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Några inledande anmärkningar 
 
 
Denna skrift består av ett antal uppsatser som ursprungligen sattes samman till 
ett litteraturkompendium i speciell fastighetsrätt. Efter viss omarbetning är nu 
format och innehåll uppdaterat. Min förhoppning är att boken ska kunna använ-
das som introducerande läromaterial vid utbildning av lantmätare, samhällsbyg-
gare, mark- och fastighetsjurister, fastighetsekonomer och andra som i sin fram-
tida yrkesverksamhet kommer i kontakt med frågor om fastighetsutveckling och 
regelsystem. 
 Man brukar skilja mellan allmän respektive speciell fastighetsrätt. Med all-
män fastighetsrätt avses då i huvudsak jordabalkens regler om förhållandet mel-
lan enskilda personer, t.ex. fastighetsköp, avtal om hyra, arrende eller andra 
nyttjanderätter, pantsättning av fastighet etc. 
 Den speciella fastighetsrätten kan – något förenklat – istället beskrivas som 
de rättsregler som ingriper i de enskildas förfogande och rådande över sina fas-
tigheter. Det kan vara fråga om tvingande regler som begränsar avtalsfriheten, 
krav på tillstånd för att vidta vissa åtgärder, eller möjligheter till tvångsförvärv 
av mark och rättigheter till förmån för olika allmänna intressen. 
 Den inledande uppsatsen i denna bok ger en introduktion till expropriations-
lagen, vars ersättningsbestämmelser har en central roll inom hela det fastighets-
rättsliga området. Därefter följder en översikt av förvärvslagstiftningen, dvs. 
begränsningar av rätten att överlåta vissa typer av fastigheter. Regelsystemen 
rörande allmänna vägar, järnvägar och gruvverksamhet behandlas i de följande 
uppsatserna. 
 Vissa av de lagar som tillhör den speciella fastighetsrätten har utelämnats. 
Främst bör nämnas fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen samt miljö-
balken. Dessa regelsystem finns dock utförligt behandlade i andra skrifter. Ett 
summariskt sammandrag av de delar av den speciella fastighetsrätten som ute-
lämnats ges i bokens avslutande uppsats. 
 
 
 
 
 
Stockholm i december 2012 
 
Peter Ekbäck 
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1 Tvångsförvärv av mark och rättigheter 
 
Den svenska lagstiftningen innehåller ett flertal bestämmelser om tvångsförvärv 
av mark och rättigheter. De olika lagreglerade möjligheterna till ianspråktagan-
den och rådighetsinskränkningar sammanförs ibland under benämningen mark-
åtkomstlagstiftning.1 
 Syftet med lagregler om markåtkomst kan på ett allmänt plan formuleras 
enligt följande. För att samhället ska kunna genomföra önskvärda förändringar 
av markanvändning fordras ofta följdändringar av rättighetsstrukturer och ägar-
förhållanden. Fastighetsindelningen kan t.ex. behöva ändras för att ett planerat 
järnvägsprojekt ska kunna genomföras, och olägenheterna från utbyggnaden 
minskas. I många fall saknar även befintliga ägare och rättighetshavare intresse 
eller förutsättningar att själva genomföra en planerad förändring, t.ex. utbyggnad 
av ett nytt bostadsområde. 
 På vilka sätt underlättar då tvångsmöjligheterna i markåtkomstlagstiftningen 
uppnåendet av detta övergripande mål? För att se detta måste vi tydliggöra att 
det för vissa markanvändningar ofta saknas alternativa lokaliseringar. Detta 
gäller exempelvis allmänna vägar, kraftledningar, skyddad natur eller bostads-
exploateringar. 
 Fastigheternas unika belägenhet medför då att varje markägare får en sär-
ställning vid förhandlingar om förvärv och upplåtelser (Ekbäck, 2008). Det går 
inte att vända sig till grannfastigheternas ägare eftersom vägen eller kraftled-
ningen måste ”hänga ihop”, naturreservatet måste omfatta de skyddsvärda ob-
jekten, bostadsbebyggelsen måste lokaliseras till bebyggbar mark, osv. 
 Om det saknades tvångsmöjligheter skulle i värsta fall en markägare kunna 
vägra överlåta eller upplåta mark för sådana markanvändningar. I andra fall kan 
det tänkas att markägaren visserligen är beredd att sälja, men utnyttjar sin mo-
nopolställning till att kräva ett oskäligt högt pris. Även i detta fall kan konse-
kvensen bli att vissa samhällsnyttiga markanvändningar inte kan genomföras. 
 Förutom höga ersättningskostnader riskerar monopolsituationen även att leda 
till utdragna och kostsamma förhandlingar. Dvs. att vid sidan av höga ersätt-
ningar riskerar även höga s.k. transaktionskostnader att omintetgöra förändring-
ar. Detta är särskilt påtagligt när många markägare är berörda, t.ex. vid markför-
värv för vägar, järnvägar eller kraftledningar. Tvångsmöjligheterna kan då fun-
gera som spelregler och underlätta förhandlingslösningar. 
 Genom att tvångsförvärv av mark sker mot ersättning, är tanken att markäga-
ren ska hållas skadeslös – ersättningen fyller en reparativ funktion. Men skyl-
digheten att betala ersättning fungerar även preventivt – den avhåller det all-
männa från alltför ingripande tvångsförvärv, t.ex. från att för säkerhets skull ta i 
anspråk markområden som möjligen kan behövas i framtiden (Bengtsson, 2004 
s. 114). 

                                                      
1 Se Sjödin, Ekbäck, Kalbro och Norell (2011) för en samlad genomgång av lagstiftningen om 
markåtkomst och ersättning. 
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1.1 Det grundläggande egendomsskyddet 
 
Att tvingas avstå eller upplåta mark mot sin vilja är givetvis ett kraftigt ingrepp i 
den individuella äganderätten. Det rättsliga skyddet av äganderätt och egendom 
återfinns på en grundläggande nivå i Europakonventionen och regeringsformen. 
Särskilda skyddsvillkor finns dessutom i speciallagstiftningen om markåtkomst. 
 
 
Europakonventionen 
 
Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna gäller sedan 1995 som svensk lag. Artikel 1 i 
det första tilläggsprotokollet behandlar egendomsskyddet: 
 

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen 
får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsätt-
ningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. 
 Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra 
sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egen-
dom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa be-
talning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten. 

 
Artikeln anger således även under vilka förutsättningar tvångsförvärv och rådig-
hetsinskränkningar får ske. Egendom kan tas i anspråk om det sker till förmån 
för allmänna intressen och har stöd i lagstiftningen. 
 Enligt rättspraxis fordras därvid att en rimlig avvägning sker mellan de all-
männa intressena som ska främjas och de enskilda intressena som får stå till-
baka. Denna avvägning brukar kallas proportionalitetsprincipen.2 
 
 
Regeringsformen 
 
På den konstitutionella nivån finns en särskild bestämmelse om egendomsskydd 
bland regeringsformens grundläggande fri- och rättigheter. 
 

RF 2 kap. 15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas 
avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation 
eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker använd-

                                                      
2 Se t.ex. RÅ 1996 ref. 44 som gällde dispens från strandskyddsbestämmelser för uppförande 
av fritidshus på en s.k. lucktomt, samt RÅ 1996 ref. 56 som avsåg förbud mot skogsplantering 
på tidigare åkermark. 
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ningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna 
allmänna intressen. 
 Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas 
avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning 
ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen 
av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd 
del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är bety-
dande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska be-
stämmas enligt grunder som anges i lag. 
 Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälso-
skydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i 
fråga om rätt till ersättning. 
 Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
föreskrivits ovan. 

 
Att tvångsvisa förfoganden endast får ske för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen kan tyckas vara en skärpning av de krav som Europakonventionen 
ställer upp (jfr Bengtsson, 1996 s. 26-28). Enligt uttalanden i förarbetena till 
bestämmelsen var detta emellertid inte syftet – regeringsformens formulering 
ska endast ses som en precisering av konventionens egendomsskydd (SOU 
1993:40 s. 89-90). 
 
 
1.2 Expropriationslagen (1972:719) 
 
Den första svenska expropriationslagstiftningen torde ha varit en bestämmelse i 
byggningabalken (25 kap. 1 §) i 1734 års lag (Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 
2010 s. 25). Paragrafen gällde byggande av landsväg, och där stadgades att en 
by som miste mark i åker eller äng skulle erhålla ersättning av kronan (dvs. sta-
ten). 
 Den första självständiga expropriationsförfattningen var 1845 års förordning 
om jords eller lägenhets avstående för allmänt behov. De nya ersättningsreglerna 
angav att expropriationsersättning skulle betalas med 50 procents höjning av 
egendomens värde. Dessa ersättningsregler ändrades 1866 till att avse egendo-
mens faktiska värde. 
 År 1917 kom den första expropriationslagen, vilken 1972 ersattes av den 
idag gällande expropriationslagen (ExL). Under de ca 40 år som gått sedan 
ikraftträdandet har åtskilliga ändringar skett i ExL. Man kan särskilt nämna 
reformen av ersättningsbestämmelserna år 2010, då bl.a. presumtionsregeln 
upphävdes och det 25-procentiga påslaget på den fastighetsanknutna ersättning-
en infördes (prop. 2009/10:162). 
 ExL har sju kapitel. Utöver ett första kapitel med inledande bestämmelser 
och ett avslutande kapitel med särskilda bestämmelser, behandlar övriga delar: 
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� Expropriationsändamålen (2 kap.) 

� Tillstånd till expropriation (3 kap.) 

� Expropriationsersättning (4 kap.) 

� Rättegången i expropriationsmål (5 kap.) 

� Betalning av ersättning och fullbordande av expropriationen (6 kap.) 
 
Innan vi närmare studerar bestämmelserna i ExL bör det kanske åter framhållas 
att lagregler om tvångsförvärv av mark och rättigheter finns i många andra lagar, 
vid sidan av ExL. I dessa lagar används ofta en lagstiftningsteknik som innebär 
att ExL:s bestämmelser även blir tillämpliga vid tvångsåtgärder enligt andra 
författningar. Genom hänvisning i ett 20-tal andra lagar ska t.ex. ExL:s ersätt-
ningsbestämmelser tillämpas även om markåtkomsten sker med stöd av exem-
pelvis plan- och bygglagen, miljöbalken eller väglagen. 
 
 
 
2 Vad kan exproprieras? 
 
ExL 1 kap. innehåller vissa allmänna regler om expropriationens innebörd. Ex-
propriation kan gå ut på att antingen äganderätten till en fastighet eller också en 
bruksrätt – nyttjanderätt eller servitut – tas i anspråk (1 kap. 1 §). Det finns 
också möjlighet att expropriera redan existerande särskild rätt till en fastighet, 
så att rättigheten upphävs eller ändras. 
 

ExL 1 kap. 1 § Fastighet, som tillhör annan än staten, får tagas i anspråk genom 
expropriation enligt denna lag med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. 
Genom expropriation får även särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, 
om rättigheten tillkommer annan än staten. 

 
Rätt att expropriera har i princip vem som helst. Men i det fall expropriationen 
görs av någon annan än staten, en kommun, ett landsting eller ett kommunalför-
bund krävs att den exproprierande på ett betryggande sätt kan svara för att den 
exproprierade egendomen kommer att användas för avsett ändamål (ExL 2 kap. 
12 § 2 st.). 
 Resultatet av att äganderätt exproprieras – det vanligaste fallet – blir att alla 
särskilda rättigheter som besvärar fastigheten i princip ska upphöra att gälla 
(ExL 1 kap. 3 §). Arrendatorer och hyresgäster får alltså flytta därifrån, och 
avtalsservitut, t.ex. angående rätt till båtbrygga eller användning av brunn, 
kommer att upphöra. Nyttjanderätts- och servitutshavare får istället ersättning 
för värdet av sin rätt, liksom ägaren. 
 Panträtt anses inte som en "särskild rätt" enligt ExL:s terminologi (jfr 1 kap. 
2 §). Men även en sådan rättighet upphör att gälla.3 Panträttshavare blir i stället 

                                                      
3 Detta framgår av jordabalken 6 kap. 14 §: ”Avstås intecknad fastighet eller område av sådan 
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tillgodosedda ur expropriationsersättningen. På detta sätt kommer den som ex-
proprierar att äga fastigheten ograverad – dvs. fri från inteckningar. 
 

Det är bara rättigheter som upplåtits genom avtal som upphör automatiskt vid 
expropriation. För officialrättigheter – dvs. nyttjanderätter eller servitut som upp-
låtits genom myndighetsbeslut – gäller det omvända. Exempelvis kommer ett 
vägservitut som bildats vid lantmäteriförrättning att bestå, om inte något annat 
förordnats i expropriationstillståndet (1 kap. 3 § 2 st.). 

 
Fast det inte direkt anges i ExL 1 kap. 1 §, kan expropriationen också omfatta 
bara en del av fastigheten. Sådan delexpropriation är mycket vanlig. I detta fall 
är det den exproprierade delen som övergår fri från särskilda rättigheter och 
panträtter till nye ägaren. 
 Nyttjanderätt och servitut som tillkommit genom expropriation har en myck-
et stark ställning; de får bl.a. sakrättsligt skydd utan inskrivning eller förbehåll 
(se 1 kap. 4 §). Jordabalken (JB) är över huvud taget inte tillämplig i dessa fall.4 
 
 
 
3 Expropriationsändamålen 
 
I ExL 2 kap. finns en lista över de ändamål för vilka expropriation får ske. Än-
damålen är indelade i elva huvudgrupper som är ganska flexibelt formulerade. 

 
Mot bakgrund av det ingrepp som expropriation innebär för markägaren, är det 
viktigt för den enskilde att förutsättningarna för tvångsförvärvet tydligt framgår 
av lagstiftningen. 
 Den äldre expropriationslagen från 1917 innehöll en uppräkning – ganska 
osystematisk – av olika ändamål, för vilka expropriation kunde tillåtas. Delvis 
var ändamålen rätt noga preciserade. Genom samhällsutvecklingen blev följden 
att denna uppräkning gång på gång fick ändras och kompletteras. Det ansågs 
klart att man i en ny lag borde ge smidigare regler, samtidigt som bestämmelser-
na också i övrigt moderniserades. Men de fick inte bli så smidiga, att de skapade 
större otrygghet för den enskilde. Av sådana skäl avvisade man i förarbetena till 
1972 års lag tanken på att bara ge en generalklausul – t.ex. att expropriation 
skulle medges ”så snart ändamålet tjänar allmänt gagn” eller liknande (prop. 
1972:109 s. 190-194). En regel av denna typ skulle inte bara medföra osäkerhet 
för de enskilda utan också skapa svårigheter vid rättstillämpningen. I stället har 
man gått en medelväg i lagen. 

 
 

                                                                                                                             
fastighet på grund av expropriation eller liknande tvångsförvärv, är inteckningen utan verkan i 
den inlösta egendomen, sedan inlösen fullbordats.” 
4 Se bl.a. JB 7 kap. 1 § och 14 kap. 1 §. Detta medför att man genom expropriation bl.a. kan 
tillskapa nyttjanderätter på obegränsad tid, utan hinder av regeln i JB 7 kap. 5 §. 
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3.1 Expropriation för tätbebyggelse 
 
Det expropriationsändamål som kommer först bland grupperna är tätbebyggelse 
(ExL 2 kap. 1 §), vilket också utgör det vanligast åberopade ändamålet vid ex-
propriationer.5 Det kan gälla mark för bostäder, kontor, industrier m.m. och 
kompletterande anläggningar som vägar, grönområden etc. 
 

Vid ExL:s tillkomst var det en politisk målsättning att kommunerna inte bara 
skulle svara för planläggningen utan också bedriva en aktiv markpolitik för att 
styra utvecklingen; de skulle förvärva mark i sådan omfattning att de fick ett 
dominerande inflytande över marktillgången för samhällsbyggandet. ExL:s reg-
ler bygger på tanken att kommunerna borde ha en obetingad företrädesrätt till 
mark som ska användas för tätbebyggelse (prop. 1971:122 s. 155-160). 

 
För att expropriation ska få ske måste kommunen, med viss sannolikhet, kunna 
visa att marken behövs för det avsedda ändamålet. Det kan exempelvis göras 
med stöd av utredningar om befolkningsprognoser, bostadsbyggnadsbehov, 
översiktsplan eller ett detaljplaneprogram. Det behöver endast vara fråga om ett 
sannolikt behov – något krav på full bevisning finns inte. Detta betyder emeller-
tid inte att kommunen får expropriera mark ”för säkerhets skull”. 
 

I ett rättsfall hade en kommun ansökt om expropriation av 7,2 ha mark, varav ca 
1 ha var belägen utanför den detaljplan som skulle genomföras. Vid tillstånds-
prövningen fann regeringen att kommunen inte hade visat tillräckliga skäl för 
expropriation av den del som låg utanför detaljplanen.6 

 
I de fall expropriationen avser redan bebyggda områden, t.ex. äldre villabebyg-
gelse, ställs något hårdare krav (2 kap. 1 § 3 st.). Bl.a. måste de avsedda bygg-
nadsåtgärderna påbörjas inom en överskådlig tid och vara av väsentlig betydelse 
från allmän synpunkt eller främja ett planmässigt byggande. 
 
 
3.2 Expropriation för särskilda ändamål 
 
Övriga expropriationsändamål anges i de följande lagrummen i ExL 2 kap. De 
flesta fall innebär att marken ska användas för någorlunda preciserade syften. 
 Enligt 2 kap. 2 § får expropriation ske för samfärdsel, transport eller annan 
kommunikation, dvs. kommunikationsändamål. Ändamålet avser vägar, järn- 
och spårvägar, flygplatser, hamnar, telekommunikationer etc. Man bör notera att 
det för flera kommunikationsändamål finns speciallagstiftning – väglagen, lagen 

                                                      
5 Sedan tillkomsten av ExL 1972 har ungefär hälften av det totala antalet expropriationer 
avsett tätbebyggelse (Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010 s. 94). 
6 Regeringens beslut 1993-04-07, dnr M91/3106/9. 
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om byggande av järnväg, plan- och bygglagen etc. I sådana fall ska normalt 
speciallagen användas istället för ExL. 
 I 2 kap. 3 § anges elektrisk kraft, värme, vatten och avlopp m.m. som expro-
priationsändamål. Detta kan avse anläggningar för kärnkraft, olja, gas, fjärr-
värme, vattentäkter, reningsverk för vatten och avlopp, avfallsdeponier etc. No-
tera att även för dessa ändamål finns en rad andra regler om tvångsförvärv, bl.a. 
i miljöbalken och ledningsrättslagen. 
 ExL 2 kap. 4 § ger möjlighet att expropriera för näringsverksamhet. Det kan 
då vara fråga om industrier, jord- och skogsbruk, rennäring, fiske eller täkter. En 
förutsättning är dock att näringsverksamheten har större betydelse för riket, 
orten eller en viss befolkningsgrupp, dvs. den måste vara allmännyttig i någon 
bemärkelse. 
 Reglerna i 2 kap. 5 § om expropriation för skydds- och säkerhetsområden 
och liknande ska kunna användas där allmänintresset framstår som mera bety-
dande – en sjö som utgör vattentäkt måste skyddas mot föroreningar, eller ett 
säkerhetsområde måste hållas fritt kring ett kärnkraftverk. 
 Expropriation kan också ske för försvarsändamål (2 kap. 6 §). Det kan t.ex. 
gälla skjutfält, lagringsutrymmen för olja m.m., anläggningar för kommunika-
tion etc. Ändamålet avser inte bara det militära försvarets behov, utan även öv-
riga delar av totalförsvaret, t.ex. civilförsvaret. 
 Ett speciellt ändamål för expropriation är ändring av riksgränsen (2 kap. 
6a §). Bakgrunden till bestämmelsen är de gränsregleringar mellan Sverige och 
Finland som föranleds av att Torne älv ändrar sitt läge. 
 Bestämmelsen i 2 kap. 7 § om grov vanvård av fastighet kan t.ex. få bety-
delse vid förfallna eller förfulande byggnader i långt framskridet förfall. Expro-
priation kan då ske för att t.ex. riva byggnaderna. Meningen är däremot inte att 
paragrafen ska kunna åberopas för att sanera äldre bebyggelse, som är omodern 
men inte vanvårdad. 
 I 2 kap. 7a § finns möjlighet att expropriera för allmän fiskevård och veten-
skapliga undersökningar eller försök i fråga om fiske. Bestämmelsen har ännu 
inte tillämpats i något fall. 
 Expropriation för kulturhistoriska ändamål behandlas i 2 kap. 8 §. Syftet kan 
vara att skydda historiskt eller kulturhistoriskt märklig bebyggelse eller fast 
fornlämning. För sådana ändamål finns även skyddsmöjligheter i lagen om kul-
turminnen m.m. 
 I 2 kap. 9 § ges regler om expropriation för naturvårds- och friluftsändamål. 
Man kan expropriera för att bevara områden som nationalpark, naturreservat och 
naturminne eller för att annars tillgodose "väsentligt behov av mark eller an-
läggning för idrott eller friluftsliv, om marken eller anläggningen är avsedd att 
hållas tillgänglig för allmänheten". Notera att det även finns tvångsregler om 
skydd av naturområden i miljöbalken (7 kap.). 
 ExL 2 kap. 10 § innehåller en kompletterande generalklausul som möjliggör 
expropriation i det fall de ovan nämnda expropriationsändamålen inte kan an-
vändas. Förutsättningen är då att expropriationen är av ”väsentlig betydelse för 
riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp”. Det kan vara fråga om all-
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männa byggnader, samlingslokaler, lokaler för undervisningsverksamhet, perso-
nalbostäder m.m. 
 Det sista expropriationsändamålet är s.k. värdestegringsexpropriation (2 kap. 
11 §). Detta ändamål intar en särställning eftersom syftet är att förhindra en 
oförtjänt markvärdestegring för vissa markägare i närheten av ett exploaterings-
företag i samband med offentliga investeringar, t.ex. kommunikationer och an-
nan service. Förutsättningarna för att expropriation ska få användas i dessa fall 
är dels att värdeökningen ska vara väsentlig eller avsevärt öka möjligheterna att 
utnyttja fastigheten, dels att det med hänsyn till kostnaderna och andra omstän-
digheter är skäligt. 
 

Lagstiftarens tanke var att denna expropriationsanledning inte ska användas sär-
skilt ofta, och i praktiken har detta heller aldrig skett. Enligt förarbetena skulle 
dess blotta existens vara ett verksamt påtryckningsmedel vid förhandlingar med 
exploatörer och fastighetsägare; man har ansett att en fastighetsägare ska kunna 
klara sig från expropriation, om han erbjuder sig att betala en rimlig ersättning 
för att hans förmögenhet ökat på grund av expropriationsföretaget (prop. 
1971:122 s. 164). Då torde inte heller expropriationen framstå som "skälig" en-
ligt lagregeln i fråga. 

 
 
 
4 Lämplighetsprövning och intresseavvägning 
 
Som tidigare nämnts slår regeringsformen (2 kap. 15 §) fast att expropriation 
bara får ske för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Som avslutning på 
ExL 2 kap. finns dessutom en särskild regel med liknande syfte. Allmänt ut-
tryckt syftar bestämmelsen i 2 kap. 12 § till att förhindra ”onödiga” expropria-
tioner. 
 

ExL 2 kap. 12 § 1 st. Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet 
lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen 
från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom 
den. 

 
Bestämmelsen har betydelse i flera avseenden. För det första måste den som vill 
expropriera ha försökt nå frivilliga uppgörelser om förvärv av det område eller 
den rättighet som expropriationen avser.  
 

Har inte den exproprierande ens försökt att nå en överenskommelse med fastig-
hetsägaren, är det tänkbart att expropriationsansökan lämnas utan bifall. I vissa 
fall kan det dock vara lämpligare att staten eller kommunen direkt söker expro-
priation utan närmare förhandlingar. Förarbetena nämner situationen när en väg 
dras fram över mark med ett flertal ägare; det kan då vara praktiskt och rimligt 



…expropriationslagen 
 

11 

att domstolen på en gång får pröva ersättningen för alla sakägare (prop. 1972:109 
s. 218). 

 
Vidare får inte expropriationen vara mer omfattande än vad som är nödvändigt 
för att uppnå syftet med tvångsförvärvet. Det kan t.ex. betyda att inte hela fas-
tigheten utan bara ett visst område av denna behöver tas i anspråk för verksam-
heten. Eller att expropriationen inte behöver avse äganderätten om det räcker 
med en servituts- eller nyttjanderätt. 
 Bestämmelsen innebär också att, om det finns flera alternativa sätt att nå ett 
visst ändamål, man bör välja det som vållar minst skada för den enskilde. Om 
det finns alternativa lokaliseringar för verksamheten, kanske förvärvet istället 
bör ske på marknadsmässiga grunder. Som tidigare nämnts finns även special-
lagstiftning för specifika markanvändningar som också innehåller regler om 
tvångsförvärv av mark och rättigheter. I de fall sådana lagar är tillämpliga ska 
inte förvärvet ske genom expropriation.7 
 Slutligen innebär villkoret i ExL 2 kap. 12 § att expropriationen måste vara 
samhällsekonomiskt lönsam – olägenheterna av expropriationen från allmän och 
enskild synpunkt får inte överväga de fördelar som expropriationen ger upphov 
till. 
 
 
 
5 Ersättningsregler 
 
Expropriationslagens ersättningsregler utgör ett fundament för bestämmelser om 
ersättning vid alla former av markåtkomst. Samtliga speciallagar hänvisar näm-
ligen till ExL, även om det i speciallagarna ibland finns bestämmelser som inne-
bär att undantag ska göras från vissa av ExL:s regler. 
 
 
5.1 Huvudregeln i ExL 4 kap. 1 § 
 
Expropriationslagen bygger på tanken att den fastighetsägare som utsätts för 
expropriation ska ha samma förmögenhetsställning i ekonomiskt hänseende efter 
expropriationen som tidigare. De centrala ersättningsbestämmelserna, som finns 
i 4 kap. 1 §, har följande lydelse: 
 

ExL 4 kap. 1 § 1-2 st. 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 

                                                      
7 Att det finns speciallagstiftning som täcker in stora delar av de markanvändningsbehov som 
uppstår i samhällsbyggandet, är förklaringen till att det årligen inte sker fler än något hundra-
tal expropriationer. 
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fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Upp-
kommer 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 §. 

 
Av bestämmelsen framgår att det finns tre olika ersättningstyper: 
 

� Löseskilling ska betalas då en hel fastighet exproprieras. 

� Intrångsersättning utgår vid expropriation av del av fastighet. 

� Annan ersättning avser ersättning för andra ekonomiska förluster än som 
ersätts genom löseskilling eller intrångsersättning och som fastighetsägaren 
kan göra på grund av expropriationen. 

 
Av huvudregeln framgår vidare att ersättningen betalas med utgångspunkt från 
fastighetens marknadsvärde. För en fastighet som helt tas i anspråk är den cen-
trala faktorn marknadsvärdet men för en fastighet som delvis tas i anspråk är det 
marknadsvärdeförändringen som är av betydelse. 
 Utöver marknadsvärdet ska ett påslag göras på expropriationsersättningen 
med 25 procent av fastighetens marknadsvärde eller marknadsvärdesminskning, 
dvs. den del av ersättningen som utgår som löseskilling eller intrångsersättning. 
Syftet med påslaget är att det ska tas ökad hänsyn till att fastighetsägaren ofrivil-
ligt blir av med sin fastighet (SOU 2008:99 s. 147-176). 
 
 
Begreppet marknadsvärde 
 
Expropriationslagen innehåller ingen legaldefinition av begreppet marknads-
värde, men i förarbetena anges att med marknadsvärde avses det pris fastigheten 
sannolikt skulle betinga vid försäljning på den allmänna marknaden. Närmare 
bestämt handlar det om att bestämma en fastighets sannolika pris om den bjöds 
ut till försäljning på den allmänna marknaden vid en viss tidpunkt utan inverkan 
av expropriationsföretaget (prop. 2009/10:162 s. 51). 
 Vid uppskattningen av fastighetens värde ska därmed hänsyn inte tas till 
sådana värdepåverkande faktorer som föranleds av expropriationen, t.ex. den 
värdehöjande effekt som kan uppstå genom den exproprierandes särskilda in-
tresse att förvärva fastigheten – eller ta i anspråk den aktuella egendomen – eller 
den värdesänkande effekt som kan komma av att fastigheten kan vara svår att 
sälja på den allmänna marknaden på grund av den expropriation som är aktuell 
(prop. 1971:122 s 171-173).8 

                                                      
8 Se även rättsfallet NJA 2002 s. 45, som visserligen gällde omprövning av tomträttsavgäld, 
men där Högsta domstolen fann anledning att uttryckligen slå fast denna expropriationsrätts-
liga princip. 
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 Fastighetens marknadsvärde ska således i princip ses fristående från fastig-
hetsägaren och dennes intresse att i det enskilda fallet behålla fastigheten eller 
erhålla en viss ersättning för t.ex. affektionsvärden. 
 
 
Metoder för att uppskatta marknadsvärdet vid tvångsförvärv 
 
Marknadsvärdet bestäms vanligen enligt ortsprismetoden. Andra metoder som 
brukar användas är avkastningsvärdemetoden och produktionskostnadsmetoden 
(prop. 1971:122 s. 172-174). 
 Ortsprismetoden går i korthet ut på att man gör en analys av köp på den fria 
marknaden av fastigheter som är jämförbara med expropriationsobjektet. De 
materiella skillnaderna mellan jämförelsefastigheterna och objektet för expro-
priationen samt skillnaderna i tid mellan jämförelseköpen och värderingstid-
punkten är då faktorer som ska vägas in. 
 Avkastningsvärdemetoden innebär att man gör en beräkning av värdet med 
utgångspunkt från expropriationsobjektets sannolika framtida avkastning, exem-
pelvis vid hyreshusfastigheter, industrier eller jord- och skogsbruk. Vanligtvis 
försöker man beräkna nuvärdet av den framtida, årliga nettoavkastningen genom 
kapitalisering eller diskontering efter en lämplig antagen räntesats. 
 Produktionskostnadsmetoden innefattar dels en beräkning av återanskaff-
ningskostnaden för ett objekt av motsvarande art, dels en nedräkning av detta 
med hänsyn till anläggningens värdeminskning på grund av ålder och bruk. 
 Expropriationslagen anvisar inte någon särskild av dessa värderingsmetoder. 
Det framhölls dock i förarbetena att utredningsarbetet i expropriationsmålen i 
första hand ska inriktas på att få fram material som gör det möjligt att tillämpa 
ortsprismetoden. Först om sådant material inte finns att tillgå eller är klart otill-
fredsställande har man således anledning att bestämma löseskillingen på grund-
val av någon av de andra metoderna (prop. 1971:122 s. 172). Tanken har varit 
att lagstiftningen ska ange målet för värderingen, inte metoderna. 
 
 
Delexpropriation – minskning av marknadsvärde 
 
Vid expropriation av del av fastighet ska intrångsersättning betalas som till sitt 
belopp ska svara mot den minskning av fastighetens marknadsvärde som upp-
kommer genom expropriationen, med ett påslag om 25 procent. Marknadsvärdet 
före och efter expropriationen beräknas enligt de riktlinjer som gäller för beräk-
ningen av löseskillingen vid expropriation av hel fastighet. Det är dock inte 
säkert att – exempelvis om en fastighet styckas i två delar – summan av de nya 
fastigheternas värde blir detsamma som den ursprungliga fastighetens värde. 
Den fastighet som ägaren har kvar kan t.ex. ha blivit mindre lämpad för sitt 
ändamål. Detta är då något som ska ersättas. 
 När det gäller att uppskatta en marknadsvärdeminskning vid förlust av små 
markområden brukar istället intrångsersättning bestämmas genom s.k. direkt-
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uppskattning. Beträffande denna metod för att bestämma ersättning gjordes bl.a. 
följande uttalanden i förarbetena. 
 

Det kan givetvis ibland, t.ex. när det exproprierade området utgör endast en ringa 
del av fastigheten, vara svårt att påvisa någon skillnad i marknadsvärde mellan 
den odelade fastigheten och restfastigheten. Som regel torde man dock med fog 
kunna räkna med att en viss skillnad föreligger åtminstone såtillvida att en kö-
pare inte skulle kunna vara beredd att avstå från någon del av fastigheten utan 
reduktion av priset. Mot bakgrund härav synes det motiverat att i sådana fall 
döma ut ersättning bestämd exempelvis till ett visst belopp per kvadratmeter 
(prop. 1971:122 s. 189). 

 
 
Schabloner och normer 
 
Det är vidare viktigt att framhålla att tillämpning av normer och schabloniserade 
värderingsmetoder sedan länge är det vanliga tillvägagångssättet för att be-
stämma ersättning bl.a. vid intrång av vägar och elektriska starkströmsledning-
ar.9 Som exempel på normer kan nämnas 2009 års skogsnorm och 1974 års 
åkernormer, vilka används för att bestämma ersättning för intrång av s.k. luft-
ledning i skogs- respektive åkermark. 
 Vidare kan som exempel på schabloniserade värderingsmetoder nämnas 
Lantmäteriets metoder för att bestämma ersättning för intrång vid framdragande 
av gata och underjordiska ledningar i åkermark (Norell, 2001 s. 156). Den in-
trångsersättning som utgår ska omfatta dels värdet av den förlust av mark som 
exproprieras, dels värdeminskningen för restfastigheten. 
 
 
Annan ersättning 
 
Fastighetsägaren kan, som nämnts, även vara berättigad till annan ersättning för 
skada som inte täcks av löseskilling och intrångsersättning. Annan ersättning 
avser dock enbart skador av ekonomisk art. Den ekonomiska skadan kan bestå 
antingen i att fastighetsägaren drabbas av en direkt utgift eller att denne går 
miste om en påräknad inkomst.10 Lika med kontanta inkomster anses dels värdet 
av naturaförmåner, dels värdet av eget arbete som fastighetsägaren utför och 
annat sådant som med någon grad av säkerhet kan skattas i pengar. Som redan 
har nämnts kompenseras inte affektionsvärden och liknande. 
 Syftet med ersättningen ska även här vara att ge fastighetsägaren möjlighet 
att bibehålla det ekonomiska läge som skulle ha förelegat om någon expropria-
tion inte hade skett (prop. 1971:122 s. 192). Det bör noteras att något 25-
procentigt schablonpåslag inte ska göras på denna ersättningspost. 

                                                      
9 Se t.ex. NJA 1959 s. 354. 
10 Jfr NJA 1960 s. 125 (I och II). 
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 Liksom inom skadeståndsrätten måste det föreligga ett adekvat orsakssam-
band mellan expropriationen och skadan. I allmänhet ska ingen ersättning utgå 
om skadan skulle ha inträffat även om expropriationen inte hade kommit till 
stånd. Om förhållandena är sådana att skada under alla förhållanden skulle ha 
inträffat men expropriationen gör skadan större än annars, bör ersättningen be-
gränsas till merbeloppet. 
 
 
5.2 Undantag från huvudregeln – influensregeln 
 
Från principen om att ersättning ska utgå för marknadsvärdet finns ett viktigt 
undantag, den s.k. influensregeln i ExL 4 kap. 2 §. Bestämmelsen anger att om 
det företag för vars genomförande en fastighet exproprieras har medfört inver-
kan av någon betydelse på fastighetens marknadsvärde så ska löseskillingen 
bestämmas på grundval av det marknadsvärde 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 jämförbara förhållanden. 
 En förutsättning för att denna regel ska tillämpas är således att expropria-
tionsföretaget har medfört inverkan av någon betydelse på fastighetens mark-
nadsvärde – väsentlighetsrekvisitet. I sammanhanget ska beaktas dels den fak-
tiska förändringen, dels förändringens relativa storlek. Om förändringen har 
varit av den storlek som krävs enligt regeln, räknar man fram det marknadsvärde 
som fastigheten skulle ha haft, om sådan inverkan inte hade förekommit. Ersätt-
ningen ska i sådana fall motsvara detta marknadsvärde om det är skäligt med 
hänsyn till vad som är orts- eller allmänvanlig inverkan – orts- respektive all-
mänvanlighetsrekvisitet (Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010 s. 252-258). 
 Vid denna bedömning beaktas såväl företagets positiva (s.k. företagsnytta) 
som dess negativa (s.k. företagsskada) inverkan på marknadsvärdet. 
 
 
Influensregeln vid delexpropriation 
 
Vid expropriation av del av fastighet ska vad som i bestämmelsen anges om 
beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om värdet före expropriationen. 
Detta medför att marknadsvärdet före expropriationen beräknas till det värde 
fastigheten skulle ha haft om någon inverkan av företaget inte hade förekommit 
om det är skäligt med hänsyn till orts- eller allmänvanlighetsrekvisitet, medan 
marknadsvärdet efter expropriationen, dvs. på restfastigheten, alltid beräknas 
med beaktande av en sådan inverkan. 
 Det bör observeras att reglerna i 4 kap. 2 § endast tar sikte på fastighetens 
marknadsvärdeminskning och inte den ekonomiska skada som i övrigt kan orsa-
kas av expropriationsföretaget. Vid expropriation av del av fastighet ersätts så-
dan företagsskada som går utöver vad som är orts- eller allmänvanligt eller som 
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inte skäligen ska tålas. Orts- eller allmänvanlig företagsnytta får, om det är skä-
ligt, fastighetsägaren tillgodoräkna sig utan avräkning mot skadan i övrigt. 
 

Presumtionsregeln – en upphävd undantagsbestämmelse 
 
Före 2010 års reform av ersättningsreglerna fanns ytterligare ett viktigt undantag 
i den s.k. presumtionsregeln (se tidigare lydelse av ExL 4 kap. 3 §). Eftersom 
begreppet fortfarande förekommer i olika sammanhang kan det vara nyttigt att 
känna till något om dess betydelse även idag. 
 Presumtionsregeln innebar, något förenklat, att fastighetsvärden som berodde 
på förväntningar om ändring av markens tillåtna användningssätt – s.k. förvänt-
ningsvärden – inte skulle ersättas. Det var dock endast sådana förväntningsvär-
den som uppstått under de senaste tio åren före expropriationsansökan som inte 
var ersättningsgilla. 
 Syftet med bestämmelsen var att dämpa markvärdestegringen och dra in åt 
samhället sådan värdestegring som var en följd av samhällets egna insatser, t.ex. 
genom utbyggnad av kommunikationer, vatten och avlopp etc. 

 
 
5.3 Ersättning för mark som utgör allmän plats 
 
Enligt 4 kap. 3a § ska expropriationsersättning för mark eller annat utrymme 
som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats bestämmas med hänsyn 
till de planförhållanden som rådde närmast innan marken eller utrymmet angavs 
som allmän plats. 
 Denna bestämmelse kom till år 1987 i samband med en större reform av 
plan- och bygglagstiftningen. Syftet med att införa bestämmelsen var att klarhet 
ska råda om vilka regler som gäller vid inlösen av allmän plats (prop. 
1985/86:90 s. 143). 
 Bestämmelsen uttrycker samma princip som anges i ExL 4 kap. 2 §, dvs. att 
man ska bortse från verkan av expropriationsföretaget när löseskillingen be-
stäms. Expropriationsersättningen ska alltså bestämmas med bortseende från 
inverkan av den detaljplan enligt vilken marken har utlagts som allmän plats. 
 
 
5.4 Ersättningshöjande åtgärder 
 
Enligt ExL 4 kap. 5 § ska, om åtgärd har vidtagits i uppenbar avsikt att höja den 
ersättning, som den exproprierande har att erlägga, och om skäl föreligger till 
det, ersättningen bestämmas så som om åtgärden inte vidtagits. Exproprieras 
särskild rätt till fastighet, ska detta, i fall då åtgärd vidtagits av fastighetens 
ägare i avsikt som anges där, tillämpas så att den exproprierande erhåller gottgö-
relse genom minskning av den ersättning som tillkommer ägaren. 
 I denna paragraf regleras verkan av åtgärder i avsikt att höja expropriations-
ersättningen. Sådan kostnad som fastighetsägaren, sedan frågan om expropria-
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tion väckts, har lagt ned på fastigheten i uppenbar avsikt att höja expropriations-
ersättningen får inte tas i beräkning när ersättningen bestäms. Syftet med be-
stämmelsen är att motverka vissa typer av illojala beteenden, som inte alltid kan 
beaktas genom den allmänna regel som anses gälla på området, nämligen att när 
flera handlingslinjer är möjliga, fastighetsägaren är skyldig att inom rimliga 
gränser välja det handlingssätt som är förmånligast för den exproprierande 
(Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010 s. 278). 
 Regeln omfattar åtgärder som vidtagits såväl före som efter frågan om ex-
propriation blivit väckt. 
 
 
5.5 Värdetidpunkt och tillträde 
 
Värdetidpunkt är den tidpunkt till vilken uppskattningen av expropriations-
skadan ska hänföras. Detta innebär bl.a. att värdegrundande faktorer som fastig-
hetens skick och användning samt planförhållanden och prisnivåer ska knytas 
till den tidpunkten. Enligt lagmotiven ska bestämmande av löseskilling och in-
trångsersättning hänföras till förhållandena vid den tidpunkt då expropriations-
målet slutligt avgörs (prop. 1971:122 s. 174-178). 
 Den exproprierande har sedan rätt att ta fastigheten i anspråk i och med att 
expropriationen är fullbordad, vilket bl.a. kräver att ersättningen har betalats 
(ExL 6 kap. 9 §). 
 En konsekvens av detta är att värdetidpunkten förskjuts vid överklagande. 
 
 
Värdetidpunkt vid förhandstillträde 
 
Den exproprierande och fastighetsägaren kan komma överens om att tillträde 
ska ske tidigare. Det är även möjligt för den exproprierande att tvångsvis till-
träda egendomen innan expropriationen är fullbordad. Detta sker genom att 
domstolen beslutar om förhandstillträde (5 kap. 17 §). 
 Det finns två former av förhandstillträde: Enkelt förhandstillträde som inne-
bär att egendomen får tas i besittning, respektive kvalificerat förhandstillträde 
vilket betyder att egendomen övergår till den exproprierande med samma rätt 
som om expropriationen hade fullbordats. 
 Vid förhandstillträde utgör dagen för tillträdet värdetidpunkt för bestäm-
mande av löseskilling och intrångsersättning (4 kap. 4 §). 
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6 Prövningsförfarandet vid expropriation 
 
Expropriationsprocessen är ett förfarande i två steg som inleds med en till-
ståndsprövning och därefter – om ansökan bifallits – förs till domstol genom 
stämning för prövning av frågor om tillträde och ersättning m.m. 
 
 
6.1 Expropriationstillstånd 
 
Fråga om expropriationstillstånd prövas normalt av regeringen, bestämmelserna 
om detta finns i ExL 3 kap. I de fall ett ärende är av mindre vikt från allmän och 
enskild synpunkt, eller då ansökan inte har bestridits, kan regeringen överlämna 
prövningen till länsstyrelsen (3 kap. 1 §).11 
 En ansökan om expropriationstillstånd ska vara skriftlig och innehålla yrkan-
den, underliggande omständigheter, berörda fastigheter, sakägarförteckning 
samt behövliga utredningar (3 kap. 2 §). Efter remiss och prövning av villkoren i 
ExL 2 kap. avgör regeringen ärendet. Om expropriationstillstånd meddelas ska 
detta ange vilken egendom som omfattas av expropriationen samt med vilken 
rätt – äganderätt, servituts- eller nyttjanderätt – expropriationen ska ske (3 kap. 
4 §). 
 

Notera att ett expropriationstillstånd inte ger den exproprierande någon rätt att 
tillträda eller på annat sätt ta den aktuella egendomen i anspråk. Som framgår 
nedan så fordras först att expropriationen fullföljs i domstol, och att detta sker 
inom viss tid. Enligt ExL 3 kap. 6 § förfaller nämligen ett expropriationstillstånd 
om inte ansökan om stämning hos mark- och miljödomstolen skett inom ett år 
från det att tillståndet beviljades. Att därefter på nytt söka tillstånd på samma 
grund kräver särskilda skäl. 

 
I de fall beslutet om expropriationstillstånd fattats av länsstyrelsen kan detta 
överklagas till regeringen (3 kap. 9 §). Beslut av regeringen är däremot slutgil-
tiga och kan inte överklagas. Däremot kan regeringsbeslutens laglighet överprö-
vas av Högsta förvaltningsdomstolen genom s.k. rättsprövning. Denna över-
prövning avser inte beslutens lämplighet utan endast om avgörandet strider mot 
någon rättsregel.12 
 
 
6.2 Expropriationsmål 
 
Första instans i expropriationsmål är mark- och miljödomstolen (ExL 5 kap. 
1 §). Rätten att ansöka om stämning för expropriationens fullbordande är nor-
                                                      
11 Vid expropriation för elektriska anläggningar är det istället Energimarknadsinspektionen 
som regeringen kan delegera prövningen till (se expropriationskungörelsen 6 §). 
12 Bestämmelserna om rättsprövning finns i lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. 
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malt förbehållet den exproprierande. I stämningsansökan ska bl.a. anges de om-
ständigheter på vilka talan grundas, yrkanden, sakägarförteckning, erbjuden 
ersättning, åberopade skriftliga bevis samt önskad tillträdestidpunkt (5 kap. 5 §). 
 

Eftersom delexpropriation får fastighetsbildande verkan ska den exproprierande, 
om fastighetsindelningen ändras, överlämna karta med beskrivning till domsto-
len (5 kap. 10 §). Dessa ska vara upprättade av lantmäterimyndigheten i enlighet 
med vad som gäller vid fastighetsbildningsförrättning. 

 
ExL 5 kap. innehåller vissa särbestämmelser om rättegången i expropriations-
mål. I övrigt gäller även rättegångsbalkens allmänna bestämmelser om förfaran-
det i domstol.13 
 En rättegång är normalt uppdelad i två faser – förberedelse och huvudför-
handling. Under förberedelsen åligger det rätten att verka för att parterna anger 
allt de vill åberopa i målet samt att genom frågor eller påpekanden försöka av-
hjälpa otydligheter eller ofullständigheter i parternas framställningar. Enligt ExL 
5 kap. 12 § ska domstolen uttryckligen se till att onödiga utredningar inte belas-
tar målet (t.ex. alltför omfattande värderingsunderlag). Normalt avger rätten ett 
s.k. utredningsbeslut, vilket anger domstolens mening om vilken utredning som 
bör förebringas i målet. 
 Expropriationsmålet avgörs efter huvudförhandling, och domen – dvs. avgö-
randet avseende ersättningar, tillträde etc. – ska då grundas på vad som före-
kommit vid syn, förberedelseförhandlingar samt övriga uppgifter i handlingarna 
(5 kap. 28 §). 
 Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen (Svea hovrätt i särskild sammansättning). För överklagande till 
Högsta domstolen krävs prövningstillstånd. 
 När samtliga frågor i saken slutgiltigt avgjorts och den exproprierande inom 
föreskriven tid betalat samtliga ersättningar är expropriationen fullbordad 
(6 kap. 9 §). Förutom att rätten till tillträde normalt inträder, sker även föränd-
ringen av fastighetsindelningen (när det är fråga om delexpropriation) vid denna 
tidpunkt. Som tidigare nämnts kan emellertid domstolen i vissa fall besluta om 
förhandstillträde. 
 
 
Rättegångskostnader 
 
Enligt ExL 7 kap. 1 § ska som huvudregel den exproprierande svara för såväl 
sina egna som motpartens kostnader i ärendet om tillstånd till expropriation samt 
i målet vid mark- och miljödomstolen. Undantag har gjorts för sådana fall som 
avses i rättegångsbalken 18 kap. 6 och 8 §§, vilket bl.a. innebär att en markägare 

                                                      
13 Detta framgår av lagen om mark- och miljödomstolar (4 kap. 1 §), vilken även reglerar bl.a. 
domstolens sammansättning och instansordning. 
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kan få stå för sådana kostnader om han eller hon vållat genom vårdslöshet eller 
försummelse. 
 Andra stycket i 7 kap. 1 § innehåller en särskild regel som inskränker sakä-
garens rätt att vid mark- och miljödomstolen få ersättning för utredningskostna-
den i de fall då domstolen har meddelat utredningsbeslut enligt 5 kap. 12 §. 
Kostnad för utredning som förebringats i strid mot sådant beslut ersätts bara i 
den mån utredningen haft betydelse för målets utgång. 
 I högre rätt är reglerna något annorlunda. Enligt 7 kap. 3 § svarar den expro-
prierande för sina egna kostnader och för de kostnader för motparten som upp-
kommit genom att den exproprierande fullföljt talan. I övrigt gäller reglerna i 
rättegångsbalken som ovan angetts. 
 Enligt 7 kap. 5 § expropriationslagen finns möjlighet att förordna om förskott 
på ersättning för rättegångskostnader i avvaktan på att expropriationsmålet av-
görs. Bakgrunden till detta är att rättegångskostnaderna i expropriationsmål ofta 
uppgår till betydande belopp och att det kan ta lång tid innan ersättningen för 
rättegångskostnad slutligt kan fastställas. 
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1 Allmänt om inskränkningar i rätten att överlåta mark 
 
Äganderätten till fast egendom kan vara inskränkt på flera sätt genom olika 
typer av lagregler. Det man i första hand kanske tänker på är bestämmelser om 
tvångsförvärv – t.ex. expropriation – och rådighetsinskränkningar – t.ex. natur-
vårdsföreskrifter. 
 Men även rätten att fritt kunna överlåta och förvärva fastigheter är föremål 
för olika begränsningar. I ett historiskt perspektiv har sådan förvärvslagstiftning 
och liknande varit vanligt förekommande. 
 
 
1.1 Utländska förvärv av fast egendom 
 
År 1829 kom den första författningen enligt vilken utländska medborgare inte 
fick förvärva fast egendom här i riket utan särskilt tillstånd. Under tidens gång 
fick den flera efterföljare, bl.a. lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast 
egendom m.m. 
 Som en följd av Sveriges anpassning och anslutning till EU ersattes lagen om 
utländska förvärv av fast egendom m.m. av lagen (1992:1368) om tillstånd till 
vissa förvärv av fast egendom. 1992 års lag var emellertid av övergångskaraktär 
och upphävdes vid utgången av 1999. Idag finns inte längre några begränsningar 
i rätten att förvärva fast egendom för utländska medborgare. 
 
 
1.2 Förvärv av jord- och skogsbruksfastigheter 
 
På grund av trävarubolagens omfattande fastighetsförvärv i slutet av 1800-talet 
tillkom år 1906 en lag om förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva 
fast egendom. Enligt denna lag fick bolag och föreningar i princip inte förvärva 
fast egendom på landet som utgjorde odlad eller odlingsbar mark och inte heller 
stödskog. Lagen gällde ursprungligen de norra delarna av Sverige men utsträck-
tes så småningom att gälla för hela riket. 
 År 1925 tillkom lagen om förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse 
att förvärva fast egendom, som fick generell verkan. År 1945 vidgades och 
skärptes denna lagstiftning till att gälla även enskildas förvärv genom lagen om 
inskränkningar i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Denna lag var temporär 
men har ersatts av senare lagstiftning, som medfört ytterligare begränsningar i 
möjligheterna att förvärva jordbruksfastigheter. 
 Nu gällande inskränkningar finns i 1979 års jordförvärvslag. Denna har efter 
revideringar, bl.a. 1991 och 2005, förändrats i stor utsträckning. En närmare 
redogörelse för jordförvärvslagen ges i avsnitt 2. 
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1.3 Ytterligare förvärvslagstiftning 
 
Under 1900-talets andra hälft tillkom ytterligare ett antal lagar, som endera inne-
höll krav på förvärvstillstånd vid förvärv av vissa typer av fastigheter, eller som 
innebar en förköpsrätt för vissa personer eller organisationer när en fastighet 
skulle säljas. 
 År 1975 kom lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. (Lex 
Backström). Syftet med denna lag var att förhindra fastighetsspekulationer, och 
den gällde först i storstäderna men fick senare en generell verkan. Lagen – som 
upphävdes år 2010 – innebar i princip att man måste ha tillstånd för att förvärva 
en hyresfastighet. 
 Förköpslagen (1967:868) tillkom delvis med samma syfte – att förhindra 
markspekulation i samband med tätorters expansion. För att kommunerna skulle 
kunna fullgöra sina uppgifter inom samhällsbyggandet fick de genom denna lag 
ett instrument att förvärva mark för tätbebyggelse och säkerställa att denna gjor-
des tillgänglig till skäliga priser. Förköpsrätten innebar att kommunen kunde 
inträda i en förvärvares ställe med de villkor som avtalats mellan denne och 
överlåtaren. Förköpslagen ansågs senare ha spelat ut sin roll som ett medel att 
tillgodose kommunernas behov av mark för tätbebyggelse. Endast ett fåtal fas-
tigheter förköptes varje år, varför den upphävdes år 2010. 
 Ett slags förköpslag är också lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv 
för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Enligt denna lag har 
hyresgästerna under vissa förutsättningar förköpsrätt, när fastighetsägaren vill 
sälja sin fastighet, se närmare i avsnitt 3. 
 År 1985 kom lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrende-
stället. Denna lag är också en förköpslag, som ger en jordbruksarrendator vid 
gårdsarrende eller en bostadsarrendator rätt i vissa fall att köpa fastigheten, när 
fastighetsägaren vill sälja denna. En närmare presentation ges i avsnitt 4. 
 
 
 
2 Jordförvärvslagen (1979:230) 
 
Jordförvärvslagen (JFL) begränsar möjligheterna att förvärva jord- och skogs-
bruksfastigheter genom krav på förvärvstillstånd i vissa fall. 
 Under 1970- och 80-talen fanns en tydlig koppling mellan förvärvskontrollen 
och rationaliseringsaspekter avseende jordbruksdriften. Lagstiftningen avsåg att 
främja ett aktivt och funktionellt brukande av jordbruks- och skogsmark genom 
storleksrationaliseringar och arronderingsförbättringar. Syftet med lagstiftningen 
var att bygga upp och vidmakthålla rationella familjeföretag som kunde ge hel-
tidssysselsättning åt ägaren och hans familj (prop. 1978/79:85). 
 Som en följd av Sveriges förändrade jordbrukspolitik, har kravet på storleks-
rationalisering kommit att tonas ner under de senaste 20 åren. Däremot har lagen 
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förstärkts som ett regionalpolitiskt instrument, för att underlätta bosättning och 
sysselsättning i glesbygd. 
 
 
2.1 Förvärvstillstånd krävs i vissa fall 
 
JFL 4 § innebär i princip att förvärvstillstånd fordras för förvärv av lantbruks-
egendom1 i följande tre situationer: 
 

� Förvärvet avser fastighet/-er belägna i glesbygd 

� Förvärvet avser fastighet/-er belägna i omarronderingsområde 

� Förvärvaren är en juridisk person som förvärvar fastigheten/-erna från en 
fysisk person eller ett dödsbo 

 
Vilka områden – kommuner och församlingar – som utgör glesbygd anges i en 
särskild bilaga till jordförvärvsförordningen. 
 Med omarronderingsområden menas sådana trakter där fastigheterna är 
splittrade i så små skiften att det hindrar en rationell brukning av åker och skog. 
Vilka kommuner eller församlingar som utgör omarronderingsområden anges 
också i bilagan till jordförvärvsförordningen. 
 
 

Förvärv utan förvärvstillstånd 
 
Även om förvärvet avser lantbruksegendom i glesbygd får i ett särskilt fall för-
värv ske utan tillstånd om egendomen ligger utanför omarronderingsområde. Att 
förvärv av egendom inom omarronderingsområde inte omfattas av undantaget 
beror på att sådana förvärv alltid måste tillståndsprövas. 
 Utan tillstånd får förvärv ske om förvärvaren sedan minst ett år varit folkbok-
förd inom glesbygd i den kommun där förvärvsegendomen är belägen (5 §). 
Detta innebär att den som i minst ett år har varit bosatt i ett glesbygdsområde i en 
kommun har rätt att förvärva lantbruksegendom i samma eller andra glesbygds-
områden inom kommunen. För förvärv i glesbygdsområden utanför den egna 
kommunen fordras däremot tillstånd. 

 
 
2.2 Förvärvstyper och undantag från tillståndsplikten 
 
Lagen gäller enligt JFL 2 § vid förmögenhetsrättsliga förvärv. De vanligaste 
förmögenhetsrättsliga förvärven är köp, byte och gåva. Andra förvärv på vilka 

                                                      
1 Med lantbruksegendom avses sådana fastigheter som är taxerade som lantbruksenheter 
(JFL 1 §), dvs. att det är fastighetens användning i beskattningshänseende som blir avgörande 
för jordförvärvslagens tillämplighet. 
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lagen gäller är tillskott till bolag eller förening, samt utdelning eller skifte från 
bolag eller förening. 
 Lagen gäller också, när någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett 
dödsbo i vilket ingår lantbruksegendom. Den gäller också när någon, som ge-
nom köp, byte eller gåva har förvärvat en andel i ett sådant dödsbo, tillskiftas 
den fasta egendomen eller en del av denna – dock endast i de fall förvärvaren 
inte också på någon annan grund är delägare i dödsboet. 
 Successionsrättsliga fång – som t.ex. arv eller testamente – omfattas däremot 
inte av jordförvärvslagen. Den gäller inte heller vid bodelning. 
 
 
Undantag för vissa förvärv 
 
Vissa förvärv – som egentligen faller in under förvärvstyperna i 2 § – undantas 
från lagens tillämpningsområde i JFL 3 §. 
 Bl.a. gäller lagen inte om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om för-
värvaren är överlåtarens avkomling (barn eller barnbarn). Undantagna från la-
gens tillämpningsområde är alltså i princip anförvanter i rakt nedstigande led till 
överlåtaren och makar vid överlåtelse dem emellan. 
 Om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd för 
annat ändamål än jord- eller skogsbruk gäller inte heller lagen. Detsamma gäller 
vid förvärv av område, som är avsett för annat ändamål än jord- eller skogsbruk 
eller för fastighet som nybildats för annat ändamål än jord- eller skogsbruk och 
som ännu inte undergått taxering. 
 Den som redan äger en andel i en fastighet kan under vissa förutsättningar 
fritt förvärva annan andel i fastigheten. 
 Olika typer av statliga och kommunala förvärv är också undantagna från 
lagens tillämpningsområde. 
 Förvärv genom inrop på exekutiv auktion är inte underkastad tillståndsplikt 
enligt JFL 4 §. Däremot kan i dessa fall förvärvaren enligt 13 § bli skyldig att 
avyttra fastigheten i princip inom två år från det att auktionen vunnit laga kraft. 
 
 
2.3 Förutsättningar för förvärvstillstånd 
 
Villkoren för att erhålla förvärvstillstånd skiljer sig åt beroende på om förvärvet 
avser egendom belägen i glesbygd eller omarronderingsområde respektive om 
förvärvaren är en juridisk person. 
 
 
Förvärv i glesbygd eller omarronderingsområde 
 
Enligt nu gällande bestämmelser är jordförvärvslagen i första hand inrättad som 
ett regionalpolitiskt instrument. Detta innebär att förvärvstillstånd får vägras om 
egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. 
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 En förvärvare som kan göra sannolikt att han eller hon inom 12 månader från 
förvärvet kommer att varaktigt bosätta sig på fastigheten, eller att han eller hon 
varaktigt kommer att främja sysselsättningen på orten ska emellertid inte vägras 
tillstånd till förvärv av egendom som ligger utanför omarronderingsområde (7 § 
första stycket). 
 I förhållande till tidigare gällande bestämmelser innebär detta en utvidgning 
då tidigare endast sysselsättningsskäl tillmättes betydelse. Avsikten med be-
stämmelserna är att antingen stärka sysselsättningsunderlaget för dem som är 
bosatta i glesbygden eller få till stånd varaktig bosättning i området. 
 

I ett rättsfall, RÅ 1994 ref. 7, hade Eine B förvärvat en lantbruksfastighet på 
108 ha genom gåva från en släktning, Evert J. Gården hade varit i släktens ägo 
sedan slutet av 1700-talet. Överlåtaren bodde på fastigheten och avsåg att bo 
kvar där, men önskade att egendomen även fortsättningsvis skulle förbli i släk-
tens ägo. Eine B. var bosatt med familj i en grannkommun och hade inte möjlig-
het att bosätta sig på gården så länge Evert J. bodde kvar. 
 Dåvarande Regeringsrätten [motsv. Högsta förvaltningsdomstolen] yttrade att 
bestämmelsen i JFL 4 § ”innebär att det i varje enskilt fall skall göras en bedöm-
ning av om en viss fastighet behövs för något av de angivna målen. Den får vi-
dare anses innebära att bedömningen skall avse också möjligheterna av att inom 
rimlig tid få till stånd en sådan användning. För att bestämmelsen skall kunna 
åberopas som avslagsgrund bör det därför krävas att ett vägrat tillstånd kan få en 
direkt och påvisbar effekt på sysselsättningen eller bosättningen i området.” 
 Eftersom det saknades en redovisning av på vilket sätt fastigheten, genom ett 
vägrat förvärvstillstånd, skulle komma till användning för sysselsättningen eller 
bosättningen i området, ansåg Regeringsrätten att förvärvstillstånd inte kunde 
vägras. 

 
Bestämmelsen i 7 § andra stycket är endast tillämplig på egendom som är belä-
gen i omarronderingsområden. Där stadgas att tillstånd till förvärv får vägras i 
sådana områden om förvärvet skulle göra det svårare att genomföra rationali-
sering av ägostrukturen – dvs. försvåra en väntande omarrondering. 
 
 
Förvärv av bolag eller andra juridiska personer 
 
I JFL 6 § finns ytterligare villkor som reglerar juridiska personers möjligheter att 
få förvärvstillstånd (notera att de tidigare nämnda villkoren 7 § även gäller vid 
juridiska förvärv). 
 I de fall egendomen förvärvats från en fysisk person eller ett dödsbo gäller 
huvudprincipen att förvärvaren måste avstå kompensationsmark med ungefär 
motsvarande produktionsförmåga som det nya förvärvet avser. Dessutom krävs 
att marken avstås antingen till en fysisk person eller till staten för naturvårds-
ändamål. 
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Med ”avstås” menas inte att förvärvaren ska lämna lantbruksmarken ifrån sig 
utan kompensation. Avståendet sker istället normalt genom försäljning till mark-
nadspriser. 

 
Från denna huvudprincip finns vissa undantag i sådana fall där marken t.ex. ska 
användas för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk. 
 En särskild bestämmelse reglerar vissa kommunala förvärv. Enligt JFL 8 § 
får en kommun inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast egendom som med 
hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för tätbebyggelse eller 
därmed sammanhängande anordning. 
 
 
2.4 Ansökan, beslut och överklagande 
 
Ansökan om förvärvstillstånd ska göras inom tre månader från det förvärvet 
skedde (10 §). I normala fall prövas frågan om förvärvstillstånd av länsstyrelsen 
(9 §). Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Jordbruksverket, och vidare till 
förvaltningsrätten (17 §). 
 Görs inte ansökan i rätt tid eller på föreskrivet sätt eller vägras förvärvstill-
stånd är förvärvet ogiltigt (11 §). Om ett köp blir ogiltigt som en följd av att 
förvärvstillstånd vägras en fysisk person, kan staten bli skyldig att lösa egendo-
men till det pris som avtalats (12 §). Skulle det avtalade priset vara betydligt 
högre än egendomens marknadsvärde föreligger emellertid inte någon inlösen-
skyldighet. 
 

I rättsfallet NJA 2011 s. 893 hade en liten skogsfastighet på drygt 2 ha, belägen 
inom omarronderingsområde, sålts för 190 000 kr. Köparen beviljades inte för-
värvstillstånd enligt JFL 7 §. Fastighetsägaren begärde att staten skulle lösa in 
fastigheten till det avtalade priset. Länsstyrelsen vägrade inlösen eftersom priset 
bedömdes betydligt överstiga fastighetens värde med hänsyn till dess avkastning. 
Fastighetsägaren menade dock att merparten av värdet berodde på den jakträtt 
som hörde till fastigheten. 
 Högsta domstolen anförde att länsstyrelsen visserligen ansåg att jakträtten 
saknade den betydelse som fastighetsägaren påstått, men hade däremot inte före-
bringat någon bevisning för att det avtalade priset vid ägarens försäljning över-
steg egendomens värde. Eftersom bevisbördan för detta låg på staten, skulle fas-
tighetsägarens yrkande om inlösen bifallas. 

 
I de fall lagfart har beviljas av misstag utan att förvärvstillstånd meddelats blir 
förvärvet däremot giltigt. 
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2.5 Förvärv av del av fastighet 
 
När man förvärvat ett delområde av en fastighet krävs alltid en fastighetsbild-
ningsåtgärd – normalt avstyckning eller fastighetsreglering – för att fastighetsin-
delningen ska överensstämma med förvärvet. Detta framgår av jordabalken (JB 
4 kap. 7 §). 
 
 
Avstyckning för jordbruks- eller skogsbruksändamål 
 
Vid förvärv av område för avstyckning för jordbruks- eller skogsbruksändamål 
kan förvärvaren välja att först söka förvärvstillstånd hos länsstyrelsen, enligt 
processen ovan. Alternativt kan avstyckning först sökas hos lantmäterimyndig-
heten (LM), som då underställer förvärvet länsstyrelsens prövning enligt fastig-
hetsbildningslagens bestämmelser (FBL 10 kap. 3 §). 
 
 
Fastighetsreglering av mark för jordbruks- eller skogsbruksändamål 
 
Ska det förvärvade området istället överföras till en annan fastighet genom fas-
tighetsreglering måste förvärvaren själv söka förvärvstillstånd att bifoga till 
förvärvshandlingen innan fastighetsregleringen kan genomföras. 
 Om man istället för ett jordabalksköp träffar en överenskommelse om mark-
överföring genom fastighetsreglering (se FBL 5 kap. 18 §), så är överenskom-
melsen inte ett förvärv i egentlig mening enligt jordabalken. En sådan överens-
kommelse går inte att söka förvärvstillstånd på. Istället är det då lantmäterimyn-
digheten som ska underställa frågan om marköverföring till länsstyrelsen (FBL 
5 kap. 20 §). 
 
 
 
3 Hyresgästers förköpsrätt 
 
Det finns lagstiftning avseende hyresfastigheter som medför inskränkningar för 
ägaren i möjligheten att överlåta fastigheten till vem han eller hon vill. Enligt 
lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 
eller kooperativ hyresrätt – den s.k. ombildningslagen – har hyresgäster i vissa 
fall rätt till förköp av hyresfastigheten. 
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3.1 Förutsättningar 
 
Enligt ombildningslagen 1 § har hyresgäster rätt att genom en förening förvärva 
fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyres-
rätt. 
 

Bostadsrätt är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger 
rätten att nyttja en bostadslägenhet eller en lokal mot ersättning för obegränsad 
tid. Bostadsrättshavaren äger inte fastigheten, utan har en andel i bostadsrättsför-
eningen, som i sin tur äger fastigheten. Upplåtelseformen regleras i bostadsrätts-
lagen (1991:614). 
 Kooperativ hyresrätt är en upplåtelseform vilken kan beskrivas som en mel-
lanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. I den kooperativa hyresrät-
ten hyr hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyres-
lägenhet. Skillnaden är att hyresgästen hyr av en ekonomisk förening, en koope-
rativ hyresrättsförening. Hyresgästen måste dessutom vara medlem i föreningen. 
Det finns två modeller för kooperativ hyresrätt, ägarmodellen och hyresmo-
dellen. I ägarmodellen äger föreningen huset självt, medan hyresmodellen inne-
bär att den kooperativa hyresrättsföreningen hyr huset/lägenheterna av ett bo-
stadsföretag och hyr därefter i sin tur ut lägenheterna till medlemmarna. Närmare 
bestämmelser finns i lagen om kooperativ hyresrätt (2002:93). 

 
Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som hyreshusenhet, men 
omfattar även fastighet som är taxerad som småhusenhet om den hyrs ut för 
annat ändamål än fritidsändamål och innehåller minst tre lägenheter (1-2 §§). 
 Om hyresgästerna är intresserade av att förvärva fastigheten för ombildning 
till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt får man anmäla detta till inskrivnings-
myndigheten (IM) för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Denna 
anmälan ska göras av en bostadsrättsförening eller en kooperativ hyresrättsför-
ening (3 §). Föreningen måste alltså bildas innan anmälan kan göras. 
 Föreningen ska till sin anmälan bifoga ett intyg av föreningens styrelse med 
uppgifter om hur många lägenheter som finns i den fasta egendomen som anmä-
lan omfattar. Dessutom ska det bl.a. framgå att hyresgästerna i minst två tredje-
delar av de uthyrda lägenheterna skriftligen förklarat sig intresserade av en om-
bildning, och att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen. 
 
 
3.2 Intresseanmälans giltighet och hembud 
 
En intresseanmälan gäller därefter i princip i två år (5 §). Enligt 6 § får anteck-
ningen om intresseanmälan den verkan att hyresvärden, när han eller hon vill 
överlåta fastigheten helt eller delvis genom köp eller byte, i princip först måste 
erbjuda den förening, som gjort anmälan, att förvärva egendomen, s.k. hembud. 
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 Med överlåtelse genom köp eller byte likställs överlåtelse genom tillskott till 
bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening, samt fusion 
eller delning enligt aktiebolagslagen. 
 
 
Undantag från hembudsskyldigheten 
 
Hembudsskyldighet föreligger inte ifråga om benefika fång (gåva) och inte hel-
ler ifråga om familje- eller successionsrättsliga fång. 
 Undantag från hembudsskyldigheten föreligger enligt 6 § andra stycket om 
föreningen godkänner överlåtelsen (punkt 1), om förvärvaren är staten 
(punkt 2), om förvärvaren är gift eller registrerad partner med överlåtaren eller 
är dennes avkomling (punkt 3), om förvärvet sker på exekutiv auktion eller of-
fentlig auktion enligt lagen om samäganderätt (punkt 4) eller – slutligen – om 
överlåtelsen avser andel och förvärvaren redan äger en andel i egendomen och 
denna förvärvats på annat sätt än genom gåva (punkt 5). 
 
 
Förfarandet vid hembud 
 
Hembudet ska ske genom skriftlig anmälan hos hyresnämnden (7 §) och antas 
genom att föreningen inom tre månader från dagen för hembudet skriftligen 
anmäler till hyresnämnden att föreningen beslutat förvärva den hembjudna 
egendomen (10 §). 
 Överlåtelser i strid mot lagens regler är ogiltiga. Skulle emellertid lagfart av 
misstag ha beviljats för en sådan överlåtelse blir den gällande (13 §). 
 
 
 
4 Arrendatorers förköpsrätt 
 
Ännu en lag av förköpskaraktär finns som ger vissa arrendatorer rätt att för-
värva arrendestället. Detta regleras i lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att 
förvärva arrendestället – den s.k. arrendeförvärvslagen. Lagen fungerar på lik-
nande sätt som lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 
eller kooperativ hyresrätt. 
 
 
4.1 Förutsättningar 
 
Enligt arrendeförvärvslagen 1 § har en arrendator rätt att förvärva arrendestället 
om avtalet gäller ett jordbruksarrende som omfattar bostad åt arrendatorn 
(gårdsarrende) eller ett bostadsarrende. En sådan arrendator får anmäla till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel att 
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han eller hon har intresse av att utöva förvärvsrätt. Vid bostadsarrende krävs 
enligt 2 § att det finns ett taxerat bostadshus på arrendestället. 
 En sådan anmälan gäller sedan i tio år från den inskrivningsdag då anteck-
ningen gjordes. 
 
 
4.2 Överlåtelseförbud och hembudsskyldighet 
 
När en intresseanmälan finns får fastigheten i princip inte överlåtas, helt eller 
delvis, genom köp eller byte utan att den arrendator som har gjort intresseanmä-
lan erbjudits att förvärva arrendestället, s.k. hembud (5 § första stycket). 
 
 
Undantag från hembudsskyldigheten 
 
I 5 § fjärde stycket finns undantag från hembudsskyldigheten. Sådant undantag 
gäller om arrendatorn godkänt överlåtelsen (punkt 1), om staten genom Jord-
bruksverket eller en länsstyrelse är överlåtare (punkt 2), om staten genom annan 
myndighet än statens affärsdrivande verk är förvärvare (punkt 3), om en kom-
mun är förvärvare (punkt 4), om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om 
förvärvaren, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens 
avkomling (punkt 5), om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger 
andel i fastigheten (punkt 6), och – slutligen – om förvärvet sker genom inrop på 
exekutiv auktion eller offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt (punkt 7). 
 Ytterligare undantag från hembudsskyldigheten ges i 6 §. Enligt denna regel 
behövs inte hembud om arrendatorn inte har besittningsskydd (punkt 1), om det 
med hänsyn till förhållandet mellan fastighetsägaren och den tilltänkta förvärva-
ren eller villkoren för eller omständigheterna vid en sådan försäljning skulle 
vara oskäligt att arrendatorn får utöva förvärvsrätten (punkt 2), om det är uppen-
bart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen 
(punkt 3) och – slutligen – om det är uppenbart att erforderlig fastighetsbildning 
inte kan komma till stånd (punkt 4). 
 

Vid fastighetsreglering finns möjlighet att träffa överenskommelse om större 
marköverföringar än vad FBL 5 kap. 8 § medger (FBL 5 kap. 18 §). I rättsfallet 
NJA 2001 s. 456 överfördes en hel jordbruksfastighet till en annan jordbruksfas-
tighet med stöd av en sådan överenskommelse. Den överförda marken var utar-
renderad och intresseanmälan enligt arrendeförvärvslagen var antecknad i fastig-
hetsregistret. Vid förrättningen förordnades att belastande rättigheter i form av 
bl.a. arrendeavtalet skulle gälla oförändrade i den överförda egendomen. Arren-
datorn överklagade och yrkade att fastighetsbildningsbeslutet skulle undanröjas, 
eftersom överföringen inte hade föregåtts av hembud. 
 Högsta domstolen ansåg emellertid att en överenskommelse om marköverfö-
ring vid fastighetsreglering inte i detta fall kunde likställas med överlåtelse av 
fast egendom. Arrendatorns intressen vid en fastighetsreglering beaktas genom 
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andra regler. Han eller hon ska t.ex. behandlas som sakägare, och kan även göra 
en ny intresseanmälan i den fastighet dit marken förs. 

 
 
Hembudsförfarandet 
 
Hembudet sker genom att fastighetsägaren gör en skriftlig anmälan till arrende-
nämnden. Ägaren ska enligt 8 § bifoga förslag till köpeavtal med uppgift om 
köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. 
Detta förslag ska delges arrendatorn genom arrendenämndens försorg (9 §). 
 Arrendatorn har därefter enligt 10 § tre månader på sig att skriftligen anmäla 
till arrendenämnden att han eller hon har beslutat förvärva den hembjudna egen-
domen på de föreslagna villkoren. 
 Om hembudet antagits – och arrendenämnden prövat att gällande regler iakt-
tagits – ska det anses som om avtal om köp slutits på de villkor som angetts i 
förslaget till köpeavtal (11 §). Det ska då anses föreskrivet att köpebrev ska 
upprättas. Detta förfarande ersätter reglerna i JB 4 kap. 1 § första stycket om köp 
av fast egendom (se JB 4 kap. 1 § tredje stycket). 
 
 
Ogiltighetsregel 
 
Om en fastighetsägare har överlåtit sin fastighet i strid med reglerna i denna lag 
är överlåtelsen ogiltig (13 §). Har emellertid lagfart trots detta meddelats gäller 
inte denna ogiltighetsbestämmelse. 
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1 Kort historik 
 
Ansvaret för att hålla väg låg under medeltiden – och i princip ända fram till 
vägväsendets förstatligande år 1944 – på de enskilda markägarna. Den mark 
som behövdes för allmänna vägar skulle i regel tas av oskifto, dvs. av byns 
oskiftade ägor eller av allmänning. I 1734 års lag fastslogs dock skyldigheten att 
avstå även skiftad mark som fordrades för allmän väg. Byggningabalken 25 kap. 
1 § föreskrev: 
 

Landsväg skall läggas i Länet der den tarvas; och låte Konungens Befallningsha-
vande [motsv. länsstyrelsen] vid Tinget ransaka hvar den jemnast och genast gö-
ras kan. Varde ock de ägor dertill tagne som möta och föreligga, utan att någon 
det vägra må; och njute By som mister i åker eller äng, derföre sin fyllnad af 
Kronan… 

 
Ytterligare stadganden fanns i samma kapitel om landsvägs bredd och standard, 
böndernas underhållsansvar, milstolpar m.m. Vägsyn skulle ske varje vår och 
höst och förrättas av länsstyrelsen genom kronofogden. 
 

Mark som erfordrades för allmän väg på landet eller i stad var också ett av än-
damålen i vår första expropriationsförfattning – 1845 års förordning om jords el-
ler lägenhets avstående för allmänt behov. 

 
År 1891 tillkom en särskild väglag. I den nya lagen fördelades underhålls-
skyldigheten efter taxeringsvärdena för samtliga fastigheter på landsbygden – de 
jordägande bönderna blev alltså inte längre ensamma skyldiga att underhålla 
vägarna. Istället kunde en speciell vägskatt tas ut för detta ändamål. Fortfarande 
skedde dock vägunderhållet med naturaprestationer, där varje väghållare bidrog 
med arbetskraft och material. 
 Genom 1930 års lag om vägrätt infördes vägrätten som rättsligt institut. Det 
var emellertid inte möjligt att upplåta vägrätt med tvång – upplåtelsen förutsatte 
frivillighet. Syftet med vägrätten var att förbättra upplåtelsernas sakrättsliga 
ställning i förhållande till det förekommande bruket med vanliga nyttjanderätts-
avtal (prop. 1930:106 s. 42). För tvångsfallen fick istället expropriation till-
gripas. 
 Den stora reformen på området kom med 1943 års lag om allmänna vägar, 
vilken lade fast de principer som alltjämt gäller. Lagen tillkom i samband med 
det allmänna vägnätets förstatligande (prop. 1943:223 s. 57). Väghållningen för 
statens räkning skulle handhas av dåvarande Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Byggande av allmän väg skulle alltid föregås av en s.k. arbetsplan, som skulle 
ställas ut för granskning. Markåtkomst skedde genom vägrättsupplåtelse, varvid 
vägrättsinstitutet vidgades till att möjliggöra tvångsupplåtelser med stöd av fast-
ställd arbetsplan (motsv. vägplan). 
 Nuvarande väglag från 1971 – med tillhörande vägkungörelse – innebar en 
modernisering av den tidigare lagstiftningen, även om grundprinciperna låg fast. 
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Sedan tillkomsten har anpassningar skett till nya lagreformer som plan- och 
bygglagstiftningen samt miljöbalken. Under perioden 1999-2012 var den fysiska 
vägplaneringen indelad i ett antal formellt separerade moment; förstudie, vägut-
redning samt arbetsplan. Sett över tiden har ändå huvuddragen bestått tämligen 
oförändrade. 
 
 
 
2 Allmänt 
 
I väglagen (VägL) regleras byggande och drift av allmänna vägar. Byggande 
och drift av vägar kallas med en gemensam benämning för väghållning (VägL 
4 §). 
 
 
2.1 Allmänna vägar 
 
Avgränsningen av vilka vägar som är allmänna finns i VägL 1 §. Allmän väg är 
väg som: 
 

� Anlagts med stöd av väglagen 

� Förändrats till allmän med stöd av väglagen 

� Var upplåten för allmän samfärdsel före väglagen (allmän väg av hävd) 
 
Allmänna vägar delas in i riksvägar och länsvägar (VägK 1 §). Allmänna vägar 
är i första hand sådana som anlagts med stöd av väglagen. Men det är också 
möjligt att genom beslut av Trafikverket – eller i vissa fall av regeringen – för-
ändra en enskild väg till allmän, under förutsättning att vägen är av allmän bety-
delse (VägL 21-22 §§). 
 Den motsatta situationen kan också uppstå, dvs. att en allmän väg inte längre 
behövs för den allmänna samfärdseln. Den kan då övergå till att bli enskild väg 
genom beslut om indragning (VägL 25 §). 
 

Allmänna vägar ska hållas isär från begreppen enskilda vägar och kommunala 
gator. För enskilda vägar är det främst anläggningslagen som är tillämplig. Byg-
gande och drift av kommunala gator regleras istället i plan- och bygglagen. 
 Av Sveriges totala vägnät utgörs 98 000 km (23 %) av allmänna vägar, 
284 000 km (68 %) av enskilda vägar, samt 37 000 km (9 %) av kommunala ga-
tor (SOU 2001:67 s. 33). 
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2.2 Begreppet väg 
 
Till vägen hör i princip allt som sammanhänger med vägen – t.ex. vägbana, 
dike, slänter, viltstängsel och vägbelysning (VägL 2 §). Även brygga eller färja 
med färjeläge av allmän betydelse kan ingå i allmän väg, samt parkerings- och 
rastplatser i anslutning till vägbanan. 
 
 
2.3 Väghållare 
 
Enligt huvudregeln i VägL 5 § är staten väghållare för allmänna vägar. Väghåll-
ningsansvaret åligger Trafikverket och dess regionala förvaltningsorganisation 
(6 §). 
 

Trafikverket är organiserat i bl.a. ett huvudkontor och sex regioner inom olika 
geografiska områden. Regionerna utgör i väglagens terminologi väghållnings-
myndigheter. 

 
I vissa fall är det lämpligare att en kommun ansvarar för väghållningen, exem-
pelvis inom tätorter. Regeringen kan då besluta att en kommun ska vara väghål-
lare inom ett väghållningsområde (VägL 5 §). 
 

I dagsläget är ca 200 av landets 290 kommuner väghållare (Ahlenius, 2006). 
Vanligen utgörs väghållningsområdet av ett avgränsat område runt kommunens 
huvudort och eventuella satellitorter. Inom samma område är Trafikverket nor-
malt väghållare för ”övergripande” vägar – riksvägar och länsvägar med nummer 
under 500. 

 
 
 
3 Byggande av allmän väg 
 
Tillkomsten av en väg sker i flera faser, som brukar grupperas i planering, pro-
jektering samt själva byggskedet (inklusive markåtkomst). 
 På ett övergripande plan delas planeringen av allmänna vägar in i en långsik-
tig – ekonomisk eller strategisk – planeringsfas, respektive en mer genomföran-
deinriktad – fysisk eller projektanknuten – planeringsfas. 
 Den långsiktiga planeringen sträcker sig 12 år framåt i tiden och samordnas 
med riksdagens budgetbeslut om infrastrukturinvesteringar. Utgångspunkterna 
för planeringen är bl.a. de nationella trafikpolitiska målen och miljökvalitets-
målen. Trafikverket upprättar en nationell plan för transportinfrastruktur (trans-
portslagsövergripande) som ska fastställas av regeringen.1 Länsplaner för den 
regionala transportinfrastrukturen upprättas och fastställs av respektive läns-
                                                      
1 Se förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
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styrelse.2 Syftet med planerna är att identifiera brister i transportinfrastrukturen 
och föreslå vilka åtgärder i stort som behöver göras. 
 Den fysiska planeringen består av en sammanhållen planerings- och projek-
teringsfas med framtagande av vägplan och bygghandling. Därefter vidtar själva 
byggskedet. 
 
 
3.1 Den fysiska vägplaneringen 
 

Den formella fysiska vägplaneringen föregås normalt av en förberedande studie 
– vilken inte regleras i lag – som innebär en förutsättningslös transportslagsöver-
gripande analys med tillämpning av den s.k. fyrstegsprincipen (prop. 
2011/12:118 s. 89-90). 
 Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet prövas 
stegvis, där i första hand åtgärder som kan påverka behovet av transporter och 
resor samt valet av transportsätt ska övervägas. Först i sista hand bör behovet 
tillgodoses genom nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder. 
 En förberedande studie ska behandla vilka typer av åtgärder, oberoende av 
transportslag, som är möjliga att vidta för att lösa ett transportproblem. Syftet är 
således att ge underlag för att bestämma vad som ska göras för att lösa transport-
problemet. Det är först om den förberedande studien leder fram till att lösningen 
är en konkret vägbyggnadsåtgärd som den formella fysiska vägplaneringen ska 
starta. 

 
Det formella beslutet att påbörja den fysiska planeringen av ett enskilt väg-
projekt fattas av Trafikverket, efter samråd med länsstyrelsen (VägL 11 §). Om 
Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan till rege-
ringen. 
 När det gäller små och okomplicerade åtgärder på befintliga vägar, ska dessa 
under vissa förutsättningar inte anses ingå i begreppet byggande av väg. Detta 
får till följd att kravet på formell fysisk planering inte gäller för dessa åtgärder. 
Förutsättningarna, enligt VägL 10 §, är att: 
 

1. åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, och 

2. berörda markägare och rättighetshavare har skriftligen medgett att mark el-
ler annat utrymme får tas i anspråk (s.k. frivillig vägrätt). 

 
 
3.1.1 Materiella förutsättningar 
 
Vid nybyggnad och ombyggnad av allmänna vägar fordras att ett antal villkor 
till skydd för allmänna och enskilda intressen är uppfyllda, bl.a. avseende lokali-
sering och utformning av vägen. VägL 13 § kan – tillsammans med 4 § – sägas 

                                                      
2 Se förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
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utgöra portalparagrafer som behandlar den avvägning som ska ske mellan en-
skilda och allmänna intressen. 
 

VägL 13 § När en väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att än-
damålet med vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kost-
nad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvär-
den. 
 Om en vägplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till 
mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 31 §, ska planen ut-
formas så att de fördelar som kan uppnås med den överväger de olägenheter som 
planen orsakar enskilda. 

 
Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygg-
lagen, får vägen inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Gäller 
naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser om marks bebyggande 
eller användning, ska vägen byggas så att syftet med bestämmelserna inte mot-
verkas (VägL 14 §). 
 

Exempel på sådana föreskrifter och bestämmelser som omnämns i 14 § 2 st. är 
naturreservatsföreskrifter och skyddsbestämmelserna om fasta fornlämningar. 
För att anlägga en väg genom sådana områden fordras dispens enligt miljöbalken 
(7 kap.) respektive tillstånd enligt lagen om kulturminnen m.m. (2 kap.). Kan 
inte dispens eller tillstånd erhållas, måste istället vägens sträckning ändras. 

 
I övrigt ska vissa bestämmelser i miljöbalken tillämpas vid prövning av ärenden 
enligt väglagen (VägL 3a §): 
 

� Allmänna hänsynsregler (MB 2 kap.) 

� Grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 3 kap.) 

� Särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden (MB 4 kap.) 

� Miljökvalitetsnormer (MB 5 kap. 3 §) 
 
 
3.1.2 Planeringsprocessen 
 
Den formellt reglerade fysiska planeringen av allmänna vägar är utformad som 
en sammanhållen process och ska leda fram till en vägplan, se figur 1. Det är 
väghållaren som ansvarar för planeringsprocessen och framtagandet av olika 
redovisningar och dokumentation. 
 

Enligt väglagens lydelse före den 1 januari 2013 innefattade istället planerings-
processen tre olika skeden: förstudie, vägutredning (om alternativa sträckningar 
behövde studeras) samt arbetsplan. Ett huvudsyfte med införandet av en enda 
sammanhållen process var att minska tidsåtgången från processens början till 
färdig plan (prop. 2012/13:118 s. 92-94). 
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Inledningsvis inriktas planeringsprocessen – av naturliga skäl – på att ta fram, 
bearbeta och analysera underlag samt fördjupa och komplettera de översiktliga 
utgångspunkterna och förutsättningarna för planeringen. I följande skeden kan 
alternativa vägkorridorer och trafiktekniska lösningar utredas närmare, om det 
behövs. Först i slutskedet blir det aktuellt att i detalj utforma den lämpligaste 
vägsträckningen m.m. 
 

För att utföra behövliga mätningar, markundersökningar och andra förberedande 
åtgärder har väghållningsmyndigheten rätt få tillträde till berörda fastigheter 
(VägL 34 §). 

 
 

Åtgärdsval, 
fyrstegs- 
principen 

� 

Sammanhållen process som leder till vägplan 
MKB om betydande miljöpåverkan 

Fortlöpande samråd under hela processen 

   � �    � 

   Ev. regeringens 
tillåtlighetsprövning 

 
Fastställelse 
av vägplan 

    � 

    Ev. överklagande 
till regeringen 

 
Figur 1: Översikt av den fysiska planeringsprocessen för allmänna vägar (jfr prop. 
2011/12:118 s. 94). 
 
 
Samråd 
Enligt VägL 14b § ska vägbyggaren hålla samråd med länsstyrelsen, berörda 
kommuner och de enskilda som särskilt berörs (dvs. markägare och rättighets-
havare). I de fall vägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska sam-
råd även ske med andra statliga myndigheter samt den allmänhet och miljöorga-
nisationer som kan vara berörda. 
 Samrådet ska inledas så tidigt som möjligt i planeringsprocessen (VägL 
14c §), men olika samrådsaktiviteter kan pågå löpande under hela planerings-
processen. 
 Under samrådet ska bl.a. länsstyrelsen pröva om vägprojektet kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan (15 §). Om så är fallet ska en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) upprättas, vilken ska godkännas av berörda länsstyrel-
ser (16a-b §§). 
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Regeringens tillåtlighetsprövning 
Vissa större vägprojekt med stor påverkan på miljön och hushållningen med 
mark och vatten ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt miljöbalkens regler. 
Detta sker genom att regeringen med stöd av MB 17 kap. 3 § förbehåller sig 
prövningen för vissa enskilda projekt. 
 I dessa fall ska den som avser att bygga vägen – normalt Trafikverket – över-
lämna ärendet till regeringen med eget yttrande (VägL 16 §). Ärendet ska över-
lämnas när planeringen kommit så långt att väghållaren tagit ställning till vilka 
alternativ som är rimliga och rangordnat dessa. I underlaget för regeringens 
tillåtlighetsprövning ska det ingå en MKB, som godkänts av berörda länsstyrel-
ser. Dessutom ska kungörelse- samt gransknings- och remissförfarande ha ge-
nomförts. 
 Ett regeringsbeslut om tillåtlighet för en väg är bindande för Trafikverkets 
fortsatta planering, och innefattar normalt bl.a. avgränsning av en viss vägkorri-
dor. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen i ett senare skede tillåta en 
mindre avvikelse från tillåtlighetsbeslutet (MB 17 kap. 8 §). 
 
 
Vägplanens innehåll 
Vägplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar. Kartan 
ska visa vägens sträckning och huvudsakliga utformning (VägL 16a §). Det ska 
också framgå vilken mark eller utrymme och särskilda rättigheter som behöver 
tas i anspråk för vägen. Det handlar dels om själva vägrättsupplåtelsen, men 
även sådana tillfälliga nyttjanderätter som behövs under byggtiden. 
 Följande underlag ska finnas tillsammans med vägplanen: 
 

� Redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning 

� Samrådsredogörelse 

� Ev. miljökonsekvensbeskrivning  

� Ev. övriga uppgifter 
 
 
Kungörande och granskning 
Förslaget till vägplan tillsammans med underlaget ska kungöras och hållas till-
gängligt för allmänhetens granskning (VägL 17 §). Under denna tid kan skrift-
liga anmärkningar mot planen lämnas in till väghållningsmyndigheten. 
 

Från det generella kravet på att en vägplan ska kungöras och granskas finns vissa 
undantag i VägL 17a-b §§, bl.a. när det gäller mindre ändringar av vägbyggen 
som ännu inte färdigställts, samt vid vägplaner av mindre betydelse. 
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Figur 2: Exempel på kartredovisning i arbetsplan (motsv. vägplan). Projektet avser 
trafiksäkerhetsåtgärder på väg 76, bl.a. anläggande av ny bussvändslinga vid Svan-
berga. 
 
 
Fastställelse av vägplan 
Efter granskningen överlämnar väghållningsmyndigheten vägplanen med ett 
eget och andra inkomna yttranden till Trafikverket. Länsstyrelsens yttrande är 
särskilt viktigt. Om länsstyrelsen förordar planen och Trafikverket godtar denna, 
fastställs vägplanen av Trafikverket (VägL 18 §). I annat fall överlämnas frågan 
till regeringens prövning – vilket i praktiken är väldigt sällsynt. 
 Ett beslut om fastställelse av en vägplan upphör att gälla efter fem år, om inte 
vägbygget påbörjats inom den tiden (VägL 18a §). 
 I det efterföljande byggskedet måste vägplanen följas. Endast oväsentliga 
avvikelser från planen får göras (VägL 20 §). 
 
 
Överklagande 
Vägplanen är rättsligt bindande – fastställelsen får viktiga rättsverkningar för 
markägare och andra sakägare, se avsnitt 3.2. Trafikverkets beslut att fastställa 
vägplanen kan överklagas till regeringen (VägL 75 §). 
 

Överklagandefrekvensen för vägplaner är förhållandevis hög. En undersökning 
av samtliga planer under perioden 1994-2002 visade att drygt 20 procent av alla 
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planer som fastställdes under perioden överklagades (Fransson, 2004).3 Endast 
fyra procent av överklagandena bifölls emellertid av regeringen. 

 
Regeringens beslut är inte överklagbart, bortsett från den möjlighet till över-
prövning av formella felaktigheter som ges i lagen om rättsprövning av vissa 
regeringsbeslut. 
 Alla har inte rätt att överklaga. Enligt förvaltningsrättsliga principer får be-
slut överklagas endast av den som beslutet angår, om det har gått honom emot.4 
Normalt krävs att man har någon sakrättslig anknytning till en berörd fastighet – 
t.ex. äganderätt eller nyttjanderätt – eller att man kan föra talan om ersättning för 
miljöskada (buller etc.) enligt MB 32 kap. Vissa miljöorganisationer har i VägL 
75a § getts en särskild rätt att överklaga Trafikverkets beslut om fastställelse av 
vägplaner. 
 
 
3.1.3 Samordning och förenklade förfaranden 
 
Som tidigare nämndes kan planering av ett vägprojekt behöva samordnas med 
annan fysisk planering och tillståndsprövning, i första hand den kommunala 
planeringen enligt plan- och bygglagen. I VägL 13a § finns en bestämmelse som 
understryker vikten av samordning mellan olika prövningar. 
 När detaljplaneläggning och vägplanering sker parallellt finns möjligheter till 
ett förenklat förfarande. I de fall vägplanen endast avser en väg som också har 
prövats eller ska prövas i en detaljplan, finns undantag från kraven på miljökon-
sekvensbeskrivning (16c §), samråd (15b §), kungörande och granskning (17 §). 
 I en vägplan får undantag från kravet på bygglov för upplag, materialgårdar, 
murar, plank och transformatorstationer göras (plan- och byggförordningen 
6 kap.). I så fall ska vägplanen innehålla uppgift om vilka åtgärderna är (VägL 
16a §). En förutsättning för undantag är att berörd kommun under samrådet har 
medgivit detta. 
 
Gemensam planering av vägar och järnvägar 
Planering av vägar och järnvägar behöver ofta samordnas. Detta gäller särskilt 
vid korsningar eller där anläggningarna i övrigt är lokaliserade i närheten av 
varandra. Om en väg behöver anläggas eller byggas om på grund av ett järn-
vägsprojekt (som en följdåtgärd), kan vägen få regleras i en järnvägsplan.5 I 
dessa fall ska väglagens bestämmelser om hur en vägplan tas fram, fastställs och 
upphör att gälla inte tillämpas (VägL 14a §). Vid tillämpningen av övriga be-
stämmelser i väglagen ska järnvägsplanen, när det gäller vägen, likställas med 

                                                      
3 Det bör uppmärksammas att undersökningen avsåg den planform – arbetsplan – som närm-
ast motsvarade vägplanen före lagreformen som trädde i kraft 2013. 
4 Se förvaltningslagen (22 §). 
5 Planering och byggande av järnvägar regleras i lagen om byggande av järnväg (LBJ). 



 48 

en vägplan. På motsvarande sätt ska byggande av järnväg som behövs på grund 
av ett vägprojekt få regleras i en vägplan (VägL 20b §). 
 En vägplan, enligt väglagen, och en järnvägsplan, enligt lagen om byggande 
av järnväg, får även upprättas i ett gemensamt förfarande och fastställas genom 
ett gemensamt beslut (VägL 20b §). 
 
 
3.1.4 Bygghandling 
 
När vägplanen är klar upprättas en bygghandling som främst innehåller tekniska 
uppgifter. Bygghandlingen utgör underlag för byggnadsarbetena och har inga 
rättsverkningar mot tredje man. Den kan emellertid innehålla ställningstaganden 
i frågor som behov av tillstånd för vattenverksamhet, ledningsomläggningar, 
lantmäteriförrättningar etc. 
 I vissa fall är det inte väghållningsmyndigheten utan en enskild entreprenör 
som tar fram bygghandlingen. 
 
 
3.2 Markåtkomst – vägrätt m.m. 
 
Mark eller utrymme som behövs för vägen och väganordningarna tas i anspråk 
med s.k. vägrätt. Vägrätten kan uppstå på något av följande sätt (VägL 31 §): 
 

� Vägen har utmärkts på marken och vägarbetena påbörjats med stöd fast-
ställd vägplan. 

� Vid ombyggnad av väg kan vägrättsupplåtelse även ske genom skriftliga 
medgivanden av fastighetsägare och rättighetshavare. Då fordras i vissa fall 
inte någon vägplan. 

� Vägrätt kan även uppkomma genom beslut om förändring av enskild väg 
till allmän. 

 
Man kan notera att det inte fordras någon särskild prövning av själva ianspråkta-
gandet efter det att vägplanen är fastställd (jfr expropriationstillstånd och full-
följd i expropriationsmål). En tvångsvis vägrättsupplåtelse sker således med viss 
automatik i och med att vägområdet tillträds för byggarbetena. 
 De befogenheter som följer av vägrätten omfattar: 
 

VägL 30 § Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat ut-
rymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastig-
heten. I den mån någon inskränkning inte har gjorts i vägplanen, i en skriftlig 
överenskommelse eller i ett beslut om förändring av enskild väg till allmän, ger 
vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe 
1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid vägrätten 
består, och 
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2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller 
utrymmet. 

 
Vägrätten är en officialnyttjanderätt som ger väghållaren vidsträckta befogen-
heter. Den gäller med bästa rätt och är obegränsad i tiden. Först när den all-
männa vägen dras in upphör den (VägL 32 §). För att vara en nyttjanderätt kan 
man säga att vägrätten i materiellt hänseende står äganderätten mycket nära. 
 
 
Inlösen av mark 
En fastighetsägare har rätt att begära inlösen av mark eller utrymme som enligt 
en laga kraft-vunnen vägplan ska användas för vägändamål (VägL 55a §). I de 
fall vägrätt har uppkommit gäller inte denna rätt till inlösen – bestämmelsen är 
tänkt att utgöra en skyddsregel för fastighetsägaren i de fall vägplanen fastställs 
men inte genomförs inom rimlig tid. I det fall ett delområde av en fastighet inlö-
ses, kommer det inlösta området att utgöra en särskild fastighet – inlösen får då 
fastighetsbildande verkan. 
 I vissa undantagsfall har fastighetsägaren även en rätt till inlösen vid en tidi-
gare tidpunkt – s.k. förtida inlösen – dvs. innan det finns en laga kraft-vunnen 
vägplan (VägL 55b §). En grundläggande förutsättning är att fastighetsägaren 
begär inlösen och det bedöms sannolikt att fastigheten eller en del av denna 
kommer att användas för vägändamål. Fastighetsägaren ska också kunna visa att 
det föreligger synnerliga skäl för att han eller hon ska få fastigheten inlöst. Det 
ska vara fråga om mycket ömmande situationer där markägaren är tvungen att 
sälja fastigheten samtidigt som en försäljning på den öppna marknaden, p.g.a. 
det planerade vägbygget, skulle få orimliga konsekvenser. Det skulle kunna röra 
sig om svår sjukdom, dödsfall eller skilsmässa (prop. 2011/12:118 s. 162). 
 Om det för en viss fastighet uppstår synnerligt men som en följd av vägens 
dragning, ska fastigheten eller den drabbade fastighetsdelen lösas in av väghålla-
ren (VägL 56 §). Detta gäller även i de fall vägrätt redan har uppstått. 
 

Synnerligt men kan uppkomma då en stor del av fastigheten tas i anspråk eller då 
avskurna markområden och långa avstånd uppstår, eller om fastighetens bostads-
hus berörs av vägrättsupplåtelsen. 

 
 
Tillfällig nyttjanderätt 
Under byggtiden kan väghållaren behöva ta i anspråk mark för upplag, sidotip-
par, uppställningsplatser, transportvägar m.m. Genom fastställelsen av vägpla-
nen kan sådana områden tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt (VägL 35 §). 
 
 
Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
I en speciell situation tas inte vägmarken i anspråk med vägrätt. Detta gäller 
sådana allmänna vägar som samtidigt utgör allmän plats i en detaljplan med 
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kommunalt huvudmannaskap (VägL 33 §). Markåtkomsten regleras då istället 
genom plan- och bygglagen (6 kap.). 
 Markförvärv kan ske med stöd av PBL 6 kap. 13 §, dvs. att kommunen löser 
in marken med äganderätt. Ett alternativt tillvägagångssätt är att genom fastig-
hetsreglering föra över marken till en kommunal gatufastighet (FBL 5 kap. 
8a §). 
 Om staten är väghållare är kommunen därefter skyldig att upplåta marken till 
den statliga väghållningsmyndigheten (VägL 7 §). Kommunen har rätt till er-
sättning för upplåtelsen (VägL 70 §). 
 

Notera att detta endast gäller detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap. Om 
den allmänna vägen är utlagd som allmän plats i en detaljplan med enskilt hu-
vudmannaskap, uppstår vägrätt i enlighet med VägL 30-32 §§ (jfr PBL 14 kap. 
16-17 §§). Detta gäller oavsett om Trafikverket eller kommunen är väghållare. 

 
 
3.2.1 Ersättning 
 
Ersättning för upplåtet samt inlöst område ska utgå enligt reglerna i expropria-
tionslagen 4 kap. (VägL 55 §), dvs. att markägare och andra rättighetshavare ska 
kompenseras för de ekonomiska skador som ianspråktagandet medför. 
 

Vid vägrättsupplåtelser övergår inte äganderätten till väghållaren. Vägrätten in-
nebär ändå en mycket långtgående begränsning av förfoganderätten på obestämd 
tid. I normala fall utgår därför samma ersättning som om marken förvärvats med 
äganderätt – trots att vägrätten i framtiden kan komma att upphöra när den all-
männa vägen dras in, och markägaren då återfår marken. 
 I vägplanen kan det emellertid anges att vägrätten ska vara inskränkt i vissa 
avseenden (jfr VägL 30 §). Inskränkt vägrätt kan t.ex. gälla för markområden 
ovanför en vägtunnel eller under en bro. Detta leder givetvis till en lägre ersätt-
ning eftersom upplåtelsen i dessa fall inte påverkar marknadsvärdet i samma ut-
sträckning som ett totalt ianspråktagande. 

 
Ersättningen utgår som löseskilling, intrångsersättning samt ersättning för annan 
skada. Löseskilling utgår när en hel fastighet tas i anspråk genom inlösen och 
ska motsvara fastighetens marknadsvärde. Intrångsersättning utgår vid inlösen 
av fastighetsdel eller vägrättsupplåtelse, dvs. när bara en del av fastigheten be-
rörs, och ska motsvara den värdeminskning som restfastigheten drabbas av. 
Därutöver görs ett påslag på ersättningen med 25 procent. För den fastighets-
anknutna ersättningen är influensregeln i ExL 4 kap. 2 § tillämplig. Ekonomiska 
skador som inte är fastighetsrelaterade – exempelvis flyttkostnader – ersätts 
genom s.k. annan ersättning. 
 Ersättning ska även utgå för tillfälliga nyttjanderätter och andra skador som 
uppstår under byggtiden (VägL 63 §). 
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Man kan notera att vägrättsupplåtelsen inte är kopplad till ersättningsfrågan på så 
sätt att ianspråktagande och ersättning avgörs i ett sammanhang. Vid mark-
åtkomst enligt annan lagstiftning är detta annars det vanliga förhållandet. När 
vägplanen är fastställd kan istället väghållaren i princip tillträda marken utan att 
ens ha inlett förhandlingar om ersättning med markägaren. Normalt inleds dock 
förhandlingar redan under planeringsskedet. 

 
Om väghållaren och markägaren inte kan enas om vilken ersättning som ska 
utgå, kan talan om ersättningsanspråk väckas hos mark- och miljödomstolen 
(VägL 66 §). Mark- och miljödomstolen prövar även frågor om inlösen. Mark- 
och miljödomstolens avgörande kan överklagas till Mark- och miljööverdomsto-
len och Högsta domstolen. 
 

I praktiken lyckas väghållare och markägare i mycket stor utsträckning träffa av-
tal om ersättningen. Undersökningar visar att andelen överenskommelser uppgår 
till minst 95 procent, se t.ex. Idbrant och Klarin (2005). 

 
Fastigheter som inte är direkt berörda av vägrättsupplåtelsen kan också minska i 
värde till följd av s.k. miljöskador (buller, förfulande utsikt etc.). Ersättning för 
sådana skador kan utgå enligt MB 32 kap. om de inte är bagatellartade. 
 
 
 
4 Följdåtgärder enligt annan lagstiftning 
 
Ett vägprojekt medför normalt behov av att vidta olika åtgärder för att underlätta 
byggskedet, förbättra vattenförhållandena i marken, ordna anslutningar av en-
skilda vägar samt minska de skador som uppstår till följd av vägens barriäreffek-
ter. Flera av dessa åtgärder regleras i annan lagstiftning. 
 
 
4.1 Anläggningsförrättning 
 
Vid ny- eller ombyggnad av allmän väg måste normalt följdändringar göras i det 
enskilda vägnätet. Det kan röra sig om stängning eller flyttning av utfarter, plan-
skilda korsningar, anläggande av nya enskilda vägar m.m. Dessa frågor regleras 
i anläggningslagen, som innehåller bestämmelser om gemensamhetsanläggning-
ar och enskilda vägar. 
 Om byggande av allmän väg innebär att enskild väg behöver byggas eller 
ändras, ska väghållaren påkalla förrättning enligt anläggningslagen (VägL 
20a §). 
 I samband med indragning av allmän väg uppstår också ett behov av att 
ordna den enskilda väghållningen. Detta sker normalt genom inrättande av en 
gemensamhetsanläggning. Även i dessa situationer har väghållningsmyndig-
heten en skyldighet att påkalla anläggningsförrättning (VägL 25 §). 
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 I anläggningslagen (18 §) finns en korresponderande bestämmelse som ger 
väghållaren rätt att ta initiativ till anläggningsförrättning i dessa situationer. 
 
 
4.2 Fastighetsreglering 
 
En allmän väg medför barriäreffekter och kan leda till en försämrad arrondering, 
främst för jord- och skogsbruksfastigheter. För att undanröja, minska eller före-
bygga olägenheter och skador till följd av vägrättsupplåtelsen, har väghållaren 
rätt att ansöka om fastighetsreglering enligt FBL 5 kap. 3 §. 
 Det kan t.ex. gälla marköverföringar för att samla fastigheternas markinne-
hav på samma sida om den allmänna vägen. Man kan även tänka sig upphä-
vande och nybildning av vägservitut för att lokalisera detta till en ersättningsväg. 
 
 
4.3 Tillstånd till vattenverksamhet 
 
Vägbyggen medför ofta att vattenförhållandena i vägens omgivning påverkas 
och behöver åtgärdas. Markavvattning erfordras för att öka markens bärighet, 
brofundament ska anläggas i vattenområden, tunnlar medför att inläckande 
grundvatten måste ledas bort etc. 
 Sådana åtgärder utgör vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. och ford-
rar särskilt tillstånd eller anmälan. Vid tillståndsprövningen har en samordning 
skett mellan väglagen och miljöbalken. Enligt MB 11 kap. 23 § ska tillåtligheten 
av vattenverksamheten inte prövas av mark- och miljödomstolen om den redan 
har förutsatts i vägplanen. På så sätt undviks en dubbelprövning. Däremot kan 
domstolen i ansökningsmålet utforma de villkor för verksamheten som er-
fordras. 
 Likaså har väghållaren – genom lagen med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet (2 kap. 4 §) – den rådighet som fordras för att ansöka om och 
bedriva vattenverksamheten. En väghållare har även rätt att ta initiativ till 
bildande av markavvattningssamfälligheter – och kan givetvis även delta i såd-
ana samfälligheter. Bestämmelser om markavvattningssamfälligheter finns i 
LVV 3 kap. 
 
 
4.4 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
 
Vägbyggnadsprojekt kräver ofta stora mängder grus och krossmaterial. Ibland 
anläggs täkter i anslutning till vägbyggen. Även det omvända inträffar, nämligen 
att massor blir över och måste tas om hand. För detta kan deponier samt kross- 
och sorteringsanläggningar behövas. 
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 Alla dessa åtgärder är att anse som miljöfarliga verksamheter enligt MB 
9 kap., och omfattas av de krav på tillstånd och anmälan som framgår av förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
 
4.5 Ledningsåtgärder 
 
Det är vanligt att olika typer av ledningar förläggs i eller vid sidan av vägmark. 
Vid ombyggnad av vägen måste dessa ledningar ibland flyttas. Enligt huvudre-
geln är i dessa situationer ledningshavaren skyldig att på egen bekostnad vidta 
de åtgärder med ledningen som behövs för att ombyggnaden ska kunna genom-
föras.6 
 Vilka åtgärder behöver vidtas? Om ledningen har uppförts med stöd av linje-
koncession, kan ny koncession erfordras. Detta fordrar prövning enligt ellagen, 
naturgaslagen respektive lagen om vissa rörledningar. Beroende på formen för 
markupplåtelse kan det vidare fordras nya servitutsavtal eller ledningsförrättning 
enligt ledningsrättslagen. 
 För befintliga ledningar utanför själva vägområdet – men som ändå inverkar 
störande på trafiken – kan länsstyrelsen förelägga ledningshavaren att ta bort 
ledningen (VägL 52 §). Det blir då fråga om samma typ av åtgärder som nämn-
des ovan. 
 
 
 
5 Drift av allmän väg 
 
Allmänna vägar ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom 
underhåll, reparation och andra åtgärder (VägL 26 §). Till drift av väg hör även 
serviceåtgärder och förbättringsåtgärder. 
 

Typiska driftåtgärder kan omfatta snöplogning, halkbekämpning, dammbindning 
eller förnyelse av slitlager. 

 
I samma lagrum ställs krav på att renhållning – vilket också är en driftåtgärd – 
ska utföras. Väghållarens renhållningsskyldighet gäller inte bara själva väg-
området, utan även mark inom 25 meter intill parkeringsplats, rastplats eller 
annan väganordning. 
 
 

                                                      
6 Detta framgår av ellagen (2 kap. 22 §), naturgaslagen (2 kap. 18 §) respektive lagen om 
vissa rörledningar (10 §). 
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5.1 Vägavgifter 
 
Enligt VägL 29 § kan regeringen besluta att avgifter får tas ut för begagnande av 
väg. Vägavgifter är vanligt förekommande internationellt sett, men har i Sverige 
endast fått en begränsad användning – åtminstone hittills. 
 

För närvarande används vägavgifter bl.a. på Öresundsbron och Svinesundsbron, 
där avgifterna ska täcka anläggningskostnaderna. I Stockholm och Göteborg tas 
trängselskatt ut för att förbättra framkomligheten och miljön, samt bidra till att 
finansiera investeringar i vägnätet. 

 
 
 
6 Särskilda bestämmelser om trafiksäkerhet m.m. 
 
Väglagen innehåller ett flertal bestämmelser om vilka tillstånd som erfordras för 
olika åtgärder inom respektive i närheten av ett vägområde. Inom vägområdet är 
det väghållningsmyndigheten som är tillståndsgivare och utanför vägområdet är 
det länsstyrelsen. 
 För vissa frågor inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser 
gäller istället plan- och bygglagens regler. 
 
 
6.1 Reglering av enskilda utfarter 
 
Enskilda utfarter får inte anslutas till allmän väg utan väghållningsmyndighetens 
tillstånd (VägL 39 §). Detsamma gäller vid ändring av en befintlig anslutning. 
 

Detta kan t.ex. innebära att om ny bebyggelse ska uppföras som fordrar ny utfart, 
så räcker det inte med bygglov enligt PBL. Även tillstånd till ny utfart, enligt 
VägL, krävs. Vid fastighetsbildning är det för övrigt en förutsättning att tillstånd 
kan erhållas för att lämplighetsvillkoret i FBL 3 kap. 1 § ska vara uppfyllt (jfr 
även FBL 3 kap. 4 §). 

 
Av trafiksäkerhetsskäl kan väghållningsmyndigheten också spärra eller stänga 
av enskilda utfarter till allmän väg (VägL 40 §). 
 Enligt VägL 58 § är fastighetsägaren i de här nämnda fallen berättigad till 
ersättning för de merkostnader som uppkommer genom att utfarten måste utfor-
mas på ett annat sätt. 
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6.2 Bebyggelserestriktioner m.m. 
 
Inom själva vägområdet fordras väghållningsmyndighetens tillstånd bl.a. för att 
uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar (VägL 
43 §). 
 I närheten av vägområdet – inom 12 meter, som i vissa fall av länsstyrelsen 
kan utökas till max 50 meter – krävs länsstyrelsens tillstånd bl.a. för att uppföra 
byggnader och andra anläggningar, eller att sätta upp ljusanordningar m.m. som 
kan inverka menligt på trafiksäkerheten (VägL 47 §). Notera att bestämmelsen 
endast gäller åtgärder som inte fordrar bygglov. 
 Skyltar, reklam och liknande får inte sättas upp inom 50 meter från vägom-
rådet utan länsstyrelsens tillstånd (VägL 46 §). 
 
 
6.3 Ledningsarbeten 
 
Inom vägområdet fordras väghållningsmyndighetens tillstånd för att dra fram 
ledningar samt att utföra arbeten på befintliga ledningar (VägL 44 §). Medgi-
vande behövs inte för ledningar som erhållit tillstånd enligt annan lagstiftning, 
vilket exempelvis är fallet vid linjekoncessioner. En anmälan om ledningsarbetet 
ska dock alltid göras. 
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1 Kort historik 
 
År 1856 öppnades Sveriges första järnväg – mellan Örebro och Nora – för trafik. 
Järnvägsutbyggnaden skedde åren därefter i snabb takt, med bl.a. Södra stamba-
nan (Malmö-Lund) samma år, och Västra stambanan (Stockholm-Göteborg) år 
1862. 
 Själva planeringsprocessen vid järnvägsbyggande var oreglerad, men för 
frågor om markåtkomst och ersättning kunde 1845 års expropriationsförordning 
tillämpas. Expropriationsförordningens ersättningsbestämmelser angav att kom-
pensation skulle utgå med 150 procent av markens värde – full ersättning och 
hälften därtill. Detta visade sig vara betungande, särskilt för den intensiva ut-
byggnaden av järnvägsnätet (jfr SOU 1996:45 s. 27). Genom 1866 års exprop-
riationsförordning ändrades ersättningsbestämmelserna så att ersättningen istäl-
let skulle motsvara markens värde. 
 De första expropriationsförfattningarna ersattes sedermera av 1917 års lag 
om expropriation samt den idag gällande expropriationslagen från 1972 (ExL). 
 
 
1.1 Planering och markåtkomst enligt tidigare lagstiftning 
 
Enligt ExL 2 kap. 2 § får expropriation ske till förmån för anläggning som till-
godoser allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation, dvs. 
för kommunikationsändamål. Utöver järnvägar och spårvägar innefattar ända-
målet även vägar, flygplatser, hamnar, telekommunikationer etc. För flera av 
dessa ändamål finns speciallagstiftning om markåtkomst – väglagen, lednings-
rättslagen etc. I sådana fall ska speciallagstiftningen användas istället för expro-
priationslagen. För järnvägar saknades emellertid speciallagstiftning fram till 
1996, då lagen om byggande av järnväg trädde i kraft. 
 

Innan lagen om byggande av järnväg trädde i kraft var det just järnvägsändamål 
som utgjorde det dominerande ändamålet vid expropriation för kommunikations-
ändamål (jfr Lindén, 2002 s. 63-65). 

 
Ett alternativt markåtkomstförfarande fanns i fastighetsbildningslagens bestäm-
melser. Genom fastighetsreglering kunde mark överföras till en befintlig järn-
vägsfastighet. För tvångsvis fastighetsreglering begränsades dessa möjligheter 
bl.a. av FBL 5 kap. 7 §, det s.k. byggnadsskyddet, samt 5 kap. 8 §, det s.k. fas-
tighetsskyddet. I de fall marköverföringen avsåg bebyggd mark eller den avträ-
dande fastighetens graderingsvärde minskades väsentligt genom fastighetsregle-
ringen – och ingen överenskommelse kunde träffas – återstod endast expropria-
tion. 
 

Banverket – dåvarande myndighet med ansvar för det statliga järnvägsnätet – 
hade vid denna tid inte någon enhetlig princip för hantering av markåtkomstfrå-
gor. Skilda metoder användes i olika utbyggnadsprojekt. Nanryd och Olsson 
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(1995) redovisar tre bansträckor där expropriation använts i det första fallet, fri-
villiga avtal i det andra, och fastighetsreglering i det tredje. 

 
Planeringsskedet vid byggande av järnväg var oreglerat fram till lagen om byg-
gande av järnväg trädde i kraft. Dåvarande Banverket tillämpade dock ett frivil-
ligt förfarande med upprättande av planhandlingar, vilka remitterades till be-
rörda myndigheter och kommuner. Dessa handlingar ingick sedan som under-
lagsmaterial till ansökan om expropriationstillstånd (Ds 1994:65 s. 30). 
 
 
1.2 1988 års järnvägsreform och tiden därefter 
 
Under mitten av 1900-talet inleddes en period med nedläggning av mindre och 
trafiksvagare bansträckor. Denna trend höll i sig fram till 1990-talet, som istället 
innebar en pånyttfödelse för de svenska järnvägarna. 
 Orsaken till omsvängningen var 1988 års trafikpolitiska beslut, vilket fick 
stor betydelse för de ökade satsningarna på järnvägen (prop. 1987/88:50). Beslu-
tet innebar att järnvägen skulle ges förutsättningar att vara ett konkurrenskraf-
tigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. Betydande medel avsattes 
under följande år för investeringar i järnvägens infrastruktur. 
 En viktig del av reformen var åtskiljandet av trafikverksamheten från infra-
strukturansvaret. Dåvarande Statens järnvägar (SJ) delades upp i ett affärsverk – 
Statens järnvägar1 – med ansvar för tågtrafiken, och en förvaltningsmyndighet – 
Banverket2 – med ansvar för den statliga järnvägens infrastruktur. Staten och de 
privata aktörer som bedriver järnvägstrafik betalar sedan 1989 avgifter för ut-
nyttjande av infrastrukturen – dvs. spåranläggningar m.m. 
 För att de nya satsningarna på järnvägsutbyggnad skulle kunna genomföras 
effektivt, fordrades en modern lagstiftning som inordnade järnvägsplaneringen i 
övrig samhällsplanering och samtidigt medgav rationella markåtkomstmöjlig-
heter (Ds 1994:65 s. 23-29). 
 I en första promemoria (Ds 1989:69) föreslogs bl.a. att ett planförfarande 
efter mönster från väglagen skulle införas för järnvägsbyggen. Dessutom skulle 
en särskild tvångsrätt – s.k. banrätt – tillskapas med vägrätten som förebild. 
Särskilt förslaget om banrätt väckte emellertid stark remisskritik. 
 Efter en grundlig omarbetning av det ursprungliga förslaget (Ds 1994:65 och 
prop. 1995/96:2) antogs en ny lag om byggande av järnväg, vilken trädde ikraft 
år 1996. Lagen om byggande av järnväg (LBJ) reglerar både planerings- och 
markåtkomstfrågorna. Förfarandet med planering och byggande av järnvägar 
kom därigenom att inordnas i det system för samhällsplanering som redan fanns 
genom bl.a. miljöbalken samt plan- och bygglagen. 

                                                      
1 Statens järnvägar ombildades år 2001 från affärsverk till flera av staten helägda aktiebolag. 
2 Genom en omorganisation 2010 sammanfördes Banverket, Vägverket och delar av Sjöfarts-
verket till den nyinrättade myndigheten Trafikverket. 
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 Markåtkomstmöjligheterna förbättrades genom att inlösenrätt infördes för 
mark enligt fastställd järnvägsplan – efter mönster från plan- och bygglagen. 
Samtidigt skedde lättnader i fastighetsbildningslagens skyddsvillkor för sådana 
situationer där inlösen kunde ske. 
 En genomgripande lagreform trädde i kraft år 2013, då den tidigare indel-
ningen av den fysiska planeringsprocessen i momenten förstudie, järnvägsutred-
ning respektive järnvägsplan ersattes av en sammanhållen planprocess. 
 
 
 
2 Allmänt 
 
I lagen om byggande av järnväg regleras förutsättningarna och formerna för 
planering och byggande – innefattande markåtkomst – för järnvägar. LBJ inne-
håller däremot inga föreskrifter rörande driften av själva järnvägstrafiken. Be-
stämmelser om utförande och organisation av järnvägstrafik, tilldelning av 
spårkapacitet m.m. finns istället i järnvägslagen. Ansvarsregler vid befordran av 
personer eller gods med järnvägstrafik finns i järnvägstrafiklagen. Dessa författ-
ningar kommer att beröras något närmare i avsnitt 6. 
 
 
2.1 Begreppet järnväg 
 
Avgränsningen av lagens tillämpningsområde finns i LBJ 1 kap. 1 §. Med järn-
väg avses spåranläggning för järnvägstrafik. Bestämmelserna är även tillämp-
liga på tunnelbanor och andra spårvägar.3 
 

Det statliga järnvägsnätet omfattar ca 12 000 km trafikerad spårsträcka, varav 
knappt 10 000 km är elektrifierade. Den sammanlagda längden av enskilda järn-
vägsspår uppgår till ca 500 km. 
 Spårvägstrafik av någon omfattning finns endast i vissa tätorter – Göteborg, 
Norrköping och Stockholm, varav den senare även har tunnelbana. 

 
Till själva spåranläggningen hör i princip allt som hänger samman med järnvä-
gen – t.ex. signalanläggningar, diken, slänter, viltstängsel samt anordningar för 
elförsörjning av trafiken. 
 
 

                                                      
3 Vid byggande av tunnelbana och spårväg är dock lagen frivillig i de fall det finns en detalj-
plan för området och byggandet ska ske i enlighet med denna. Detta innebär bl.a. att det då 
inte krävs en järnvägsplan för att bygga tunnelbanan eller spårvägen. 
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2.2 Vem får bygga och driva järnväg? 
 
Var och en har rätt att anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för 
allmän trafik. Detta framgår av lagen om rätt att anlägga enskilda järnvägar 
m.m. 
 Enligt järnvägslagen 3 kap. 7 § fordras dock ett s.k. säkerhetstillstånd för att 
förvalta järnvägsinfrastruktur. Tillståndsprövningen görs av Transportstyrelsen.4 
 

Kravet på säkerhetstillstånd gäller även för Trafikverket, som är central myndig-
het med ansvar för hela transportinfrastrukturen med järnvägar, vägar, sjöfart 
och luftfart. Trafikverket ska även förvalta det statliga järnvägsnätet, se förord-
ningen med instruktion för Trafikverket. 

 
Vad finns det då för enskilda järnvägar i Sverige? Bland de större kan nämnas 
delar av Stockholms pendeltågsnät, vilket ägs och förvaltas av AB Storstock-
holm Lokaltrafik (SL). Inlandsbanan förvaltas av Inlandsbanan AB – vilket i sin 
tur ägs av de kommuner som är belägna utmed banan. Järnvägen på Öresunds-
bron förvaltas av Öresundsbrokonsortiet – ett bolag som ägs med lika delar av 
danska och svenska staten. I övrigt utgörs de privata järnvägarna främst av indu-
strispår och i viss utsträckning museijärnvägar. 

 
För att utföra järnvägstrafik – dvs. driva ett järnvägsföretag – fordras tillstånd 
enligt järnvägslagen 3 kap. 1 §. Tillstånd ges antingen i form av licens, säker-
hetsintyg eller särskilt tillstånd, beroende på järnvägsverksamhetens art och 
omfattning. Tillståndsprövningen görs av Transportstyrelsen, och innefattar bl.a. 
en lämplighetsprövning av sökanden. 
 För tunnelbane- och spårvägstrafik gäller motsvarande tillståndskrav enligt 
lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.  
 

Det rättsliga systemet med förvaltning och drift av järnväg skiljer sig således i 
flera avseenden från bestämmelserna om väghållning av allmänna vägar. Enligt 
väglagen 5 § kan endast staten – eller i vissa fall en kommun – planera, bygga 
och driva allmänna vägar. 

 
 
 
3 Planering och byggande av järnväg 
 
På ett övergripande plan kan järnvägsplanering delas in i en långsiktig plane-
ringsfas respektive en mer genomförandeinriktad och projektanknuten plane-
ringsfas. 

                                                      
4 Transportstyrelsen är en myndighet med ansvar för bl.a. tillsyn och tillståndsgivning för alla 
trafikslag – järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 
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 Den långsiktiga planeringen sträcker sig 12 år framåt i tiden och samordnas 
med riksdagens budgetbeslut om infrastrukturinvesteringar. Utgångspunkterna 
för planeringen är bl.a. de nationella trafikpolitiska målen och miljökvalitetsmå-
len (prop. 2001/02:20). Trafikverket upprättar en nationell plan för transportin-
frastruktur (transportslagsövergripande) som ska fastställas av regeringen.5 
Länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen upprättas och fastställs av 
respektive länsstyrelse.6 Syftet med planerna är att identifiera brister i transport-
infrastrukturen och föreslå vilka åtgärder i stort som behöver göras. 
 Den projektanknutna planeringsprocessen bestod före 2013 av flera åtskilda 
faser: förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Idag har dessa moment 
ersatts av en enda sammanhållen planerings- och projekteringsfas – där arbetet 
successivt detaljeras från översiktliga studier till detaljprojektering – som leder 
fram till en järnvägsplan. Därefter tas en bygghandling fram som slutgiltigt be-
stämmer projektets tekniska utformning. 
 

Den formella fysiska järnvägsplaneringen föregås normalt av en förberedande 
studie – vilken inte regleras i lag – som innebär en förutsättningslös transport-
slagsövergripande analys med tillämpning av den s.k. fyrstegsprincipen (prop. 
2011/12:118 s. 89-90). 
 Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet prövas 
stegvis, där i första hand åtgärder som kan påverka behovet av transporter och 
resor samt valet av transportsätt ska övervägas. Först i sista hand bör behovet 
tillgodoses genom nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder. 
 En förberedande studie ska behandla vilka typer av åtgärder, oberoende av 
transportslag, som är möjliga att vidta för att lösa ett transportproblem. Syftet är 
således att ge underlag för att bestämma vad som ska göras för att lösa transport-
problemet. Det är först om den förberedande studien leder fram till att lösningen 
är en konkret järnvägsbyggnadsåtgärd som den formella fysiska järnvägsplane-
ringen ska starta. 

 
 
3.1 Materiella förutsättningar 
 
Vid nybyggnad och ombyggnad av järnvägar fordras att ett antal villkor till 
skydd för allmänna och enskilda intressen är uppfyllda, bl.a. avseende lokali-
sering och utformning av järnvägen. LBJ 1 kap. 3-4 §§ kan sägas utgöra portal-
paragrafer som behandlar den avvägning som ska ske mellan enskilda och all-
männa intressen. 
 

LBJ 1 kap. 4 § När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så 
att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan 

                                                      
5 Se förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
6 Se förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
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oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärden. 
 Om en järnvägsplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt 
till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 4 kap. 1 §, ska 
planen utformas så att de fördelar som kan uppnås med den överväger de olägen-
heter som planen orsakar enskilda. 

 
Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygg-
lagen, får järnvägen inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna (LBJ 
1 kap. 5 §). 
 

Järnvägsområden brukar i detaljplaner läggas ut som kvartersmark för annat än 
enskilt bebyggande (Trafikområde). Till skillnad från allmänna vägar – som bru-
kar planläggas som allmän plats – är ju inte spårområdet tillgängligt för allmän-
heten. 

 
Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser om marks be-
byggande eller användning, ska järnvägen byggas så att syftet med bestämmel-
serna inte motverkas. 
 

Exempel på sådana föreskrifter och bestämmelser som omnämns i 1 kap. 5 § 
2 st. är naturreservatsföreskrifter och skyddsbestämmelserna om fasta fornläm-
ningar. För att anlägga en järnväg genom sådana områden fordras dispens enligt 
miljöbalken (7 kap.) respektive tillstånd enligt lagen om kulturminnen m.m. 
(2 kap.). Kan inte dispens eller tillstånd erhållas, måste istället järnvägens 
sträckning ändras. 

 
I övrigt ska vissa bestämmelser i miljöbalken tillämpas vid planläggning och 
prövning av ärenden enligt lagen om byggande av järnväg (1 kap. 3 §): 
 

� Allmänna hänsynsregler (MB 2 kap.) 

� Grundläggande hushållningsbestämmelser (MB 3 kap.) 

� Särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden (MB 4 kap.) 

� Miljökvalitetsnormer (MB 5 kap. 3 §) 
 
 
3.2 Planeringsprocessen 
 
Den formellt reglerade fysiska planeringen av järnvägar är utformad som en 
sammanhållen process och ska leda fram till en järnvägsplan, se figur 1. Det är 
den som avser att bygga järnvägen som ansvarar för planeringsprocessen och 
framtagandet av olika redovisningar och dokumentation. 
 

Enligt LBJ:s lydelse före den 1 januari 2013 innefattade istället planeringspro-
cessen tre olika skeden: förstudie, järnvägsutredning (om alternativa sträckningar 
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behövde studeras) samt järnvägsplan. Ett huvudsyfte med införandet av en enda 
sammanhållen process var att minska tidsåtgången från processens början till 
färdig plan (prop. 2012/13:118 s. 92-94). 

 
Inledningsvis inriktas planeringsprocessen – av naturliga skäl – på att ta fram, 
bearbeta och analysera underlag samt fördjupa och komplettera de översiktliga 
utgångspunkterna och förutsättningarna för planeringen. I följande skeden kan 
alternativa terrängkorridorer och bantekniska lösningar utredas närmare, om det 
behövs. Först i slutskedet blir det aktuellt att i detalj utforma den lämpligaste 
järnvägssträckningen m.m. 
 

För att utföra behövliga mätningar, markundersökningar och andra förberedande 
åtgärder har Trafikverket rätt att få tillträde till berörda fastigheter (LBJ 3 kap. 
1 §). När någon annan än Trafikverket avser att bygga järnväg ska frågan om till-
träde först prövas av länsstyrelsen. 

 
 

Åtgärdsval, 
fyrstegs- 
principen 

� 

Sammanhållen process som leder till järnvägsplan 
MKB om betydande miljöpåverkan 

Fortlöpande samråd under hela processen 

   � �    � 

   Ev. regeringens 
tillåtlighetsprövning 

 
Fastställelse av 

järnvägsplan 

    � 

    Ev. överklagande 
till regeringen 

 
Figur 1: Översikt av den fysiska planeringsprocessen för järnvägar (jfr prop. 
2011/12:118 s. 94). 
 
 
3.2.1 Samråd 
 
Enligt LBJ 2 kap. 2 § ska järnvägsbyggaren hålla samråd med länsstyrelsen, 
berörda kommuner och de enskilda som särskilt berörs (dvs. markägare och 
rättighetshavare). I de fall järnvägen kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan ska samråd även ske med andra statliga myndigheter samt den allmänhet 
och miljöorganisationer som kan vara berörda. 
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 Samrådet ska inledas så tidigt som möjligt i planeringsprocessen (LBJ 2 kap. 
3 §), men olika samrådsaktiviteter kan pågå löpande under hela planeringspro-
cessen. 
 Under samrådet ska bl.a. länsstyrelsen pröva om järnvägsprojektet kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan (2 kap. 4 §). Om så är fallet ska en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas, vilken ska godkännas av berörda läns-
styrelser (2 kap. 9-10 §§). 
 
 
3.2.2 Regeringens tillåtlighetsprövning 
 
Vissa större järnvägsprojekt med stor påverkan på miljön och hushållningen 
med mark och vatten ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt miljöbalkens 
regler. Detta sker genom att regeringen med stöd av MB 17 kap. 3 § förbehåller 
sig prövningen för vissa enskilda projekt. 
 I dessa fall ska den som avser att bygga järnvägen – normalt Trafikverket – 
överlämna ärendet till regeringen med eget yttrande (LBJ 2 kap. 8 §). Ärendet 
ska överlämnas när planeringen kommit så långt att järnvägsbyggaren tagit 
ställning till vilka alternativ som är rimliga och rangordnat dessa. I underlaget 
för regeringens tillåtlighetsprövning ska det ingå en MKB, som godkänts av 
berörda länsstyrelser. Dessutom ska kungörelse- samt gransknings- och remiss-
förfarande ha genomförts. 
 Ett regeringsbeslut om tillåtlighet för en järnväg är bindande för den fortsatta 
järnvägsplaneringen, och innefattar normalt bl.a. avgränsning av en viss terräng-
korridor. Regeringen kan även bestämma särskilda villkor i beslutet för att till-
godose allmänna intressen, som t.ex. skadeförebyggande åtgärder. 
 Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen i ett senare skede tillåta en 
mindre avvikelse från tillåtlighetsbeslutet (MB 17 kap. 8 §). 
 
 
3.2.3 Järnvägsplanens innehåll 
 
Järnvägsplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar. 
Kartan ska visa järnvägens sträckning och huvudsakliga utformning (LBJ 2 kap. 
9 §). Det ska också framgå vilken mark eller utrymme och särskilda rättigheter 
som behöver tas i anspråk för järnvägen. Dels mark som behövs för permanenta 
anläggningar – spåranläggningar, stängning av plankorsningar, trädfällningar 
m.m. – men även sådana områden som tillfälligt behövs under själva byggtiden. 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att förebygga störningar m.m. ska 
också redovisas. 
 Följande underlag ska finnas tillsammans med järnvägsplanen: 
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� Redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning 

� Samrådsredogörelse 

� Ev. miljökonsekvensbeskrivning  

� Ev. övriga uppgifter 
 
 

 
 
Figur 2: Exempel på plankarta i järnvägsplan. Planen avser ny järnväg inom det 
s.k. Kirunaprojektet, del 1 Råtsi-Kimit. 
 
 
3.2.4 Kungörande och granskning 
 
Förslaget till järnvägsplan tillsammans med underlaget ska kungöras och hållas 
tillgängligt för allmänhetens granskning (LBJ 2 kap. 12 §). Under denna tid kan 
skriftliga anmärkningar mot planen lämnas in till Trafikverket. 
 

Från det generella kravet på att en järnvägsplan ska kungöras och granskas finns 
vissa undantag i LBJ 2 kap. 13-14 §§, bl.a. när det gäller mindre ändringar av 
järnvägsbyggen som ännu inte färdigställts, samt vid järnvägsplaner av mindre 
betydelse. 

 
 
3.2.5 Fastställelse av järnvägsplan 
 
Efter granskningen överlämnar järnvägsbyggaren järnvägsplanen med ett eget 
och andra inkomna yttranden till Trafikverket. Länsstyrelsens yttrande är särskilt 
viktigt. Om länsstyrelsen förordar planen och Trafikverket godtar denna, fast-
ställs järnvägsplanen av Trafikverket (LBJ 2 kap. 15 §). I annat fall överlämnas 
frågan till regeringens prövning – vilket i praktiken är ytterst sällsynt. 
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 Ett beslut om fastställelse av en järnvägsplan upphör att gälla efter fem år, 
om inte järnvägsbygget påbörjats inom den tiden (2 kap. 16 §). 
 I det efterföljande byggskedet måste järnvägsplanen följas. Endast oväsent-
liga avvikelser från planen får göras (2 kap. 18 §). 
 
 
3.2.6 Överklagande 
 
Järnvägsplanen är rättsligt bindande – fastställelsen får viktiga rättsverkningar 
för markägare och andra sakägare, se avsnitt 4. Trafikverkets beslut att fastställa 
järnvägsplanen kan överklagas till regeringen (LBJ 5 kap. 1 §). 
 

Överklagandefrekvensen för järnvägsplaner är förhållandevis hög. Enligt uppgift 
från Trafikverket har drygt 40 procent av de fastställda järnvägsplanerna över-
klagats under perioden 1999-2007. En tredjedel av överklagandena har återkal-
lats. Endast ett fåtal av de kvarvarande överklagandena har bifallits av regering-
en. 

 
Regeringens beslut är inte överklagbart, bortsett från den möjlighet till över-
prövning av formella felaktigheter som ges i lagen om rättsprövning av vissa 
regeringsbeslut. 
 Alla har inte rätt att överklaga. Enligt förvaltningsrättsliga principer får be-
slut överklagas endast av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne 
emot.7 Normalt krävs att man har någon sakrättslig anknytning till en berörd 
fastighet – t.ex. äganderätt eller nyttjanderätt – eller att man kan föra talan om 
ersättning för miljöskada (buller etc.) enligt MB 32 kap. 
 Vissa miljöorganisationer har i LBJ 5 kap. 1a § erhållit en särskild rätt att 
överklaga Trafikverkets fastställelsebeslut. Enligt LBJ 5 kap. 3 § har även 
kommuner, trafikhuvudmän och regionplaneorgan rätt att överklaga Trafikver-
kets beslut. 
 

Dåvarande Regeringsrätten (motsv. Högsta förvaltningsdomstolen) har i ett rätts-
fall prövat behörigheten för enskilda att överklaga järnvägsplaner (RÅ 2004 
ref. 109). Fallet gällde dåvarande Banverkets beslut att fastställa järnvägsplan för 
ombyggnad av Norra stambanan, mellan Skästra och Ljusdal. Ombyggnaden in-
nebar att spåret skulle få en ny sträckning på 2,6 km och att en ny bro skulle 
komma att korsa Ljusnan i ett nytt läge. 
 Klaganden anförde att han visserligen inte ägde mark alldeles intill järnvä-
gen, men att han ägde en fastighet i närbelägna Järvsö, var fast rotad i bygden 
och därmed störd av järnvägsföretaget. Regeringsrätten fann att klaganden inte 
anfört någon omständighet som visade att han skulle vara berörd av beslutet på 
ett sådant sätt att han varit att betrakta som part i ärendet. Yrkandet om rätts-
prövning avvisades. 

                                                      
7 Se förvaltningslagen 22 §. 
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3.2.7 Samordning och förenklade förfaranden 
 
Det förekommer ofta att planering av ett järnvägsprojekt behöver samordnas 
med annan fysisk planering och tillståndsprövning, i första hand den kommunala 
planeringen enligt plan- och bygglagen. I LBJ 1 kap. 4a § finns en bestämmelse 
som understryker vikten av samordning mellan olika prövningar. 
 När detaljplaneläggning och järnvägsplanering sker parallellt finns möjlig-
heter till ett förenklat förfarande. I de fall järnvägsplanen endast avser en järn-
väg som också har prövats eller ska prövas i en detaljplan, finns undantag från 
kraven på miljökonsekvensbeskrivning (LBJ 2 kap. 11 §), samråd (2 kap. 6 §), 
kungörande och granskning (2 kap. 12 §). 
 Som tidigare nämnts, kan planering av spårväg och tunnelbana ske enbart 
genom detaljplaneläggning (LBJ 1 kap. 1 §). Det är dock möjligt – men inte 
obligatoriskt – att tillämpa lagen om byggande av järnväg. 
 I en järnvägsplan får undantag från kravet på bygglov för upplag, material-
gårdar, murar, plank och transformatorstationer göras (plan- och byggförord-
ningen 6 kap.). I så fall ska järnvägsplanen innehålla uppgift om vilka åtgärder-
na är (LBJ 2 kap. 9 §). En förutsättning för undantag är att berörd kommun un-
der samrådet har medgivit detta. 
 
 
3.2.8 Bygghandling 
 
När järnvägsplanen är klar upprättas en bygghandling som främst innehåller 
tekniska uppgifter. Bygghandlingen utgör underlag för byggnadsarbetena – dels 
för markbyggandet men även för el- och signalarbeten etc. – och har inga rätts-
verkningar mot tredje man. 
 Det finns särskilda krav avseende säkerhet och driftskompatibilitet i järn-
vägslagen 2 kap. som bygghandlingens specifikationer måste uppfylla. De all-
männa bestämmelserna i järnvägslagen preciseras i järnvägsförordningen och 
Transportstyrelsens författningssamling. 
 
 
 
4 Markåtkomst för järnväg 
 
Järnvägsplanen har betydelsefulla rättsverkningar avseende möjligheterna för 
järnvägsbyggaren att ta mark och rättigheter i anspråk för att genomföra planen. 
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4.1 Permanenta behov av mark eller utrymmen 
 
Under förutsättning att järnvägen tillgodoser ett allmänt transportbehov, skapar 
den fastställda järnvägsplanen en rätt att lösa in mark – eller tredimensionella 
utrymmen – som behövs för järnvägen och de anordningar som hör till järn-
vägen. 
 

LBJ 4 kap. 1 § Den som i enlighet med en gällande järnvägsplan skall bygga en 
järnväg som tillgodoser ett allmänt transportbehov får lösa sådan mark eller så-
dant utrymme som enligt planen inte endast tillfälligt skall användas för järn-
vägsändamål. 
 Besväras sådan mark eller sådant utrymme som får lösas enligt första stycket 
av särskild rätt, får rättigheten lösas. 

 
Omvänt så är järnvägsbyggaren skyldig att lösa in samma typ av mark eller ut-
rymme om en berörd fastighetsägare begär det (LBJ 4 kap. 2 §). 
 Talan om inlösen väcks hos mark- och miljödomstolen (LBJ 4 kap. 5 §). Vid 
inlösenmålet tillämpas expropriationslagens regler om rättegången i expropria-
tionsmål. Mark- och miljödomstolens avgörande kan överklagas till Mark- och 
miljööverdomstolen samt Högsta domstolen. 
 

Inlösen av mark har fastighetsbildande verkan – dvs. de inlösta markområdena 
kommer att utgöra särskilda fastigheter. Järnvägsmarken innehas således med 
äganderätt av järnvägsbyggaren. 

 
Som ett alternativ till inlösen finns möjlighet att genom fastighetsreglering ta 
den mark i anspråk som behövs permanent för järnvägsändamål. Prövningen 
sker då genom fastighetsbildningsförrättning enligt FBL, vilken handläggs av 
lantmäterimyndigheten. 
 Under samma förutsättningar som vid inlösen – dvs. ianspråktagandet sker i 
enlighet med fastställd järnvägsplan och järnvägen tillgodoser ett allmänt trans-
portbehov – finns särskilda undantag från vissa av skyddsvillkoren i FBL, näm-
ligen förbättringskravet (FBL 5 kap. 5 § 1 st.), samt byggnadsskyddet och fastig-
hetsskyddet (FBL 5 kap. 8b §). Detta innebär att det för marköverföringar och 
servitutsåtgärder i princip saknas begränsningar av möjligheterna att genomföra 
en fastställd järnvägsplan. 
 Sammantaget kan markåtkomstmöjligheterna för järnvägsmark därmed lik-
nas vid det system som gäller för allmän platsmark enligt detaljplan (jfr PBL 
6 kap. 13 § samt FBL 5 kap. 5 § 1 st. respektive 5 kap. 8a §). 
 

I praktiken används uteslutande fastighetsreglering för att lösa markåtkomst-
frågorna. Metoden med inlösen har ännu aldrig använts, trots att lagen om byg-
gande av järnväg funnits i mer än 15 år. En förklaring till detta kan vara att en 
fastighetsbildningsförrättning uppfattas som snabbare och mindre kostsam än ett 
inlösenmål i domstol. Vid fastighetsregleringen kan dessutom andra fastighets-
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tekniska frågor hanteras inom ramen för samma lantmäteriförrättning, se av-
snitt 5. 

 
Ianspråktagandet av marken sker som huvudregel med äganderätt. De ägande-
rättsliga förvärven brukar omfatta själva järnvägskonstruktionen med tillhörande 
bankar, el- och signalanläggningar, skärningar, slänter, diken, bullerplank, staket 
etc. 
 För tunnlar och broar upplåts istället servitut – till förmån för järnvägsfastig-
heten. Rätten till servicevägar för järnvägens framtida drift och underhåll säkras 
ofta genom anläggningsförrättning (AL 49 §). 
 

I samband med införandet av lagregler om tredimensionell fastighetsindelning 
fanns stora förväntningar om att bl.a. tunnlar för kommunikationsanläggningar – 
exempelvis järnvägar – skulle kunna säkerställas rättsligt på ett effektivare sätt 
med de nya fastighetsformerna (jfr prop. 2002/03:116). 
 I dagsläget har tredimensionell fastighetsbildning bl.a. använts vid mark-
åtkomst för Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö. 

 
En särskild markåtkomståtgärd gäller upphävande av överfartsservitut i syfte att 
kunna stänga plankorsningar mellan väg och järnväg, vilka utgör ett stort trafik-
säkerhetsproblem (prop. 1995/96:2 s. 46). 
 Som tidigare nämnts kan en järnvägsplan upprättas för att underlätta sådana 
servitutsåtgärder även om detta inte inbegriper ”byggande av järnväg”. I de fall 
ett överfartsservitut ska upphävas utan stöd i järnvägsplan, ska däremot skydds-
villkoren i FBL 5 och 7 kap. tillämpas fullt ut. 
 

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1990 s. 389 slagit fast att trafikfarliga 
korsningar mellan järnväg och väg generellt sett får anses medföra sådana olä-
genheter att de hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av järnvägsfastigheten. De 
förutsättningar för upphävande av servitut som anges i FBL 7 kap. 4-5 §§ är 
därmed i normala fall uppfyllda.8 
 Även om upphävande av servitut är tillåtet enligt villkoren i FBL 7 kap. kan 
tillämpningen av de allmänna regleringsvillkoren i 5 kap. medföra hinder. I ett 
rättsfall där överfartsservitut för en jordbruksfastighet utmed stambanan Stock-
holm – Malmö skulle upphävas, fann hovrätten (idag motsv. Mark- och miljö-
överdomstolen) att fastigheten skulle komma att delas i två delar. Upphävandet 
skulle medföra att jordbruksfastigheten i väsentligt mindre mån än tidigare skulle 
lämpa sig för sitt ändamål. Fastighetsregleringen ansågs strida mot bestämmel-
sen i FBL 5 kap. 8 § första meningen.9 

 
 

                                                      
8 Se även Lantmäteriets rättsfallsregister 99:29 och 93:33. 
9 Göta hovrätt 1994-02-08, UÖ 3003. Lantmäteriets rättsfallsregister 94:2. 
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4.1.1 Förbud att vidta byggnads- eller anläggningsåtgärder 
 
För att säkerställa att ett byggande enligt en fastställd järnvägsplan kan verkstäl-
las, är det förbjudet att utan tillstånd från Trafikverket uppföra byggnader, göra 
tillbyggnader samt utföra andra anläggningar eller åtgärder som kan försvåra 
plangenomförandet (LBJ 3 kap. 2 §). 
 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa marken under en eventuell mellantid mel-
lan fastställelsen av järnvägsplanen och markåtkomsten (prop. 1995/96:2 s. 42). 

 
Det finns möjlighet att få ersättning för ett vägrat tillstånd till sådana åtgärder i 
de fall detta medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras (LBJ 
4 kap. 3 §). 
 
 
4.2 Tillfälliga upplåtelser under byggnadstiden 
 
Under byggtiden kan järnvägsbyggaren behöva ta i anspråk mark för tillfälliga 
upplag, sidotippar, uppställningsplatser, transportvägar etc. Genom fastställelsen 
av järnvägsplanen kan sådana områden tas i anspråk med tidsbegränsade nytt-
janderätter. 
 

LBJ 3 kap. 3 § Om mark eller annat utrymme i närheten av järnvägsmarken i en 
fastställd järnvägsplan har avsatts för upplag eller liknande ändamål i samband 
med byggandet av järnvägen, får marken eller utrymmet tas i anspråk med nytt-
janderätt i enlighet med vad som anges i planen. 

 
Tillfälliga vägbehov löses ibland genom att rätt till väg upplåts till förmån för 
järnvägsfastigheten med stöd av AL 50 §. 
 

Det förekommer i praktiken att tillfälliga servitut bildas enligt FBL för sådana 
ändamål i samband med att marköverföringar m.m. sker för de permanenta be-
hoven, vilket möjligen torde strida mot det allmänna kravet i JB 14 kap. 1 § att 
servitut endast får avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härs-
kande fastigheten. 

 
 
4.3 Förtida inlösen 
 
I vissa undantagsfall har fastighetsägaren även en rätt till inlösen vid en tidigare 
tidpunkt – s.k. förtida inlösen – dvs. innan det finns en laga kraft-vunnen järn-
vägsplan (LBJ 4 kap. 2a §). En grundläggande förutsättning är att fastighetsäga-
ren begär inlösen och det bedöms sannolikt att fastigheten eller en del av denna 
kommer att användas för järnvägsändamål. 
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 Fastighetsägaren ska också kunna visa att det föreligger synnerliga skäl för 
att han eller hon ska få fastigheten inlöst. Det ska vara fråga om mycket öm-
mande situationer där markägaren är tvungen att sälja fastigheten samtidigt som 
en försäljning på den öppna marknaden, p.g.a. det planerade järnvägsbygget, 
skulle få orimliga konsekvenser. Det skulle kunna röra sig om svår sjukdom, 
dödsfall eller skilsmässa (prop. 2011/12:118 s. 162). 
 
 
4.4 Ersättning 
 
Ersättning för markförvärv och servitutsupplåtelser ska utgå enligt reglerna i 
expropriationslagen 4 kap., dvs. att markägare och andra rättighetshavare ska 
kompenseras för de ekonomiska skador som ianspråktagandet medför. Detta 
gäller oavsett om markåtkomsten sker genom inlösen (LBJ 4 kap. 5 §) eller 
fastighetsreglering (FBL 5 kap. 10-12 §§). 
 För fastighetsanknutna skador utgår likvidersättning.10 När en hel fastighet 
tas i anspråk ska likvidersättningen motsvara fastighetens marknadsvärde. Vid 
ianspråktagande av delområde ska ersättningen motsvara den värdeminskning 
som restfastigheten drabbas av. Därutöver görs ett påslag på ersättningen med 
25 procent. För denna ersättningspost är influensregeln i ExL 4 kap. 2 § tillämp-
lig. Ekonomiska skador som inte är fastighetsrelaterade – exempelvis flyttkost-
nader – ersätts som övrig skada (FBL 5 kap. 12 §).11 
 Ersättning ska även utgå för tillfälliga nyttjanderätter och andra skador som 
uppstår under byggtiden (LBJ 4 kap. 4 §). 
 Fastigheter som inte är direkt berörda av järnvägsområdet kan också minska i 
värde till följd av s.k. miljöskador (buller, förfulande utsikt, vibrationer, änd-
ringar av grundvattennivå etc.). Ersättning för sådana skador kan utgå enligt MB 
32 kap. om de inte är bagatellartade. 
 
 
4.5 Överenskommelser och överklaganden 
 
Det normala är att en järnvägsbyggare inledningsvis försöker träffa avtal och 
överenskommelser med berörda sakägare om förvärv, upplåtelser och ersättning. 
I praktiken kommer man också överens i de flesta fall – även om många över-
enskommelser nås först inom ramen för fastighetsbildningsförrättningen. 
 

Vid exempelvis byggandet av Botniabanan (mellan Kramfors och Umeå) träf-
fade Trafikverket överenskommelser med 95 procent av markägarna (Norell, 
2007 s. 47). 

 

                                                      
10 Terminologin gäller vid fastighetsreglering. I inlösenfallen utgår de fastighetsanknutna 
ersättningarna istället som löseskilling eller intrångsersättning. 
11 Begreppet övrig skada motsvaras av annan ersättning vid inlösenfallen (ExL 4 kap. 1 §). 
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När det gäller åtgärder som stängning av befintliga plankorsningar, breddning av 
järnvägsfastigheter för dubbelspår samt bildande av servitut för trädsäkring och 
ledningar är det dock inte lika vanligt med överenskommelser. 
 
 
4.5.1 Överklagande 
 
Eftersom en stor andel av förrättningsbesluten om markåtkomst och ersättning 
grundas på överenskommelser är det inte så vanligt med överklaganden. I stor-
leksordningen 10 procent av de beslut som fattas utan stöd av överenskommelse 
överklagas till mark- och miljödomstolen (Norell, 2007 s. 48). Detta motsvarar 
ca 0,5 procent av det totala antalet berörda markägare vid byggande av ny järn-
väg. 
 I en annan undersökning av överklagandefrekvenser avseende ersättnings-
beslut i samband med markförvärv för järnväg (Ringbom & Trägårdh, 2005) 
redovisas en något lägre siffra. Andelen överklagade ersättningsbeslut var 0,3 
procent. 
 
 
 
5 Följdåtgärder enligt annan lagstiftning 
 
Ett järnvägsprojekt medför normalt behov av att vidta olika åtgärder för att un-
derlätta byggskedet, hantera korsande vägar och ledningar, förbättra vattenför-
hållandena i marken samt minska de skador som uppstår till följd av järnvägens 
barriäreffekter. Flera av dessa åtgärder regleras i annan lagstiftning. 
 
 
5.1 Ledningsåtgärder 
 
Vid ny- och ombyggnad av järnväg fordras åtgärder dels för att flytta befintliga 
ledningar, dels för att anlägga nya ledningar för kraftförsörjning, signalsystem 
m.m.12 
 
 
5.1.1 Flyttning av befintliga ledningar 
 
Det är vanligt att olika typer av ledningar förläggs i eller vid sidan av banvallen. 
Vid ombyggnad av en befintlig järnväg måste dessa ledningar ibland flyttas. 
Enligt huvudregeln är i dessa situationer ledningshavaren skyldig att på egen 

                                                      
12 Notera att sådana befintliga ledningar som korsar en ny järnvägssträckning hanteras inom 
ramen för markåtkomstförfarandet. 
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bekostnad vidta de åtgärder med ledningen som behövs för att ombyggnaden ska 
kunna genomföras.13 
 Vilka åtgärder behöver vidtas? Om ledningen har uppförts med stöd av linje-
koncession, kan ny koncession krävas. Detta fordrar prövning enligt ellagen, 
naturgaslagen respektive lagen om vissa rörledningar. Beroende på formen för 
markupplåtelse kan det vidare fordras nya servitutsavtal eller ledningsförrättning 
enligt ledningsrättslagen. 
 
 
5.1.2 Kraftförsörjning 
 
När järnvägar byggs idag elektrifieras de regelmässigt. Normalt fordrar byg-
gande och användning av en elektrisk starkströmsledning nätkoncession enligt 
ellagen 2 kap. För interna nät inom trafikområdet för järnvägs-, spårvägs- eller 
tunnelbanedrift, finns dock ett undantag från koncessionsplikten. Detta framgår 
av förordningen om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (15 §). 
 Ibland måste järnvägsbyggaren emellertid anlägga nya transformatorstationer 
och matarledningar utanför själva trafikområdet (vid nybyggnad och ökad kapa-
citet).14 Då fordras nätkoncession enligt ellagen. Markupplåtelse för ledningarna 
sker genom ledningsrätt eller avtalsservitut. 
 En kraftledning får inte tas i bruk innan Elsäkerhetsverket – efter prövning 
från elsäkerhetssynpunkt – har meddelat drifttillstånd. Detta framgår av stark-
strömsförordningen. 
 
 
5.2 Vägfrågor 
 
Ofta berörs både allmänna och enskilda vägar av en järnvägsutbyggnad. 
 
 
5.2.1 Allmänna vägar 
 
De vanligaste vägbyggnadsåtgärderna handlar om att skapa planskilda korsning-
ar genom anläggande av broar eller vägportar. Alternativt kan i vissa fall flytt-
ning av den allmänna vägen ske. 
 För byggande av allmänna vägar gäller normalt sett väglagens regler. Men i 
de fall en väg behöver anläggas eller byggas om på grund av ett järnvägsprojekt 
(som en följdåtgärd), kan vägen istället få regleras i en järnvägsplan (LBJ 2 kap. 
19 §). I dessa fall ska väglagens bestämmelser om hur en vägplan tas fram, fast-
ställs och upphör att gälla inte tillämpas (VägL 14a §). Vid tillämpningen av 

                                                      
13 Detta framgår av ellagen (2 kap. 22 §), naturgaslagen (2 kap. 18 §) respektive lagen om 
vissa rörledningar (10 §). 
14 Trafikverket äger ca 2 000 km högspänningsledning (130 kV). 
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övriga bestämmelser i väglagen ska järnvägsplanen, när det gäller vägen, likstäl-
las med en vägplan. 
 På motsvarande sätt får byggande av järnväg som behövs på grund av ett 
vägprojekt regleras i en vägplan (LBJ 2 kap. 1 §, VägL 20b §). 
 
 
5.2.2 Enskilda vägar 
 
Följdändringar måste också normalt göras i det enskilda vägnätet. Detta är sär-
skilt tydligt vid stängning av plankorsningar då nya ersättningsvägar måste an-
läggas m.m. Dessa frågor regleras i anläggningslagen, som innehåller bestäm-
melser om gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar. 
 Om byggande av en järnväg eller stängning av en plankorsning medför att 
enskild väg behöver byggas eller ändras, ska järnvägsbyggaren påkalla förrätt-
ning enligt anläggningslagen (LBJ 2 kap. 20 §). 
 I anläggningslagen (18 §) finns en korresponderande bestämmelse som ger 
järnvägsbyggaren rätt att ta initiativ till anläggningsförrättning i dessa situation-
er. 
 Många gånger hanteras vägfrågorna inom samma förrättning där mark-
åtkomsten sker. 
 
 
5.3 Markbyten m.m. 
 
Byggande av järnväg och stängning av plankorsningar medför barriäreffekter 
och kan leda till en försämrad arrondering, främst för jord- och skogsbruks-
fastigheter. För att undanröja, minska eller förebygga olägenheter och skador till 
följd av dessa åtgärder, har järnvägsbyggaren rätt att ansöka om fastighets-
reglering enligt FBL 5 kap. 3 §. 
 Det kan t.ex. gälla marköverföringar för att samla fastigheternas mark-
innehav på samma sida om järnvägen, eller nybildning av vägservitut för att 
lokalisera detta till en ersättningsväg (jfr FBL 5 kap. 6 §). 
 Det kan också uppstå en situation där en fastighet avskärs av en ny järnväg 
utan att kunna föras till en annan fastighet eller kunna användas självständigt. 
Fastighetsdelen kan t.ex. gränsa till järnvägen på den ena sidan och i övrigt vara 
omgiven av vattendrag, eller på annat sätt vara kraftigt störd av tågtrafiken. I 
sådana fall kan fastighetsägaren begära att fastighetsdelen överförs till järnvägs-
fastigheten (FBL 5 kap. 8c §). 
 Dessa åtgärder hanteras normalt inom samma förrättning som själva mark-
åtkomsten i övrigt. 
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5.4 Vattenverksamheter 
 
Järnvägsbyggen medför ofta att vattenförhållandena i järnvägens omgivning 
påverkas och behöver åtgärdas. Markavvattning erfordras för att öka markens 
bärighet, brofundament ska anläggas i vattenområden, tunnlar medför att inläck-
ande grundvatten måste ledas bort etc. 
 Sådana åtgärder utgör vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. och ford-
rar särskilt tillstånd eller anmälan. Vid tillståndsprövningen har en samordning 
skett mellan lagen om byggande av järnväg och miljöbalken. Enligt MB 11 kap. 
23 § ska tillåtligheten av vattenverksamheten inte prövas av mark- och miljö-
domstolen om den redan har förutsatts i järnvägsplanen. På så sätt undviks en 
dubbelprövning. Däremot kan domstolen i ansökningsmålet utforma de villkor 
för verksamheten som erfordras. 
 Likaså har järnvägsbyggaren – genom lagen med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (2 kap. 4 §) – den rådighet som fordras för att ansöka om och 
bedriva vattenverksamheten. I egenskap av fastighetsägare har även järnvägs-
byggaren rätt att ta initiativ till bildande eller ändring av markavvattningssamfäl-
ligheter – och kan givetvis även delta i sådana samfälligheter. Bestämmelser om 
markavvattningssamfälligheter finns i LVV 3 kap. 
 
 
5.5 Miljöfarliga verksamheter 
 
Järnvägsprojekt kräver ofta stora mängder grus och krossmaterial. Ibland an-
läggs täkter i anslutning till järnvägsbyggen. Även det omvända inträffar, nämli-
gen att massor blir över – t.ex. vid anläggande av tunnlar – och måste tas om 
hand. För detta kan deponier samt kross- och sorteringsanläggningar behövas. 
 Alla dessa åtgärder är att anse som miljöfarliga verksamheter enligt MB 
9 kap. Ett annat förekommande exempel är betongtillverkning för injektering i 
tunnlar. Miljöfarliga verksamheter omfattas av de krav på tillstånd och anmälan 
som framgår av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
 
 
6 Bestämmelser om drift och trafiksäkerhet m.m. 
 
6.1 Drift av järnvägstrafik 
 
Som tidigare nämnts finns de grundläggande reglerna om driften av järnvägar i 
järnvägslagen. Lagen innehåller bestämmelser om järnvägsinfrastruktur och 
järnvägsfordon samt om utförande och organisation av järnvägstrafik. 
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Tillstånd att bedriva järnvägstrafik 
Enligt järnvägslagen 3 kap. fordras tillstånd för att få bedriva järnvägstrafik. 
Tillstånd kan antingen beviljas i form av licens och säkerhetsintyg eller i form 
av särskilt tillstånd. Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till yrkes-
kunnande, gott anseende samt ekonomiska förhållanden m.m. kan anses uppfylla 
kraven i järnvägslagen, vilka bl.a. innehåller krav på säkerhetssystem och drifts-
kompatibilitet. Tillståndsfrågor prövas av Transportstyrelsen. 
 
 
Tillträde till järnvägsnät 
I järnvägslagen 5 kap. behandlas rätten för järnvägsföretag att få tillträde till 
själva infrastrukturen. Vad gäller persontrafik är det regeringen som avgör vem 
som får rätt att trafikera den statliga järnvägsinfrastrukturen. 
 När det gäller privata järnvägsnät bestämmer huvudmannen – dvs. infra-
strukturförvaltaren – vilka kriterier som gäller för tilldelning av kapacitet samt 
vilka avgifter som gäller för trafikering av infrastrukturen. 
 För att få bedriva trafik på järnvägsnätet fordras att järnvägsföretaget tecknar 
avtal om trafikering för tilldelning av infrastrukturkapacitet med infrastruktur-
förvaltaren, vilket sker efter ansökan av järnvägsföretaget (6 kap.). Infrastruktur-
förvaltaren ska tilldela kapacitet på ett konkurrensneutralt och icke-
diskriminerade sätt. Avgiften för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur ska som 
huvudregel fastställas till marginalkostnaden (7 kap.). 
 
 
Stängselskyldighet 
Enligt lagen om stängselskyldighet för järnväg m.m. är järnvägsanläggningens 
innehavare skyldig att hålla stängsel för att utestänga betesdjur från järnvägsom-
rådet (1-2 §§). När det gäller järnvägar som är avsedda för allmän trafik kan 
kommunen – efter samråd med järnvägsförvaltaren – besluta att stängsel ska 
hållas utmed järnvägen till skydd för personer som bor eller uppehåller sig intill 
denna (11 §). 
 
 
6.2 Drift av tunnelbana och spårväg 
 
Järnvägslagen gäller inte för tunnelbana och spårväg. De grundläggande regler-
na om driften av dessa finns istället i lagen om säkerhet vid tunnelbana och 
spårväg. Enligt lagens bestämmelser får drift av spåranläggningar eller spårtrafik 
endast utövas av den som har tillstånd till verksamheten (4 §). Tillståndsfrågor 
prövas av Transportstyrelsen. 
 För att upplåta en spåranläggning för trafik eller framföra ett fordon på en 
spåranläggning fordras Transportstyrelsens godkännande av såväl spåranlägg-
ning som fordon (17-18 §§). 
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6.3 Trädsäkring m.m. 
 
Det finns normalt ett behov av att kunna avlägsna eller beskära buskar och träd 
som hotar trafik- eller driftsäkerheten på en järnväg – även på fastigheter be-
lägna utanför järnvägsområdet (30-40 meter från spårmitt). Enligt LBJ 3 kap. 
4 § kan länsstyrelsen medge järnvägens infrastrukturförvaltare en sådan rätt. 
 Det normala är att infrastrukturförvaltaren för järnvägen träffar avtal med 
markägarna utmed bansträckningen om detta – antingen som servitut till förmån 
för järnvägsfastigheten eller nyttjanderätt. Det förekommer även att servitut med 
sådana befogenheter bildas genom fastighetsreglering enligt FBL. 
 
 
6.4 Ledningsarbeten 
 
Om nya koncessionspliktiga ledningar ska dras fram inom järnvägsområdet – 
eller arbeten utföras på befintliga ledningar – fordras att detta först anmäls till 
huvudmannen för järnvägen, som får ge anvisningar för arbetets utförande.15 För 
kostnaderna svarar innehavaren av ledningen. 
 
 
6.5 Återställande av järnvägsmark 
 
När järnvägsverksamheten upphör, är huvudmannen skyldig att ta bort järnvägs-
anläggningarna och att återställa området (LBJ 1 kap. 8 §). I största möjliga 
utsträckning ska de naturliga förhållanden som rubbats återställas (prop. 
1997/98:90 s. 322). 
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1 Allmänt 
 
Rätten att utnyttja mineraltillgångar brukar delas in i tre olika system, nämligen 
inmutningssystemet, koncessionssystemet och jordäganderättssystemet. 
 Inmutningssystemet innebär i princip att den som först anmäler att han eller 
hon vill utnyttja en fyndighet får rätt till denna. 
 Principen för koncessionssystemet är att rätten att undersöka och bearbeta en 
fyndighet upplåts efter lämplighetsprövning av staten. 
 Jordäganderättssystemet innebär att rätten till mineralfyndigheter tillkommer 
jordägaren. Det betyder att utan dennes medgivande kan inte fyndigheterna ut-
vinnas annat än om förutsättningar finns för expropriation. 
 Egentligen finns det ett fjärde system, där staten förbehåller sig ensamrätt till 
mineraler, fast gruvdriften mot vederlag kan upplåtas åt andra. I Sverige gjorde 
staten framför allt under 1600-talet anspråk på en s.k. regalrätt av detta slag till 
gruvorna. Numera sker inte detta, men tills nyligen fanns vissa regalrättsliga 
inslag i gruvrätten (t.ex. de äldre reglerna om kronoandel). 1966 års lag om kon-
tinentalsockeln, som avser rätten till naturtillgångar på havsbottnen och dess 
underlag inom allmänt vattenområde m.m. utanför landets kust, bygger också på 
tanken att det är staten som har rätt till dessa tillgångar. 
 
 
 
2 Historik; gruvlagen och minerallagen 
 
Den äldre minerallagstiftningen från år 1974 bestod dels av gruvlagen som re-
glerade huvuddelen av mineralutvinningen (t.ex. koppar, bly, zink, järn och 
vissa industrimineral), och dels av lagen om vissa mineralfyndigheter som 
gällde för ett mer begränsat antal mineral (t.ex. olja, gas, vissa leror och uran). 
 
 
2.1 Gruvlagen 
 
Gruvlagen byggde på inmutningssystemet. Det innebär att den som först hos en 
myndighet, i detta fall Bergsstaten, ansökte om en inmutning fick ensamrätt att 
undersöka det område som inmutningen avsåg. 
 Inmutaren hade även rätt att bearbeta och tillgodogöra sig sådan inmutnings-
bar mineral som han hittade inom det inmutade området. En förutsättning var att 
han innan inmutningstiden löpte ut ansökte om sådan rätt. Han måste då göra 
sannolikt att det inom området fanns inmutningsbart mineral som kunde ekono-
miskt tillgodogöras. Kunde han fullgöra denna s.k. malmbevisning skulle han 
anvisas ett område för bearbetning. 
 Ett sådant område kallades utmål. Beslutet om utmål, som fattades av berg-
mästaren, innebar att utmålshavaren hade rätt att bearbeta och tillgodogöra sig 
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inmutningsbart mineral inom utmålet. Ett utmål upphörde efter 25 år om inte 
förlängning beviljades. 
 Staten hade alltid rätt till andel med hälften i lagda utmål. 
 
 
2.2 Lagen om vissa mineralfyndigheter 
 
Enligt lagen om vissa mineralfyndigheter uppkom rätt till undersökning eller 
bearbetning genom att en statlig myndighet gav tillstånd efter en särskild pröv-
ning. Tillståndet kallades koncession. Lagen om vissa mineralfyndigheter var 
dock ingen renodlad koncessionslag på det sättet att varje tillstånd lämnades 
efter en förutsättningslös prövning. Ett exempel på inmutningsrättsliga inslag 
var den i praxis ofta utnyttjade möjligheten att i undersökningskoncession införa 
villkor om företräde till bearbetning. 
 Frågan om undersökningskoncession prövades i flertalet fall av Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). En koncession gavs för viss tid under vilken 
innehavaren hade ensamrätt att undersöka koncessionsområdet. 
 Prövningen innebar en bedömning av sökandens lämplighet och en summa-
risk avvägning mot sådana allmänna och enskilda intressen som kunde stå emot 
intresset av att bearbeta mineralet. Undersökningskoncessionen kunde förenas 
med villkor. 
 Frågan om bearbetningskoncession prövades av regeringen. En koncession 
gav rätt att undersöka, bearbeta och tillgodogöra sig det eller de mineral som 
koncessionen avsåg. Prövningen i koncessionsärendet innebar i princip att 
samma bedömning som i ärendet om undersökningskoncession gjordes. Bear-
betningskoncession fick dock meddelas endast om fyndigheten kunde bearbetas 
ekonomiskt. Även bearbetningskoncession kunde förenas med villkor till skydd 
för såväl allmänna intressen som enskild rätt. Också villkor som syftade till att 
mineralpolitiska mål skulle uppfyllas kunde tas in. 
 

*          *          * 
 

Varken gruvlagen eller lagen om vissa mineralfyndigheter gav rätt att påbörja 
bearbetning förrän mark hade anvisats för ändamålet av bergmästaren vid sär-
skild förrättning. 
 De mineral som inte omfattades av gruvlagen eller lagen om vissa mineral-
fyndigheter tillkom markägaren. Tillgångar av bl.a. flertalet industrimineral 
hade jordägaren ensamrätt att förfoga över. 
 
 
 
3 Minerallagen (1991:45) 
 
I och med att den nya minerallagen (MinL) trädde i kraft har det införts en en-
hetlig lagstiftning för de mineral som omfattas av denna. Omfattningen av lag-
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reglerade mineral – s.k. koncessionsmineral – har dessutom utvidgats (1 kap. 
1 §). För närvarande är således följande mineral lagreglerade: 
 

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som förekom-
mer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lantanider, 
litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina, ro-
dium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan, 
torium, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium, 

 
2. alunskiffer, andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eld-

fasta eller klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, sten-
kol, stensalt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, 
tungspat och wollastonit, 

 
3. olja, gasformiga kolväten och diamant. 

 
Lagen tillämpas i likhet med motsvarande äldre lagstiftning inte inom allmänt 
vattenområde i havet (1 kap. 2 §). Där är istället lagen om kontinentalsockeln 
tillämplig. 
 
 
Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession 
 
Inmutningssystemet ansågs å ena sidan innebära en viss stimulans för prospekte-
ring och mineralutvinningen, men å andra sidan ansågs det inte ge det allmänna 
tillräckliga möjligheter att kontrollera och styra mineralutvinningen. 
 Den nya lagen bygger därför på koncessionsprincipen men har inmutnings-
rättsliga inslag (prop. 1988/89:92 s. 46). Det innebär att man får rätt att exploa-
tera dessa mineral i två steg. Först krävs undersökningstillstånd, därefter bear-
betningskoncession. 
 Med begreppet undersökning avses enligt MinL 1 kap. 3 § arbete i syfte att 
påvisa en fyndighet av koncessionsmineral och att utröna fyndighetens sanno-
lika ekonomiska värde och dess beskaffenhet i övrigt, i den mån sådant arbete 
innebär intrång i markägarens eller annan rättsinnehavares rätt. 
 Med begreppet bearbetning avses utvinning och tillgodogörande av ett kon-
cessionsmineral. 
 Som framgår av 1 kap. 4 § får, utom i särskilt angivna fall, undersökning inte 
bedrivas utan tillstånd. Detta innebär dock inte att varje typ av åtgärd som vidtas 
i syfte att leta efter mineraliska ämnen kräver undersökningstillstånd. Vissa 
typer av undersökningsarbeten, t.ex. blockletning, mätning med olika instrument 
m.m. kan företas inom ramen för allemansrätten och kräver inte tillstånd. Sådana 
undersökningsarbeten innebär således inte intrång i någons rätt. 
 Bearbetning får enligt samma paragraf utföras endast av den som har bear-
betningskoncession, utom i särskilt angivna fall. 
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 En rätt enligt minerallagen är visserligen en nödvändig men ingalunda till-
räcklig förutsättning för att bedriva sådan verksamhet som omfattas av lagen. I 
MinL 1 kap. 7 § anges att viss annan lagstiftning om användning av mark och 
vatten kan vara tillämplig på verksamhet som omfattas av minerallagen. För 
gruvdrift t.ex. preciseras sålunda de närmare förutsättningarna för påverkan av 
den yttre miljön normalt genom prövning enligt miljöbalken (MB). Som ytterli-
gare exempel på lagar som kan beröra verksamheten nämns plan- och bygglagen 
(PBL) och lagen om kulturminnen m.m. (KML). 
 
 
3.1 Undersökningstillstånd 
 
Bestämmelser om undersökningstillstånd finns i minerallagen 2 kap. 
 Ett undersökningstillstånd ger den som beviljats tillståndet ensamrätt till 
undersökning och tillträde till marken inom tillståndsområdet och företräde 
framför andra till en eventuell fyndighet inom området. 
 Ärenden om undersökningstillstånd prövas av bergmästaren, som är chef för 
Bergsstaten. 
 
 
Tillståndsområde 
 
Den egentligen självklara regeln att undersökningstillstånd ska ges för ett be-
stämt område har i den nya lagen förts samman med en bestämmelse om att 
detta område inte får vara större än att tillståndshavaren kan antas ha möjlighet 
att undersöka det på ett ändamålsenligt sett (2 kap. 1 §). 
 
 
Förutsättningar för tillstånd 
 
Ett undersökningstillstånd är i allmänhet inte så svårt att få. I MinL 2 kap. 2 § 
finns uppräknat under vilka förutsättningar som undersökningstillstånd ska 
meddelas, bl.a. ska det finnas anledning att anta att undersökningen i området 
kan leda till fynd av koncessionsmineral. Om sökanden har uppfyllt det kravet, 
ska ansökningen ändå avslås om sökanden uppenbarligen saknar möjlighet eller 
avsikt att bedriva ändamålsenlig undersökning, eller tidigare har visat sig olämp-
lig att bedriva undersökningsarbete. Det betyder att i varje ärende ska en viss 
prövning göras om sökanden är seriös eller inte. 
 Fastighetsägaren behöver dock i princip inte sådant tillstånd, och inte heller 
andra som har medgivande av honom (3 kap. 2 §). 
 Ansökningar som avser olja, gasformiga kolväten eller diamant ska dock 
prövas mer ingående än andra ansökningar, och beträffande dessa mineral måste 
även fastighetsägaren ha tillstånd. 
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Undersökningstillståndets giltighetstid m.m. 
 
Får sökanden undersökningstillstånd gäller detta i tre år från dagen för beslutet 
(2 kap. 5 §). 
 Ett undersökningstillstånd kan förlängas och i 2 kap. 6-8 §§ finns föreskrifter 
om förlängning av undersökningstillståndet. Viss karenstid finns föreskriven i 
2 kap. 9 §. Om tillstånds- eller koncessionshavaren söker nytt undersökningstill-
stånd eller om en bearbetningskoncession upphört att gälla, kan ansökan inte 
prövas förrän ett år förflutit från det att tillståndet eller koncessionen upphörde 
att gälla. 
 Undersökningstillstånd får inte, utan att det finns särskilda skäl, meddelas 
inom en skyddszon på 1 000 meter runt ett område som omfattas av en bearbet-
ningskoncession (2 kap. 9a §). Vissa undantag finns från detta. 
 Undersökningstillstånd får förenas med villkor, och de villkor som kan stäl-
las upp ska ha till syfte att skydda allmänna intressen eller enskild rätt samt att 
tillståndshavaren ska ställa säkerhet för ersättning för eventuella skador som kan 
uppstå (2 kap. 10 §). 
 
 
3.2 Undersökningsarbete 
 
Bestämmelser om undersökningsarbete finns i huvudsak i MinL 3 kap. 
 
 
Hur undersökningsarbete får bedrivas 
 
Den som har undersökningstillstånd får bedriva undersökningsarbete för att visa 
att sådant mineral som omfattas av tillståndet finns inom området och för att ta 
närmare reda på fyndighetens storlek, beskaffenhet och brytvärdhet. Arbetet ska 
utföras så att minsta skada och intrång vållas, såväl på annans egendom som 
natur- och kulturmiljön. 
 Enligt MinL 3 kap. 3 § andra stycket får tillståndshavaren, efter tillstånd av 
bergmästaren, ta mark i anspråk för att bygga nödvändiga vägar inom undersök-
ningsområdet. Paragrafen reglerar dock bara förhållandet mellan tillståndshava-
ren och fastighetsägaren jämte andra sakägare. Tillståndshavaren måste i övrigt 
iaktta andra bestämmelser som kan beröra verksamheten. Han kan exempelvis 
vara skyldig att göra anmälan för samråd enligt MB 12 kap. 6 § om vägbygget 
väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. 
 Till grund för undersökningsarbetet ska, enligt 3 kap. 5 §, ligga en arbets-
plan. Arbetsplanen ska upprättas av tillståndshavaren och innehålla en redogö-
relse för det undersökningsarbete som planeras, en tidsplan samt en bedömning 
av påverkan på allmänna intressen och enskild rätt. Arbetsplanen ska fastställas 
av bergmästaren (3 kap. 5a §). 
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Hinder mot undersökningsarbete 
 
Trots att en prospektör har undersökningstillstånd finns vissa begränsningar. 
Dessa finns uppräknade i 3 kap. 6-7 §§. 
 Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark eller i strid med 
föreskrifter som har meddelats för natur- eller kulturreservat med stöd av miljö-
balken 7 kap. 
 Länsstyrelsens tillstånd krävs för undersökningsarbete inom befästningsom-
råden, kyrkogårdar, begravningsplatser och de s.k. obrutna fjällen (3 kap. 6 §). 
 Bergmästarens tillstånd krävs, enligt 3 kap. 7 §, för undersökningsarbete 
inom följande områden: 
 

1. område inom trettio meter från allmän väg, järnväg, flygplats eller kanal 
som är upplåten för allmän trafik, 

2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad, 

3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, undervis-
ningsanstalt, hotell, vårdanstalt och liknande inrättningar, 

4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell an-
läggning, eller 

5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
Om en prospektör inte respekterar dessa hindersbestämmelser innebär det att 
han utför undersökningsarbete på ett område som visserligen omfattas av till-
ståndet men där han inte utan medgivande av myndighet får utföra arbete. Hans 
handlande blir därmed att bedöma enligt reglerna i brottsbalken, varvid ansvar 
för skadegörelse och tagande av olovlig väg närmast kommer i fråga. 
 Skada och intrång som föranleds av undersökningsarbete ska ersättas av 
tillståndshavaren (7 kap. 1 §). Eventuella tvister om ersättningen prövas av 
bergmästaren. 
 
 
3.3 Bearbetningskoncession 
 
Bestämmelserna om bearbetningskoncession och därmed sammanhängande 
verksamhet finns i huvudsak i MinL 4 och 5 kap. 
 Ärenden om bearbetningskoncession prövas som regel av bergmästaren. 
Under vissa förutsättningar ska dock bergmästaren hänskjuta ärendet till rege-
ringens prövning (8 kap. 1-2 §§). 
 
 
Koncessionsområde 
 
Den som fått undersökningstillstånd har en laglig rätt att få bearbetningskon-
cession, om vissa villkor är uppfyllda. Bearbetningskoncessionen ska avse ett 
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bestämt område, som bestäms efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndig-
heten, ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter (4 kap. 1 §). 
 
 
Förutsättningar för koncession 
 
Förutsättningarna för koncession anges i MinL 4 kap. 2 §. Paragrafens första 
punkt avser den s.k. malmbevisningen, som innebär att man ska ha påträffat en 
fyndighet som sannolikt kan utnyttjas ekonomiskt. Sådan bevisning måste före-
tes beträffande varje ämne för vilket koncession begärs. Andra punkten avser 
sökandens lämplighet. Fyndighetens art och belägenhet får inte göra det olämp-
ligt att sökanden får den begärda koncessionen. Koncession för bearbetning av 
olja eller gasformiga kolväten får dock beviljas endast den som visar att han är 
lämplig att bedriva sådan bearbetning. 
 Vid detta steg kommer också miljöhänsyn in i bilden. Enligt tredje stycket 
ska i koncessionsärenden reglerna i MB 3 och 4 kap., om hushållning med 
mark- och vattenområden, tillämpas. 
 Femte stycket föreskriver att i ärenden om beviljande av bearbetningskon-
cession ska till ansökan fogas en miljökonsekvensbeskrivning. När det gäller 
förfarandet vid framtagandet samt innehållet i MKB:n ska i huvudsak MB 6 kap. 
tillämpas. 
 Koncession får heller inte, enligt sjätte stycket, strida mot detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motver-
kas, får dock mindre avvikelser göras. 
 En bearbetningskoncession ska förenas med de villkor som behövs för att 
skydda allmänna intressen eller enskild rätt eller som behövs för att naturtill-
gångarna ska utforskas och tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt (4 kap. 5 §). 
 
 
Bearbetningskoncessionens giltighetstid 
 
Koncessionstidens längd är 25 år. Koncessionstiden förlängs utan särskild ansö-
kan med tio år i sänder om regelbunden bearbetning pågår när giltighetstiden går 
ut (4 kap. 7-8 §§). 
 
 
3.4 Bearbetning m.m. 
 
Den som har koncession får dels bedriva undersökningsarbete, dels utföra bear-
betning och därmed sammanhängande verksamhet avseende de mineral som 
omfattas av koncessionen (5 kap. 1 §). Verksamheten får i princip endast avse 
sådana mineral som omfattas av koncessionen, men även andra koncessions-
mineral får i viss utsträckning undersökas och bearbetas enligt reglerna i MinL 
5 kap. 3-4 §§. 



90 

 För bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet som sker i dagen 
får koncessionshavaren bara ta i anspråk mark som anvisats för ändamålet 
(5 kap. 1 §) För verksamhet som sker under jord krävs dock aldrig markanvis-
ning. Bestämmelserna om markanvisning finns i MinL 9 kap. (se nedan). Inne-
börden av en markanvisning är att koncessionshavaren får tillträda marken för 
de ändamål som har angivits i beslutet om markanvisning (markanvisningsför-
rättning). Koncessionshavaren har alltså i och med detta fått en särskild nyttjan-
derätt till området. Denna rättighet har en stark ställning bl.a. genom att den 
består även om fastigheten säljs. 
 
 
Fastighetsägarens rätt till husbehovsutvinning 
 
Fastighetsägaren har rätt till husbehovsutvinning så länge ingen annan har kon-
cession inom området (5 kap. 2 § första stycket). Även om koncession meddelas 
någon annan inom ett område där fastighetsägaren bearbetar fyndigheter finns 
en bestämmelse i andra stycket att fastighetsägaren har rätt att fortsätta en på-
gående husbehovsutvinning i skälig omfattning om det inte finns särskilda skäl 
till något annat. 
 
 
3.5 Överlåtelse, frånträdande, återkallelse och ändring 
 
Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession kan överlåtas, frånträdas, 
återkallas och ändras enligt reglerna i MinL 6 kap. 
 
 
3.6 Ersättning 
 
För skada eller intrång som föranleds av undersökningsarbete eller att mark tas i 
anspråk för bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet ska natur-
ligtvis ersättning utgå (MinL 7 kap. 1-3 §§). 
 Om det uppstår synnerligt men för någon fastighet eller del därav på grund 
av att mark tas i anspråk ska koncessionshavaren lösa den fastigheten eller fas-
tighetsdelen, om ägaren begär det. 
 I fråga om ersättning och löseskilling gäller expropriationslagens regler i 
tillämpliga delar (7 kap. 4 §). 
 Tvister om ersättning prövas av bergmästaren (8 kap. 7-9 §§). 
 
 
Mineralersättning 
 
För en framgångsrik gruvnäring fordras viss acceptans från markägarna för att 
vissa fastigheter tas i anspråk för gruvdrift. Genom införandet år 2005 av en 
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särskild ersättning för själva mineralen till fastighetsägarna inom koncessions-
området, hoppades lagstiftaren förbättra förutsättningarna för gruvnäringen (jfr 
prop. 2004/05:40 s. 61-63). 
 Enligt 7 kap. 7 § ska koncessionshavaren varje år betala en mineralersättning 
på motsvarande två promille av värdet av de mineral som brutits och uppfordrats 
inom koncessionsområdet under året. 
 Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägarna inom området 
och en fjärdedel staten. Tanken var att statens andel ska användas till forskning 
för hållbar utveckling av mineralresurser. 
 
 
3.7 Prövningsmyndigheter 
 
De grundläggande bestämmelserna om vilka myndigheter som ska pröva de 
olika ärendena enligt minerallagen finns i MinL 8 kap. De flesta ärendegrupper 
prövas av bergmästaren. 
 Bergmästaren är myndighetschef för Bergsstaten, vilken är förvaltningsmyn-
dighet för frågor enligt minerallagen. Bergsstaten är organiserad under Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). 
 
 
3.8 Markanvisningsförrättning 
 
För att bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet ska få äga rum 
krävs att mark anvisas för ändamålet. Bestämmelserna om markanvisningsför-
rättning finns i MinL 9 kap. 
 Markanvisningsförrättning ska hållas efter begäran av koncessionshavaren 
(9 kap. 1 §).  
 Vid förrättningen bestäms den mark inom koncessionsområdet som konce-
ssionshavaren får ta i anspråk för bearbetning. Vidare bestäms den mark eller 
det utrymme, inom eller utom koncessionsområdet, som koncessionshavaren får 
ta i anspråk för verksamheter som hänger samman med bearbetningen. 
 Normalt kommer koncessionshavaren överens med markägare och rättighets-
havare om markanvändningen. I så fall anvisas mark i enlighet med överens-
kommelsen (9 kap. 2 § första stycket). Enligt andra stycket får dock mark inte 
anvisas i strid med de tidigare nämnda hindersbestämmelserna i MinL 3 kap. 6-
7 §§.  
 Markanvisningsbeslutets innehåll regleras i MinL 9 kap. 22-23 §§. Beslut om 
markanvisning ska ange den anvisade markens läge, omfattning och ändamål 
samt innehålla avgörande i tvister om ersättning för skador, intrång och ian-
språktagande enligt 7 kap. 1-3 §§ som har prövats vid förrättningen. Överens-
kommelse om ersättning ska fastställas i markanvisningsbeslutet om någon av 
parterna begär det. 
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 Innan beslut fattas om inlösen av en del av en fastighet ska, på samma sätt 
som gäller för fastighetsbildning, en karta med beskrivning ha upprättats över 
området och dess gränser ha utmärkts (9 kap. 25 §). 
 
 
Tillträde 
 
Anvisad mark får tillträdas innan markanvisningsbeslutet har vunnit laga kraft, 
om sökanden har ställt säkerhet för den ersättningsskyldighet som avses i MinL 
7 kap. 1-3 §§ och bergmästaren inte bestämmer annat (9 kap. 26 §). 
 
 
3.9 Gemensam förvaltning av koncessionsrätt 
 
I de allra flesta fall då flera bedriver gruvrörelse gemensamt brukar andels-
havarna bilda ett gemensamt bolag, oftast ett aktiebolag för gruvdriften. Det 
gemensamma bolaget blir då ensam koncessionshavare. I de fall man inte väljer 
att bilda ett gemensamt bolag blir bestämmelserna i MinL 12 kap. om gemen-
sam förvaltning av koncessionsrätt tillämpliga. 
 Det är dock möjligt för andelshavarna att träffa avtal om avvikelser från 
bestämmelserna i 12 kap. (1 § andra stycket). Endast bestämmelserna om att 
andelshavarna ska välja en gruvföreståndare för verksamheten är obligatoriska 
(2-3 §§). 
 
 
3.10 Redovisning av utförda undersökningsarbeten m.m. 
 
När ett undersökningstillstånd upphör har yrkesmässiga prospektörer skyldighet 
att redovisa utförda undersökningsarbeten till bergmästaren (MinL 14 kap. 3 §). 
Koncessionshavare ska föra journal över undersökningsarbete och bearbetning 
samt redovisa prover och avge rapporter (14 kap. 5 §). 
 
 
3.11 Tillsyn, handräckning, vite och ansvar 
 
I MinL 15 kap. 1 § stadgas att tillsynen över efterlevnaden av lagen och av vill-
kor eller föreskrifter som meddelats med stöd av den utövas av bergmästaren. 
 Om arbetet inte bedrivs i enlighet med lagens bestämmelser och konce-
ssionsvillkoren kan, enligt 15 kap. 3 § första stycket, bergmästaren inom ramen 
för sin tillsynsverksamhet meddela förelägganden för att uppnå rättelse. Det blir 
sedan koncessionshavarens sak att vidta de åtgärder som krävs för att föreläg-
gandet ska uppfyllas. 
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 Om arbete bedrivs på sådant sätt att det uppkommer uppenbar fara för all-
mänt eller enskilt intresse, får bergmästaren förbjuda arbetet. Förbudet gäller 
omedelbart och får verkställas (15 kap. 3 § andra stycket). 
 Det finns ytterligare sanktionsmöjligheter tillgängliga i MinL 15 kap. De blir 
tillämpliga om någon inte skulle följa bestämmelserna i lagen eller villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 
 
 
3.12 Överklagande av beslut 
 
I MinL 16 kap. finns bestämmelser om överklagande av beslut. Beroende på vad 
saken gäller överklagas beslut till regeringen (bl.a. bearbetningskoncession), 
mark- och miljödomstolen (bl.a. ersättnings- och markanvisningsbeslut), allmän 
förvaltningsdomstol eller länsstyrelsen (16 kap. 1 §). 
 
 
 
4 Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter 
 
Lagen om vissa torvfyndigheter (TorvL) reglerar utvinning av sådana torvproduk-
ter som används för energiutvinning. Från energipolitisk synvinkel fanns tidigare 
ett intresse att skapa möjligheter för en rationell och ekonomiskt bärkraftig torv-
förädlingsverksamhet. För undersökningsarbete liksom för bearbetning av dessa 
torvfyndigheter fordras därför koncession (1 §). 
 Koncessionskravet är emellertid inte ovillkorligt. Fastighetsägaren har rätt att 
bedriva undersökningsarbete utan koncession och kan även överlåta denna rätt. 
Likaså har fastighetsägaren rätt att tillgodogöra sig torv för att utvinna energi för 
husbehov (3 §). Båda undantagen gäller under förutsättning att ingen annan har 
meddelats undersöknings- eller bearbetningskoncession. 
 Förutsättningarna för att få koncession är att det, från allmän synpunkt, är lämp-
ligt att verksamheten kommer till stånd och att sökanden är lämplig att bedriva 
verksamheten (7 §). I denna prövning ligger att nyttan från energipolitisk synpunkt 
ska vägas mot de negativa effekter verksamheten kan få på andra skilda samhällsin-
tressen (prop. 1984/85:120 s. 339). Framför allt väger miljö- och naturvårdsintres-
sena tungt. Miljöbalkens hänsynsregler samt bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden, MKB, miljökvalitetsnormer m.m. ska tillämpas i kon-
cessionsärenden. För bearbetningskoncession gäller därutöver att fyndigheten, med 
viss sannolikhet, ska kunna tillgodogöras ekonomiskt. 
 För att stimulera till undersökningsarbete kan en meddelad undersökningskon-
cession förenas med rätt för innehavaren att senare få bearbetningskoncession för 
fyndigheten eller företräde framför andra till en sådan (4 §) – under förutsättning att 
villkoren i 7 § är uppfyllda. 
 En ytterligare möjlighet för prospektören att minska sitt risktagande är att utföra 
en förberedande undersökning innan koncession söks (18 §). Tillstånd till förbere-
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dande undersökning lämnas av länsstyrelsen och ska avse viss tid. Ett tillstånd till 
förberedande undersökning kan emellertid inte förenas med någon företrädesrätt 
vid en senare koncessionsansökan.  
 Ärenden om undersökningskoncession respektive bearbetningskoncession 
prövas av länsstyrelsen (5 §). Innan det aktuella markområdet får tillträdas för 
bearbetning ska länsstyrelsen även meddela ett särskilt markanvisningsbeslut 
enligt TorvL 24 §, såvida inte berörda markägare och rättighetshavare medgett 
verksamheten. Länsstyrelsens beslut enligt TorvL får överklagas till regeringen 
(41 §). 
 Om undersökningsarbetet föranleder skador eller intrång ska dessa ersättas 
av koncessionshavaren (22 §). Vid bearbetning utgår intrångsersättning samt 
annan ersättning för skada enligt expropriationslagen 4 kap. (27 §). Eventuell 
tvist om ersättning prövas av mark- och miljödomstolen (29 §). 
 När koncessionen upphör kan innehavaren bli skyldig att vidta vissa återställ-
ningsåtgärder inom det ianspråktagna området (34 §). 
 
 
 
5 Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 
 
Med kontinentalsockeln avses den långsamt sluttande del av havsbotten som är 
belägen mellan stranden och den branta sluttningen ner mot de stora havsdjupen. 
Genom en i Genève år 1958 antagen konvention om kontinentalsockeln, vilken 
godkändes av riksdagen 1964, har strandstaterna tillerkänts suveräna rättigheter 
över den utanför territorialgränsen belägna delen av sockeln för utforskning och 
tillgodogörandet av dess naturtillgångar. Sveriges anslutning till kontinentalsockel-
konventionen nödvändiggjorde en intern svensk reglering av villkoren för efter-
sökande och utvinning av naturtillgångarna på den svenska delen av sockeln (prop. 
1966:114 s. 11). 
 Lagen om kontinentalsockeln (KontSL) äger tillämpning såväl på sockel-
området utanför territorialgränsen inom Sveriges ekonomiska zon som på den del 
av sockeln som är belägen innanför territorialgränsen intill gränsen för enskilt vat-
ten (KontSL 1 §).1 De ämnen som faller under lagens tillämpningsområde är mine-
raliska och andra icke levande naturtillgångar på och under havsbotten. Dessutom 
innefattas också vissa bottenlevande organismer i naturtillgångsbegreppet. 
 En utgångspunkt i regleringen av rätten att utforska och utvinna kontinental-
sockelns naturtillgångar är, enligt förarbetena (prop. 1966:114 s. 48), att äganderät-
ten till allmänt vattenområde tillkommer staten. En naturlig följd av detta är att 
staten också tillerkännes en legal ensamrätt att bedriva utforsknings- och utvin-
ningsarbete inom sådana områden (2 §). 

                                                      
 1 Den exakta regleringen av vilka vattenområden som faller under lagens tillämpningsområde 
följer av lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde och lagen (1992:1140) om Sve-
riges ekonomiska zon. 
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 Emellertid kan tillstånd lämnas för annan än staten till dessa verksamheter (3 §). 
Vid prövning av tillstånd att utforska kontinentalsockeln eller att utvinna naturtill-
gångar från den ska miljöbalkens hänsynsregler, samt bestämmelserna om hushåll-
ning med mark- och vattenområden, tillämpas (3a §). 
 Tillstånd prövas normalt av regeringen. Sand-, grus- eller stentäkt på områden 
som i sin helhet är belägna innanför territorialgränsen prövas dock av Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). 
 Genom senare ändringar täcker lagen numera även in sådana verksamheter som 
geologisk lagring av koldioxid samt utläggning av undervattenskablar och rörled-
ningar på kontinentalsockeln (2b §). 
 
 
 
6 Lagen (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa all-
männa vattenområden 
 
Genom att KontSL endast är tillämplig för allmänna vattenområden belägna på 
kontinentalsockeln fordrar de allmänna vattenområdena i Vänern, Vättern, Hjälma-
ren och Storsjön i Jämtland särskild reglering. 
 Enligt lagen om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vatten-
områden, tillkommer rätten att utvinna dessa naturtillgångar staten. Möjligheter 
finns dock för staten att upplåta dessa rättigheter, vilket regleras i en särskild kun-
görelse. Sådan upplåtelse sker genom att prospektören träffar ett skriftligt avtal med 
länsstyrelsen där även eventuella ersättningsfrågor regleras. Länsstyrelsens pröv-
ning av ärendet ersätter emellertid inte sådan prövning av verksamheten som kan 
krävas enligt annan lagstiftning, t.ex. MB eller KML. 
 
 
 
7 Övriga täkter 
 
Vad gäller täkter av grus, sten, sand m.m. som inte regleras enligt minerallagen, 
gäller jordäganderättssystemet, dvs. att fastighetsägaren har rätten att förfoga 
över tillgången. 
 Täkter anses dock som miljöfarlig verksamhet och ska därför prövas enligt 
miljöbalken 9 kap. Det finns särskilda bestämmelser om täkt av naturgrus och 
täkt av torv i MB 9 kap. 6a-d §§. Täkt av naturgrus får bl.a. inte komma till 
stånd om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att utnyttja ett annat 
material för det avsedda användningsområdet. Täkt av torv får inte komma till 
stånd om torven avses att tas ut i en våtmark som utgör en värdefull kultur- eller 
naturmiljö. 
 Husbehovstäkter är normalt inte tillståndspliktiga. 
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1 Inledning 
 
Ämnesområdet speciell fastighetsrätt är mycket vidsträckt, då det består av de 
offentligrättsliga regler som behandlar förhållanden avseende fast egendom. Till 
skillnad från den allmänna fastighetsrätten – som huvudsakligen återfinns i jor-
dabalken – är reglerna inom den speciella fastighetsrätten vidare spridda på 
många olika författningar. 
 Den speciella fastighetsrätten har beröringspunkter med flera andra rättsom-
råden, främst med miljörätten, vilken den till stora delar kan sägas överlappa. 
 Det finns således en betydande mängd lagstiftning som – med en generös 
tolkning av begreppet speciell fastighetsrätt – inte berörts i de tidigare uppsat-
serna. Vissa av dessa författningar finns dock utförligt behandlade i annan litte-
ratur. 
 Det kan ändå vara på sin plats att – avslutningsvis – i mycket korta ordalag 
ge en översiktlig redovisning av de författningar som till större eller mindre del 
faller inom den speciella fastighetsrättens område, men som av olika skäl inte 
avhandlats i det föregående. 
 Nedanstående översikt är ändå inte fullständig – trots den uttalade ambition-
en – varken till innehåll eller form. Den bör istället läsas som en ”kom-ihåg-
lista”, en utgångspunkt för vidare studier i det fall intresse finns. 
 
 
 
2 Fastighetsbildningslagen (1970:988) m.fl. 
 
Fastighetsbildningslagen (FBL) är en av de mer centrala författningarna inom 
den speciella fastighetsrätten, och innehåller bl.a. bestämmelser om fastighets-
bildning och fastighetsbestämning. 
 Frågor om fastighetsbildning och fastighetsbestämning prövas vid förrättning 
som handläggs av lantmäterimyndigheten (LM). 
 
 
Fastighetsbildning 
 
Med fastighetsbildning avses åtgärder enligt FBL genom vilka fastighetsindelning-
en ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs. Fastighetsbildning kan även 
innebära att byggnad eller anläggning, som utgör tillbehör till en viss fastighet, 
överförs till en annan fastighet (FBL 1 kap. 1 §). 
 Fastighetsbildning sker som nybildning eller ombildning (FBL 2 kap. 1 §). Vid 
nybildning bildas nya fastigheter genom avstyckning, klyvning eller sammanlägg-
ning. Ombildning sker genom fastighetsreglering. 
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Nybildning 
 
Genom avstyckning avskiljs ett visst bestämt mark- eller vattenområde från en 
fastighet eller en samfällighet. Det är också möjligt att avskilja en fastighets andel i 
samfällighet genom avstyckning. Området/andelen – eller det tredimensionella 
utrymmet om så är fallet – kommer därmed att bilda en ny fastighet. Avstyckning 
regleras i FBL 10 kap. 
 När flera personer äger kvotdelar i en fastighet kan en eller flera delägare be-
gära att få sin andel utbruten till ett särskilt markområde eller utrymme. Klyvning 
innebär att de delägare vars andelar bryts ut inte längre samäger fastigheten utan får 
enskilda fastigheter. Klyvning regleras i FBL 11 kap. 
 Hela fastigheter kan sammanläggas till en ny fastighet. Styckningslotter och 
klyvningslotter kan också sammanläggas med andra lotter eller fastigheter. För att 
detta ska vara möjligt krävs dock att de ingående lotterna/fastigheterna har samma 
ägare. Sammanläggning regleras i FBL 12 kap. 
 
 
Ombildning 
 
Fastighetsreglering innebär förändring av befintliga fastigheter och kan avse över-
föring av mark från en fastighet eller samfällighet till en annan. Normalt sett berörs 
endast ett fåtal fastigheter av enklare marköverföringar. I samband med större 
omarronderingar kan emellertid flera hundra fastigheter ingå i ett regleringsföretag. 
 Dessutom kan andelar i samfällighet överföras från en fastighet till en annan. 
Bildande av servitut eller samfällighet, liksom ändring eller upphävande av servitut 
genomförs också som fastighetsreglering. Det är även möjligt att överföra byggna-
der eller andra anläggningar som hör till en fastighet till en annan fastighet, utan att 
fysiskt flytta på anläggningen.  
 Fastighetsreglering kan grunda sig på överenskommelser mellan de inblandade 
fastighetsägarna och rättighetshavarna, men kan även under vissa förutsättningar 
genomföras efter ensidigt initiativ från en enstaka fastighetsägare – dvs. tvångsvis. 
Bestämmelser om fastighetsreglering finns i FBL 5-9 kap. 
 
 
Fastighetsbestämning 
 
Med fastighetsbestämning avgör man frågor rörande fastighetsindelningens beskaf-
fenhet samt frågor som avser förekomsten och/eller omfånget av ledningsrätt och 
servitut, eller omfattningen av en gemensamhetsanläggning. Även frågor om 
huruvida byggnader eller anläggningar utgör fastighetstillbehör kan avgöras genom 
fastighetsbestämning (FBL 1 kap. 1 §). 
 Fastighetsbestämningsinstitutet kompletteras av åtgärden särskild gränsutmärk-
ning. Syftet med särskild gränsutmärkning är att möjliggöra utmärkning av fastig-
hetsgränser i sådana situationer där utmärkning inte kan ske som ett moment i fas-
tighetsbildning eller fastighetsbestämning. 
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Äganderättsutredning och legalisering 
 
Lagen om äganderättsutredning och legalisering (ÄULL) reglerar instituten ägan-
derättsutredning och legalisering. Äganderättsutredning är en förrättningsform för 
att i ett sammanhang utreda och avgöra oklara äganderättsförhållanden inom ett 
område, som leder till lagfart för de olika markägarna. Legaliseringsförrättning är 
däremot en åtgärd som i första hand syftar till att erkänna en privat jorddelning som 
fastighetsbildning, med registrering i fastighetsregistret som följd. Äganderättsut-
redning och legalisering sker vid förrättning, som handläggs av LM. 
 
 
 
3 Anläggningslagen (1973:1149) 
 
Anläggningslagens (AL) syfte är att reglera samverkan mellan fastigheter för utfö-
rande och drift av gemensamhetsanläggningar. Med gemensamhetsanläggning 
menas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett 
ändamål av stadigvarande betydelse för dem (AL 1 §). 
 Själva anläggningen och rätten till utrymme är samfällda för de deltagande 
fastigheterna. Kostnaden för att bygga och förvalta en gemensamhetsanläggning 
fördelas mellan de deltagande fastigheterna enligt särskilda andelstal (AL 15 §). 
Rättigheter och skyldigheter är således sakrättsligt knutna till fastigheterna. 
 I anläggningslagen finns även särskilda bestämmelser om enskilda vägar. Bl.a. 
kan rätt att bygga ny eller använda befintlig väg upplåtas till förmån för enstaka 
fastighet (AL 49 §). 
 Prövning av frågor enligt AL sker vid förrättning, som i regel handläggs av 
lantmäterimyndigheten 
 Förvaltning av en gemensamhetsanläggning sker utifrån reglerna i lagen om 
förvaltning av samfälligheter. 
 
 
 
4 Ledningsrättslagen (1973:1144) m.fl. 
 
Genom ledningsrättslagen (LL) kan en särskild rättighet – ledningsrätt – upplåtas 
för att anlägga allmännyttiga ledningar samt vissa andra anordningar inom en fas-
tighet. 
 Ledningsrätten är obegränsad i tiden och gäller med s.k. bästa rätt i fastigheten. 
Rättigheten kan antingen upplåtas till förmån för ledningens ägare eller sakrättsligt 
knytas till en fastighet (LL 1 §). 
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 Ledningsrätt upplåts vid förrättning som handläggs av lantmäterimyndighet-
en (LM). Inom ramen för ledningsförrättningen prövas även frågor om ersätt-
ning för upplåtet utrymme 
 
 
Koncessionspliktiga ledningar 
 
Vissa större ledningar får inte anläggas och nyttjas utan ett särskilt tillstånd – 
s.k. koncession. 
 För att bygga eller använda en elektrisk starkströmsledning fordras tillstånd i 
form av nätkoncession. Detta regleras i ellagen (2 kap.). I de flesta fall prövas 
frågor om nätkoncession av Energimarknadsinspektionen. 
 Även ledningar för transport av naturgas, eller anläggningar för lagring av 
naturgas, fordrar koncession. Bestämmelserna finns i naturgaslagen (2 kap.) och 
prövningen sker av regeringen. 
 I övrigt fordras koncession av regeringen för större rörledningar som är av-
sedda för transport av olja eller andra petroleumprodukter, se lagen om vissa 
rörledningar. 
 
 
 
5 Plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Även plan- och bygglagen (PBL) hör till de mer centrala delarna av den speci-
ella fastighetsrätten. PBL är det samlade lagverket för bestämmelser om kom-
munernas planläggning och lovprövning rörande användning av mark- och vat-
ten samt bebyggelsefrågor. 
 I PBL:s inledande kapitel kommer det s.k. kommunala planmonopolet till 
uttryck, dvs. att det primärt är kommunen som ansvarar för planläggning och 
beslut om markanvändningen.  
 I PBL 2 kap. finns övergripande regler om allmänna och enskilda intressen. 
Här understryks bl.a. att när kommunen fattar beslut om planer och byggande, 
måste alltid hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, dvs. en avväg-
ning mellan samhällsintressen och den enskilde fastighetsägarens önskemål ska 
ske. Andra grundläggande principer är bl.a. att marken ska användas för det 
ändamål den är mest lämpad för med tanke på beskaffenhet och läge. Vidare ska 
byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden 
samt till natur- och kulturvärden. 
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Planformer 
 
PBL innehåller bestämmelser om fyra olika typer av planer. Regionplanen (PBL 
7 kap.) kan, om det behövs, användas för att samordna planeringen i flera kom-
muner. 
 Översiktsplanen, som måste finnas i varje kommun, ska täcka hela kommu-
nens yta och ange grunddragen i markanvändning och bebyggelseutvecklingen 
samt ge vägledning för efterföljande åtgärder och beslut (PBL 3 kap.). Planen 
ska också redovisa hur kommunen tänker tillgodose s.k. riksintressen. 
 Detaljplaner ska upprättas främst vid större förändringar i markanvändning-
en för att mer i detalj klargöra markanvändning, bebyggelseutformning och 
fastighetsindelning (PBL 4 kap.). 
 Områdesbestämmelser kan användas inom ett område där det inte finns nå-
gon detaljplan, för att rättsligt säkerställa översiktsplanens syfte. Sådana be-
stämmelser avser den pågående markanvändningen, t.ex. utformning av en be-
fintlig bebyggelsemiljö. Men någon ny byggrätt (rätt till förändrad markanvänd-
ning) kan inte ges med områdesbestämmelser. 
 Region- och översiktsplanerna är i princip endast vägledande för efterföl-
jande beslut om lov. T.ex. kan bebyggelse tillåtas även om den inte överens-
stämmer med översiktsplanen. Däremot är detaljplanen och områdesbestämmel-
serna rättsligt bindande, dvs. bygglov får inte strida mot planerna eller bestäm-
melserna. 
 
 
Lov och tillstånd 
 
De tillstånd som kan ges enligt PBL är av fyra slag: förhandsbesked (om bygg-
lov), bygglov, rivningslov och marklov. 
 Bygglov krävs för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader och att använda 
byggnader för ett väsentligt annat ändamål än tidigare (PBL 9 kap. 2 §). Även 
för andra anläggningar än byggnader är det i vissa fall nödvändigt att söka bygg-
lov. Det gäller bl.a. för idrottsanläggningar, upplag, materialgårdar, cisterner, 
master och andra anläggningar som kan ha en betydande inverkan på omgiv-
ningen. 
 Den som avser att söka bygglov har möjlighet att först ansöka om s.k. för-
handsbesked. Genom förhandsbeskedet prövas de grundläggande förutsättning-
arna om bebyggelse m.m. kan tillåtas på den tilltänkta platsen (PBL 9 kap. 17-
18 §§). Därefter kan en slutlig bygglovsprövning göras, som rör den mer detalje-
rade utformningen av byggnaden. 
 Inom detaljplan krävs i princip rivningslov för att, helt eller delvis, riva 
byggnader som är bygglovspliktiga (9 kap. 10 §). 
 Inom detaljplan krävs även marklov för schaktning eller fyllning som medför 
att markens höjdläge ändras avsevärt (9 kap. 11 §) – såvida inte planen förutsät-
ter att markytan ska ligga på denna nivå. 
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6 Miljöbalken (1998:808) 
 
Miljörätten och den speciella fastighetsrätten har många beröringspunkter. I 
flera fall överlappar rättsområdena varandra.  De delar av miljöbalken (MB) 
som är betydelsefulla ur ett fastighetsrättsligt perspektiv är framför allt följande: 
 
 
Allmänna hänsynsregler (2 kap.) 
 
Dessa allmänna principer om kunskapskrav, försiktighetsmått, bästa möjliga 
teknik, lokalisering, hushållning, produktval m.m. gäller även vid prövning och 
beslut enligt annan lagstiftning. 
 Bland de allmänna bestämmelserna om prövningen finns den viktiga regeln 
om att tillstånd eller dispenser inte får ges i strid mot detaljplan eller områdes-
bestämmelser enligt PBL (MB 2 kap. 6 §). 
 
 
Bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden (3-4 kap.) 
 
I MB 3 kap. finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Dessa avvägningsregler ska tillämpas vid tillståndsprövning och 
planläggning enligt flera lagar, bl.a. miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen 
och minerallagen. 
 Vissa geografiska områden anses i sin helhet vara av riksintresse för olika 
ändamål. Dessa områden anges i 4 kap. Särskilda begränsningar gäller där för 
tillståndsprövning och planläggning. 
 
 
Miljökvalitetsnormer m.m. (5 kap.) 
 
Regeringen kan meddela föreskrifter för vissa geografiska områden eller hela 
landet om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Myndigheter och 
kommuner ska säkerställa att sådana miljökvalitetsnormer uppfylls när de prövar 
tillstånd och antar planer. Detta gäller såväl vid prövning enligt miljöbalken som 
enligt andra lagar, t.ex. plan- och bygglagen, väglagen och ellagen. Tillstånd får 
inte meddelas till en verksamhet som medverkar till att en miljökvalitetsnorm 
överträds. 
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Miljökonsekvensbeskrivningar (6 kap.) 
 
Kapitel 6 innehåller bestämmelser om förfarandet vid upprättande av miljökon-
sekvensbeskrivningar och de innehållsmässiga kraven på dessa. Bestämmelserna 
tillämpas vid bl.a. tillståndsärenden enligt miljöbalken och enligt vad som före-
skrivs i andra lagar, t.ex. väglagen, lagen om byggande av järnväg och rörled-
ningslagen. 
 
 
Skydd av vissa områden (7 kap.) 
 
Det finns ett stort antal typer av områdesskydd, bl.a. nationalpark, naturreservat, 
kulturreservat, biotopskyddsområde, vattenskyddsområde m.m. Särskilt väsent-
ligt är det generella strandskyddet, vilket får betydelse bl.a. vid fastighetsbild-
ning, detaljplaneläggning etc. 
 De s.k. Natura 2000-områdena (som tillkommit med stöd av EU:s habitat- 
och fågeldirektiv) har ett särskilt skydd genom MB 7 kap. 28a-29b §§. Rege-
ringens tillstånd kan fordras för åtgärder som orsakar skada eller intrång i ett 
Natura 2000-område. 
 
 
Miljöfarlig verksamhet (9 kap.) 
 
Med stöd av MB 9 kap. kan regeringen ställa krav på tillstånd eller anmälan för 
miljöfarlig verksamhet. Dessa krav anges i förordningen om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd, där listor med s.k. A-, B- och C-verksamheter redovisas. 
 
 
Ansvaret för förorenade områden (10 kap.) 
 
Ansvaret för efterbehandling av förorenade markområden bygger på principen 
att förorenaren ska betala (Polluter Pays Principle). I första hand är således verk-
samhetsutövaren ansvarig, i andra hand faller ansvaret på fastighetsägaren. 
 
 
Vattenverksamhet (11 kap.) 
 
För vattenverksamhet krävs det enligt huvudregeln alltid tillstånd. Vissa undan-
tag finns dock, bl.a. om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda in-
tressen skadas genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Ansökan 
om tillstånd till vattenverksamhet prövas normalt av mark- och miljödomstolen. 
För vissa mindre omfattande vattenverksamheter kan det räcka med en anmälan. 
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Jordbruk och annan verksamhet (12 kap.) 
 
Förutom regler om miljöhänsyn i jordbruket finns en viktig bestämmelse om 
anmälan för samråd i MB 12 kap. 6 §. Kan en verksamhet eller åtgärd som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljö-
balken komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras 
hos tillsynsmyndigheten (i de flesta fall länsstyrelsen).  
 Verksamheten eller åtgärden får påbörjas tidigast sex veckor efter det att 
anmälan gjorts. 
 
 
Prövningsförfaranden (16-19 kap.) 
 
Dessa kapitel innehåller allmänna bestämmelser om hur prövning och tillstånd 
får utformas. Bl.a. anges att tillstånd, godkännanden och dispenser får göras 
tidsbegränsade och förenas med villkor. 
 I vissa fall ska regeringen pröva om en anläggning eller verksamhet ska få 
utföras. Stora väg- och järnvägsprojekt m.m. kan enligt MB 17 kap. komma att 
tillåtlighetsprövas på detta sätt. 
 
 
Mål och förfarande i mark- och miljödomstolarna (21-22 kap.) 
 
Mark- och miljödomstolarna är inrättade vid vissa av landets tingsrätter – och 
har även särskild sammansättning – vilket regleras särskilt i lagen om mark- och 
miljödomstolar. 
 I mål som domstolen prövar som första instans tillämpar mark- och miljö-
domstolen rättegångsbalkens allmänna bestämmelser om tvistemål. Dessa kom-
pletteras av ett antal processuella särbestämmelser i miljöbalken 22 kap. 
 
 
Tillträde och tvångsrätter (28 kap.) 
 
Myndigheter har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anlägg-
ningar för att fullgöra sina uppgifter enligt miljöbalken. I några fall har även 
privatpersoner rätt att få tillträde till annans mark, t.ex. för att utföra efterbe-
handling av skadade områden. 
 För vattenverksamhet kan verksamhetsutövare ges rätt att utföra anläggning-
ar eller åtgärder på annans mark i några särskilt uppräknade fall. 
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Ersättningsregler (31 kap.) 
 
Fastighetsägare har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark 
tas i anspråk, eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras i några sär-
skilt angivna fall. Bland dessa kan nämnas beslut om naturreservat, biotop-
skyddsområden och vattenskyddsområden. 
 Om det uppstår synnerliga olägenheter vid pågående användning av fastig-
heten har ägaren rätt att få fastigheten inlöst. 
 Den som med stöd av ett tillstånd till vattenverksamhet tar i anspråk annans 
egendom ska betala ersättning för detta. Redan vid tillståndsprövningen ska 
fastställas vilka ersättningar som ska betalas. 
 
 
Skadestånd för miljöskador m.m. (32 kap.) 
 
Skadestånd ska betalas för personskada och sakskada samt ren förmögenhets-
skada som verksamhet på en fastighet orsakat i sin omgivning. Som förutsätt-
ning för skadestånd gäller att skadan har orsakats av någon särskilt uppräknad 
störning. 
 Skadeståndsansvaret är enligt huvudregeln strikt. Skadorna får dock inte vara 
orts- eller allmänvanliga. 
 Om en verksamhet medför att en fastighet blir helt eller delvis onyttig för 
ägaren eller om det uppstår synnerligt men vid användningen, ska fastigheten 
eller fastighetsdelen på ägarens begäran lösas in av den som bedriver verksam-
heten. 
 Utöver talan om skadestånd och inlösen får enskilda vid mark- och miljö-
domstolen föra talan om förbud mot fortsatt verksamhet eller om att skyddsåt-
gärder eller försiktighetsmått ska vidtas. En sådan talan får föras mot den som 
bedriver miljöfarlig verksamhet utan tillstånd. 
 
 
 
7 Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
 
Miljöbalken innehåller bestämmelser om vattenverksamhet med central mil-
jörättslig anknytning. Andra bestämmelser om vattenverksamhet – av mer tek-
nisk natur – har av systematiska skäl förts samman till lagen med särskilda be-
stämmelser om vattenverksamhet (LVV). 
 Utöver de inledande bestämmelserna i kap. 1 kan följande noteras: 
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Rådighet över vatten m.m. (2 kap.) 
 
Svensk rätt bygger på principen att det är fastighetsägaren som har rätt till vatt-
net på hans eller hennes grund. Det gäller här en rätt att råda över vattnet som ju 
är flyktigt och ständigt i rörelse. 
 Vissa undantag finns från den allmänna regeln att fastighetsägaren råder över 
vattnet. För vissa vattenverksamheter av större allmänt intresse – exempelvis 
vattenreglering eller vattentäkt för allmän vattenförsörjning – har istället verk-
samhetsutövaren nödvändig rådighet. 
 I LVV 2 kap. 7 § finns den viktiga regeln som ger strandägare rätt att på 
annans vattenområde ha mindre brygga, båthus eller liknande för fastighetens 
behov, om inte vattenområdets ägare vållas skada av någon betydelse – ett slags 
legalservitut. 
 
 
Vattenrättsliga samfälligheter (3-5 kap.) 
 
Många gånger är en vattenverksamhet till nytta för flera intressenter. För verk-
samheter som avser markavvattning, bevattning och vattenreglering finns därför 
bestämmelser om samverkan mellan flera fastigheter i en association kallad 
samfällighet. 
 Förvaltningen av vattenrättsliga samfälligheter sker utifrån reglerna i lagen 
om förvaltning av samfälligheter. 
 
 
Markavvattning 
 
För markavvattning (LVV 3 kap.) gäller att om någon t.ex. vill genomföra en 
dikning och denna medför nytta också för annan fastighet så kan ägaren av den 
andra fastigheten delta i verksamheten. Detta kan ske både på begäran av honom 
själv och av den som tagit initiativ till dikningen. 
 För utförande och drift av markavvattning utgör deltagarna en samfällighet, 
och tillståndet till verksamheten samt anläggningar och rättigheter är samfällda 
för deltagarna. 
 Kostnaderna för utförande och drift av företaget ska fördelas mellan delta-
garna efter andelstal som bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn främst till 
den nytta var och en har av företaget. 
 
 
Bevattning 
 
Främst i södra Sverige råder ibland konkurrens inom jordbruket när det gäller 
frågor om bevattning. Därför finns särskilda regler om bevattningssamfälligheter 
(LVV 4 kap.) för fördelning av vattenresurserna. 



Övrig lagstiftning… 

109 

 De som deltar är sådana som har tillstånd till verksamheten. I tillstånds-
domen anges den vattenmängd som varje bevattnare får ta ut och under vilka 
tider detta får ske. Inom ramen för domstolens villkor får deltagarna även själva 
fördela tillgängligt vatten mellan sig. 
 Kostnaderna fördelas mellan deltagarna främst med utgångspunkt i hur 
mycket vatten var och en tar ut. 
 
 
Vattenreglering 
 
Med vattenreglering avses ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån 
för en annan vattenverksamhet. Begreppet vattenreglering innefattar också vat-
tenöverledning, genom vilken ytvatten överförs från ett vattenområde till ett 
annat. 
 I fråga om samfälligheter för vattenreglering (LVV 5 kap.) för kraftändamål 
kan på samma sätt som gäller för markavvattning och bevattning bli fråga om 
tvångsdelaktighet. I övrigt är samfällighetsbildning vid vattenreglering frivillig. 
 Kostnaderna för utförande och drift av verksamheten fördelas mellan delta-
garna främst med utgångspunkt i kraftnyttan. 
 
 
Avgifter (6 kap.) 
 
Den som har tillstånd till vattenverksamhet ska betala en årlig s.k. bygdeavgift 
till länsstyrelsen. Avgiften ska bl.a. användas för att förebygga eller minska 
skador av vattenverksamheten. 
 Fiskeavgift kan utgå som ett alternativ till villkor i tillståndet till vattenverk-
samheten. Fiskeavgiften ska användas för att främja fisket i det berörda vatten-
området. 
 
Prövningen av viss vattenverksamhet (7 kap.) 
 
De processuella reglerna i LVV 7 kap. kompletterar främst bestämmelserna i 
miljöbalken 21-22 kap. 
 Förutsättningarna för omprövning av vattenrättsliga samfälligheter finns i 
LVV 7 kap. 17-18 §§, exempelvis ändrade förhållanden eller rätten att träffa 
överenskommelser om inträde/utträde samt ändring av andelstal. 
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8 Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 
Med vattentjänster avses vattenförsörjning och avlopp. Lagens syfte är att säker-
ställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det 
behövs med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet (1 §). 
 
 
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
 
Utgångspunkten är att kommunen har en skyldighet att ordna med vattentjänster 
(va), om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig 
eller blivande bebyggelse (6 §). 
 I det fall kommunen inte skulle fullgöra sin skyldighet kan länsstyrelsen 
förelägga kommunen att ställa i ordning en allmän va-anläggning (51 §). 
 Det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller ska 
ordnas genom allmän va-anläggning benämns verksamhetsområde. 
 
 
Fastighetsägares rättigheter och skyldigheter 
 
Fastigheter som ligger inom va-anläggningens verksamhetsområde har rätt att 
ansluta sig till och använda anläggningen (16 §), men också skyldighet att betala 
avgifter när en s.k. förbindelsepunkt – där fastighetens egna servisledningar kan 
anslutas – har upprättats (24-25 §§). 
 
 
Avgifter för vattentjänster 
 
Avgifter för den allmänna va-anläggningen får tas ut som anläggningsavgifter 
och brukningsavgifter (29 §). Det totala kostnadsuttaget får inte överskrida 
kommunens egna kostnader för anläggningen, dvs. den s.k. självkostnads-
principen gäller (30 §). 
 Anläggningsavgiften är ett engångsbelopp som högst får motsvara fastighet-
ens andel av kostnaden för att bygga va-anläggningen (32 §). Brukningsavgiften 
utgår som en periodisk avgift och ska täcka drifts- och underhållskostnader 
(33 §). 
 Avgifternas storlek och hur de beräknas ska framgå av en särskild taxa 
(34 §). Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas mellan fastighets-
ägarna enligt vad som är skäligt och rättvist (31 §). 
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9 Lagen (1976:997) om vattenförbund 
 
Ett vattenförbund är en sammanslutning av företag, organisationer eller enskilda 
med ett gemensamt intresse i ett vattenområde. Vattenförbundet har som uppgift 
att genom rensning, reglering eller andra vattenvårdande åtgärder främja ett från 
allmän och enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet i ett visst 
vattenområde, det s.k. verksamhetsområdet (1-2 §§). Vattenförbunden kan också 
ägna sig åt återställningsåtgärder eller recipientkontroll. Det finns för närvarande 
i storleksordningen 100 stycken vattenförbund i Sverige. 
 Vattenförbund bildas vid förrättning (12-24 §§). Ansökan om bildande kan 
göras till länsstyrelsen av den som kan vara medlem i förbundet (10 §). Läns-
styrelsen kan även ta officialinitiativ. 
 Länsstyrelsen förordnar en förrättningsman och två gode män. Dessa s.k. 
synemän utreder vilka som är sakägare – dvs. kan vara medlemmar – samt förut-
sättningarna i övrigt för förbundsbildningen. Den som med stöd av tillstånd (till 
vattenverksamhet) eller på annat sätt inverkar på vattenförhållandena inom verk-
samhetsområdet är i princip skyldig att vara medlem i vattenförbundet (3 §). 
 Om vattenförbund bildas, ska synemännen i utlåtande meddela beslut om 
detta (21 §). Utlåtandet ska innehålla uppgifter om vattenförbundets verksamhet, 
verksamhetsområde samt om medlemmar och andelstal. 
 Förvaltningen av vattenförbundet sker genom att medlemmarna vid ett kon-
stituerande sammanträde utser styrelse samt antar stadgar, varefter beslut fattas 
på förbundsstämma (28-33 §§). Till vissa delar är lagen om förvaltning av sam-
fälligheter tillämplig. 
 
 
 
10 Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
 
Kulturminneslagen (KML) innehåller bestämmelser i syfte att skydda vår ge-
mensamma kulturmiljö. De delar av KML som är intressanta i ett fastighetsrätts-
ligt perspektiv är främst följande: 
 
 
Fornminnen (2 kap.) 
 
Det finns två typer av fornminnen; fasta fornlämningar och fornfynd. I KML 
2 kap. 1 § anges vad som är fasta fornlämningar – lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och 
som är varaktigt övergivna. 
 Fasta fornlämningar är tillsammans med ett område omkring fornlämningen 
– s.k. fornlämningsområde – skyddade (2 kap. 2 §). Skyddet innebär att det är 
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt 
ändra eller skada en fast fornlämning (2 kap. 6 §). 



112 

 Länsstyrelsen kan dock lämna tillstånd till att ta bort en fast fornlämning 
(2 kap. 12 §), vilket normalt kräver en arkeologisk undersökning (2 kap. 13 §). 
 
 
Byggnadsminnen (3 kap.) 
 
Ett särskilt skydd finns för kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggel-
semiljöer. Enligt KML 3 kap. 1 § kan en byggnad som är synnerligen märklig 
genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerlig-
en märkligt bebyggelseområde, få förklaras som byggnadsminne. Motsvarande 
gäller park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. Det finns 
ca 1 500 byggnadsminnen i Sverige. 
 Länsstyrelsen prövar frågor om byggnadsminnesförklaring (3 kap. 4-9 §§). 
När en byggnad förklaras som byggnadsminne meddelas särskilda skyddsföre-
skrifter som anger hur byggnaden ska underhållas och vårdas (3 kap. 2 §). Före-
skrifterna får också omfatta ett område runt byggnaden eller anläggningen. 
 Ägaren till en byggnadsminnesförklarad byggnad har under vissa förutsätt-
ningar rätt till ersättning av staten (3 kap. 10 §). 
 
 
Kyrkliga kulturminnen (4 kap.) 
 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser är särskilt skyddade med 
stöd av KML 4 kap. 
 Som kyrkobyggnader räknas byggnader som före år 2000 har invigts för 
Svenska kyrkans gudstjänst och då ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan. 
Allmänt gäller att kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas 
så att deras kulturhistoriska värde inte minskas (4 kap. 2 §). 
 För alla kyrkor och kyrkotomter som tillkommit före 1940 gäller särskilda 
regler. De får inte ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd av länsstyrelsen 
(4 kap. 3 §). 
 
 
 
11 Lagen (2000:592) om viltvårdsområden 
 
Rätten till jakt följer i Sverige i princip med äganderätten till fast egendom. 
Detta framgår av jaktlagen 10 §. Ett starkt samband föreligger mellan jakt och 
viltvård – enligt jaktlagen 4 § ansvarar markägaren och jakträttsinnehavaren 
bl.a. för att viltet får skydd och stöd samt att jakten anpassas efter tillgången på 
vilt. Denna princip ligger bakom utformning av lagen om viltvårdsområden. 
 Genom sammanförandet av flera fastigheter till ett viltvårdsområde kan en 
reglerad samordning av jakten och viltvården åstadkommas (1 §). Genom samord-
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ningen skapas större möjligheter att bedöma viltbeståndets storlek och samman-
sättning, att hushålla med tillgångarna på vilt och att bedriva en aktiv viltvård. 
 Även om inte alla fastighetsägare inom ett lämpligt område går med på att delta, 
kan viltvårdsområde ändå bildas, om en kvalificerad majoritet av fastighetsägarna 
är överens om det och bildandet är lämpligt från viltvårdssynpunkt m.m. (7 §). 
 Utredning av förutsättningarna för viltvårdsområde sker vid förrättning (11 §). 
Beslutet fattas sedan av länsstyrelsen (3 §). 
 Viltvårdsområdet ska registreras, och förvaltas sedan av medlemmarna genom 
en viltvårdsområdesförening med en styrelse som handhar vissa förvaltningsupp-
gifter och företräder föreningen mot tredje man. De grundläggande besluten om 
viltvårdsområdets förvaltning fattas av medlemmarna på föreningsstämman (18-
19 §§). 
 
 
 
12 Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden 
 
Fiskelagen bygger på att fisket på enskilt vatten som huvudregel tillkommer 
fastighetsägaren, medan det är i stort sett fritt för envar på allmänt vatten. Från 
dessa principer finns dock flera undantag. Kustfiske med fast redskap kräver 
t.ex. länsstyrelsens tillstånd, och på enskilt vatten är fisket under vissa förutsätt-
ningar tillåtet för var och en, framför allt i havet (se fiskelagen 9 §). 
 Notera särskilt att fiske på enskilt vatten kan vara delat (dvs. ingå i ägande-
rätten till vattenområdet), vara samfällt eller utgöra en egen fastighet. 
 Vanligtvis tillkommer rätten till fiske i ett visst vatten så många att fisket inte 
kan nyttjas rationellt och svårigheter uppstår att åstadkomma en rationell fiske-
vård. För att samordna fiskets bedrivande och fiskevården har lagen om fiske-
vårdsområden tillkommit – fiske som tillhör eller utgör flera fastigheter kan med 
stöd av lagen sammanföras till ett fiskevårdsområde (1 §). 
 För att ett fiskevårdsområde ska få bildas fordras en lämplighetsprövning, 
och vid tvångsvis bildande fordras även att en positiv opinion föreligger bland 
deltagarna (6-7 §§). 
 Utredning av förutsättningarna för fiskevårdsområde sker vid förrättning (10 §). 
Beslutet fattas sedan av länsstyrelsen (3 §). 
 Förvaltningen av fiskevårdsområdet sker genom en fiskevårdsområdesför-
ening med en styrelse som handhar vissa förvaltningsuppgifter och företräder 
föreningen mot tredje man. Medlemmarnas rätt att delta i arbetet med förening-
ens angelägenheter utövas på fiskestämma (18-21 §§). 
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13 Skogsvårdslagen (1979:249) 
 
Målsättningen i gällande skogsvårdslag (1 §) är tvåfaldig – dels ska skogen ut-
nyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger varaktigt god avkastning (pro-
duktionsmålet), dels ska den biologiska mångfalden säkras (miljömålet).  
 Skogsvårdslagen innehåller bl.a. regler om krav på anläggning av ny skog på 
skogsmark när skogsmarken inte utnyttjas på ett godtagbart sätt (5 §), för vilket 
skogsmarkens ägare utpekas som ansvarig (8 §). 
 Särskilda bestämmelser finns om förutsättningarna för, och tillvägagångssät-
tet vid, avverkning (10-14 §§). I vissa fall fordras Skogsstyrelsens tillstånd till 
avverkning, t.ex. i fjällnära skog (15 §) eller ädellövskog (27 §). 
 Regeringen eller Skogsstyrelsen kan meddela föreskrifter om hänsyn till 
natur- och kulturmiljön vid skogsskötseln (30 §). Föreskrifterna får dock inte 
vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 
 Notera att vid skogsskötsel gäller miljöbalken parallellt med skogsvårdsla-
gen. 
 
 
 
14 Lagen (1952:166) om häradsallmänningar 
 
Mark som tillhör flera fastigheter gemensamt benämndes i äldre tider allmän-
ningar, ungefär motsvarande dagens marksamfälligheter. De flesta typer av äldre 
allmänningar har försvunnit, men ca 60 stycken häradsallmänningar finns kvar 
(totalt 120 000 ha). Förvaltning och organisation av dessa regleras i lagen om 
häradsallmänningar. 
 Delägare i häradsallmänningarna är de fastigheter inom häradet som har 
mantal (skattetal) – främst jord- och skogsbruksfastigheter (2 §). Häradet mot-
svarar idag ungefär tingsrätternas domsagor. 
 Varje häradsallmänning ska ha en allmänningsstyrelse som ansvarar för 
verksamheten (7 §). Allmänningsstämman väljer styrelse, beslutar om eventuell 
utdelning, och tillstyrker eller avstyrker köp eller försäljning av fast egendom. 
 En grundläggande princip är att kapitalet i häradsallmänningarna inte ska 
skingras. Endast under vissa förutsättningar får mark avyttras (9 §). De får inte 
heller belastas med inteckningar eller inskrivna rättigheter (5 §).  
 
 
 
15 Bostadsförvaltningslagen (1977:792) 
 
Syftet med bostadsförvaltningslagen är att tillvarata hyresgästers intresse av god 
bostadsförvaltning och god bostadsmiljö. Lagen utgör därvid ett komplement till 
reglerna om hyreslägenheters skick och standard i jordabalken 12 kap. Lagen är 
tillämplig på sådan fastighet där det finns bostadslägenhet för uthyrning – lä-
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genheten får dock inte utgöra del av fastighetsägarens egen bostad eller vara 
avsedd för fritidsändamål (1 §). 
 Om en fastighet inte uppfyller de krav som hyresgästerna har rätt att ställa i 
fråga om sundhet, ordning och skick, kan hyresnämnden ingripa med tvångsåt-
gärder (2 §). En förutsättning är att bristerna beror på att fastighetsägaren eftersatt 
underhåll eller förvaltning. Hyresnämnden kan ålägga ägaren att överlämna för-
valtningen till en särskild förvaltare enligt avtal som ska godkännas av nämnden, 
s.k. förvaltningsåläggande. Hyresnämnden kan alternativt besluta om s.k. tvångs-
förvaltning, dvs. själv utse förvaltare. 
 I de fall fastigheten är ställd under tvångsförvaltning kan det uppkomma 
situationer där en tillfredsställande lösning ändå inte kan nås av förvaltaren. 
Kommunen kan då väcka talan om inlösen vid mark- och miljödomstolen (28 §). 
Exempel på sådana situationer kan vara att det saknas behövliga medel till för-
valtning eller upprustning. 
 
 
 
16 Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
 
I dag finns det tio kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige. Dessa uppfördes under 
1960- och 1970-talen. Trots att folkomröstningen 1980 i kärnkraftsfrågan inne-
bar att kärnkraften skulle avvecklas, har en politisk kursändring skett med mål-
sättning att möjliggöra ett generationsskifte i det svenska kärnkraftsbeståndet. 
De nya reglerna som infördes 2011 innebär att tillstånd till uppförande och drift 
av en ny kärnkraftsreaktor förutsätter att den nya reaktorn ersätter en av de be-
fintliga reaktorerna, att den äldre reaktorn är permanent avstängd när den nya 
reaktorn tas i drift, samt att den nya reaktorn uppförs på en plats där någon av de 
befintliga rektorerna idag är lokaliserade. Dessa villkor anges i miljöbalken 
(17 kap. 6a §), som också innehåller krav på särskild tillåtlighetsprövning av 
regeringen (17 kap. 1 §). 
 I övrigt är det främst lagen om kärnteknisk verksamhet som innehåller de 
centrala bestämmelserna rörande kärntekniska anläggningar, samt hantering av 
kärnämnen och kärnavfall. 
 Lagen om kärnteknisk verksamhet föreskriver ett tillståndstvång för uppfö-
rande eller drift bl.a. av kärnkraftsreaktorer eller anläggningar för hantering, 
lagring eller slutlig förvaring av kärnbränsle (5 §). Åtskilliga andra kärntekniska 
verksamheter faller också inom lagens tillämpningsområde (1 §). 
 Tillståndsprövningen görs av regeringen, eller i vissa särskilda frågor av 
Strålsäkerhetsmyndigheten. För tillstånd kan man uppställa de villkor som be-
hövs från säkerhetssynpunkt – också under ett tillstånds giltighetstid (8 §). Sä-
kerheten ska upprätthållas i fråga om både driften av anläggningen och slutför-
varingen av kärnavfallet (10 §). 
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17 Rennäringslagen (1971:437) 
 
Rennäringslagen reglerar utförligt den speciella nyttjanderätt – renskötselrätt – 
som samerna har till fjällområdena och även stora skogsområden i Norrland. 
Lagens geografiska tillämpningsområde motsvarar faktiskt en tredjedel av Sve-
riges yta. 
 Renskötselrätten innebär att mark och vatten får användas främst för renbete, 
jakt och fiske (15, 25 §§). Rätten tillkommer närmast de samebyar där de ren-
skötande samerna är organiserade – den gäller på obegränsad tid och är grundad 
på urminnes hävd (1 §). 
 Förhållandet till markägaren – bl.a. staten – är delvis oklart och omstritt, 
likaså utsträckningen av samernas rätt till vinterbete. 
 
 
 
18 Lagen (1933:269) om ägofred 
 
Ägofredslagen har idag inte mycket praktisk betydelse – modernare regler har 
spelat ut dess roll. Lagen rör tillsyn av hemdjur (kor, hästar, får, getter etc.) och 
innehåller bestämmelser om skyldighet att hålla stängsel mellan fastigheter, 
vissa frågor om betesreglering, samt skadeståndsskyldighet för ägare och inne-
havare av hemdjur som orsakat skada på annan fastighet. 
 
 
 
19 Ytterligare författningar 
 
Trots ambitionen saknas i denna översikt ändå ett antal lagar och förordningar som 
– helt eller delvis – kan hänföras till den speciella fastighetsrätten, om än i mycket 
specifika avseenden. 
 Exempel på regleringar som utelämnats är; lagen (1983:293) om inrättande, 
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, lagen (1926:322) 
om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län, förfogandelagen 
(1978:262), lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, lagen 
(1921:378) om ströängars indragande till kronan, samt lagen (1959:517) om för-
längning av tiden för vissa servitut. 
 Inte heller har de kvarvarande stadgandena i byggningabalken kommenterats. 
Dessa regler har idag förlorat sin praktiska betydelse och kan närmast ses som 
historisk kuriosa. 
 
 


