i regeringsformen inte återspeglades i den 

ersättning som utgick för mark som togs i anspråk med tvång för att tillgodose det allmänna 

intresset. Storleken på ersättningen är en av flera faktorer som tillsammans indikerar på hur 

starkt egendomsskyddet är. Regeringens utredning utmynnade i en regeringsproposition 

med förslag till tre lagändringar som började gälla från augusti 2010 med främsta syfte att 

stärka äganderätten till fastigheter2.  

 

I och med lagändringarna uppstod en del tveksamheter ute bland myndigheter och företag. 

Trafikverket var en av de myndigheter som var kritiska till ändringarna. En del konsekvenser 

och effekter förväntades uppstå.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om lagändringarna har lett till några 

effekter för Trafikverket.  Studien syftar till att ge svar på följande frågeställning:  

 

 Hur görs värderingen för att fastställa markägarens ersättning? 

 Har löseskillingen/intrångsersättningen ökat med 25 procent? 

 Har ersättningsposterna förändrats efter lagändringarna?  

                                                      
1
 SOU 2007:29  

2
 Prop. 2009/10:162 
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1.3 Definitioner 

Expropriation = när en enskild fastighetsägare med hänsyn till ett allmänt intresse tvingas 

avstå sin fulla äganderätt till fastigheten.  

 

Trafikverket = den myndighet som ansvarar för de allmänna och statliga vägarna i Sverige. 

De ansvarar för hur vägtransportsystemet utvecklas och förvaltas.  

  

Vägrättsavtal = det avtal som upprättas mellan Trafikverket och fastighetsägaren då mark 

tas i anspråk för att bygga en allmän väg. I detta avtal regleras bland annat vilka rättigheter 

Trafikverket respektive fastighetsägaren åtar sig samt vilken ersättning fastighetsägaren är 

berättigad. 

 

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

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

tvång. 

 

Värderingsmetod = vid beräkning av ersättning används olika värderingsmetoder. Vanligast 

är att ortprismetoden används.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 är inledande. 

Kapitel 2 beskriver använda metoder och tillvägagångssätt. 

Kapitel 3 inleder med att beskriva skälen till lagändringarna av ersättningsreglerna och 

avslutar med att presentera de lagändringar som genomfördes.  

Kapitel 4 redogör gällande ersättningsreglering som finns i 4 kap. ExL samt vilka 

värderingsmetoder som används vid markåtkomst.  

Kapitel 5 tar upp synpunkter, förutspådda konsekvenser och remissutlåtanden från 

Trafikverket. 

Kapitel 6 ger en kort presentation av det tillvägagångssätt som Trafikverket använder vid 

markåtkomst och ersättningsberäkning. 

Kapitel 7 redovisar resultatet för hur värderingen görs för att fastställa markägarens 

ersättning. Innehåller även en analys av resultatet. 

Kapitel 8 redovisar resultatet beträffande om löseskillingen/intrångsersättningen ökat med 

25 procent. Innehåller även en analys av resultatet. 

Kapitel 9 redovisar resultatet för om ersättningsposterna har förändrats efter 

lagändringarna. Innehåller även en analys av resultatet. 

Kapitel 10 summerar det viktigaste från de tre föregående kapitlen. Presenterar även förslag 

på förbättringar för Trafikverket samt förslag på framtida forskning. 
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2 METOD  

2.1 Litteratur 

Som ett första steg i vår studie valde vi att noggrant läsa på ersättningsreglerna i ExL. Sedan 

läste vi facklitteratur om fastighetsvärdering, markåtkomst och ersättning. Därefter har 

större delen av litteraturstudien fokuserats till juridiska texter om lagändringarna angående 

ersättningsreglerna som SOU, propositioner och lagrådsremiss. Detta gjorde vi för att förstå 

bakomliggande motiv till lagändringarna samt för att se hur sakkunniga angående 

expropriationsersättning resonerade kring detta.  

2.2 Intervjuer 

Som en del i vår studie har vi valt att genomföra intervjuer. Vi har intervjuat fem 

markförhandlare, som alla jobbar på Trafikverket på olika kontor runtom i Sverige. Tre 

markförhandlare intervjuades muntligt och två intervjuer genomfördes via mail. Detta 

gjorde vi för att få mer djupgående kunskap i hur processen för expropriation för väg går till 

men främst för att höra hur de upplevt dessa lagändringar och hur den rent praktiskt har 

påverkat värderings- och ersättningsprocessen vid expropriation. Vi valde därför att 

intervjua markförhandlare som jobbat med ersättningsärenden för expropriation både innan 

och efter det att reglerna i ExL gjordes om. 

 

Vi har även intervjuat två personer som är sakkunniga i detta ämne och som jobbar på 

Lantmäteriet. Syftet med de intervjuerna var att få deras åsikter om lagändringarna samt 

större förståelse för den. Frågorna i de intervjuerna utgick en del från funderingar och tankar 

som uppstått då vi läst propositioner och SOU, medan de frågor vi ställt till 

markförhandlarna på Trafikverket mer handlat om hur ändringarna i ExL påverkat deras 

arbetsprocess vid bestämmandet av markägarens ersättning. Alla intervjufrågor hittas i 

slutet av arbetet bland bilagorna.  

 

Intervjuerna är av kvalitativ metod då vi valt att intervjua ett mindre antal personer med 

intervjufrågor som ger utrymme för beskrivande svar. Merparten av intervjuerna valde vi att 

genomföra muntligt, då vi ansåg att detta sätt ger mest och bäst uttömmande svar och det 

ges möjlighet till följdfrågor för frågeställaren samt möjlighet vid behov att förtydliga frågan 

för respondenten.  

 

I en utredning gjord av Riksrevisionen från 2005 undersöktes processen för marklösen och 

om förutsättningar finns för rätt ersättning. I utredningen granskades flera svenska 

myndigheter. Trafikverket fick i denna en del kritik bl.a. för dokumentation för värderingen. 

Naturvårdsverket var en av de myndigheter som fick bäst kritik och därför har vi i vår studie 

valt att genomföra en jämförelse i dessa två myndigheters värderingsprocess. Vi har 

intervjuat Rickard Arvidsson, handläggare på Naturvårdsverket, för att få en uppfattning om 

hur de genomför värderingen vid markintrång.    
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Intervjusvaren har vi valt att presentera i form av löpande text, både i teoridelen och i de 

kapitel vi redovisar resultaten. De sakkunnigas svar har först och främst vävts in i 

teoriavsnitten medan markförhandlarnas svar endast återfinns i resultatavsnitten.  

2.3 Fallstudie 

Vi har även valt att bygga vår uppsats på en fallstudie där materialet som vi använt är 

vägrättsavtal från Trafikverket. Studien har framför allt genomförts i syfte att besvara frågan 

om ersättningsposterna har förändrats efter lagändringarna. Vi valde vägrättsavtal som 

underlag för att det är den handling för vägbyggnadsprojekt som mest berörs av 

lagändringarna. Vi ansåg också att en kombination av intervjuerna tillsammans med 

analysen av vägrättsavtal skulle vara bästa sättet att söka svar på den frågeställning som vi 

grundat detta arbete på.  

 

De vägrättsavtal vi använt är från tre olika vägbyggnadsprojekt i Mellansverige, för varje 

projekt har det funnits avtal som upprättats både innan och efter ändringarna av 

ersättningsreglerna. Vi tog i överkant och valde med god marginal att plocka ut 40 avtal som 

vi skulle grunda vår analys på. Några avtal fick sedan sållas bort p.g.a. att de inte innehöll 

någon information som vi kunde gå vidare med eller som var användbar i vår studie. Därmed 

valdes 31 avtal ut som vi sedan gått vidare med. Varje avtal och dess ersättningsposter samt 

ersättningssummor har vi sammanställt i ett excel-dokument utifrån en mall som är 

utformad av Trafikverket.  

 

Mallen ingår i ett dokument med riktlinjer som Trafikverket har satt upp. Det innehåller bl.a. 

riktlinjer för vilka ersättningsposter en markägare kan få ersättning för. Riktlinjerna har 

utformats i en mall utifrån dagens gällande lag och innehåller fyra huvudgrupper; 

Löseskilling/intrångsersättning, annan ersättning, ersättning för både 

marknadsvärdeminskning och annan ersättning och övrigt. Trafikverket hade även innan 

lagändringarna en mall som de utgick från när de skulle bestämma ersättning vid 

markåtkomst. Denna mall var också kategoriserad i fyra huvudgrupper; köp, 

marknadsvärdeminskning, annan skada samt ersättning som avser både 

marknadsvärdeminskning och annan skada.  

 

I båda mallarna finns under varje huvudgrupp olika ersättningsposter. Mallarna finns 

presenterade i bilaga 1 och 2. Vi har använt dessa mallar i vår undersökning av 

vägrättsavtalen. Vi har undersökt specifikationerna som finns bifogade till vägrättsavtalen. 

Utifrån dessa specifikationer har vi kunna fört in ersättningsbeloppen i Trafikverkets mall. Till 

hälften av de vägrättsavtal vi har studerat har det inte funnits någon specifikation och i vissa 

av avtalen har markförhandlarna inte kunnat specificera vad markägarna fått ersättning för. 

Dessa ersättningsbelopp är i vägrättsavtalen kategoriserade under en post som heter övrigt. 

Denna post finns inte med i de mallar vi har studerat. Därför har vi under varje 

huvudkategori i respektive mall lagt till posten övrigt. Viktigt att poängtera här är att i 
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avtalen har det varit tydligt till vilken huvudkategori ersättningen har tillhört, därför har 

detta inte på något sätt påverkat de beräkningar vi genomfört. 

 

Genom detta har vi fått en uppfattning om vad Trafikverket ger ersättning för och även hur 

stor andel av total utbetald ersättning som utgått för varje huvudgrupp i respektive projekt 

och sedan totalt i alla projekt. Utifrån denna sammanställning har vi sedan kunnat dra 

slutsatsen om ersättningsposterna har förändrats efter lagändringarna och om annan 

ersättning har ökat. Två exempel på vägrättsavtal finns bifogade längst bak i arbetet.  

2.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår studie till expropriationsfall för vägbyggnation hos Trafikverket. 

Anledningen till att vi valt att fokusera på endast vägprojekt är bl.a. att det är ett av de 

vanligare expropriationsfallen och därmed finns det mycket material att tillgå. Vi valde 

Trafikverket för att de utför vägprojekt, de har påverkats av ändringarna i ExL samt ansåg vi 

det intressant att undersöka hur just det företaget upplevt lagändringarna.  
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3 ERSÄTTNING OCH VÄRDERING ENLIGT EXPROPRIATIONSLAGEN 

3.1 Ersättningsbestämmelser 

Vid expropriation gäller principen att den vars mark eller rättighet som blir föremål för 

expropriation ska hållas skadelös. Fastighetsägaren ska med andra ord ha samma 

förmögenhetsställning efter som före expropriationen3. För att ersättning ska komma på tal 

måste det uppstått en ekonomisk mätbar skada vilket innebär att inga så kallade 

affektionsvärden hos fastighetsägaren ersätts och lika så inga ideella skador4. Skadan måste 

även vara av adekvat kausalitet, alltså att det måste finnas ett orsakssamband mellan 

expropriationen och skadan samt att skadan även ska vara beräknelig och inte endast vara 

en slumpmässig följd av expropriationen.  

3.1.1  Löseskillning/intrångsersättning  

4:1 ExL utgör huvudregeln för hela ersättningssystemet. 

 

1 § 

För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den 

mån inte annat följer av vad som sägs nedan, löseskilling 

betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens 

marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, ska 

intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den 

minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer 

genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren 

genom expropriationen, ska även sådan skada ersättas. 

Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive 

intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet 

respektive marknadsvärdeminskningen. Detta gäller dock inte 

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

Expropriationsersättning ska inte betalas för mark eller 

annat utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en 

detaljplan ska användas för en sådan allmän plats för vilken 

kommunen är huvudman. 

Har den exproprierande åtagit sig att vidta åtgärd för att 

minska skada, ska hänsyn tas till det när ersättningen enligt 

första stycket bestäms, om åtagandet är sådant att det 

skäligen bör godtas av den ersättningsberättigade. 

Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har 

nyttjanderätt eller servitutsrätt, ska vid bestämmande av 

fastighetens värde hänsyn inte tas till förbättring, vilken 

fastigheten har vunnit genom arbete eller kostnad, som den 

                                                      
3
 Prop. 1971:122 s. 165 

4
 SOU 2008:99 s. 126 
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exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt har 

övergått till denne, lagt ned på fastigheten utöver vad som 

ålegat honom. 

 

I denna paragraf tillgodoses den första ovan nämnda principen genom att ersättningen ska 

motsvara fastighetsägarens förmögenhetsminskning. Undantag från denna princip får bland 

annat göras om skadeförebyggande åtgärder inte genomförts eller att influenser från 

expropriationsföretaget påverkat marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen. En närmare 

beskrivning av dessa undantag ges nedan i avsnitt 3.1.2-3.1.4. På grund av att dessa 

undantag delas ersättningen upp i tre olika poster:  

 

- Löseskilling 

- Intrångsersättning 

- Annan ersättning 

 

Enligt paragrafen ska löseskilling betalas ut då en hel fastighet exproprieras och den ska 

motsvara fastighetens marknadsvärde. Intrångsersättning ska betalas då en del av en 

fastighet exproprieras och ska motsvara marknadsvärdeminskningen av fastigheten. 

Minskningen kan i detta fall bero på både avståendet av den mark som tagits i anspråk och 

de skador som uppstår på restfastigheten. Slutligen ges ersättning för övrig skada av 

ekonomisk art som t.ex. flyttkostnader eller avveckling av en rörelse (annan ersättning). Se 

avsnitt 4.2.2 hur värderingen för dessa olika poster genomförs.    

Schablontillägg 

Enligt andra stycket ska fastighetsägaren ersättas med ytterligare 25 procent av 

marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Detta påslag ingår alltså i 

löseskillingen och intrångsersättningen och ska alltid tillämpas då dessa ersättningsposter 

bestäms. Detta schablontillägg är nytt från augusti 2010 och största skälet till att det 

infördes är för att stärka äganderätten för fastighetsägaren vid expropriation5. Se en 

fördjupning av detta i avsnitt 3.3.1. 

Ersättning för mark som utgör allmän väg 

Det ska inte utgå ersättning för mark eller utrymme som innan ianspråktagandet var utlagd 

som allmän väg i detaljplan och som enligt kommande detaljplan ska användas till allmän 

plats för vilken kommunen är huvudman. Det är av anledning att vägen med största 

sannolikhet är upplåten med vägrätt för vilken väghållaren betalat ersättning.    

Skadebegränsande åtgärder 

Både fastighetsägaren och expropriationsföretaget är vid expropriation skyldig att vidta 

åtgärder för att minska skadan och på så sett hålla ersättningen låg6. ExL 4:1 förstärker 

                                                      
5
 Prop. 2009/10:162 s. 65 

6
 Sjödin m.fl., 2011 s.77 
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denna skadeståndsrättsliga praxis genom att om fastighetsägaren motsätter sig att en rimlig 

skadeförebyggande åtgärd kommer till stånd på fastigheten kan ersättningen ändå 

bestämmas som om åtgärden hade utförts.  

Nyttjanderätt eller servitutsrätt för den exproprierande 

Om den exproprierande redan har en nyttjande- eller servitutsrätt till den fastigheten som 

ska exproprieras och har genomfört förbättringar på fastigheten genom eget arbete eller 

nedlagda kostnader, kan dessa komma att bortses från när värdet på fastigheten bestäms. 

Det gäller då kostnaderna överstiger vad som innehavaren var skyldig att göra enligt 

rättighetsavtalet.  

3.1.2 Influensregeln 

Huvudprincipen för ExL:s regler om ersättning är att ersättningen ska utgå med 

marknadsvärdet. Ett undantag från denna huvudprincip är den så kallade influensregeln som 

regleras i ExL 4:2.  

2 § 

Om det företag för vars genomförande en fastighet 

exproprieras har medfört inverkan av någon betydelse på 

fastighetens marknadsvärde, ska löseskillingen bestämmas på 

grundval av det marknadsvärde som fastigheten skulle ha haft 

om sådan inverkan inte hade förekommit. Detta gäller dock 

endast om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten 

eller till den allmänna förekomsten av likartad inverkan under 

jämförliga förhållanden. 

Om expropriationen avser en del av en fastighet, ska det 

som sägs i första stycket om beräkning av marknadsvärde 

tillämpas i fråga om värdet före expropriationen. 

Om en fastighet exproprieras enligt 2 kap. 11 §, ska denna 

paragraf tillämpas på värdestegring som beror på den åtgärd 

som utgör grund för expropriationen. 

Om löseskillingen eller intrångsersättningen med 

tillämpning av första stycket bestäms med bortseende från 

värdeminskning, ska 1 § andra stycket inte tillämpas på den 

del av ersättningen som därmed tillkommer. 

 

 

Influensregeln innebär att om en fastighet tas i anspråk genom expropriation och 

expropriationsföretagets genomförande medför väsentlig inverkan på fastighetens 

marknadsvärde ska ersättningen grundas på det marknadsvärdet fastigheten haft om sådan 

inverkan inte uppträtt. Löseskillingen och intrångsersättningen ska alltså bestämmas med 

bortseende från den värdeinverkan som expropriationsföretaget har medfört. Det ovan 
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nämnda tillämpas endast om olägenheten eller positiva nyttan som orsakar värdepåverkan 

är större än vad som är vanligt i orten eller i allmänhet.  

 

Syftet med denna influensregel kan förenklat sägas vara att skapa rättvisa mellan 

ersättningsberättigade fastighetsägare vars marknadsvärde oskäligt har påverkats och 

fastighetsägare vars marknadsvärde har påverkats i ringa omfattning och som då inte är 

berättigad ersättning7.  

 

Denna värdeinverkan på marknadsvärdet är antingen en företagsskada eller företagsnytta.8 

Företagsskada är den negativa värdepåverkan och är ofta en skada som uppstått på grund av 

den exproprierade fastighetens användning. Exempel på företagsskada kan vara damm, 

buller och skakningar till följd av en vägbyggnation. Företagsnytta är den positiva 

värdepåverkan och kan omfatta att en ny väg medför minskade transportkostnader för 

fastighetsägaren. 

 

Exproprieras en fastighet och drabbas av en företagsskada som inte är bagatellartad och 

som då påverkar fastighetens marknadsvärde väsentligt negativt ska ersättningen som 

grundregel baseras på det marknadsvärdet fastigheten skulle haft om skadan inte inträffat. 

Ersättningen är då skillnaden i marknadsvärdet och omfattar både ersättning för 

företagsskadan och markavståndet. Är dock företagsskadan så pass ”vanlig” att den kan 

betraktas som ortsvanlig och/eller allmänvanlig bestäms ersättningen med beaktande av 

influensen. Företagsskadan ersätts alltså inte och ersättningen bestäms efter det 

marknadsvärde som påverkats negativt av skadan. I detta fall ersätts med andra ord endast 

markavståndet.  

 

                                                      
7
 SOU 2008:99 s. 251 

8
 Sjödin m.fl., 2011 s. 80  
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Figur 3.19. Prövning av företagskada enligt influensregeln. 

 

Uppstår företagsnytta på fastighet som exproprieras tillämpas samma grundtanke med 

influensregeln. En orts- och/eller allmänvanlig nytta får fastighetsägaren tillgodoräkna sig 

och ersättningen blir att motsvara markavståndet.  Är företagsnyttan ”ovanlig”, vilket gör att 

värdeökningen av marknadsvärdet är stort och det i princip endast är den exproprierade 

fastigheten som kan tillgodogöra sig nyttan, ersätts inte företagsnyttan. Värdeökningen är så 

pass stor att markavståndet inte ersätts.   

 

Vid expropriation på del av fastighet ersätts marknadsvärdeminskningen (värdet före minus 

värdet efter). Tillämpning av influensregeln sker på värdet före.10 Värdet efter motsvarar 

alltid det gällande marknadsvärdet d.v.s. inklusive influensen.  

                                                      
9
 Sjödin m.fl 2011 s. 82 

10
 SOU 2008:99 s.253 
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Figur 3.211. Prövning av företagsnytta enligt influensregeln. 

 

Miljöskada  

Skador som uppstår vid expropriation kan också drabba andra fastigheter än den fastighet 

som berörs av markavståndet. Dessa omkringliggande fastigheter är inte berättigad 

ersättning enligt influensregeln utan talan om ersättning måste väckas enligt 32 kap. MB.  

 

För att en fastighetsägare ska bli berättigad ersättning enligt Miljöbalken ska en verksamhet 

på en fastighet orsakat en skada i fastighetens omgivning12. Med verksamhet syftar man på 

att mark, byggander eller anläggningar används på ett visst sätt för t.ex. jordbruk, väg, 

järnväg, industri eller avfallshantering. Med omgivning syftar lagstiftaren på omgivningen 

kring den skadegörande fastigheten. Lagen är alltså inte tillämplig för skador som uppstår på 

den skadegörande fastigheten utan då är det annan lagstiftning som är tillämplig. 

 

Skadestånd betalas för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Sakskada 

omfattas av direkta värdepåverkade skador som uppstår på en fastighet i samband med en 

verksamhetsutövning t.ex. sprängskador medan ren förmögenhetsskada omfattas av den 

värdeminskning som uppstår på grund av olägenheter som en verksamhet orsakar i form av 

t.ex. buller eller lukt. Främst ersätts vatten-, luft, - eller markföroreningar, buller, skakningar 

samt estetiska störningar i form av försämrad landskapsbild och psykiska immissioner som 

t.ex. oro som människor som bor nära en sprängämnesfabrik kan känna.  

 

                                                      
11

 Sjödin m.fl., 2011 s. 86 
12

 32 kap. 1 § MB 
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Oavsett hur miljöskadan uppstått gäller strikt skadeståndsansvar bortsett från två undantag. 

Dessa undantag är att jämföra med rekvisiten som måste vara uppfyllda för att en så kallad 

företagsskada ska ersättas.  

 

 Väsentlighetsrekvisitet: Ren förmögenhetsskada ersätts endast då den är av någon 

betydelse. Har skadan uppstått p.g.a. brott ersätts alltid ren förmögenhetsskada. 

Person- och sakskador ersätts alltid oavsett om de är av någon betydelse eller inte.  

 

 Orts- och allmänvanlighetsrekvisiten: Person- och sakskador och ren 

förmögenhetsskador som inte har orsakats uppsåtligen eller genom vårdslöshet 

ersätts endast om störningen som orsakat miljöskadan inte kan ses som något som 

skäligen bör tålas med hänsyn till de förhållandena på orten eller till dess allmänna 

förekomst under jämförliga förhållanden.  

Ersättningen ska uppskattas till den marknadsvärdeminskning som uppstår p.g.a. 

miljöskadan. MB har inga särskilda regler vad gäller hur en skada ska värderas utan 

utgångspunkten blir ExL:s regler. Uppstår en så kallad företagsnytta behöver denna inte 

avräknas från ersättningen enligt MB regler. 

3.1.3 Värdetidpunkt vid förhandstillträde 

I ExL 4:4 framgår att vid förhandstillträde på den exproprierande fastigheten ska dagen för 

tillträde utgöra värdetidpunkt för löseskilling och intrångsersättning. Med värdetidpunkt 

menas den tidpunkt till vilken uppskattningen av expropriationsskadan ska hänföras13. 

Värderingen av fastigheten ska utgå från denna tidpunkt och förändringar i fastighetens 

värde efter denna tidpunkt ska man bortse från.  

3.1.4 Ersättningshöjande åtgärder 

Både den exproprierande och fastighetsägaren är skyldig att vidta åtgärder för att minska 

expropriationsskadan.14 Enligt ExL 4:5 ska man bortse från sådana åtgärder som 

fastighetsägaren har gjort i uppenbar avsikt att höja ersättningen som annars skulle betalats. 

3.2 Skäl till ändringarna 

Regeringen anser att skyddet för äganderätten bör vara starkt.15 Detta är den främsta 

anledningen till att regeringen genomförde ändringar i ExL år 2010 då det ansågs att 

egendomsskyddet inte återspeglades i den ersättning som utgick då mark togs i anspråk med 

tvång för att tillgodose det allmänna intresset. Tillsammans med flera andra faktorer är 

storleken på ersättningen vid expropriation en indikator på hur pass starkt 

egendomsskyddet är. Genom att höja ersättningsnivåerna skulle på så sätt äganderätten 

                                                      
13

 Sjödin m.fl., 2011 s. 89 
14

 Sjödin m.fl., 2011 s. 89 
15

 Lagrådsremiss, 2010 s. 48-49 
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stärkas. Eije Sjödin, fastighetsjuridisk expert på Lantmäteriet, anser att ändringarna i ExL är 

en markering till att stärka äganderätten, men han menar att det mer är symboliskt. 

 

De ersättningsregler som rådde innan lagändringarna, fick sin utformning i början av 1970-

talet.16 Sedan dess har samhället genomgått stora förändringar. Vid den tiden var det främst 

offentliga aktörer som stod bakom de flesta expropriationer. Lagstiftningen var grundad med 

hänseende till detta och den var närmast utformad så till vida att undvika överkompensation 

till enskilda med allmänna medel. Därmed hade den som exproprierade en starkare ställning 

än den berörde fastighetsägaren beträffande ur ersättningssynpunkt.  

Utvecklingen framåt har gått mot att flera samhällsfunktioner som legat inom det offentliga 

ansvarsområdet har avreglerats och är idag utsatta för konkurrens. T.ex. har det skett 

betydande förändringar inom elektronisk kommunikation. Den marknaden domineras idag 

helt av privata aktörer som konkurrerar med varandra med ett vinstdrivande intresse. Att 

ersättningsreglerna var stadgade utifrån att de som exproprierade var offentliga ansågs inte 

fullt acceptabelt med hänsyn till samhällsutvecklingen, även detta var en bidragande orsak 

till lagändringarna. 

 

Ytterligare skäl till ändringarna i ExL är att regeringen ansåg att det borde tas större hänsyn 

till det pris som fastighetsägaren skulle ha fått om denne frivilligt valt att sälja sin fastighet.17 

Regeringen ansåg att de ersättningsregler som tidigare gällde vid expropriation i högre grad 

borde efterlikna en försäljning på den öppna marknaden. Då ersättningen grundas på 

marknadsvärdet så tas det hänsyn till det pris som sannolikt skulle betalas. Hänsyn tas alltså 

till vad andra skulle vara beredda att betala för fastigheten men det tas ingen hänsyn till att 

fastighetsägaren inte frivilligt valt att sälja vid den aktuella tidpunkten.18 En expropriation 

kan äga rum då det råder dåliga förhållanden på marknaden och detta avspeglas då i 

värderingen som läggs till grund för ersättningen. I sådant läge kan en fastighetsägare 

komma att få lägre ersättning än då denne troligtvis skulle få ett högre betalt pris om denne 

frivilligt valde att sälja sin fastighet under positiva förhållanden på marknaden. Regeringen 

ansåg att hänsyn alltså borde tas dels till köparsidan och dels till säljarens syn på fastighetens 

värde. Regeringens utredning visade att säljarens reservationspris för sin fastighet ofta 

överstiger marknadsvärdet. Detta illustreras i bilden nedan. Fastighetsägarens 

reservationspris återfinns i det s.k. monopolmotivet och är det lägsta pris en markägare är 

villig att sälja sin fastighet för. Vinsten för markägaren i detta motiv är all den summa som 

överstiger detta reservationspris och upp till den nivå som förvärvaren låter sina planer falla 

på grund av olönsamhet. Bilden beskriver olika motiv till ersättningslagstiftningen.  

 

De flesta markägare har ett reservationspris som överstiger marknadsvärdet vilket innebär 

att ägaren uttrycker ett missnöje om denne inte får minst reservationspriset vid en 

försäljning. Även vid tvångsförvärv är en fastighetsägare inte fullständigt nöjd om denne inte 

                                                      
16

 Lagrådsremiss, 2010 s. 50-52 
17

 Lagrådsremiss, 2010 s. 54 
18

 Prop. 2009/10:162 s. 66-67 
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får minst sitt reservationspris i ersättning.  Tillämpningen att lösa denna problematik finns 

nu i och med lagändringarna i ExL 4:1.  

 
Figur 3.2.19 Bilden beskriver olika motiv för ersättningslagstiftningen. 

 

Till sist är värderingsosäkerheten som råder vid bedömning av marknadsvärdet ett skäl till 

att ersättningsbestämmelserna i ExL sågs över. Det ansågs inte skäligt att fastighetsägaren 

ska drabbas av denna osäkerhet då denna ibland kan bli underkompenserad20. Vid sedvanlig 

fastighetsvärdering brukar det i värderingsutlåtandet anges att marknadsvärdet är behäftad 

med en viss osäkerhet. Det kan uttryckas verbalt, genom att ange marknadsvärdet inom ett 

visst värdeintervall eller med en procentuell osäkerhet. Vid bedömningen av 

marknadsvärdet vid expropriation går det inte att ange en värderingsosäkerhet eftersom att 

värderaren måste komma fram till ett enda bedömt värde, som sedan den utbetalda 

ersättningen grundas på. Leif Norell, sakkunnig på intrångsvärdering vid jord-och 

skogsbruksfrågor på Lantmäteriet, ansåg även att värderingsosäkerheten var ett av de 

största skälen till att en förändring genomfördes21.  

3.3 Ändringarna 

Utifrån de ovan nämnda utgångpunkter som regeringen förespråkade gällande en förändrad 

ersättningsreglering gjordes 2010 följande förändringar i ExL.  

3.3.1 Schablontillägget 

En förändring som genomfördes för att stärka äganderätten var ett schablontillägg om 25 

procent av marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen.22  Man ansåg att det 

                                                      
19

 Sjödin m.fl., 2011 s.20 
20

 Lagrådsremiss, 2010 s. 57 
21

 Norell, L, 2012 
22

 Prop. 2009/10:162 s. 65 
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ersättningsbelopp som uppgick till marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen inte var 

tillräckligt för att täcka de konsekvenser som en fastighetsägare får utstå vid expropriation. 

Detta schablontillägg ska ge en ersättning som mer motsvarar fastighetsägarens 

reservationspris. Reservationspriset kan ses som ett värde som fastighetsägaren önskar få 

vid försäljning under marknadsmässiga villkor. Se en fördjupning av begreppet 

reservationspris i avsnitt 3.4.1.  

 

Anledning till att schablontillägget hamnade på 25 procent var att LRF i utredningen ville ha 

ett tillägg på 50 procent samtidigt som de flesta exproprierande aktörer ville ha ett tillägg på 

0 procent. Detta menar även Eije Sjödin var anledningen till att tillägget hamnade på 25 

procent vilket han anser som ett rimligt värde23. Han får medhåll från Leif Norell som även 

menar att en ytterligare en orsak till att tillägget blev 25 procent kan vara att ersättningen 

vid frivilliga överenskommelser ofta brukade hamna på just den nivån24.     

3.3.2 Toleransavdraget 

Även det så kallade toleransavdraget upphävdes i och med lagändringarna.25 

Toleransavdraget innebar att ett visst avdrag på ersättningen gjordes då 

kvalifikationsgränsen för ersättningen var uppnådd. Det var en princip som blev fastslagen i 

rättpraxis och som tillämpades vid företagsskada enligt influensregeln. Principen om 

toleransavdraget har även genom åren tillämpats då ersättning lämnats för miljöskada enligt 

32 kap. MB. Toleransavdraget har i rättpraxis uppgått till 5 procent av fastighetens oskadade 

värde.   

 

Toleransavdraget gjordes för att det ansågs att fastighetsägaren skulle ha tålt vissa följder av 

en expropriation utan ersättning. Avdraget upprättshålldes även av anledning att det ansågs 

vara möjligt att göra en fördelning mellan de som skapar skadan och de berörda 

fastighetsägarna. Det största motivet till toleransavdraget var att hänsyn till andra 

fastighetsägare skulle tas26. Många omkringliggande fastigheter utsätts för störningar från 

expropriationsföretaget, dock kan dessa störningar ligga under kvalifikationsgränsen. Därför 

gjordes toleransavdraget på företagsskadan då det ansågs oskäligt att betala ut ersättning 

för den skada som fick tålas av andra fastigheter.   

3.3.3 Presumtionsregeln 

En ytterligare ändring som gjorde var att presumtionsregeln, som fanns reglerad i 4:3 ExL, 

upphävdes.27 Regeln innebar att om det skett en ökning av fastighetens marknadsvärde 

under tio år före expropriationen skulle denna ökning räknas in i löseskillingen endast om 

det var bevisat att ökningen berodde på något annat än förväntningar om förändringar i 
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markanvändningen. Den enskilde fastighetsägaren skulle inte få tillgodogöra sig s.k. 

”oförtjänta markvärdestegringar” som uppstått genom förväntningar på framtida 

bebyggelse från det allmänna. Detta var precis som influensregeln är idag, ett undantag från 

huvudregeln att fastighetsägaren ska ersättas med marknadsvärdeminskningen.  

 

Ett av huvudmotiven bakom presumtionsregeln var att hålla ersättningskostnaderna låga vid 

tvångsförvärv. Detta ansåg både utredningen och regeringen inför lagändringarna 2010 inte 

längre var ett hållbart motiv. Vad som bestämmer en fastighets marknadsvärde kontrollerar i 

de allra flesta fall inte ägaren själv över och med hänsyn till den grundläggande synen på 

äganderätten bör fastighetsägaren kompenseras med marknadsvärde inkluderat 

förväntningsvärden. Ett andra motiv bakom presumtionsregeln, att den som exproprierar 

inte ska behöva betala för värden de själva skapat, ansågs inte heller längre försvarsbart28. 

Här menar man att det är de slutliga fastighetsägarna som ändå får betala genom avgifter 

och förvärv vilket innebär att exproprianden inte alls betalar ”två gånger”.    

3.4 Värdering 

Som tidigare nämnts är utgångspunkten vid bestämmandet av den ersättning som ska utgå 

vid expropriation att den svarar minst mot fastighetens marknadsvärde eller 

marknadsvärdeminskning29. Följande avsnitt behandlar de vanligast förekommande 

värderingsbegreppen, samt de viktigaste värderingsmetoderna vid bestämmandet av 

ersättningen.  

3.4.1 Värdebegrepp 

Marknadsvärde är ett centralt begrepp i ersättningslagstiftningen, eftersom 

expropriationslagen anger att löseskilling och intrångsersättning ska utgå från detta värde. 

Andra förekommande värdebegrepp vid markintrång är avkastningsvärde och 

reservationspris. Det är syftet med ändamålet, givna förutsättningar m.m. som avgör vilket 

värdebegrepp som är mest aktuellt för den givna situationen30.  

 

Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid utan partsrelationer och utan tvång31. 

 

Eftersom marknadsvärdet är en bedömning av det mest sannolika priset så är värderingen 

behäftad med en viss osäkerhet.32 Pris och marknadsvärde är två olika begrepp och det är 

viktigt att skilja dessa åt, det första är en faktisk transaktion på marknaden och det andra en 

förutsägelse av det mest sannolika priset vid en viss tidpunkt. Vid försäljning av en fastighet 
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kan det bedömda marknadsvärdet skilja sig från det faktiska priset som den säljs för. Vid en 

expropriation kan alltså en fastighetsägare få lägre ersättning än vad denne betalade för 

fastigheten. På motsvarande sätt kan en köpare få ett högre ersättningsbelopp än vad denne 

betalade vid köpet och göra en bra affär. 

 

 
Figur 3.433. Definitionen av marknadsvärde 

 

Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar 

från värderingsobjektet34. 

 

En fastighets avkastningsvärde beräknas med hjälp av en avkastningskalkyl.35 Till skillnad från 

marknadsvärdet som är knutet till fastigheten, är avkastningsvärdet individuellt och kopplat 

till fastighetsägaren. Vid intrångsvärdering kan beräkning av avkastningsvärdet tillämpas på 

jord- och skogsbruksfastigheter. 

 

Med reservationspris avses det lägsta pris till vilket fastighetsägaren frivilligt 

kan tänka sig att sälja fastigheten till den exproprierande36. 

 

Reservationspriset består av tre delar; individuellt värde, vinst och transaktionskostnader.37 

Det individuella värdet för en fastighetsägare är olika från ägare till ägare och baseras på den 

nytta som denne upplevs ha av sin fastighet. Hur pass bra ägaren trivs med sin fastighet är av 

betydelse för dennes individuella värde. Fastigheten kan vara en släktgård eller så upplever 

fastighetsägare andra så kallade affektionsvärden med sitt innehav. Även den vinst som 

uppkommer vid försäljning är betydande då ägaren vill ta del av denna. Slutligen vill ägaren 

ha kompensation för de transaktionskostnader som uppstår vid försäljningen, kostnader som 

nedlagd tid, arbete, förhandlingar m.m. 
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Den fastighetsägare som drabbas av en expropriation på sin fastighet kan ha ett individuellt 

värde som överstiger marknadsvärdet. I sådant fall gör ägaren en förlust, eftersom 

expropriationslagen anger att ersättningen ska grundas på marknadsvärdet. Förlusten som 

fastighetsägaren då gör motsvarar skillnaden mellan hans eller hennes individuella värde och 

marknadsvärdet38.  

3.4.2 Metoder för att bestämma ersättningen 

I 4:1 ExL regleras det för vad som markägaren får ersättning för. Hur denna ersättning sedan 

bestäms är en värderingsfråga. 

Löseskilling 

Då en fastighet exproprieras i sin helhet ska ersättningen motsvara dess marknadsvärde. I 

Sverige är det främst tre metoder som används för att bestämma en fastighets 

marknadsvärde; ortsprismetoden, avkastningskalkylbaserade metoder och 

produktionskostnadsmetoden.  

 

Ortsprismetoden 

Vid användning av ortsprismetoden bedömer man fastighetens marknadsvärde genom att se 

till noterade försäljningspriser för liknande fastigheter inom området, så kallade 

jämförelseobjekt.39 Metoden grundar sig på analys av noterade försäljningar på marknaden 

och sedan får justeringar göras med hänsyn till materiella skillnader mellan 

jämförelseobjekten samt justera för tiden som löpt mellan jämförelseköpen och tidpunkten 

för värderingen av den exproprierade fastigheten40. Metoden är mest tillämpbar då det finns 

många jämförelseobjekt inom samma område som den fastighet som ska värderas. Därför är 

ortsprismetoden den vanligaste metoden vid värdering av småhusfastigheter.  

 

Avkastningsmetoden 

Avkastningsmetoden innebär att fastighetens värde bestäms med hänsyn till de förväntade 

framtida avkastningar som den sannolikt skulle generera.41 Värdet kan bestämmas utifrån en 

evig kalkylperiod, då evighetskapitaliseras de årliga nettoavkastningarna. Beräkningen kan 

även göras för en begränsad tid. Då beräknas värdet utifrån nettoavkastningarna under den 

bestämda kalkylperioden, som ofta är ägarens bedömda innehavstid, och hänsyn tas även till 

fastighetens restvärde i slutet av kalkylperioden. Tillämpningen av denna metod är vanligast 

förekommande vid värdering av fastigheter som genererar inkomster, som hyreshus, jord- 

och skogsbruksfastigheter. 
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Produktionskostnadsmetoden 

Vid bestämmandet av en fastighets marknadsvärde enligt produktionskostnadsmetoden 

görs först en beräkning av byggnadens återanskaffningskostnad, sedan justeras värdet nedåt 

med hänsyn till byggnadens ålder och bruk42. Metoden ger ett tekniskt nuvärde och detta 

värde kan under- eller överstiga marknadsvärdet, så en rimlighetsbedömning bör göras. 

Produktionskostnadsmetoden kan även användas till att bestämma markanläggningars 

inverkan på marknadsvärdet43.  

 

Expropriationslagen anger inte någon särskild värderingsmetod för att bestämma 

marknadsvärdet, utan valet av metod beror den aktuella situationens förutsättningar. Det är 

dock önskvärt att få tillgång till så mycket prisinformation som möjligt för fastigheter som 

liknar expropriationsobjektet så att ortsprismetoden kan användas. Detta eftersom 

ersättningens utgångspunkt är marknadsvärdet, som innebär det mest sannolika priset, och 

ortsprismetoden utgår från noterade priser vid försäljning på marknaden44.  

 

Intrångsersättning  

Som tidigare nämnts tar ovan beskrivna värderingsmetoderna främst sikte på 

löseskillingsersättning, men de kan också tillämpas vid intrångsersättning. Vid expropriation 

för del av fastighet ska ersättningen motsvara den marknadsvärdeminskning som uppstår till 

följd av expropriationen. Det är då aktuellt att beräkna skillnaden mellan marknadsvärdet 

före samt efter expropriationen. Det kan dock vara svårt att tillämpa ovan nämnda 

värderingsmetoder vid små markintrång. Enligt förarbetena kan det vid sådana situationer 

bli aktuellt att göra så kallad direktuppskattning, då grundas ersättningsbeloppet på ett 

kvadratmeterpris för den ianspråktagna marken45. 

 

För vissa särskilda slag av intrång finns det utarbetade normer och schabloniseringsmetoder 

som bygger på olika former av direktuppskattningar. Även detta tillvägagångssätt har stöd i 

praxis. Exempel på normer och schablonmetoder är följande;46 

 

 2009 års skogsnorm som används för intrångsvärdering i skogsmark  

 1974 års åkernorm som används för intrång av kraftledningsstolpar i åkermark 

 1983 års jordbruksnorm, även kallad vägnormen, som används för vägintrång på 

jordbruksfastigheter 

 Lantmäteriets ersättningsmetoder för t.ex.; 

o Underjordiska ledningar i åkermark 

o Förlängda ägoavstånd 

o Tomtanläggningar 
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Annan ersättning 

Enligt gällande lagstiftning ska annan ersättning betalas om totalskadan på den 

exproprierade fastigheten är större än fastighetens marknadsvärdeminskning. Syftet är att 

fastighetsägarens förmögenhetsställning ska vara oförändrad, alltså som att någon 

expropriation inte hade ägt rum. Annan ersättning kan utgå då fastighetsägaren går miste 

om en intäkt eller drabbas an en kostnad som hänför sig till expropriationen.  

 

I praktiken uppstår skador som ersätts med annan ersättning huvudsakligen i två fall, då den 

exproprierade fastigheten används som bostad eller då det bedrivs någon form av rörelse på 

fastigheten.47 Då fastigheten används som bostad kan ägaren få annan ersättning då det 

uppstår kostnader i och med att skaffa en annan bostad. Exempel kan vara lagfartskostnad 

för att skaffa en ersättningsfastighet eller flyttkostnader. Om expropriationen berör en 

fastighet där det bedrivs något slag av rörelse eller annan ekonomisk verksamhet har ägaren 

rätt till annan ersättning som beror på hur hög grad verksamheten påverkas av 

expropriationen. T.ex. kan rörelsen tvinga läggas ned och ägaren går då miste om intäkter. 

Ersättningen ska då baseras utifrån det värde som rörelse skulle haft utan att någon 

expropriation ägt rum.  

 

Även skogs- och jordbruksföretag är ekonomiska rörelser. Enligt de normer och 

schablonmetoder som gäller för skogs- och jordbruksfastigheter bestäms posten annan 

ersättning som en restpost, d.v.s. skillnaden mellan avkastningsvärdeminskningen och 

marknadsvärdeminskningen. Gränsdragningen mellan vad som tillhör intrångsersättningen 

och vad som tillhör posten annan ersättning är dock inte alltid uppbenbar48.  
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4 SYNPUNKTER, KONSEKVENSER OCH REMISSUTLÅTANDE 

 

I SOU 2008:99 och prop. 2009/10:162 belystes konsekvenser för de föreslagna 

lagändringarna. Det var överväganden rörande bl.a. reservationspriset och 

presumtionsregeln i förhållande till de ekonomiska konsekvenser som lagändringarna skulle 

innebära för berörda parter. Rent konkret har lagändringarna inneburit att kostnaderna för 

markåtkomst har ökat. Schablontillägget har inneburit att löseskillingen och 

intrångsersättningen kommer att vara 25 procent högre än tidigare. De två andra 

ändringarna har inte påverkat ersättningen rent generellt utan det är beroende på 

förhållandena i det enskilda fallet. I och med schablontillägget blir även gränsdragningen 

mellan löseskilling/intrångsersättning och annan skada mer känslig då den första nämnda 

posten ska ersättas med påslaget och inte den andra49. I propositionen inhämtades även 

remissutlåtanden från Trafikverket som vi presenterar i avsnitt 4.2. 

4.1 Förutspådda konsekvenser innan ändringarna 

Ekonomiska effekter vid ersättning utöver marknadsvärdet  

Inför lagändringarna förutspåddes att en ökning av ersättningsnivån skulle leda till ökade 

utgifter och kostnader för olika verksamheter. Utgifterna för olika verksamhetsområden 

förutspåddes att öka mellan 0,5- 5 procent beroende på hur många procent som 

ersättningsnivåerna skulle öka.50 I utredningen bedömdes olika utgiftseffekter utifrån en 

ersättningsnivåökning med 10 procent, 50 procent respektive 100 procent utöver 

marknadsvärdet.  

Statsfinansiella verksamheter 

För statsfinansiella verksamheter uppskattades en genomsnittlig utgiftsökning på 30 procent 

i och med ändringarna av ersättningsreglerna.51 Denna utgiftseffekt bedömdes dock som 

relativt liten i förhållande till de totala investeringskostnaderna. Då dessa verksamheter drivs 

under staten fastställdes konsekvenserna i ett budgetperspektiv. I propositionen 

konstaterades det att ökade utgifter för markåtkomst borde i detta budgetperspektiv 

innebära utgiftsökning. De alternativ som de statsfinansiella verksamheterna gavs i och med 

lagändringarna var att antingen sänka ambitionsnivån och låta mindre markåtkomstfall ske 

eller att de skulle bli tvungna att bli tilldelade mer pengar.  Vid alternativet med minskad 

ambitionsnivå måste de ökade utgifterna ställas mot den totala investeringskostnaden för 

att kunna se i vilken grad investeringskostnaden måste minska. I regeringens utredning 

räknades fram att för Trafikverket skulle denna påverkan ligga någonstans mellan 0,5-5 

procent av totala kostanden. 
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Effekten för naturvården trodde man skulle visa sig lite annorlunda. Här utgör kostnaderna 

för markåtkomst en mycket stor del av den totala investeringskostnaden.52 Vid bildande av 

exempelvis ett naturreservat erbjuds fastighetsägaren att antingen sälja sin fastighet till 

staten på marknadsmässiga grunder eller att behålla äganderätten till fastigheten men med 

vissa restriktioner. För det sista nämnda betalas intrångsersättning efter ExL regler.  Här 

befarade utredningen att flera fastighetsägare skulle välja att behålla äganderätten till sin 

fastighet då de får ut mer i intrångsersättning än vid försäljning. Värdet fastighetsägaren 

skulle få om de valde att sälja till staten är ett värde som bedömts utifrån marknadsmässiga 

grunder och oberoende av ersättningsbestämmelserna i miljöbalken och ExL.  

Kommunerna 

Kommunerna, med sin breda verksamhet, tordes beröras av ändringarna i ExL på många 

områden men framförallt konstaterades i propositionen att kostnaderna för själva 

ianspråktagandet av mark skulle öka vid kommunens roll som markförmedlare. För 

kommunerna skulle påslaget med 25 procent bli en merutgift på den totala 

markanskaffningsutgiften.53 Trots att denna ökning är väldigt liten i förhållande till 

totalkostnaden gav en del remissinstanser i sitt utlåtande misstankar om att lagändringarna 

skulle leda till att olika samhällsprojekt skulle få ge vika som en följd av de högre 

ersättningskostnaderna. Eije Sjödin menar att detta var en överdriven argumentation då 

dessa kostander bara är en liten del av de totala exploatörkostnaderna54.       

En kommun är skyldig att driva en aktiv exploateringsprocess och markpolitik. Detta 

innebär att kommunen förvärvar och förmedlar mark till exploatören.55 Kommunerna är de 

som innan förutspåddes drabbas hårdast av att presumtionsregeln skulle tas bort. En av 

grundtankarna bakom presumtionsregeln utgick från förhållandet att en kommun ska 

förvärva mark för att sedan överlåta till en exploatör.  Regeln innebar att om det skett en 

ökning av fastighetens marknadsvärde under tio år före expropriationen skulle denna ökning 

räknas in i löseskillingen endast om det var bevisat att ökningen berodde på något annat än 

förväntningar om förändringar i markanvändningen. Detta gjorde att kommunen kunde köpa 

mark i ett tidigt skede och sedan tillgodogöra sig skillnaden mellan förvärvspris och 

försäljningspris. Denna mellanskillnad upphörde i och med att presumtionsregeln 

upphävdes. Deras roll som markförmedlare har nu förändrats då de nu inte kan tjäna pengar 

med samma beteende som tidigare utan numer innebär deras roll att styra 

bebyggelseutvecklingen genom att köpa upp mycket mark utan att tjäna pengar på det56. 

Man förutspådde att upphävandet av presumtionsregeln skulle ge en ökad belastning för 

kommunerna och kommunerna anses i och med det vara en av de största förlorarna p.g.a. 

upphävandet av presumtionsregeln.  
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Fastighetsägarna 

En generell konsekvens som regeringen innan ville uppnå för fastighetsägaren var att dess 

äganderätt skulle stärkas. Eftersom lagändringarna innebar att fastighetägarens intresse ska 

beaktas mer är det givet att ersättningsnivåerna för fastighetsägarna skulle öka. Den direkta 

konsekvens som kostaterades innan lagändringarna var att ersättningen skulle öka med 25 

procent.57 Upphävandet av presumtionsregeln och borttagandet av toleransavdraget trodde 

man innan inte skulle få någon generell betydelse för fastighetsägaren, utan att de skulle ha 

betydelse i det enskilda fallet.  Dock har man i utredningen uppskattat att om alla tre 

ändringar tillämpas för fastighetsägarna skulle det kunna bli en total ersättningsökning med 

ca 50 %. Det konstaterades i utredningen att en ökad ersättning leder till ökad 

kapitalvinstbeskattning58. På skattepliktiga verksamheter borde en kapitalvinstskatt tillämpas 

med 30 procent av den skattepliktiga kapitalinkomsten och detta skulle i slutändan innebära 

att fastighetsägaren skulle få tillgodogöra sig 70 procent av den totala ersättningshöjningen.  

4.2 Remissutlåtanden från Trafikverket 

I lagrådsremissen har Trafikverket framfört sina åsikter gällande de nya ändringarna. De 

ansåg att toleransavdraget borde varit kvar, likaså vad gäller presumtionsregeln. Vad gäller 

ersättning utöver marknadsvärdet, det procentuella påslaget, ansåg de att sådan ersättning 

ej bör utgå, eller åtminstone begränsas, vad gäller fastigheter som ägs i ett kommersiellt 

syfte.  

 

Anledningen till att Trafikverket ville behålla toleransavdraget var att de menade att antalet 

tvister gällande ersättning skulle öka.59 Att ta bort toleransavdraget trodde de skulle kunna 

innebära att fastighetsägare får mer i ersättning om en viss skada uppnår 

kvalifikationsgränsen för att den ska ersättas. För skador som ligger i gränsområdet för om 

de är ersättningsgilla eller ej har en fastighetsägare alltså mer att vinna om ersättning utgår 

för skadan, eftersom att inget toleransavdrag är aktuellt. Därmed skulle fastighetsägare 

kunna hävda att skador som ligger inom gränsområdet ska ersättas och detta skulle kunna 

leda till fler tvister. Utredningen höll med om detta till viss mån men menade att 

kvalifikationsgränsen var förhållandevis lågt satt och därmed skulle det inte finnas så mycket 

att vinna för fastighetsägarna genom att tvista om en skada. Utredningen gjorde även 

bedömningen att borttagandet av toleransavdraget skulle vara ett sätt att förenkla 

ersättningsreglerna, vilket kunde ses som ett steg till att minska ersättningstvisterna. 

 

Tillsammans med flera andra remissinstanser ansåg Trafikverket att borttagande av 

presumtionsregeln skulle innebära att expropriander skulle få betala för sådana 

förväntningsvärden på marken som de själva skapat genom deras egen verksamhet eller 

verksamhet för de allmänna, vilket inte skulle vara rimligt.60 Vidare menade de att det inte är 
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fastighetsägaren själv som skapat förväntningsvärdena. Utredningens bedömning gällande 

detta var att det skulle bli för komplicerat att dra en gränsdragning i ersättningsreglerna 

mellan enskilda och allmänna expropriander vid tillämpandet av presumtionsregeln. Samma 

regler borde gälla oavsett om den som exproprierar är en enskild eller allmän verksamhet. 

Beträffande motivet att fastighetsägarna inte själva skapat värdeökningen pekade 

utredningen på att en fastighetsägare regelmässigt inte kan styra över många av de faktorer 

som skapar en fastighets marknadsvärde. Angående det procentuella påslaget anmärkte 

Trafikverket att sådan ersättning ej bör utgå, eller åtminstone begränsas, vad gäller 

fastigheter som ägs i ett kommersiellt syfte.61   

 

En samlad bedömning från Trafikverket var att de nya förändringarna skulle leda till att 

kostnaderna för att genomföra expropritionsföretag betydligt skulle öka och att det i sin tur 

skulle ge negativa konsekvenser för satsningar inom infrastrukturen62. De ökade utgifterna 

skulle bl.a. bero på högre kostnader för utredningar, ombud, rättegångar m.m.63 

Utredningen gjorde dock bedömningen att antalet tvister inte skulle bli påtagligt fler samt 

att ökade utgifter för markåtkomst skulle kunna lösas genom att göra en omfördelning inom 

den tillåtna budgeten. 
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5 MARKFÖRHANDLINGSPROCESSEN HOS TRAFIKVERKET  

 

 
Figur 5.1.64 Beskrivning av markförhandlingsprocessen. 

 

Identifiera och analysera markförhandlingsförutsättningarna 

Markförhandlingsprocessen påbörjas i ett tidigt skede av ett vägprojekt. 65 Det görs för att 

markåtkomst är en grundläggande förutsättning vid byggande av väg. Processen för 

markåtkomst ingår i både förstudien och vägutredning där valet av vägkorridor kan vara 

beroende av markåtkomstens praktiska genomförbarhet och ekonomiska förutsättning. Det 

är även viktigt med en tidig kontakt med fastighetsägare för att uppnå en lyckosam och 

effektiv markförhandling. I detta inledande skede genomförs en identifiering och analys av 

förutsättningarna för markförhandling och en budget upprättas. Markförhandlaren har i 

uppgift att på ett hållbart och effektivt sätt främja mark- och fastighetsindelningen.  

 

Tillstånd till markåtkomst 

Tillstånd till marken får Trafikverket genom att olika typer av avtal upprättas med stöd av 

väglagen. Möjlighet till markåtkomst ges då en arbetsplan är fastställd och vunnit laga kraft. 

Det vanligaste är att ett vägrättsavtal mellan Trafikverket och berörd markägare upprättas. 

Skapas ett vägrättsavtal har marken tagits i anspråk med vägrätt.  Vägrätt innebär att 

väghållaren har rättighet till att nyttja marken och att bestämma över markens användning 

under den tiden vägrätten består. I vissa fall kan Trafikverket även lösa in en hel fastighet. 

Det gäller då framdragningen får så stora konsekvenser att en framtida användning av 

fastigheten försämras avsevärt. 
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Värdering 

Ett viktigt steg i markförhandlingsprocessen är värderingen. Bedömningen av fastighetens 

marknadsvärde/marknadsvärdeminskning ska göras av antingen en markförhandlare på 

Trafikverket, en extern värderingskonsult eller inom ramen för en sökt lantmäteriförrättning. 

Tillsammans med ExL:s ersättningsregler ska denna värdebedömning ligga till grund för 

bestämmande av ersättningen. Vid bedömningen ska objektiva fakta iakttas och 

markförhandlaren ska använda sig av rekommenderade normer och metoder. 

Värderingsutlåtande ska vara tydligt utfört och tydligt motiverat.  

 

Förhandling 

Förhandlingsprocessen börjar redan i ett tidigt skede av projekteringen. I detta tidiga skede 

är syftet att förebygga att för stora intrång görs. De konkreta förhandlingarna startar då 

marken tagits i anspråk. Trafikverket har som mål att i första hand träffa överenskommelse 

om ersättningen med berörda fastighetsägare.  Överenskommelsen skapas genom att 

Trafikverket förhandlar med fastighetsägaren. Det måste råda en rättssäkerhet genom hela 

förhandlingen och det innebär att lika fall ska behandlas lika. Förhandlingen ska kunna 

motiveras utifrån de faktiska förhållandena på fastigheten samt ha en förankring till gällande 

rätt.   

   

Träffa avtal/ besluta i domstol  

Om Trafikverket lyckas med att få genom en frivillig överenskommelse upprättas det ett 

vägrättsavtal där bl.a. ersättningen regleras. Uppnås ingen överenskommelse om ersättning 

har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om stämning i Mark-och miljödomstolen. Då blir 

ersättningen rättsligt bestämd. Om Trafikverket fått vägrätt för marken och inte har kommit 

överens med markägaren om ersättningen har de ändå möjlighet att bygga vägen.   
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6 HUR GÖRS VÄRDERINGEN FÖR ATT FASTSTÄLLA 

MARKÄGARENS ERSÄTTNING?  

Nedan följer resultat från en granskning av hur Trafikverket och Naturvårdsverket gör 

värderingen för att fastställa markägarens ersättning vid markintrång samt en jämförelse 

mellan dessa myndigheter följt av en analys. Denna granskning har gjorts för att se om 

värderingen av ett intrång har förändrats efter lagändringarna samt för att utläsa eventuella 

skillnader mellan dessa två myndigheter.  

6.1 Resultat Trafikverket  

Som tidigare nämnts finns det olika metoder, normer och schabloner att utgå från vid en 

intrångsvärdering och det är den aktuella situationens karaktär som avgör 

tillvägagångssättet. Trafikverket har utarbetat ett dokument med riktlinjer för all 

markförhandlingsverksamhet inom företaget samt grunderna för ersättning (fortsättningsvis 

benämns detta som endast dokumentet). I dokumentet beskrivs olika värdebegrepp samt 

värderingsmetoder. Det framgår att marknadsvärde är det begrepp som främst ska tillämpas 

och ortsprismetoden är den värderingsmetod som ska användas för att bedöma 

marknadsvärdet.66 Vidare anges det att vid enklare värderingar för projekteringsskador får 

värdering ske enligt rutin samt att normer ska användas vid skog- och jordbruksintrång. Vid 

värdering av hela skogsskiften ska ortsprismetoden eller beståndsmetoden användas. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna med markförhandlare på Trafikverket skiljer sig svaren åt 

på frågan om hur de gör i sin värderingsprocess för att slutligen komma fram till ett värde 

som ligger till grund för den ersättning som ska betalas ut. Några markförhandlare använder 

sig mycket av normer och schabloner för skog- och åkermark och en markförhandlare 

betonade i intervjun vikten av att föra en ständig dialog med markägaren. En annan angav 

att det ofta finns värderingar som redan är gjorda i området som får ligga till grund för 

bedömningen och ytterligare ett svar var att ortsprismetoden används där det är möjligt. En 

gemensam nämnare för några av de intervjuade markförhandlarna var att de angav att de 

ofta själva vet vad marken i området är värd. 

 

Vid analysen av vägrättsavtalen var det många gånger som ersättning betalas ut om långt 

över 100 000 kronor, men det fanns inga mer detaljerade uppgifter om hur värderaren 

kommit fram till det slutliga värdet. Vid ett externt värderingsutlåtande framgick det att 

värdet var satt med hänsyn till jordbruksnormen men i övriga avtal framkom det inga 

uppgifter om huruvida värdet var satt utifrån normer, schabloner, värderingsmetoder etc.  

 

Att värdet för ersättningsposterna inte är motiverade går lite emot de angivna riktlinjerna, i 

dokumentet anges det att värderingen ska vara tydlig och utförligt motiverad för att 

utomstående personer med viss kunskap i ämnet ska kunna förstå den67. Vid analysen av 

vägrättsavtalen var det många gånger som det inte fanns bifogade handlingar som mer 
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specificerat visade på beräkningen av värdet för en viss ersättningspost. För några avtal som 

gällde ersättning för skogsmark fanns det dock bifogade handlingar som visade antal trädslag 

och volym som tagits i anspråk. 

 

För att upprätthålla en rättssäker värdering anges det i dokumentet att en 

tvåmanshandläggning tillämpas då ersättningen överstiger 10 prisbasbelopp.68 Det innebär 

att en person sköter förhandlingen och en annan utför värderingen, värderaren kan vara 

antingen intern eller extern. Understiger den bedömda ersättningen 10 prisbasbelopp 

tillämpas istället kontrasignering, vilket innebär att en och samma person utför värderingen 

och förhandlingen, men att den bedömda ersättningen granskas av en annan 

markförhandlare på Trafikverket. Under intervjuerna framgick det att det förekommer en 

spridning av hur ofta externa värderare anlitas. Svaren skildes åt mellan att de ofta tar in 

externa värderare, att markförhandlaren genomför alla själv samt att en extern värderare 

anlitas vid stora intrång. En markförhandlare har som princip att han vid 

jordbruksvärderingar genomför de på egen hand men att han vid skogsvärderingar ofta 

anlitar externa konsulter. 

 

Fyra av vägrättsavtalen i studien har ett ersättningsbelopp som överstiger tio prisbasbelopp. 

I de fyra avtalen finns det två underskrifter från två olika markförhandlare från Trafikverket, 

men det framgår inte att det är en som har skött förhandlingen och en som utfört 

värderingen. Det går därmed inte att urskilja huruvida det är kontrasignering eller 

tvåmanshandläggning som tillämpats i de avtalen.   

6.2 Resultat Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket använder sig av ett ramavtal som reglerar de bör-krav och skall-krav som 

den som värderar ska uppfylla. Avtalet är uppdelat i värdeutlåtande för köp och 

ersättningsutredning vid intrång. Vid köp ska objektets sannolika marknadsvärde bedömmas 

och det framgår även att de värderingsmetoder som används ska redovisas. I ramavtalet 

presenteras vad ett värdeutlåtande vid köp ska innehålla: 

 

 Sammanfattning 

 Uppdragsbeskrivning 

 Värdetidpunkt 

 Värderingsunderlag, besiktning 

 Beskrivning 

 Värderingsmetoder 

 Värdering 

 Samlad marknadsvärdebedömning 
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Vid köp av skogsmark ska värderingen av marknadsvärdet baseras på dels beståndsmetoden, 

som är en marknadsanpassad avkastningsmetod, och dels ortprismetoden. I värdeutlåtandet 

för beståndsmetoden ska minst nedanstående uppgifter bifogas: 

 

 Skogstillstånd, skogsklasser  

 Värdeberäkning 

 Skogstillstånd, huggningsklasser 

 Beståndsvis nuvärde 

 Fältuppgifter 

 Värderingsförutsättningar 

 Sammaställning över objektet 

 Beståndsindelning 

 

I en ersättningsutredning vid intrång ska värderingen användas som underlag för 

bedömningen av marknadsvärdeminskningen. Även vid en ersättningsutredning ska 

beståndsmetoden och ortprismetoden användas som värderingsmetoder. En 

ersättningsutredning ska innehålla följande uppgifter:  

 

 Sammanfattning 

 Uppdragsbeskrivning 

 Värdetidpunkt 

 Underlag 

 Beskrivning 

 Ersättningsregler  

 Tolkning av planerade förutskrifter 

 Värderingsmetoder 

 Värdering av berörd del 

 Marknadsvärdeminskning hela fastigheten 

 Ersättning 

 

En slumpvald ersättningsutredning från Naturvårdsverket har studerats och samtliga av ovan 

nämnda rubriker finns med i avtalet. Just i detta fall bekräftar det att de riktlinjer som 

Naturvårdsverket har vid värderingsutlåtande följ i praktiken.  

 

Vid intervjun med Rickard Arvidsson, handläggare på Naturvårdsverket, framgick det att de 

alltid använder sig av externa värderare. Dessa ska vara auktoriserade. Det motiverar han 

med att det är en trovärdighetsfråga, att den som värderar ska vara skild från den som ska 

betala ut ersättningen. Han tryckte även på att det var viktigt att värderarna gjorde både en 

värdering enligt beståndsmetoden och ortprismetoden. Detta gäller främst vid värdering av 

skogsmark.  Naturvårdsverket har aldrig använt sig av skog- eller jordbruksnormen. Rickard 

menar att man anser att beståndsmetoden är bättre, mycket mer detaljrik och den har heller 
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aldrig ifrågasatts från markägarna. Vid värdering av jordbruksmark används oftast enbart 

ortprismetoden för där finns det bra material för att tillämpa den metoden. När värderaren 

har gjort sitt värderingsutlåtande ska den godkännas av Naturvårdsverket. Rickard vill kalla 

det en kvalitetssäkring av värderingen.  

6.3 Jämförelse 

Hos båda myndigheterna finns dokument för hur värderingen som ligger till grund för 

ersättningen ska gå till väga. Gemensamt för myndigheterna är att det är marknadsvärdet 

som ska bedömmas vid beräkning av ersättning och att det är ortprismetoden som främst 

ska användas i den bedömningen. Vid tillämpning av övriga värderingsmetoder skiljer 

myndigheterna sig åt. Vid värdering av skog använder Trafikverket sig av normer och 

schabloner medan Naturvårdsverket använder sig av både ortsprismetoden och 

beståndsmetoden. Vid värdering av jordbruksmark använder sig Naturvårdsverket bara av 

ortsprismetoden. Huruvida vad för metoder som används vid värderingen framgår inte lika 

tydligt hos båda myndigheterna. Trafikverket har inget krav på vad ett värderingsutlåtande 

ska innehålla, de har heller inget krav på att värderingsutlåtandet ska bifogas till 

vägrättsavtalet. Naturvårdsverket har istället ett flertal krav på vad ett värderingsutlåtande 

ska innehålla.  

 

Naturvårdsverket har även som krav att värderingen måste utföras av en extern värderare 

medan Trafikverket anger i sina riktlinjer att markförhandlarna kan använda sig av en 

utomstående värderare. Under intervjuerna med markförhandlarna på Trafikverket framgick 

det att de tar in en extern värderare när de själva inte anser sig ha tillräckligt med kunskap i 

värderingen. Vissa är duktiga på skogsvärdering och andra jordbruksvärdering. Eftersom 

Naturvårdsverket har klara riktlinjer vad gäller externa värderare gav Rickard Arvidsson ett 

klart och tydligt svar under intervjun att de alltid använder sig av externa värderare vid köp 

och intrång.    

6.4 Analys och rekommendationer  

Som nämnts ovan har de båda myndigheterna gemensamt att det främst är ett 

marknadsvärde som ska ligga till grund vid bestämmandet av ersättningen och att det är 

ortsprismetoden som främst ska användas för att komma fram till det marknadsvärdet. Från 

intervjuerna på Trafikverket tycker vi att det verkar som att ortsprismetoden sällan används. 

Några av markförhandlarna angav istället att de ofta använder sig av sin egen kunskap vad 

gäller värdet för den mark som ska värderas. Vi tycker det är intressant att många gör 

värderingen av marken utifrån egen erfarenhet, då det anges i dokumentet att 

ortsprismetoden är den metod som främst ska användas vid bedömningen av 

marknadsvärdet. Visserligen står det också att vid enklarare värderingar får rutinbaserade 

värderingar göras. Men detta kan kanske användas som ett kryphål från att behöva tillämpa 

ortsprismetoden.  
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Vi kan tycka att ortsprismetoden borde gälla oavsett och att den som värderar marken får 

redovisa bästa möjliga jämförelseobjekt, och sedan givetvis göra korrigeringar för dessa 

olikheter, som också bör redovisas. Vi tycker att det alltid borde göras en grundlig värdering 

och att en sådan riktlinje även skulle ge större möjlighet till att alla fastighetsägare får en 

mer enhetlig behandling vad gäller värderingen av deras erhållna ersättning.  

 

Som vi nämnt i ovan nämnda resultat anges det i Trafikverkets riktlinjer för ersättning att 

ortsprismetoden främst ska tillämpas. Vidare står det även att normer och schabloner samt 

beståndsmetoden ska tillämpas. Det kan vara så att markförhandlarna följer dessa till punkt 

och pricka men om så är fallet, dokumenteras det dåligt. En sak som vi upptäckt, att 

Trafikverket borde ändra och förbättra är dokumentationen av den värdering som görs för 

beräkning av ersättningen. Vi har under studien haft svårt att utläsa exakt vad en 

fastighetsägare har fått för ersättning och framförallt HUR man kommit fram till detta. Detta 

är även den största skillnaden i jämförelsen med Naturvårdsverket. I Naturvårdsverkets avtal 

framgår det klart och tydligt hur värderingen genomförts.  I de vägrättsavtal vi har gått 

igenom har vi saknat uppgifter om hur markförhandlaren kommit fram till ersättningen, vilka 

grunder han eller hon använt sig av vid värderingen. Markförhandlaren kan ha använt sig av 

en ortsprismetod då denna har värderat marken av fastigheten, vilket vi anser att man borde 

göra vid en fastighetsvärdering, men om så är fallet framgår det inte alls. Har 

markförhandlaren även tillämpat normer och schabloner vid intrång har detta inte heller 

framgått klart och tydligt. 

 

Slutligen anser vi att det till varje vägrättsavtal bör bifogas ett värderingsutlåtande, som vi 

gärna ser är utfört av en markförhandlare som är fristående från förhandlingen, helst en 

extern värderingskonsult. Vad gäller valet av en intern eller extern värderare anser vi att det 

alltid borde vara en utomstående som värderar marken. Vi tycker att det är en 

trovärdighetsfråga gentemot markägarna. Den som utför värderingen bör vara skild från 

Trafikverket, eftersom det är de som ska betala ut ersättning. Om detta skulle vara ett stort 

hinder eller på något sätt skulle göra markförhandlingsprocessen ineffektiv så anser vi att 

det åtminstone borde vara så att den tvåmanshandläggning som anges i riktlinjerna bör 

tillämpas. 
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7 HAR LÖSESKILLINGEN/INTRÅNGSERSÄTTNINGEN ÖKAT MED 

25 PROCENT? 

 

Som vi tidigare nämnt under teoridelen var syftet med påslaget på 25 procent att det skulle 

täcka reservationspriset hos fastighetsägaren. Man menade på att det ersättningsbelopp 

som uppgick till marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen inte var tillräckligt för att täcka 

de konsekvenser som en fastighetsägare får utstå vid expropriation. Ett annat syfte med 

påslaget var att det fanns en värderingsosäkerhet vid värderingen av intrånget och att denna 

värderingsosäkerhet inte skulle drabba fastighetsägaren.  Procentpåslaget betyder att 

löseskilling eller intrångsersättning borde ha ökat med 25 procent efter lagändringarna.  

 

Att löseskilling/intrångsersättning har ökat med 25 procent har varit svårt för oss att påvisa. 

Vi trodde att vi kunde söka svar på denna fråga i analysen av vägrättsavtalen men då 

dokumentationen av dessa inte var som vi tänkt oss har vi baserat svar på denna fråga 

utifrån intervjuerna med markförhandlarna. 

7.1 Resultat och analys 

Intervjusvaren tyder på att markförhandlarna inte upplever att varken löseskillingen eller 

intrångsersättningen har ökat med 25 procent. De flesta av de som intervjuats har pratat om 

att ” ett lägre ingångsvärde” nu väljs efter lagändringen. De här påslaget på 25 procent av 

marknadsvärdet/ marknadsvärdeminskningen är någonstans i praktiken mellan 15-20 

procent därför att det är alldeles för många markförhandlare som från början räknar med 

det här påslaget i sin bedömning vid ingångsvärdena.  En person som intervjuats anser till 

och med att en markförhandlare gör fel om denna inte väljer det lägre ingångsvärdet 

eftersom en del av värderingsosäkerheten är en del av detta, som det även står i 

förarbetena. Tidigare hade Trafikverket en policy att stå för större delen av 

värderingsosäkerheten, detta utgjorde i praktiken det förhandlingsutrymme som fanns. 

Värderingsosäkerheten varierar naturligtvis från objekt till objekt, men normalt så ligger den 

på 5-10 procent. Vid ”normala” intrång bör en skälig värderingsosäkerhet ingå i 25 procent-

påslaget. Dock menar vissa av markförhandlarna som intervjuats att de gör exakt på samma 

sätt som tidigare, de väljer varken ett lägre eller högre ingångsvärde. De menar på att lagen 

ska följas och att denna lagändring endast är ett ytterligare steg i bedömningen av 

ersättningen, att påslaget utgör ett sista moment.  

 

Det är i vår mening olyckligt att de markförhandlare vi intervjuat tolkat lagändringen på olika 

sätt, då vissa använder lägre ingångsvärde och andra gör som de tidigare gjort.  De som 

väljer ett lägre ingångsvärde resonerar som så att risken att ett för lågt ingångsvärde valts 

täcks i påslaget om 25 procent då de menar på att påslaget tillkom för att till stor del täcka 

värderingsosäkerheten. Att det råder olika tolkningar av påslaget kan tyda på att de riktlinjer 

som finns kan specificeras noggrannare.  
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Angående frågan om 25 procent är ett rimligt påslaget anser både de markförhandlare och 

de sakkunniga vi har intervjuat att påslaget ligger på en rimlig nivå. Eije Sjödin på 

Lantmäteriet resonerar som så att ett påslag om 50 procent är för högt och ett påslag om 5-

10 procent är för lågt då det inte skulle bli någon större skillnad. Därför anser han det 

mycket rimligt att det hamnade på en nivå om 25 procent. Även så gick resonemanget i 

regeringens utredning.  

 

En genomgående åsikt bland alla intervjupersoner är att påslaget kan slå fel p.g.a. att det 

utgår från marknadsvärdet. Det av anledning att det vid höga marknadsvärden nästintill blir 

oskäligt med ett påslaget med 25 procent. En intervjuperson anser att det borde ha utförts 

på ett annat sätt, att det skulle ha införts ett takbelopp på det extra påslaget 

fastighetsägaren är berättigad till. Till exempel att påslaget skulle vara knutet till 

basbeloppet. Personen anser att mer än 5 -10 basbelopp är oskäligt för fastighetsägare att 

få.  

7.2 Rekommendationer  

Vi tycker att löseskillingen och intrångsersättningen ska ha ökat med 25 procent. Vi menar 

att procentpåslaget ska täcka den värderingosäkerhet som rådde innan lagändringen, inte 

att man nu ska tänka att det är berättigat att använda ett lägre ingångsvärde. Vidare anser vi 

att det också borde ha ökat med 25 procent p.g.a. att denna lagändring inte borde resultera i 

att markförhandlarna ändrar i sin arbetsprocess vid värderingen av fastigheten. Utan 

lagändringen bör endast ha medfört att det blir som ett ytterligare och sista steg i deras 

tidigare arbetsprocess, alltså endast ett slutligt beräkningspåslag på det värde som 

värderaren kommit fram till.  

 

Att påslaget utformades på så vis att det ska utgå från marknadsvärdet tycker vi inte är 

optimalt då detta ibland kan slå väldigt fel. Det borde inte spela någon roll om du har en stor 

villa vid havet eller ett litet torp ute i skogen. Fastighetsägarens reservationspris kan i de 

båda situationerna vara detsamma. Det kan lika gärna vara högre för ägaren till torpet då 

det kan vara en släktgård som gått i många generationer. Därför blir det tokigt att den som 

har havstomten ska få väldigt mycket mer i extra påslag bara för att dennes marknadsvärde 

är mycket högre än torpets. Detta var även något som de sakkunniga vi intervjuat angav som 

den störta bristen i lagändringen.  

 

Som lösning på detta har vi fört en diskussion kring att ett tak för hur mycket man kan få i 

påslaget borde ha införts. Vad detta tak ska baseras på eller hur högt det ska vara har vi inte 

tillräcklig kunskap om men ett förslag kan vara i linje med det som en av de vi har intervjuat 

angav som en lösning, att det ska baseras på prisbasbeloppet, exempel att det inte får 

överstiga 5-10 prisbasbelopp.  
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8 HAR ERSÄTTNINGSPOSTERNA FÖRÄNDRATS EFTER 

LAGÄNDRINGARNA?  

 

Innan lagändringarna förutspåddes det att en del förändringar bland ersättningsposterna 

skulle ske. Nu skulle bland annat ett påslag på löseskillingen/ intrångsersättningen göras och 

toleransavdraget tas bort. Dessa förändringar har lett till att kostnaderna för aktörerna har 

ökat och man skulle kunna tro att de velat strukturera om en del ersättningsposter för att 

vissa poster inte ska ersättas med påslaget om 25 procent.  

8.1 Resultat och analys 

Trafikverket har inför lagändringarna tagit fram ett PM med riktlinjer för tillämpning av 

expropriationslagens nya ersättningsbestämmelser. Detta PM innehåller en mall på vad för 

ersättningsposter som Trafikverket har möjlighet att ge ersättning för. Trafikverket hade 

även innan lagändringarna en mall till hjälp för ersättningsberäkning. I bilaga 1 och 2 

presenteras båda mallarna. Dagens mall har jämförts med den nya mallen och olikheterna 

har urskilts. Trafikverket har flyttat fyra delposter från huvudposten 

marknadsvärdeminskning till annan ersättning. Dessa är köp av lösöre, nyttjanderätter, sänkt 

marknadsvärde p.g.a. immissioner och byggskador p.g.a. vibrationer, sprängningar m.m. 

samt minskning av fastighetens jaktvärde. Den sistanämnda posten har delats upp i två delar 

och den ena delen, som heter minskning av jaktvärdet utom vägrättsområdet har flyttats till 

annan ersättning. Förtidig avverkan är flyttad till huvudkategorin som avser 

marknadsvärdeminskning och annan ersättning. Den är flyttad till en huvudpost som nu är 

berättigad ett påslag på 25 procent av marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen. Denna 

huvudpost har även fått tillagd delposten storm-och tork.  

 

Fallstudien av vägrättsavtalen gav oss en uppfattning om vad Trafikverket betalar ut 

ersättning för till fastighetägarna. Studien påvisade att Trafikverket inte betalar ut ersättning 

på något annat sätt än innan lagändringarna och att ersättningsposten annan ersättning inte 

har ökat efter lagändringarna. Den omstrukturering av ersättningsposter som Trafikverket 

gjorde i sin mall tyder inte heller på att en ökning av posten annan ersättning skulle ha skett 

eftersom de tagit bort några poster från den kategorin men samtidigt lagt till några nya.   
 

Före lagändringarna E4 E18 Väg 68 

Köp 0% 44% 0% 

Marknadsvärdeminskning 61% 53% 81% 

Annan ersättning 16% 2% 19% 

Marknadsvärdeminskning och annan ersättning 22% 0% 0% 

  100% 100% 100% 

Tabell 8.1. Procentuell fördelning mellan huvudgrupperna för varje projekt innan lagändringarna. 
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Efter lagändringarna E4 E18 Väg 68 

Löseskilling/intrångsersättning 76% 90% 64% 

Annan ersättning 5% 2% 1% 

Marknadsvärdeminskning och annan ersättning 16% 4% 34% 

Övrigt 3% 4% 0% 

  100% 100% 100% 

Tabell 8.2. Procentuell fördelning mellan huvudgrupperna för varje projekt efter lagändringarna. 

 

Siffrorna i ovanstående tabeller visar fördelningen av den totala ersättningen för varje 

projekt för varje huvudgrupp. Tabellen som avser ersättningsfördelningen innan 

lagändringarna visar att största delen av ersättningen som betaldes ut från Trafikverket har 

utgått som marknadsvärdeminskning.  Efter lagändringarna är löseskilling/intrångsersättning 

den största ersättningsposten i respektive projekt, vilket i princip motsvarar köp och 

marknadsvärdeminskning innan ändringarna.  Vid analysen av ett vägrättsavtal som 

upprättats innan lagändringarna för väg 68 var det ej specificerat för hur mycket ersättning 

som utgått för var och en av posterna skogsmark, förtidig avverkning och framtida storm- 

och torkskador. Dessa tre poster var sammanslagna under ett och samma ersättningsbelopp. 

Då vi analyserat övriga vägrättsavtal har det framgått att summan av den totala ersättningen 

utgörs till största delen av ersättning för marken. Därför valde vi för detta vägrättsavtal att 

kategorisera in detta sammanslagna belopp under kategorin marknadsvärdeminskning 

(skogsmark). I jämförelsen av ersättningsposter efter lagändringarna har ingen hänsyn tagits 

till påslaget med 25 procent, alltså vi har räknat med ersättning utan påslaget.   
 

 

  Procent före Procent efter 

Löseskilling/intrångsersättning 87% 94% 

Annan ersättning 13% 6% 

  100% 100% 

Tabell 8.3. Procentuell fördelning mellan de två lagstiftade ersättningsposterna. 

 

Tabell 8.3 visar en procentuell fördelning mellan Expropriationslagens två ersättningsposter. 

Jämförelsen avser ersättningsbelopp utan påslaget med 25 procent. Under posten 

löseskilling/intrångsersättning har alla de poster som enligt Trafikverkets ersättningsmall är 

berättigad 25 procent i påslag förts in och under postens annan ersättning har de 

ersättningsposter som enligt mallen inte är berättigad 25 procent förts in.  Här påvisas att 

posten annan ersättning inte har ökat efter lagändringarna.  

 

Det har för oss rått en viss osäkerhet gällande tolkning av vägrättsavtalen. Vi har haft svårt 

att tyda exakt vad en fastighetsägare har fått ersättning för då summorna inte alltid varit 

specificerade i avtalen. Det har dock i samtliga avtal förutom ett gått att utläsa vilken 

huvudpost som ersättningen tillhör och därför har inte den procentberäkning vi genomfört 

påverkats.  
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8.2 Rekommendationer 

Vi tycker att till varje vägrättsavtal bör det alltid bifogas en specifikation där det framgår vad 

för ersättning som betalats ut. Detta hör samman med den otydlighet som råder vid 

presentation av vilken värderingsmetod som används.  Båda borde ingå i ett 

värderingsutlåtande.  

 

Under arbetet med vägrättsavtalen har det uppstått en diskussion kring posten som avser 

både marknadsvärdeminskning och annan ersättning. Det är en ersättningspost som i våra 

ögon inte existerar i lagboken. Denna post fanns även innan lagändringarna. Före 

lagändringarna kan vi tycka att ersättningsposten varken gjorde från eller till men nu efter 

tycker vi att det är diskuterbart med avseende på det påslag med 25 procent som ska göras. 

På denna ersättningspost som avser både marknadsvärdeminskning och annan ersättning 

gör Trafikverket påslaget med 25 procent. Följande står i riktlinjerna: Gällande ersättningar 

som i jordbruksnormen avser både marknadsvärdeminskning och annan ersättning är det 

lämpligt att göra påslag på hela beloppet. Detsamma gäller några av ersättningarna enligt 

skogsnormen. 

 

Att Trafikverket gör ett påslag på posten marknadsvärdeminskning och annan ersättning 

tycker vi är lite märkligt eftersom Trafikverket gör ett påslag där de egentligen, enligt lag, 

inte skulle behövas. Det kanske inte finns något som förhindrar att en förvärvare betalar ut 

mer än vad lagen säger men i detta fall handlar det om skattepengar som används till att 

betala ersättningen. I riksrevisionens utredning från 2005 fick Vägverket kritik för att inte 

hantera annan ersättning riktigt korrekt. Vi tycker även här att posten inte hanteras på rätt 

sätt. Dels är det skattepengar som kanske inte används på rätt sätt och dels utgör det en del 

av Trafikverkets budget som skulle kunna sparas in eller användas till annat. Beträffande 

detta kan det även vara värt att nämna, att hur de hanterar denna post kan vara en 

trovärdighetsfråga gentemot markägarna. Visserligen får fastighetsägarna påslag på en post 

som de kanske egentligen inte enligt lag är berättigad till, men vi anser att rätt ska vara rätt 

och därför skulle Trafikverket kunna se närmare på hur de annorlunda kan strukturera upp 

ersättningen gällande denna post. 
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION  

9.1 Slutsats och förslag på förbättringar 

Vår slutsats gällande hur värderingen görs för att fastställa markägarens ersättning är att 

markförhandlarna använder sig av olika värderingsmetoder sinsemellan för att komma fram 

till ett bedömt marknadsvärde. Vi anser att ortsprismetoden, normer, schabloner eller 

beståndsmetoden, beroende på vad situationen kräver, alltid ska användas. I följande tabell 

ger vi ett förslag: 

 

  Marknadsvärde Marknadvärdeminskning 

Tomt Ortsprismetoden Marginalvärde härlett av  

  
 

Ortsprismetoden 

  
 

  

Skog Ortsprismetoden  Marginalvärde härlett av  

  och beståndsmetoden ortsprismetoden, bestånds-  

  
 

metoden och skogsnormen 

  
 

  

Jordbruk Ortsprismetoden Marginalvärde härlett av  

  
 

ortsprismetoden och 

    Jordbruksnormen 

Tabell 9.1. Förslag på vilka värderingsmetoder som ska tillämpas vid en viss typ av mark. 

Huruvida löseskilling/intrångsersättning ökat med 25 procent är slutsatsen utifrån 

intervjuerna att detta skiljer sig från markförhandlare till markförhandlare, då en 

markförhandlare använder sig numera av lägre ingångvärden medan en annan gör precis på 

samma sätt som innan lagändringarna. Denna fråga hade varit lättare att besvara om 

dokumentationen för värderingen varit tydligare och mer utförligt motiverade. Att 

Trafikverkets dokumentation är bristfällig har varit en röd tråd genom hela vårt arbete. Vi 

föreslår att Trafikverket genomför nedanstående punkter för att förbättra dokumentationen. 

Vi tror att det även skulle möjliggöra att berörda fastighetsägare blir enhetligt behandlade 

samt att det skulle underlätta markförhandlingsprocessen för markförhandlarna, då deras 

arbete troligtvis blir lättare och bättre med tydligare riktlinjer beträffande detta.  

 Ett värderingsutlåtande ska bifogas till varje vägrättsavtal. Nedan ges förslag på vad 

ett värderingsutlåtande för ortsprismetoden och beståndsmetoden ska innehålla. 

Ortsprismetoden Beståndsmetoden  
-          Sammanfattning -          Skogstillstånd, skogsklasser  
-          Uppdragsbeskrivning -          Värdeberäkning 
-          Värdetidpunkt -          Skogstillstånd, huggningsklasser 
-          Värderingsunderlag, besiktning -          Beståndsvis nuvärde 
-          Beskrivning -          Fältuppgifter 
-          Värderingsmetoder -          Värderingsförutsättningar 
-          Värdering -          Sammanställning över objektet 
-          Samlad marknadsvärdebedömning -          Beståndsindelning 
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Slutsatsen på frågan om ersättningsposterna har förändrats efter lagändringarna är att ingen 

större förändring har skett. Studien av vägrättsavtalen har visat att Trafikverket i sina mallar 

flyttat om en del poster och att det inte tillkommit några nya eller tagits bort några tidigare. 

Fastighetsägare får alltså fortfarande ersättning för samma skador som innan 

lagändringarna. Annan ersättning har procentuellt inte ökat.  

 

I dagsläget får markägarna till och med det 25 procentiga påslaget på posten ersättning som 

avser både marknadsvärdeminskning och annan ersättning. Här är Trafikverket i vår mening 

väldigt generösa då detta inte är nödvändigt enligt ExL. Trafikverket skulle kunna dela upp 

denna post för att minska sina utgifter för ersättningen. De skulle kunna gå igenom post för 

post och flytta posterna till antingen marknadsvärdeminskning eller annan ersättning. I den 

analysen får man alltså ta hänsyn till om skadan påverkar marknadsvärdet för fastigheten, 

om inte annat så ska den tillhöra annan ersättning.  

 

De allra flesta markförhandlarna på Trafikverket som intervjuats upplever lagändringarna 

som nödvändig utifrån fastighetsägarnas perspektiv. De menar på att den tidigare 

lagstiftningen var utformad utifrån ett annat samhälle än dagens samt att den 

värderingsosäkerhet som råder vid marknadsvärdebedömningen nu inte ska behöva drabba 

markägarna. Att schablonpåslaget hamnade på 25 procent anser samtliga är en bra nivå och 

de upplever inte heller att markförhandlingsprocessen har blivit krångligare eller mer 

utdragen.  

 

Förslag på förbättringar 

  

Ett värderingsutlåtande ska bifogas till varje vägrättsavtal  

  

Innehållet i värderingsutlåtandet ska vara tydligt specificerat, se förslag i text ovan. 

  

Posten ersättning som avser både markandsvärdeminskning och annan ersättning ska delas upp 

  

Figur 9.2. Sammanställning av våra förslag på förbättringar. 

9.2 Förslag på framtida forskning 

Att schablonpåslaget utgår från marknadsvärdet är något som både vi, de sakkunniga vi 

intervjuat samt markförhandlarna anser vara lite tokigt. Detta skulle kunna vara ett förslag 

på framtida forskning, att se närmre på hur det annorlunda skulle kunna utformas. Se en 

mer utförlig motivering kring detta på sida 43.  

 

Ett annat mycket intressant ämne är att se på expropriaitonsprocessen utifrån 

fastighetsägarnas perspektiv.  Hur berörda fastighetsägare upplever bemötandet från 

markförhandlare och värderare, hur de i allmänhet är nöjda eller inte med deras erhållna 

ersättning samt om dagens påslag på 25 procent är rimligt är intressanta frågor att 

undersöka. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 – Trafikverkets ersättningsmall före lagändringarna 

De ersättningsposter som är markerade med fetstil har efter lagändringarna 

flyttats om. 

 

Köp 

Köp av hel fastighet 

Köp av del av fastighet 

Köpr av rotpost 

Köp av rörelse 

Köp av lösöre 

  

Marknadsvärdeminskning 

Ianspråktagen skogsmark (även inskränkt vägrätt) 

Ianspråktagen åkermark  (även inskränkt vägrätt) 

Ianspråktagen betesmark (även inskränkt vägrätt) 

Ianspåktagen tomtmark ( även inskränkt vägrätt) 

Byggnad som rivs 

Förvärv av byggnader på ofrigruns ( 1kap 2§ 2st ExL, inkl tillhörande arrenderätt 

Förlorade byggrätter 

Ersättningsgillt förväntningsvärde på ianspråktagen mark 

Minskning av fastighetens jaktvärde 

Bestående skördedepression 

Permanenta servitut-och nyttjanderätter 

Förstörd/ianspråktagen tomtanläggning. Dricksvattenbrunn, växtlighet m.m. 

Nedklassning av avskuren mark 

Immissionsskador 

Byggskador p.g.a. vibrationer, sprängningar mm (ersätts enligt 32 kap MB) 

Övrig ersättning (vår egen tillagda) 

  

Annan ersättning 

Tillfällig nyttjanderätt, förutom ev. ersättning som avser marknadsvärdeminskning ( t ex avverkad 
skog) 

Personlig ersättning 

Fördyrade avverknings- och tillvaratagandekostnader 

Förlorat husbehovsvirke 

Konjukturförlust p.g.a. avverkning under lågkonjunktur 

Flyttning av stängsel 

Anpassningskostnader 

Förlorat EU-stöd och andra förlorade bidrag 

Kvarstående arrendegäld 

Ommätning av EU-karta 

Förstörd gröda 

Förlust i affärsrörelse 
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Förlust i täktverksamhet (rörelseskada) 

Intrång i arrenderätt 

Stilleståndskostnader 

Lösöre som måste bort eller som blir onyttiga t.ex. jordhögar, maskiner, virke mm. 

Förtidig avverkning 

Storm och tork (vår egen tillagda) 

Flyttningskostnad 

Ersättning för förstört lösöre, t.ex. tvätt 

Övrig ersättning (vår egen tillagda) 

  

Ersättning som avser både marknadsvärdeminskning och annan ersättning - i detta  

avseende räkna som marknadsvärdeminskning 

Försvårad brukning 

Ökad ställtid 

Ökad dubbelspridning 

Förlängda ägoavstånd 

Passage av väg 

Fältkantverkan 

Försvårad betesdrift 

Ökat stängselbehov 

Förlängd drivningsväg 

Ersättning för ökade kostnader för drift - och underhåll av enskilda vägar 

Förlorad husbehovstäkt 
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Bilaga 2 –  Trafikverkets ersättningsmall efter lagändringarna 

De ersättningsposter som är markerade med fetstil är sedan efter 

lagändringarna nytillagda eller har flyttats om. 

 

Löseskilling/intrångsersättning - påslag 25  % 

Köp av hel fastighet 

Köp av del av fastighet 

Köpr av rotpost 

Ianspråktagen skogsmark (även inskränkt vägrätt) 

Ianspråktagen åkermark  (även inskränkt vägrätt) 

Ianspråktagen betesmark (även inskränkt vägrätt) 

Ianspåktagen tomtmark ( även inskränkt vägrätt) 

Byggnad som rivs 

Förvärv av byggnader på ofrigruns ( 1kap 2§ 2st ExL, inkl tillhörande arrenderätt 

Förlorade byggrätter 

Ersättningsgillt förväntningsvärde på ianspråktagen mark 

Minskning av fastighetens jaktvärde inom väg-/järnvägsområde 

Bestående skördedepression 

Servitutsrätt 

Förstörd/ianspråktagen tomtanläggning. Dricksvattenbrunn, växtlighet m.m. 

Nedklassning av avskuren mark 

  

Annan ersättning - inte påslag 

Tillfällig nyttjanderätt, förutom ev. ersättning som avser marknadsvärdeminskning ( t ex avverkad 
skog) 

Personlig ersättning 

Fördyrade avverknings- och tillvaratagandekostnader 

Förlorat husbehovsvirke 

Konjukturförlust p.g.a. avverkning under lågkonjunktur 

Flyttning av stängsel 

Anpassningskostnader 

Förlorat EU-stöd och andra förlorade bidrag 

Kvarstående arrendegäld 

Ommätning av EU-karta 

Förstörd gröda 

Förlust i affärsrörelse 

Förlust i täktverksamhet (rörelseskada) 

Intrång i arrenderätt 

Stilleståndskostnader 

Köp av lösöre 

Flyttningskostnad 

Ersättning för förstört lösöre, t.ex. tvätt 

  

Ersättning som avser både marknadsvärdeminskning och annan ersättning - i detta  

avseende räkna som marknadsvärdeminskning, dvs. påslag med 25 % 
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Försvårad brukning 

Ökad ställtid 

Ökad dubbelspridning 

Förlängda ägoavstånd 

Passage av väg 

Fältkantverkan 

Försvårad betesdrift 

Ökat stängselbehov 

Förlängd drivningsväg 

Ersättning för ökade kostnader för drift - och underhåll av enskilda vägar 

Storm- och tork (tillagd post) 

Förtidig avverkning 

Förlorad husbehovstäkt 

Övrigt 

  

Övrigt ( inte påslag) 

Ombudskostnader 

Byggskador p.g.a. vibrationer, sprängningar mm (ersätts enligt 32 kap MB) 

Köp av rörelse 

Immissionsskador 

Minskning av fastighetens jaktvärde utanför väg-/järnvägsområde 

Olägenheter under byggtiden/minskat boendevärde 
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Bilaga 3 –  Intervjufrågor ställda till sakkunniga i ämnet 

 

 Berätta om den nya lagändringen 
o Kan du se någon skillnad sedan innan?  
o Var nödvändig så här i efter hand?  

 

 Vad anser du om den nya lagändringen? 
 

o Vad anser du det nya om det nya påslaget med 25 %? 
o Upphävandet av presumtionsregeln? 
o Borttagandet av toleransavdraget? 

 

 Vilka effekter tycker du uppstått i och med den nya lagregeln? 
 

o Vad ser du för konsekvenser och följder? 
 

 Har syftet uppnåtts med att äganderätten har stärkts?  
 

o På vilket sätt har äganderätten i så fall stärkts?  
 

 Var lagändringen nödvändig med hänsyn att det numera är flera privata exploatörer 
än tidigare? Vad tycker du om det?  

 

 

 Exploatörskostnaderna har i och med förändringen ökat. Har detta lett till att vissa 
projekt av exempelvis allmänt intresse inte genomförts? 

 

 Tror du att löseskillingen/intrångsersättningen har ökat med tjugofem procent? 
 

 Bör detta påslag vara mer eller mindre?  
 

 Varför just ett påslag på marknadsvärdet? 
 

 

 Har upphävandet av toleransavdraget lett till fler tvister om ersättningen i de fall där 
den skadliga inverkan ligger i gränsområdet om vad som är ersättningsgillt?   

 

 

 Tror du att värderarna idag är mer strikta i sin bedömning av ersättningen? 
 

 Vilka anser du är vinnare och förlorare med den nya lagregeln? 
 

 Anser du att lagregeln borde ha utformats på något annat sätt? 
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 Berätta om den nya lagändringen 
o Kan du se någon skillnad sedan innan?  
o Var den nödvändig så här i efter hand?  

 

 

 Vad anser du om den nya lagändringen? 
o Vad anser du om det nya påslaget med 25 %? 
o Upphävandet av presumtionsregeln? 
o Borttagandet av toleransavdraget? 

 
 

 Tycker du äganderätten för fastighetsägare har stärkts? 
 
 

 Upplever du att processen vid förhandling går snabbare? Smidigare? 
o Är fastighetsägarna mer tillmötesgående? 
o Upplever du en annan attityd från fastighetsägarna? (tex mer 

tillmötesgående) 
 

  

 Hur gör du i din värdering- och förhandlingsprocess? 
o Hur kommer du fram till marknadsvärdet?  
o Hur stort är förhandlingsutrymmet vid frivilliga uppgörelser? 

 Är den mindre nu än tidigare? 
 

 

 Har ni någon budget för just ersättning att hålla? 
 

 Tror du löseskillingen/intrångsersättningen har ökat med tjugofem procent? 
 

 Hur ofta förekommer det att den bestämda ersättningen ifrågasätts/klagas över? 
 

 Lämnar ni någon gång annan ersättning än ekonomisk? (markbyte) 
 

 Tar ni någon hänsyn till negativ publicitet? (går tex med på en viss begärd ersättning 
från markägaren som ligger över Trafikverkets med hänsyn till detta) 
 

 Har upphävandet av toleransavdraget lett till fler tvister om ersättningen i de fall där 
den skadliga inverkan ligger i gränsområdet om vad som är ersättningsgillt?   
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Bilaga 5 –  Exempel på ett vägrättsavtal före lagändringarna 
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Bilaga 6 –  Exempel på ett vägrättsavtal efter lagändringarna, här tillämpas påslaget med 

 25 procent. 
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