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Abstract 
 
The purpose with this work is to investigate how much effect the value decrease following the 
expropriation has on the total compensation for acquisitions on expropriation grounds and the 
extent of acquisitions of entire properties where value decrease may have occurred. The value 
decrease originates from the business, which expropriation is made for. This value decrease is 
compensated in the influence rule in the Expropriation Act (1972:719). 
 
The reason value decrease has an impact on the total compensation is because no surcharge is 
given the compensation in the influence rule. While it three years ago was instituted a 
surcharge of 25% in the Expropriation Act (EA) for the compensation for the property's 
value at the acquisition date. The strongest reason for the introduction of the surcharge was to 
strengthen the property rights of property owners when their properties are 
acquired on expropriations purposes. But the difference in surcharge means that the 
compensation will be inconsistent, depending on whether the value decrease has occurred or 
not.  
 
The arising of the difference in total compensation has emerged from studies of the EA and its 
propositions. Furthermore, it emerges from the Environmental Code that properties acquired 
in its entirety as a result of environmental damage, i.e. activities that lead to damage to other 
properties, will also be compensated in the influence rule and thus no surcharge will be given. 
 
To investigate how many properties that have been acquired on expropriation purposes, where 
damage may have occurred and is compensated through the influence rule, there has been an 
empirical study of Trafikverket´s property acquisitions. Furthermore, Malmberget has been 
included in efforts to highlight the extent of land acquisition where properties may be subject 
to damages under the influence rule. 
 
In the empirical study, 166 properties acquired by Trafikverket in the past three years have 
been studied. 44 of these have been acquired for the construction of roads or railroads, whose 
activities may have resulted in a value decrease on the properties acquired. 122 properties 
were probably acquired as a result of environmental damage. 
 
Results from the study show that the influence rule might have been used in several 
acquisitions made in recent years and therefore had an impact on the total compensation. As 
the full compensation does not get the surcharge of 25%, the compensation as mentioned 
earlier becomes inconsistent. This does not seem reasonable when the motive behind the 
proposition was to strengthen the ownership. Thus, it should be the loss of the owner right 
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that gets compensated and therefore the compensation through the influence rule also should 
be given the surcharge. 
Examensarbete  
  
  Titel: Ersättning enligt expropriationslagen   
Författare: Daniel Bernebrant och Alexander Ljung  
Institution: Fastigheter och byggande  
Examensarbete Kandidatnivå nummer: 144  
Handledare: Thomas Kalbro  
Nyckelord: expropriation, företagsskada, ersättning vid expropriation, fastighetsförvärv  
   
Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur stor inverkan företagsskada kan ha på den totala 
ersättningen vid förvärv på expropriationsgrunder och i vilken omfattning förvärv av hela 
fastigheter, där företagsskada kan ha förekommit, har skett. Företagsskada är den 
värdeminskning en verksamhet, vilken expropriation sker för, leder till på fastighet som ska 
förvärvas. Denna skada ska ersättas enligt influensregeln i expropriationslagen (1972:719).   
 
Anledning till att företagsskada har påverkan på den totala ersättningen är att det inte utgår 
något påslag för ersättning enligt influensregeln, medan det för tre år sedan instiftades ett 
påslag om 25 % i expropriationslagen (ExL) för den ersättning som ska utgå för fastighetens 
värde vid förvärvstillfället. Det starkaste motivet till att införa detta påslag var att stärka 
äganderätten för fastighetsägare när deras fastigheter förvärvas på expropriationsgrunder. 
Skillnaden med påslaget kan leda till att ersättningen blir inkonsekvent, beroende på om 
företagsskada föreligger eller inte.  
 
Att det uppkommer en skillnad i den totala ersättningen har framkommit i studier av ExL och 
dess propositioner. Vidare framkommer det av miljöbalken att fastigheter som förvärvas i sin 
helhet till följd av miljöskada, d.v.s. verksamhet som leder till skada på annan fastighet, även 
denna ska ersättas enligt influensregeln och inte ges något påslag.   
 
För att undersöka hur många fastigheter som har förvärvats på expropriationsgrunder, där 
skada som ska ersättas enligt influensregeln kan ha uppkommit, har en empirisk studie av 
Trafikverkets fastighetsförvärv gjorts. Vidare har även Malmberget inkluderats i arbetet för 
att belysa omfattning av fastighetsförvärv där fastigheter kan vara utsatta för skada enligt 
influensregeln. 
 
I den empiriska studien har 166 fastigheter förvärvade av Trafikverket under de tre senaste 
åren undersökts. 44 styckena av dessa har förvärvats för att uppföra anläggning, vars 
verksamhet kan ha lett till företagsskada på förvärvad fastighet. 122 styckena har troligen 
förvärvats till följd av miljöskada.  
 
Resultatet från studien visar att influensregeln kan ha använts vid flertalet förvärv under de 
senaste åren och därför haft en påverkan på den totala ersättningen. I och med att ersättningen 
i sin helhet inte ges påslaget om 25 % blir ersättningen som tidigare nämnt inkonsekvent. 
Detta känns inte skäligt då det i propositionen framgår att det är äganderätten som ska stärkas. 
Således bör det vid förlorande av äganderätt, till följd av förvärv på expropriationsgrunder, 
utgå ett påslag även för ersättning som ska bestämmas enligt influensregeln.  
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1. Inledning 
 
I inledningen kommer bakgrunden, syftet och frågeställningar till arbetet att presenteras. 
Vidare kommer även metoden som har använts att beskrivas och de avgränsningar som har 
gjorts. Slutligen kommer en disposition av arbetet att ges.  
 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige innehas fastigheter med äganderätt. Detta innebär att ägare till fastighet har rätt att 
använda sin fastighet, utesluta andra från den och att överlåta den (Sjödin m.fl., 2007). 
Äganderätt till fastighet överlåts oftast via förvärv efter överenskommelse mellan säljare och 
köpare. Förvärv kan dock ske utan frivillig överenskommelse och emot fastighetsägares vilja, 
men detta kräver stöd i lag. Denna form av förvärv benämns som expropriation 
(Nationalencyklopedin, 2013).  
 
Den första självständiga lagstiftningen som möjliggjorde expropriation kom år 1845. I denna 
framgick det att ersättning skulle utgå för intrång i äganderätten och bestämdes till 
fastighetens värde med ett påslag om 50 %. Detta påslag försvann i den första revideringen av 
lagen. Expropriationslagstiftningen har sedan dess ytterligare reviderats och ersatts av andra 
lagar, med den genomgående trenden att ersättningen skulle sänkas, då den ansetts vara för 
hög (SOU 2007:29, s.17-20).  
 
En av ändringarna gjordes vid införandet av 1971 års Expropriationslag (ExL 1972:719). Då 
instiftades bland annat influensregeln. I och med införandet av denna regel delades ersättning 
vid expropriation upp i två huvudsakliga poster, som tillsammans ska motsvara fastighetens 
värde utan inverkan från expropriation. Dessa två poster är: 
 
a) ersättning för fastighetens värde vid förvärvstillfället. 
b) ersättning för den eventuella värdeminskning expropriationen medför, även kallat 
företagsskada. 
 
Värdeminskning eller företagsskada uppkommer till följd av den verksamhet som 
expropriation sker för och kan exempelvis vara trafik som medför buller på fastighet. Det är 
denna värdeminskning som ersätts enligt influensregeln (Prop. 1971:122, s. 221).    
 
År 2010 skedde den senaste revideringen av ExL gällande ersättningsfrågor. Denna var till 
skillnad från tidigare revideringar avsedd att stärka äganderätten. Detta ansågs kunna uppnås 
genom att ersättningsposten för fastighets marknadsvärde, vid förvärvstillfället, skulle ges ett 
påslag om 25 %. Detta påslag inbegriper ej den värdeminskning som kan ha följt av 
expropriationen och ska ersättas enligt influensregeln (Prop. 2009/10:162, s.65-66).  Således 
är den totala ersättningen olika för en och samma fastighet beroende på om företagsskada 
föreligger eller inte.  
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1.2 Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur ofta förvärv av hela fastigheter sker med hjälp av 
expropriation, eller överenskommelser, där ersättningsreglerna i ExL är tillämpliga. Genom 
att undersöka hur ofta dessa olika regler är applicerbara kommer det framgå hur ofta 
influensregeln är användbar. Anledningen till varför detta är av intresse, är att ersättning i de 
fall företagsskada föreligger blir mindre än vad den skulle blivit om företagsskada inte 
förekommit.   
 

1.3 Frågeställningar 
 
De frågor som detta arbete kretsar kring är: 
 

• Vid vilka förvärvssituationer kan ersättning grundas i ExL? 
• Hur ofta förvärvas fastigheter där ersättningsreglerna i ExL kan vara tillämpliga? 

 
I diskussionen kommer även följande fråga att tas upp: 
 

• Är det rimligt att en fastighet som exproprieras i sin helhet, som lider av 
företagsskada, inte ersätts med samma ersättning som den skulle om företagsskada 
inte förelåg? 
 

1.4 Metod   
 
Arbetet inleddes med att studera ExL och de olika utredningar som legat till grund för denna. 
Detta för att få en djupare förståelse till varför lagstiftningen ser ut som den gör idag. Även 
andra rättsområden som möjliggör expropriation har behandlats, då dessa hänvisar till ExL 
gällande ersättningsfrågor.   
 
För att få en uppfattning om hur och i vilka situationer ExL används, gällande 
ersättningsfrågor, undersöktes det hur detta behandlats och är planerat att behandlas i 
Malmberget. På denna ort har det till följd av LKAB:s utökande gruvdrift blivit aktuellt att 
förvärva fastigheter som skadats av företaget. Denna undersökning har gjorts med hjälp av 
dokumentär om området och ämnet, samarbetsavtal mellan kommun och gruvbolaget LKAB 
samt mailkontakt med LKAB.  
 
Trafikverket har tillhandahållit en kontaktperson och en lista av fastigheter myndigheten har 
förvärvat under de tre senaste åren. Anledningen till detta var att undersöka orsakerna till 
förvärven och vilka av ExL:s ersättningsregler som kunnat vara applicerbara. Undersökningen 
har gjorts genom att jämföra listan av fastigheter med Lantmäteriets fastighetsregister och 
fastighetskartor. Resultatet av detta blev en klassificering av förvärvssituationer och en 
sammanställning av dessa.  
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1.5 Avgränsningar 
 

Arbetet har begränsats till att behandla ersättning vid förvärv av hela fastigheter, med direkt 
eller indirekt stöd av ExL. I kapitlet om Malmberget har endast området i stort behandlats, hur 
många förvärv som har gjorts och samarbetsavtalets riktlinjer gällande ersättning. Detta för att 
belysa hur ofta ersättningsreglerna kring företagsskada kan komma att vara användbara i 
framtiden på denna ort.  
 
De enskilda förvärv som behandlats är de som gjorts av Trafikverket. Dessa förvärv har 
begränsats till de som skett under de tre senaste åren. Den tidsmässiga begränsningen är 
motiverad av att det för tre år sedan, år 2010, trädde i kraft nya ersättningsregler i ExL. De 
förvärv som inte kunnat kategoriseras har utelämnats från denna studie. 

1.6 Disposition 
 
I arbetets följande kapitel har expropriation definierats, därefter följer en redogörelse av 
berörd lagstiftning. Efter dessa inledande teoriavsnitt kommer en kort genomgång av 
fastighetsförvärven till följd av LKAB:s utökade gruvdrift i Malmberget. Därefter kommer 
vår empiriska studie av Trafikverkets fastighetsförvärv under de tre senaste åren att 
presenteras. 
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2. Expropriationslagen (1972:719) 
 
För att kunna expropriera en fastighet måste tillstånd till detta ges. Rätt att ansöka om det har i 
stort sett vem som helst, enligt expropriationslagen (ExL). Oftast ansöker det offentliga om 
det, men i vissa fall söker även privata aktörer om rätten att expropriera. Då privata aktörer 
ansöker måste de på ett betryggande sätt kunna påvisa att den exproprierade marken kommer 
användas på ett ändamålsenligt sätt. De som beviljar dessa ansökningar är i regel regeringen, 
men i vissa fall kan även förvaltningsmyndigheter besluta om expropriation. Eftersom 
expropriation är myndighetsutövande genom beslut, är det möjligt att överklaga (Regeringen, 
2013). Ett sådant mål i Mark- och miljödomstolen har en styckkostnad för samhället om 
42 014 kr (DV Rapport 2012:1).  
 
De ändamål expropriation får ske för och de villkor som måste vara uppfyllda för att 
expropriation ska beviljas återfinns i ExL:s andra kapitel. Dessa ändamål och villkor samt den 
ersättning som ska utgå när ersättningsreglerna i ExL är tillämpliga kommer närmare att 
behandlas nedan. 
 
 

2.1 Expropriationsändamål 
 

Expropriation är tvångsvis förvärv av fast egendom, som endast får ske för vissa ändamål. 
Dessa räknas upp i ExL:s andra kapitel: 
 

• Tätbebyggelse  
• Kommunikationsändamål 
• Elektrisk kraft, värme, vatten och avlopp m.m. 
• Försvarsändamål 
• Grov vanvård av fastigheter 
• Näringsverksamhet 
• Skydds- och säkerhetsområden 
• Nationalpark, naturreservat och naturminne 
• Bevarande av historisk eller kulturhistorisk bebyggelse eller fast fornlämning 
• Idrott eller friluftsliv 
• Allmän fiskevård 
• Värdestegringsexpropriation 

 
Det finns även en generalklausul vilken möjliggör expropriation även om ändamålet faller 
utanför de ovan nämnda kategorierna. Rekvisitet för åtgärden är att den är av ”väsentlig 
betydelse för riket, orten eller för viss befolkningsgrupp”. Exempel som ges i förarbetena är 
samlingslokaler, barnstugor, personalbostäder m.m.(Kalbro, 2007, s.116,120).  
 
Det finns även annan lagstiftning som möjliggör expropriation. I dessa lagar redogörs det 
mera i detalj när expropriation kan bli aktuellt. 
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2.1.1 Minerallagen 7 kap. (1991:45) 
 

Minerallagen gör gällande att om en fastighet lider synnerligt men till följd av att mark tas i 
anspråk genom ett koncessionsbeslut, har fastighetsägaren på begäran rätt att få sin fastighet 
inlöst av koncessionshavaren.  
 
Om koncessionshavare ej inom tio år efter att beslut om bearbetningskoncession tagits sökt 
markanvisning, som behövs för att bryta malm, blir denne skyldig att lösa in de fastigheter 
som ligger inom koncessionsområdet, på fastighetsägares begäran. Denna begäran ska göras 
innan markanvisningsbeslut har tagits, i annat fall krävs samtycke från koncessionshavare.  
 
Rätten att få sin fastighet inlöst gäller inte om koncessionshavaren kan visa att denne inte 
behöver en markanvisning, beroende på att en tidigare given markanvisning är bättre lämpad 
för ändamålet. Detta kan bli aktuellt vid malmbrytning, där en befintlig gruvingång med 
fördel kan används även för det nya koncessionsområdet. 
 

2.2 Behovs- och lämplighetsvillkor 
 
Även om ändamålet är uppfyllt finns det ytterligare kriterier i ExL:s andra kapitel som måste 
vara uppfyllda för att expropriation ska bli aktuellt. I 12§ framgår det att 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[…]” är expropriation 
inte aktuellt. Syftet med denna paragraf är att expropriation ska undvikas i de fall det är 
möjligt och att olägenheter ska undvikas i den mån det är möjligt när fastigheter exproprieras. 
Expropriation kan undvikas genom överenskommelse om förvärv. Om överenskommelse inte 
kan slutas är expropriation endast aktuellt om seriösa förhandlingar om förvärv har förts. För 
att minska olägenheter med expropriation får omfattningen av denna inte vara större än vad 
som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet. Vidare måste den aktuella lokaliseringen för 
expropriationen vara den enda som kan uppfylla ändamålet. Förutom det ovan nämnda ska 
även expropriationen leda till samhällsekonomisk lönsamhet och för att skydda den enskilde 
ska även en intresseavvägning mellan dennes och det allmännas intressen göras. Noteras ska 
att speciallagstiftningar har företräde framför ExL i de fall som speciallagstiftningar är 
applicerbara, Lex specialis (Kalbro, 2007, s.121-122). 
 

2.3 Ersättningsregler 
 
Nedan kommer lagstiftning gällande ersättning enligt ExL att behandlas. Dessa återfinns i 
ExL:s fjärde kapitel. Från detta kapitel är det två paragrafer som är väsentliga för detta arbete. 
Dessa är ExL 4:1 som behandlar ersättning till följd av expropriationen av mark och ExL 4:2 
som innehåller bestämmelser om ersättning till följd av företagsskada. Vad dessa paragrafer 
ersätter kommer att belysas genom exempel. Dessa ersättningsregler är utöver att vara 
tillämpliga vid expropriation, även tillämpliga i de fall de är hänvisade till från andra lagrum. 
Exempel på dessa är lagen om byggande av järnväg (1995:1649), väglagen (1971:948), 
minerallagen (1991:45) och miljöbalken (1998:808). 
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2.3.1 Expropriationslagen 4:1 
 
Ersättningen som utgår från den exproprierande till ägaren av mark, som exproprieras, 
grundar sig i fastighetens marknadsvärde innan expropriation blev aktuellt, löseskilling. Det 
som ersätts enligt ExL 4:1 är marknadsvärdet fastigheten har då expropriationsmålet slutligen 
avgörs (Prop. 1971:122, s.177). Detta marknadsvärde ska även ges ett schablonpåslag om 25 
%. Paragrafen ersätter även övrig skada som uppkommer genom expropriationen. Med detta 
menas endast skada av ekonomisk art, till exempel flyttkostnader eller andra utgifter som 
följer direkt av expropriationen. För övrig skada ska ej påslag om 25 % utgå (Prop. 
2009/10:162, s.41). 
 

2.3.2 Expropriationslagen 4:2 - Influensregeln 
 
När expropriation genomförs tas mark i anspråk för den verksamhet som ska bedrivas. Denna 
verksamhet kan leda till en värdeminskning på fastigheten, detta benämns som företagsskada. 
Skadan kan utgöras av exempelvis buller från trafik eller skakningar till följd av gruvdrift. Det 
är denna skada som kan ersättas i ExL 4:2. 
 
Företagsskada ersätts endast då det anses skäligt med hänsyn till det allmän- eller ortsvanliga. 
Ortsvanlighet bedöms efter förhållande som finns på orten medan allmänvanlighet bedöms 
genom att jämföra med likartad inverkan under jämförliga förhållanden. Vidare ska företaget 
ha en väsentlig inverkan på fastighetens marknadsvärde för att vara ersättningsgill. Detta 
innebär att företagsskada inte alltid är ersättningsgillt (Prop. 2009/10:162, s.41-42).   
  
Vid bestämmande av ersättning räknas företagsskada in i löseskillingen. Löseskillingen delas 
då upp i två poster som bör hållas åtskiljda vid beräkning av ersättning.  Dels den ersättning 
som bestäms enligt ExL 4:1 och ges påslag om 25 %, dels den för företagsskada vilken ej 
innefattar något påslag om 25 %. Anledningen till varför schablonpåslag på företagsskada inte 
föreligger, är att denna önskas jämställas med miljöskada enligt miljöbalken (MB) 32:1, då 
företags- och miljöskada kan grunda sig i samma skada (Prop. 2009/10:162, s.41-42). Denna 
skada skulle kunna vara buller. Det som skiljer miljöskada från företagsskada är att 
verksamheten som ger upphov till skadan inte bedrivs på den utsatta fastigheten, utan på en 
närbelägen fastighet. Om denna miljöskada leder till att fastigheten i sin helhet blir onyttig för 
dess ägare, ska denna ha rätt att få sin fastighet inlöst enligt MB 32:11 . Ersättning för detta 
bestäms utifrån influensregeln.  
 
En verksamhet kan även vara till nytta för fastigheten och är då en så kallad företagsnytta. 
Detta kan vara fallet när det på en skogsbruksfastighet utan befintlig väg, uppförs en väg 
genom expropriation. Effekten av vägens uppförande blir att fastighetens tillgänglighet 
förbättras, vilket bör öka marknadsvärdet. I likhet med företagsskada ska företagsnytta inte 
heller påverka den ersättning fastighetsägare får, i de fall företaget inte är att anse som orts- 
eller allmänvanligt. Således ska fastighetsägare inte kunna tillgodoräkna sig denna 
värdeökning (Kalbro, 2007, s.125-127).   
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2.4 Exempel på förvärvssituationer 
 
För att belysa hur ExL 4:1 och 4:2 ska tillämpas ges här vissa exempel.  
 
Över en fastighet, som innehas med äganderätt, ska en motorväg byggas. Motorvägens 
sträckning är rakt över tomten, se Figur 1, vilket leder till att mark från fastigheten kommer 
att förvärvas för att anlägga vägen. En följd av att anlägga motorvägen blir att företaget som 
bedrivs där, motortrafik, ger upphov till buller, vilket leder till en väsentlig värdesänkning av 
fastighetens marknadsvärde, företagsskada. Bullret leder till att fastigheten i sin helhet måste 
förvärvas då den inte längre kan användas ändamålsenligt. Buller från en mycket närbelägen 
motorväg är inte att anse som orts- eller allmänvanligt och är således ersättningsgill.   
 

 
 
 
 

 
Figur 1 – Exempelbild företagsskada 
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2.4.1 Exempel 1 
 
Värdet på tomten, utan inverkan från expropriationsföretaget, är 100 000 kr. På grund av 
företagsskadan har marknadsvärdet på fastigheten sjunkit med 80 000 kr till 20 000 kr. 
Löseskillingen är 100 000 kr och schablonpåslaget läggs då på 20 000 kr, vilket är 
fastighetens marknadsvärde med företagsskadan vid förvärvstillfället. Detta resulterar i 
ersättning som redovisas i beräkning nedan och i diagrammet, se Figur 2. 
 

 
 

Ersättning = 20 000 × 1,25 + 80 000 = 105 000kr 
 
 
 

 
Figur 2 - Beräkningsexempel 1 

 
 

 
Det effektiva påslaget blir 5 % på marknadsvärdet. 
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2.4.2 Exempel 2 
 
Om samma fastighet istället påverkats i mindre utsträckning av verksamheten. Till exempel 
till en sådan grad att fastigheten endast sjunkit i värde med 20 000 kr till 80 000 kr, blir 
ersättningen som följer av uträkning nedan och diagrammet, se Figur 3. 
 

 
 

Ersättning = 80 000 × 1,25 + 20 000 = 120 000kr 
 
 
 

 
Figur 3 - Beräkningsexempel 2 

 
 

 
Det effektiva påslaget blir 20 % på marknadsvärdet. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Fastighetsvärde
utan

företagsskada

Fastighetsvärde
med

företagsskada

Ersättning

Påslag, fastighetsvärde *
25%

Företagsskada

Fastighetsvärde



 

 17 

3. Fastighetsförvärv i Malmberget/Gällivare 
 
 
I Malmberget pågår en expanderande gruvdrift av det statligt ägda gruvbolaget LKAB. 
Verksamheten ger upphov till företags- och miljöskador som kommer leda till att många 
fastigheter på orten kommer att bli onyttiga för dess ägare och därför förvärvas av LKAB. 
Nedan kommer påverkan från verksamheten att beskrivas och hur kommande 
fastighetsförvärv är tänkta att lösas gällande ersättningsfrågan.   
 
 

 
Bild 1 - Avvecklingsplan Malmberget 

 

3.1 Bakgrund 
 
Malmberget är en ort belägen i Gällivare kommun nära berget Dundret. Orten växte fram som 
ett gruvsamhälle i slutet av 1800-talet (Norrbottens museum, 2013) och gruvbolaget LKAB 
har brutit malm på orten sedan dess (LKAB, 2013). Än idag är LKAB en av de största 
arbetsgivarna på orten (SCF, 2013). 
 
Med åren expanderade gruvverksamheten, vilket omkring år 1960 ledde till att LKAB ansökte 
om tillstånd att bryta malm under stadsplanerat område. Under de följande decennierna har 
fler områden successivt blivit berörda av LKAB:s utökande verksamhet och ett flertal 
byggnader har behövt rivas och omlokaliseras.( Norrbottens museum, 2013) Idag präglas 
orten av Kaptensgropen som delar Malmberget i två delar, se Bild 1 (Dokumentär, 2013).  
 
Utöver att brytningen gett upphov till stora gropar, ger verksamheten även upphov till dagligt 
buller och skalv (Dokumentär, 2013). I och med dessa följder av LKAB:s expansion har det 
blivit aktuellt att ta beslut om stadens framtid. Redan har 160 fastigheter förvärvats av LKAB 
(Mossberg, 2013) och fler förvärv kommer att bli aktuella. Med anledning av detta har ett 
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samarbetsavtal mellan Gällivare kommun och LKAB tagits fram som bland annat innehåller 
en avvecklingsplan, se Bild 1 (Samarbetsavtal, 2012).   

3.2 Ersättning och avveckling 
 
Eftersom de bostäder och olika verksamheter som berörs av gruvdriften inte längre kommer 
kunna nyttjas ändamålsenligt, behöver dessa flyttas. För att tillgodose de drabbades intressen 
har kommunen och LKAB i samarbetsavtalet bland annat satt riktlinjer för hur ersättningen 
till fastighetsägarna ska bestämmas. Dessa riktlinjer gör gällande att ersättningen ska 
bestämmas enligt ExL:s ersättningsregler, där värdering som ska ligga till grund för 
fastighetens värde ska ske med ortsprismetoden. Ortprismetoden innebär att värdering av 
fastighet sker med jämförelse av jämförbara fastigheter (Kalbro, 2007, s.123). Det framgår 
vidare i avtalet att fastigheten ska värderas som den inte låg i det område den ligger, där 
påverkan från gruvdriften är stor. Istället ska den värderas som den låg i ett annat område på 
orten som inte är utsatt för skada från gruvdriften (Samarbetsavtal, 2012). Från dokumentär 
om området framgår det dock att hela Malmberget är påverkat av buller från dagliga 
sprängningar i gruvan (Dokumentär, 2013). Omfattningen av detta buller, i kombination med 
skakningar, är inte att anse som orts- eller allmänvanligt. Vilket i de fall skadan är av 
väsentlig art skulle leda till att vara ersättningsgill miljö- eller företagsskada.  
  
I samarbetsavtalet finns även en plan i vilken det framgår när olika områden är planerade att 
avvecklas. Den innehåller även en ambition om att ingen ska ha stängslet som granne 
(Samarbetsavtal, 2012). Med denna ambition skulle det vid ytterligare ras bli nödvändigt att 
avveckla områden tidigare än planerat för att kunna bibehålla säkerhetszonen och således 
ambitionen. Risken för ytterligare ras leder även till en osäkerhet för fastighetsägarna på 
orten, då de inte vet hur länge de kommer kunna bo kvar (Dokumentär, 2013). Osäkerheten 
som fastighetsägarna känner är troligen den samma som potentiella köpare till fastigheterna 
skulle känna. Med detta i bakgrund är det inte orimligt att osäkerheten till följd av den 
utökande gruvdriften skulle leda till ett lägre marknadsvärde på fastigheterna.  
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4. Fastighetsförvärv av Trafikverket 
 
 
Trafikverket bildades år 2010 efter en hopslagning av flera myndigheter som arbetade inom 
infrastruktur. Bland dessa återfanns bland annat Banverket, Rikstrafiken och Vägverket 
(Trafikverket, 2013a).  
 
Den nya myndigheten har således fått ett mer vidsträckt ansvarsområde än vad de enskilt 
tidigare hade, då den numera har ett övergripande ansvar för samtliga trafikslag. Ett av dessa 
områden är planering och byggandet av statens vägar och järnvägar för att uppfylla 
allmänhetens behov av goda och tillgängliga kommunikationer. Att anlägga statliga vägar och 
järnvägar är omfattande projekt som ofta berör stora landarealer. Detta medför ofta att annans 
mark behöver tas i anspråk för att tillgodose ändamålet (Trafikverket, 2013a). 
 

4.1 Ianspråktagande av mark 
 
En förutsättning för att kunna påbörja byggande av väg eller järnväg är att väg- eller 
järnvägsplan har upprättats, enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Dessa 
reglerar bland annat hur mycket mark som får tas i anspråk och ger Trafikverket rätt att 
förvärva den. Vid anläggande av vägar behöver inte marken nödvändigtvis förvärvas. Istället 
kan upplåtelse av mark ske med hjälp av vägrätt. Innerbörden av detta är att Trafikverket har 
rätt att uppföra väg utan att de själva äger marken. Men i de fall vägrätten leder till att 
fastigheten lider synnerligt men ska Trafikverket på fastighetsägarens begäran lösa in hela 
fastigheten. Utrymme finns även för Trafikverket att förvärva fastigheten på eget initiativ 
under förutsättning att synnerligt men uppkommit på fastigheten och fastighetsägaren inte har 
beaktansvärda skäl att behålla den. Synnerligt men i dessa fall är exempelvis påtagligt buller 
som uppkommer till följd av trafik på väg. Vid byggande av järnväg saknas däremot 
möjligheten att uppföra anläggning utan äganderätt. I de fall äganderätt ska överföras till 
Trafikverket, via överenskommelse om förvärv eller expropriation, grundas ersättningen i 
ExL:s fjärde kapitel (Trafikverket, 2013b). 
 

4.2 Empirisk studie 
 
Studien har i syfte att undersöka vilka förvärvssituationer som har uppstått vid Trafikverkets 
fastighetsförvärv, för att utröna hur ofta de olika ersättningsreglerna i ExL har kunnat vara 
applicerbara. Studien har gjorts genom att undersöka 166 fastighetsförvärv som har 
tillhandahållits i en lista från Trafikverket, vilken redovisas i Bilaga 1. Dessa förvärv är 
begränsade till de som skett under de tre senaste åren, det vill säga efter införandet av de nya 
ersättningsreglerna i ExL år 2010.  
 
 
 
 
  



 

 20 

4.2.1 Kategorisering av förvärvssituationer 
 
Fastigheterna på listan har studerats i Lantmäteriets fastighetsregister och fastighetskartor för 
att kunna kategorisera motiven till förvärv. 
 
Fastighetsförvärven har delats in i två huvudkategorier:  
 
a) till följd av anläggande av väg eller järnväg på fastighet, där företagsskada kan ha 
förekommit.  
b) till följd av miljöskada från verksamhet på annan fastighet.  
 
De fastigheter som förvärvats för uppförande av väg eller järnväg har alltså fysiskt använts för 
att uppföra infrastruktursanläggningar. Verksamhet som bedrivs på dessa kan ge upphov till 
företagsskada och således ha inverkan på ersättningen.  
 
Fastigheterna som tillhör den andra kategorin har inget direkt fysiskt samband med 
anläggandet av väg eller järnväg. Förvärven i dessa fall kan grunda sig i miljöskador som är 
så grava att de leder till förvärv, inlösen, enligt MB.  
 
Nedan kommer några av fastigheterna som Trafikverket förvärvat att presenteras och 
motivering till klassificering av dessa att ges. 
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4.2.2 Kramfors 
 
I Kramfors har en fastighet, Kramfors Kärr 1:89, förvärvats till följd av uppförande av väg.  
 
 
 

 
Bild 2 - Avser Kärr 1:89 

 
 
Vägen går rakt igenom fastigheten och ger upphov till buller, se Bild 2. Detta kan ha en 
negativ inverkan på fastighetens värde vilket leder till att företagsskada kan föreligga. 
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4.2.3 Sundsvall Nolby 
 
 
I Nolby har flera fastigheter förvärvats längs järnvägen, dessa är Sundsvall Nolby 5:102, 
5:103 och 5:133. 
 
 
 

 
Bild 3 – Avser Nolby 5:102, 5:103 och 5:133 

 
Vid förvärvstillfället av fastigheterna var ingen järnväg planerad att byggas på dessa. Således 
skedde inte förvärv för att ta mark i anspråk utan troligen till följd av miljöskada, i form av 
buller, från järnvägen, se bild 5. Ingen företagsskada förekommer på fastigheterna eftersom 
ingen anläggning har uppförts på dessa. 
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4.2.4 Sundsvall Njurunda-Prästbol och Dingersjö 
 
I Njurunda har fem fastigheter förvärvats, dessa är Sundsvall Njurunda-Prästbol 1:95 och 1:78 
samt Dingersjö 3:132, 15:4 och 15:8. 
 
 

 
Bild 4 - Avser Sundsvall Njurunda-Prästbol 1:95 och 1:78 samt Dingersjö 3:132, 15:4 och 15:8 

 
De västliga fastigheterna, 1:95 och 1:78, ligger båda inom område där allmän väg, E4:an, 
kommer att uppföras. Således har mark behövt förvärvats från dessa fastigheter för att anlägga 
vägen, se bild 6. Fastigheten utsätts då för buller från trafiken, som kommer bedrivas på 
vägen, vilket i sådana fall skulle kunna ge upphov till en värdeminskning på fastigheten, 
företagsskada. 
 
Fastigheterna belägna i kartans östliga del, 3:132, 15:4 och 15:8, har inte förvärvats för att 
uppföra vägen. Däremot borde de påverkas av buller från vägen som för dessa fastigheter 
kommer utgöra en miljöskada. Denna skada bör troligen ha legat till grund för förvärven av 
dessa fastigheter.   
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4.2.5 Sundsvall, Skönsmon 
 
I Sundsvall har flertalet fastigheter förvärvats av Trafikverket i ett sammanhängande område. 
De fastigheter som kommer beskrivas närmare är Sundsvall Skönsmon 3:45, 3:46, 3:47 och 
3:48. 
 
 

 

 
Ingen mark från fastigheten 3:45 tas i anspråk vid anläggande av vägen, men den har trots det 
förvärvats av Trafikverket. Detta beror troligen på att den kommer att utsättas för miljöskada i 
huvudsak bestående av buller.  
 
Fastigheterna 3:46 och 3:47 ligger både i ett område där allmän väg är planerad att byggas, se 
bild 7. Således har Trafikverket förvärvat dessa fastigheter för att bygga vägen. Vägen 
kommer att ianspråkta stora delar av dessa fastigheter och kommer troligen leda till 
företagsskada på fastigheterna.  
 
Fastigheten som gränsar till järnvägen, 3:48, har efter förvärvet fastighetsreglerats. 
Regleringen som gjordes var överföring av den östligaste delen av fastigheten till en annan 
fastighet, ägd av Trafikverket, på vilken järnvägen ligger idag. Resterande del av 3:48 är den 
som syns på kartan. Ursprungsfastigheten bör då varit utsatt för företagsskada till följd av 
buller från järnvägen. 

Bild 5 - Avser Sundsvall Skönsmon 3:45, 3:46, 3:47 och 3:48 
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4.3 Statistik 
 
Efter genomgång av förvärvssituationerna för de 166 fastighetsförvärven har det framkommit 
att 122 av dessa förvärv kan ha varit till följd av miljöskada och 44 förvärv för att uppföra 
anläggning, där företagsskada kan ha förekommit. Uppkomsten av eventuell företags- eller 
miljöskada i denna studie grundar sig antingen i verksamhet från väg, järnväg eller både och. 
Fördelningen av detta presenteras i diagrammen nedan, se Figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         122 förvärv                  44 förvärv 
      
 
 
 
 
 
 
  

Figur 4 - Statistik över förvärv där verksamheter kan ha lett till skada 
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5. Resultat 
 
Nedan kommer resultaten från arbetet att presenteras. Dessa är uppdelade efter de olika 
områden som har behandlats: situationen i Malmberget, Trafikverkets fastighetsförvärv och 
ersättningsreglerna i expropriationslagen.   
 

5.1 Malmberget 
 
I Malmberget har 160 fastigheter förvärvats av LKAB till följd av deras utökande 
gruvverksamhet och flera fastigheter är planerade att förvärvas till följd av samma orsak. 
Dessa fastigheter kan ha minskat i värde till följd av den verksamhet som bedrivs i gruvan, 
vilka då bör vara utsatta för företagsskada eller miljöskada. Vid bestämmande av ersättning 
framgår det av samarbetsavtalet mellan kommun och LKAB att detta ska ske enligt ExL, med 
ortsprismetoden som värderingsmetod. Vidare finns tillägg i avtalet som gör gällande att 
fastigheterna ska värderas som om de låg i ett område, inom kommunen, som inte är utsatt för 
skada från gruvdriften.   
 

5.2 Trafikverket 
 
Av de 166 undersökta fastighetsförvärv gjorda av Trafikverket under de tre senaste åren har 
majoriteten antagligen skett till följd av miljöskador, efter uppförande av väg och järnväg i 
fastigheternas närhet. Cirka 27 % av fastigheterna, 44 styckena, har förvärvats för att uppföra 
infrastrukturanläggning. På dessa fastigheter kan ersättningsgill företagsskada ha uppstått. 
 

5.3 Ersättningsreglerna i expropriationslagen 
 
Ersättningsreglerna i ExL har visat sig vara applicera i flera olika situationer. Exempelvis vid 
expropriation, vid överenskommelser om förvärv som slutits istället för expropriation och vid 
inlösen av fastigheter till följd av miljöskada. Det har i arbetet även framkommit att 
influensregeln har kunnat vara applicerbar vid flera av dessa förvärvssituationer, antingen till 
följd av företagsskada som uppkommit på fastighet eller till följd av miljöskada som lett till 
inlösen av fastighet. Den värdesänkning av fastighet som sådan skada medför ska ersättas 
med belopp motsvarande värdesänkningen. Detta till skillnad från ersättningen som utgår 
enligt ExL 4:1, som inkluderar ett schablonpåslag om 25 %. Effekten av detta blir att de 
fastigheter som lider skada från verksamhet, och ska ersättas enligt influensregeln, får en lägre 
ersättning än om denna skada inte haft någon inverkan på fastighetens värde.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Malmberget 
 
I Malmberget kommer flera fastigheter att förvärvas av det statligt ägda företaget LKAB. 
Riktlinjer för hur ersättningen ska bestämmas framgår av samarbetsavtalet. Enligt denna ska 
ersättningen bestämmas enligt ExL och den värderingsmetod som ska ligga till grund för 
fastighetens värde är ortprismetoden. Vid värdering ska de jämförbara fastigheterna inte vara 
påverkade av gruvdriften om fastigheten ska värderas till det värde den skulle haft utan 
inverkan av gruvdriften. Frågan som dyker upp är om det finns underlag för detta. Gällivare 
kommun har inte ett överflöd av jämförbara fastigheter och många av dessa berörs av 
LKAB:s utökande gruvdrift.  Om de andra fastigheterna, som ska ligga till grund för 
värderingen, även de är påverkade av gruvdriften, kommer fastigheterna som ska ersättas inte 
bli ersatta med det värde de skulle ha haft utan inverkan från gruvdriften. 
 
Genom att fastigheterna är tänkta att ersättas som om de inte var påverkade av gruvdriften, 
vilket ger upphov till företagsskada, har influensregeln kringgåtts. Konsekvensen av detta blir 
att dessa fastigheter enligt avtalet kommer att erhålla en högre ersättning än om fastigheterna 
skulle ha värderats efter rådande omständigheter. Frågan är här varför LKAB gått med på att 
betala högre ersättning än vad de enligt lag är tvungna att göra. Det skulle kunna bero på att 
det är enklare att sluta överenskommelser om förvärv, om fastighetsägarna vet att de får högre 
ersättning än vad de skulle få vid expropriation. En annan fördel med valet av ersättningsform 
är att de inte behöver värdera skadan av företaget på varje enskild fastighet. Det skulle kunna 
framkomma att olika fastigheter inom samma område har olika grad av företagsskada. 
Effekten av detta skulle bli att det effektiva påslaget, som grundas i ExL 4:1, skulle variera 
mellan de olika fastigheterna. Frågan som uppkommer i detta scenario är om det är skäligt att 
företagsskada ska påverka det effektiva påslaget.  

6.2 Trafikverket 
 
Trafikverket har förvärvat flera fastigheter under de senaste åren, ett flertal av dessa har 
kunnat vara påverkade av företagsskada. I en del av dessa fall har troligen företagsskadan 
varit ersättningsgill och på så sätt kunnat påverka det effektiva påslaget som följer av 
schablonpåslaget i ExL 4:1. 
 
En majoritet av förvärven som har gjorts har troligen varit till följd av miljöskada. Dessa 
fastigheter har i likhet med de övriga förvärven som behandlats i detta arbete förvärvats i sin 
helhet. Ersättning som ska utgå för miljöskada bestäms enligt influensregeln, där inget påslag 
ges.  
 
Vid bestämmande av ersättning för företags- eller miljöskada inkluderas alltså inget påslag 
om 25 %. Frågan är om det är rimligt att en fastighet som förvärvas i sin helhet, där 
äganderätten överförs, ska ersättas olika beroende på om verksamhet har lett till skada på 
fastigheten eller inte. Ur samhällets synvinkel är skadan som uppkommer på fastighet inte av 
direkt intresse, utan endast en konsekvens av anläggande av väg eller järnväg. Då kan det 
finnas skäligt att denna skada, i likhet vid uppkomst av andra skador, ska ersättas enligt 
skadeståndsprinciper, utan något påslag. För fastighetsägare bör orsaken till förvärv och om 
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skada uppkommer på fastigheten i slutändan vara irrelevant, denne mister hur som helst 
äganderätten till sin fastighet, till följd av uppförande av väg eller järnväg. 
 

6.3 Ersättningsreglerna i expropriationslagen 
 
Ersättning vid expropriation är reglerat i ExL, för att säkerställa den ersättning som den 
exproprierade ska få för förlusten av äganderätten till sin fastighet. Tendenserna i reformerna 
inom detta område har fram till den senaste ändringen varit att ersättningen ska minskas. 
Motivet till att höja ersättning för fastighetens marknadsvärde, vid förvärvstillfälle, med 25 % 
i den senaste reformen var bland annat att stärka äganderätten. Dock föreligger det vara så att 
fastigheter som förvärvats på expropriationsgrunder även kan lida av ersättningsgill 
företagsskada. För den värdesänkning verksamhet medför utgår som tidigare behandlat inget 
påslag om 25 %. Följden av detta blir att den tänkta höjningen av ersättning i den senaste 
reformen inte får fullt genomslag, i de fall ersättningsgill företagsskada förekommer. Som 
belyst av exempel tidigare i arbetet kan det effektiva påslaget variera kraftigt beroende på om 
företagsskadan är stor eller liten.  
 
Även om reformen inte siktade in sig på förvärv till följd av miljöskada, framgick det av 
förarbetena att företagsskada och miljöskada önskades jämställas. Detta känns ganska 
naturligt då det är samma typ av skada som uppkommer på fastigheterna. Den enda skillnaden 
mellan dessa är egentligen var verksamheten som leder till skadan är belägen. Frågan är om 
det är skäligt att inga av dessa skador ges något påslag när hela fastigheter förvärvas.  
Konsekvensen är oberoende om dessa skador föreligger att fastighetsägaren förlorar 
äganderätten till sin fastighet och det var väl ändå detta schablonpåslaget skulle ersätta för att 
stärka äganderätten?  
 
För att stärka äganderätten för Sveriges fastighetsägare, i enlighet med motiven bakom den 
senaste reformen och ge en vad vi anser skälig ersättning. Är det nödvändigt att påslaget i 4:1 
även skulle ges för den ersättning som ska utgå enligt influensregeln, i de fall hela fastigheter 
förvärvas. På detta sätt skulle ersättningen grunda sig i själva intrånget i äganderätten och inte 
bero på skadan som verksamhet medför på fastigheten, vilket i sammanhanget är irrelevant.  



 

 29 
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7.2 Offentligt tryck 
 
DV Rapport 2012:1. Ansöknings- och kungörandeavgifter vid allmän domstol. 
 
Prop. 1971:122 
 
Prop. 2009/10:162. Ersättning vid expropriation.   
 
SFS 2010:832 
 
SOU 2007:29. Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? 
 

7.3 Tryckta källor 
 
Kalbro, Thomas. 2007. Markexploatering, tredje upplagan. Norstedts juridik. 
 
Sjödin m.fl. 2007. Markåtkomst och ersättning, andra upplagan. Norstedts juridik. 
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expropriation - KTH   
 
Samarbetsavtal, 2012  
Samarbetsavtal, Gällivare kommun och Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. 2013-04-10. 
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8. Bildkällor 
 
Bild på försättsblad  
Bild från: http://www.haggdanger.qrt.se/clip_image002.gif 
(2013-05-19) 
 
Bild 1 – Avvecklingsplan Malmberget 
Material från Kalbro, Thomas. Skapad av Gällivare kommun . 
 
Bild 2-5 - Områdeskartor 
Kartutdrag från Lantmäteriets fastighetsregister. 
(2013-04-29) 
 
Figur 1 – Exempelbild företagsskada 
Egen figur. 
 
Figur 2-3 – Beräkningsexempel 
Egna figurer. 
 
Figur 4 – Statistik över förvärv 
Egen figur. 
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Bilaga 1 
 
 
beteckning län församling överlåtelsedatum 
Alingsås VÄSTERBODARNA 1:212 Västra Götalands län Hemsjö 2010-07-06 
Askersund LERBÄCK 6:1 Örebro län Lerbäck 2012-08-31 
Askersund LERBÄCK 5:2 Örebro län Lerbäck 2012-09-27 
Askersund LERBÄCKS JÄRNVÄGSJORD 8:2 Örebro län Lerbäck 2012-10-19 
Askersund LERBÄCK 5:1 Örebro län Lerbäck 2012-10-26 
Askersund GÅLSJÖ 1:36 Örebro län Lerbäck 2012-10-26 
Boden SVARTBYN 8:69 Norrbottens län Överluleå 2010-07-08 
Boden RÅNEÅ-SUNDSNÄS 1:56 Norrbottens län Gunnarsbyn 2011-02-09 
Boden RÅNEÅ-SUNDSNÄS 1:61 Norrbottens län Gunnarsbyn 2011-11-15 
Bollnäs HULLSTA 2:4 Gävleborgs län Hanebo-Segersta 2010-10-04 
Bollnäs HANEBO KYRKBY 13:11 Gävleborgs län Hanebo-Segersta 2011-07-21 
Bollnäs GÄVERSTA 21:3 Gävleborgs län Hanebo-Segersta 2011-08-26 
Bollnäs KOLDEMO 30:16 Gävleborgs län Arbrå-Undersvik 2012-10-08 
Burlöv ÅKARP 1:75 Skåne län Burlöv 2011-04-18 
Burlöv ÅKARP 1:76 Skåne län Burlöv 2012-04-16 
Burlöv ÅKARP 2:363 Skåne län Burlöv 2012-05-29 
Dals-Ed SUND 1:243 Västra Götalands län Dals-Ed 2011-07-03 
Eskilstuna BROBY 7:19 Södermanlands län Hällby församling med  2010-09-27 

  
Tumbo och Råby-Rekarne 

 Eslöv ÖSLÖV 13:23 Skåne län Östra Onsjö 2010-11-01 
Eslöv STABBARP 4:41 Skåne län Östra Onsjö 2011-12-02 
Flen REMNA 1:13 Södermanlands län Mellösa 2012-07-16 
Gävle NÄRINGEN 10:7 Gävleborgs län Gävle Heliga Trefaldighet 2011-12-30 
Gävle FURUVIK 43:6 Gävleborgs län Gävle Staffan 2012-01-18 
Hallsberg STORA ÄLBERG 1:47 Örebro län Hallsberg 2013-02-08 
Hallsberg STORA ÄLBERG 1:17 Örebro län Hallsberg 2013-02-08 
Haninge TUNGELSTA 1:12 Stockholms län Västerhaninge-Muskö 2011-04-28 
Haninge ÅLSTA 36:1 Stockholms län Västerhaninge-Muskö 2011-04-28 
Helsingborg ARBOGAÅN 5 Skåne län Fleninge 2011-12-06 
Helsingborg ARBOGAÅN 4 Skåne län Fleninge 2012-03-19 
Hudiksvall MATNÄS 2:8 Gävleborgs län Forsa-Hög 2010-11-09 
Härnösand RAMVIK 3:19 Västernorrlands län Högsjö 2010-08-05 
Härnösand KITTJÄRN 2:5 Västernorrlands län Säbrå 2011-01-20 
Härnösand JÄRSTA 1:4 Västernorrlands län Säbrå 2011-01-20 
Härnösand JÄRSTA 4:11 Västernorrlands län Säbrå 2011-01-20 
Härnösand JÄRSTA 2:5 Västernorrlands län Säbrå 2011-01-20 
Härnösand JÄRSTA 2:2 Västernorrlands län Säbrå 2011-01-20 
Högsby VÄRLEBO 3:15 Kalmar län Långemåla 2010-05-17 
Höör ROLSBERGA 1:35 Skåne län Ringsjö, del 2010-05-31 
Höör BÖSTOFTA 3:19 Skåne län Ringsjö, del 2010-06-03 
Höör ROLSBERGA 19:3 Skåne län Ringsjö, del 2010-06-30 
Höör ROLSBERGA 19:7 Skåne län Ringsjö, del 2010-06-30 
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Järfälla JAKOBSBERG 2:307 Stockholms län Järfälla 2010-10-01 
Järfälla JAKOBSBERG 2:306 Stockholms län Järfälla 2011-06-30 
Karlshamn MÖRRUMS-BJÖRKENÄS 1:52 Blekinge län Mörrum-Elleholm 2011-01-15 
Karlskrona BOSTORP 2:17 Blekinge län Fridlevstad 2011-09-06 
Karlskrona BOSTORP 2:8 Blekinge län Fridlevstad 2011-09-06 
Karlskrona BOSTORP 2:38 Blekinge län Fridlevstad 2011-09-06 
Katrineholm MALMSÅS 1:19 Södermanlands län Katrineholmsbygden 2012-01-27 
Kramfors HÅLLSÄTTER 2:18 Västernorrlands län Dal 2010-06-21 
Kramfors KRISTINEBO 1:1 Västernorrlands län Dal 2010-06-21 
Kramfors ÖKNE 1:8 Västernorrlands län Ytterlännäs 2011-01-04 
Kramfors BOLLSTA 82:13 Västernorrlands län Ytterlännäs 2011-03-23 
Kramfors ÖD 10:96 Västernorrlands län Gudmundrå 2011-04-14 
Kramfors SPRÄNGSVIKEN 1:2 Västernorrlands län Gudmundrå 2011-06-15 
Kramfors KÄRR 1:89 Västernorrlands län Dal 2011-10-10 
Kristianstad ÖNNESTAD 4:67 Skåne län Araslöv 2011-11-06 
Kristianstad VÄ 27:15 Skåne län Vä-Skepparslöv 2011-11-10 
Kristianstad VÄ 27:23 Skåne län Vä-Skepparslöv 2011-11-10 
Laxå HASSELFORS 18:3 Örebro län Skagershult 2013-01-22 
Lekeberg LEKHYTTAN 3:27 Örebro län Knista 2011-12-16 
Lilla Edet TÖSSLANDA 2:22 Västra Götalands län Fuxerna-Åsbräcka 2010-10-22 
Lilla Edet FRÅSTAD 4:12 Västra Götalands län Fuxerna-Åsbräcka 2011-05-23 
Lilla Edet FRÅSTAD 5:3 Västra Götalands län Fuxerna-Åsbräcka 2011-06-07 
Lilla Edet TÖSSLANDA 2:24 Västra Götalands län Fuxerna-Åsbräcka 2011-06-16 
Luleå BÖRJELSLANDET 5:10 Norrbottens län Nederluleå 2011-12-20 
Luleå AVAFORS 1:25 Norrbottens län Råneå 2012-03-27 
Luleå ERSNÄS 13:46 Norrbottens län Nederluleå 2012-05-14 
Mjölby GRIPENBERG 1:8 Östergötlands län Skänninge 2010-08-25 
Mjölby HAGEBY 2:2 Östergötlands län Skänninge 2011-07-19 
Motala TJÄLLTORP 2:11 Östergötlands län Godegård 2011-07-01 
Motala NORRSTEN 1:13 Östergötlands län Aska, del 2011-09-29 
Motala NORRSTEN 10:1 Östergötlands län Aska, del 2011-09-29 
Mörbylånga BROSTORP 37:1 Kalmar län Glömminge 2011-01-11 
Mörbylånga BROSTORP 6:12 Kalmar län Glömminge 2011-01-11 
Mörbylånga ISGÄRDE 11:1 Kalmar län Glömminge 2011-01-11 
Nordanstig VALLEN 7:18 Gävleborgs län Gnarp 2012-10-18 
Nybro ÖRSJÖ 1:29 Kalmar län Örsjö 2012-03-19 
Nyköping KVISTBERGA 1:9 Södermanlands län Nyköpings Sankt Nicolai 2010-06-02 
Nynäshamn GRYT 4:4 Stockholms län Ösmo-Torö 2011-06-02 
Piteå HÅKANSÖN 4:23 Norrbottens län Norrfjärden 2011-09-01 
Ronneby KARTABY 1:7 Blekinge län Ronneby 2012-05-02 
Sollefteå GULSELE 1:22 Västernorrlands län Junsele 2012-06-04 
Staffanstorp HJÄRUP 22:2 Skåne län Uppåkra 2012-12-14 
Staffanstorp HJÄRUP 4:280 Skåne län Uppåkra 2013-01-08 
Staffanstorp STORA UPPÅKRA 13:12 Skåne län Uppåkra 2013-01-14 
Strängnäs SKYTTEN 10 Södermanlands län Strängnäs domkyrko-  2010-10-25 

  
församling med Aspö 
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Sundsvall SKÖNSMON 3:45 Västernorrlands län Skönsmon 2010-06-15 
Sundsvall SKÖNSMON 3:46 Västernorrlands län Skönsmon 2010-06-24 
Sundsvall SKÖNSMON 3:43 Västernorrlands län Skönsmon 2010-06-24 
Sundsvall SKÖNSMON 3:51 Västernorrlands län Skönsmon 2010-06-24 
Sundsvall FINSTA 1:151 Västernorrlands län Skön 2010-08-03 
Sundsvall SKÖNSMON 3:30 Västernorrlands län Skönsmon 2010-08-04 
Sundsvall SKÖNSMON 3:32 Västernorrlands län Skönsmon 2010-08-10 
Sundsvall Å 16:2 Västernorrlands län Njurunda 2010-08-11 
Sundsvall VÄSTLAND 6:63 Västernorrlands län Skön 2010-08-12 
Sundsvall VÄSTLAND 6:62 Västernorrlands län Skön 2010-08-12 
Sundsvall NJURUNDA PRÄSTBOL 1:78 Västernorrlands län Njurunda 2010-08-16 
Sundsvall NJURUNDA PRÄSTBOL 1:95 Västernorrlands län Njurunda 2010-08-16 
Sundsvall SKÖNSMON 3:38 Västernorrlands län Skönsmon 2010-10-22 
Sundsvall SKÖNSMON 3:50 Västernorrlands län Skönsmon 2010-10-22 
Sundsvall SKÖNSMON 3:8 Västernorrlands län Skönsmon 2010-10-22 
Sundsvall SKÖNSMON 3:31 Västernorrlands län Skönsmon 2010-10-29 
Sundsvall SKÖNSMON 3:47 Västernorrlands län Skönsmon 2010-10-29 
Sundsvall SKÖNSMON 3:33 Västernorrlands län Skönsmon 2010-10-29 
Sundsvall SKÖNSMON 3:48 Västernorrlands län Skönsmon 2010-12-21 
Sundsvall SKÖNSMON 3:59 Västernorrlands län Skönsmon 2011-01-24 
Sundsvall VÄSTBO 2:6 Västernorrlands län Njurunda 2011-03-10 
Sundsvall NOLBY 4:21 Västernorrlands län Njurunda 2011-07-01 
Sundsvall VÄSTBO 2:3 Västernorrlands län Njurunda 2011-07-07 
Sundsvall VÄSTBO 1:4 Västernorrlands län Njurunda 2011-08-24 
Sundsvall MAJ 3:43 Västernorrlands län Njurunda 2011-09-14 
Sundsvall Å 6:2 Västernorrlands län Njurunda 2011-09-23 
Sundsvall DINGERSJÖ 15:4 Västernorrlands län Njurunda 2012-03-19 
Sundsvall DINGERSJÖ 15:8 Västernorrlands län Njurunda 2012-03-19 
Sundsvall NOLBY 5:103 Västernorrlands län Njurunda 2012-05-02 
Sundsvall NOLBY 5:133 Västernorrlands län Njurunda 2012-05-02 
Sundsvall SKÖNSMON 3:24 Västernorrlands län Skönsmon 2012-05-04 
Sundsvall NOLBY 5:186 Västernorrlands län Njurunda 2012-05-11 
Sundsvall SKÖNSMON 3:23 Västernorrlands län Skönsmon 2012-05-15 
Sundsvall NOLBY 7:8 Västernorrlands län Njurunda 2012-05-25 
Sundsvall NOLBY 1:86 Västernorrlands län Njurunda 2012-05-31 
Sundsvall NOLBY 5:102 Västernorrlands län Njurunda 2012-06-07 
Sundsvall DINGERSJÖ 15:113 Västernorrlands län Njurunda 2012-06-08 
Sundsvall NOLBY 5:30 Västernorrlands län Njurunda 2012-07-03 
Svalöv FELESTAD 1:11 Skåne län Svalövsbygden 2011-11-01 
Svedala SVEDALA 71:13 Skåne län Svedala 2010-12-09 
Svedala SVEDALA 71:12 Skåne län Svedala 2010-12-09 
Söderhamn VANNSÄTTER 8:60 Gävleborgs län Mo-Bergvik 2010-08-26 
Söderhamn GUNNARBO 2:3 Gävleborgs län Söderhamn 2010-11-01 
Söderhamn VANNSÄTTER 3:36 Gävleborgs län Mo-Bergvik 2010-12-02 
Söderhamn VANNSÄTTER 5:22 Gävleborgs län Mo-Bergvik 2010-12-02 
Söderhamn VANNSÄTTER 3:41 Gävleborgs län Mo-Bergvik 2010-12-02 
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Söderhamn BERS 2:9 Gävleborgs län Söderala 2011-04-14 
Södertälje SÖDRA 1:6 Stockholms län Södertälje 2010-06-29 
Södertälje FREDRIKSBERG 1:57 Stockholms län Överjärna 2010-12-22 
Sölvesborg PUKAVIK 5:1 Blekinge län Gammalstorp-Ysane 2012-01-13 
Tanum HOGHEM 1:2 Västra Götalands län Tanum 2011-05-19 
Tanum HOGHEM 3:12 Västra Götalands län Tanum 2012-09-11 
Timrå SÖRBERGE 2:17 Västernorrlands län Timrå 2010-08-19 
Timrå SÖRBERGE 2:13 Västernorrlands län Timrå 2010-08-19 
Timrå SÖRBERGE 1:181 Västernorrlands län Timrå 2010-09-13 
Timrå DUVED 1:15 Västernorrlands län Hässjö 2010-11-15 
Timrå BERGEFORSEN 1:120 Västernorrlands län Timrå 2011-01-25 
Timrå BERGEFORSEN 1:135 Västernorrlands län Timrå 2011-01-27 
Timrå FJÄL 1:32 Västernorrlands län Hässjö 2011-04-14 
Timrå BÖLE 1:53 Västernorrlands län Timrå 2011-11-08 
Timrå ÅS 1:33 Västernorrlands län Ljustorp 2012-09-10 
Trollhättan RÖRMADEN 1:7 Västra Götalands län Upphärad 2010-04-26 
Trollhättan RÖSBACKEN 1:5 Västra Götalands län Upphärad 2010-05-10 
Trollhättan KÄRRET 1:6 Västra Götalands län Upphärad 2010-05-10 
Trollhättan GÄRDHEMS-VELANDA 1:5 Västra Götalands län Gärdhem 2010-11-15 
Trollhättan FLUNDERVALLA 8:1 Västra Götalands län Fors-Rommele 2010-11-15 
Ulricehamn BOGESUND 1:64 Västra Götalands län Ulricehamn 2012-03-29 
Ulricehamn BOGESUND 1:65 Västra Götalands län Ulricehamn 2012-04-19 
Ulricehamn BOGESUND 1:62 Västra Götalands län Ulricehamn 2012-07-04 
Umeå BÖLEÅ 4:57 Västerbottens län Teg 2012-05-31 
Uppsala GAMLA UPPSALA 25:1 Uppsala län Gamla Uppsala 2013-03-20 
Vellinge ÖSTRA GREVIE 3:20 Skåne län Vellinge-Månstorp 2011-07-07 
Vellinge ÖSTRA GREVIE 2:59 Skåne län Vellinge-Månstorp 2011-08-01 
Vellinge ÖSTRA GREVIE 3:40 Skåne län Vellinge-Månstorp 2011-08-18 
Vårgårda ÄNGATORP 2:5 Västra Götalands län Lena 2011-11-02 
Vänersborg BOTERED 3:14 Västra Götalands län Vänersborg och Väne-Ryr 2010-09-10 
Älmhult ROMAREHYLTE 1:17 Kronobergs län Göteryd 2012-06-11 
Älvkarleby VÄSTERMARN 3:7 Uppsala län Älvkarleby-Skutskär 2012-05-08 
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