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Abstract 
Each year approximately 2,000 new detailed development plans are accepted in Sweden. When 
an area is covered by a new detailed development plan, it is often necessary that land has to be 
acquired to adjust the property units to the new plan. The owner conditions of the property units 
can usually be adjusted through negotiations between the seller and the buyer. But in some 
situations, when no agreements can be reached, it is possible to use coercive measures to 
purchase the land. Compulsory purchases are only permitted when certain legal criteria’s are 
met. The legal ability of compulsory purchases also affects voluntary negotiations since they 
function as "game rules". The compensations that are given in compulsory purchases then 
functions as a sort of minimum level of the compensations given in voluntary negotiations.  

The purpose of this thesis is to study the compensation that should be given in different 
situations when land is being compulsory purchased. Furthermore, the purpose is also to study 
the motives behind the legislation regarding compulsory purchases. 

In order to find an answer to the purpose of this thesis, a study has been made with a 
representative property unit. In the study, land was taken with coercive measures in four 
different situations from the property unit when a new detailed development plan covered the 
property unit. The four different situations were chosen to illustrate the differences between the 
given compensations. In the four different situations two different legal systems were applied. 
First, the existing legal system in Sweden was applied and then an alternative system based on 
principles that earlier could be found in the, now no longer existing, Act regarding development 
cooperation units (SFS 1987:11, lag om exploateringssamverkan) was applied.  

The result of the study shows that the compensation given depends upon the allowed land use in 
the new detailed development plan and upon which legal system that is applied. In the current 
Swedish legal system, the allowed land use for the specific property unit in the detailed 
development plan had the largest impact on the compensation given. In the alternative system, 
the total allowed land use in the detailed development plan was of importance for the given 
compensation together with what the property owner had contributed to the development area.  
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Sammanfattning 
Varje år antas cirka 2000 detaljplaner i Sverige. När ett område detaljplaneläggs behöver 
mark vanligtvis förvärvas för att anpassa fastigheterna till de nya förhållandena. 
Ägarförhållandena kan vanligtvis anpassas via förhandlingar mellan köpare och säljare. Men i 
vissa situationer, om ingen överenskommelse kan nås, är det tillåtet att använda tvångsregler 
för att förvärva marken. Tvångsreglerna får bara användas när kriterier uppställda i lagen är 
uppfyllda. Även vid frivilliga förhandlingar fyller tvångsreglerna en funktion eftersom de då 
fungerar som spelregler. Lagstiftningens ersättningsbestämmelser utgör en slags miniminivå 
för ersättningens storlek.  

Syftet med denna uppsats är dels att studera vilken ersättning som betalas i olika situationer 
när mark tvångsförvärvas inom detaljplanelagt område och dels att studera de motiv som 
ligger till grund för lagstiftningens utformning.  

För att besvara syftet har en typfallsstudie genomförts där mark frångick en typfastighet för 
fyra olika markåtkomstsituationer när en ny detaljplan blev gällande över området. 
Situationerna valdes för att tydliggöra att ersättningen som utgår vid olika 
markåtkomstsituationer kan variera.  I studien tillämpades både dagens ersättningssystem 
samt ett konstruerat ersättningssystem som baserades på den upphävda lagen om 
exploateringssamverkan (ESL).  

Framkomna resultat visar att ersättningen kan variera dels beroende av vad marken ska 
användas till och dels beroende av vilket ersättningssystem som tillämpas. I det nu gällande 
ersättningssystemet är den största påverkan på ersättningen vad marken får användas till 
enligt detaljplanen. I det alternativa ersättningssystemet är det detaljplanens totala utformning 
som styr ersättningsbeloppet tillsammans med vad respektive fastighetsägare bidragit med till 
planområdet.  
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Förord 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 
När städer och tätorter förändras krävs det att mark kan bli tillgänglig för att kunna bygga 
exempelvis bostäder och infrastuktur.1  Hur marken får användas inom tätbebyggda områden 
styrs av detaljplaner som tas fram av respektive kommun.2  

I Sverige har kommunerna planmonopol, vilket innebär att de har rätt att bestämma vad mark- 
och vattenområden inom kommungränserna ska användas till.3 Planeringen av ett område kan 
dock starta utifrån fastighetsägares eller byggherrars initiativ. I dessa fall kan initiativtagaren 
vara delaktig eller till och med vara den som utformar planen, men det är fortfarande 
kommunen som har det formella ansvaret och tar de beslut som leder fram till att en ny 
detaljplan antas.4 Utanför detaljplanelagt område gäller andra bestämmelser, men i denna 
uppsats behandlas vad som gäller inom detaljplanelagt område. 

När en detaljplan ska genomföras blir det ofta nödvändigt att överföra mark för att förändra 
fastighetsgränserna till den nya markanvändningen i detaljplanen.5 Om en fastighet inte 
överensstämmer med detaljplanen medges inte lov för tillståndsplikta åtgärder på fastigheten, 
till exempel blir det inte möjligt att få bygglov.6 Om en fastighet behöver avstå eller förvärva 
mark (eller markanknutna rättigheter) bestäms av detaljplanen i kombination med lagregler 
om markåtkomst.7 

Vanligtvis kan ägarförhållandena till markens nya fastighetsindelning anpassas via 
förhandlingar mellan köpare och säljare.8 Men i vissa situationer, när ingen överenskommelse 
kan nås, får tvångsregler användas för att förvärva marken om kriterier uppställda i lagen 
samtidigt är uppfyllda. Tvångsreglerna har även en central roll vid frivilliga 
överenskommelser då de fungerar som spelregler vid förhandlingarna. Ersättnings-
bestämmelserna i lagen utgör då en slags miniminivå för ersättningens storlek. Vid frivilliga 
överenskommelser är ersättningen normalt högre eller åtminstone lika hög som vid en 
tvångssituation.9 

I Sverige antas varje år cirka 2000 detaljplaner.10 Vanligtvis leder dessa till att 
marköverföringar behöver ske. Vilken ersättning som ska utgå i en tvångssituation regleras 

                                                 

1 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 11 
2 Boverket (2012). 
3 Boverket (2012). 
4 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 12 
5 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 13 
6 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 45-46 
7 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 13 
8 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 97 
9 Kalbro, T. (2007b), s. 10-11 
10 Boverket (2014) 
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tillsammans med hur marken ska tas i anspråk i ett system av lagar.11 Trots att 
marköverföringen oftast sker via frivilliga överenskommelser är det av intresse att studera 
vilken ersättning som ska betalas vid tvångsförvärv. Detta eftersom att tvångslagstiftningen 
även utgör spelregler i förhandlingar. En annan aspekt till att studera ersättningsreglerna är att 
det nuvarande ersättningssystemet är väldigt omfattande och därför inte så lätt att 
överblicka.12 

1.2  Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera ersättningsreglernas utfall, det vill säga ersättningen, i 
olika situationer när mark tvångsförvärvas inom detaljplanelagt område. Även vilka motiv 
som ligger till grund för lagstiftningens utformning kommer att undersökas.  

Målsättningen med uppsatsen är att belysa att ersättningen kan ha olika storlek beroende av 
vilket ersättningssystem som tillämpas samt vilka principer systemen bygger på. 

1.3  Metod 
Uppsatsen har delats in i tre huvuddelar. Den första delen är en litteraturstudie. I 
litteraturstudien har den teoretiska bakgrunden till varför tvångsregler ska tillåtas samt de 
motiv som ligger bakom tvångsreglerna behandlats. Därtill har nuvarande ersättningsregler 
vid genomförande av detaljplaner behandlats samt de principer som ligger till grund för vårt 
alternativa ersättningssystem. Litteraturstudien har baserats på central lagstiftning, 
utredningar, förarbeten, rapporter samt avhandlingar inom området.  

Den andra delen är en typfallsstudie som har genomförts som en kvalitativ studie där 
ersättningen i olika markåtkomstsituationer har kartlagts. Den kvalitativa studien valdes för 
att uppnå syftet som har varit att studera ersättningsreglernas utfall och de bakomliggande 
motiven som styr utfallet. Således ingick det inte i denna uppsats att utredas hur många som i 
praktiken får ersättning, vilket belopp de får samt hur värderingen är gjord. De kvantitativa 
frågeställningarna har alltså uteslutits.    

Den tredje och avslutande delen av uppsatsen innehåller en analys och diskussion av 
framkomna resultat.   

Tyngdpunkten i uppsatsen har varit typfallsstudien. Studien baserades på att mark 
tvångsförvärvades från en konstruerad typfastighet när en ny detaljplan blev gällande över 
området. I detaljplanen reglerades att mark skulle frångå typfastigheten för fyra utvalda 
situationer. Situationerna har valts ut för att tydliggöra att skillnader kan uppstå i ersättningen 
vid genomförande av detaljplaner. Ersättningsreglerna som har berörts finns i plan- och 
bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen (FBL), anläggningslagen (AL) och 
expropriationslagen (ExL).  

                                                 

11 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 13 
12 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 131 



 

 10 

Först har reglerna i dagens ersättningssystem tillämpats när mark frångick typfastigheten i de 
utvalda situationerna i typfallsstudien. Därefter upprepades studien, med samma typfastighet 
och för samma utvalda situationer, men denna gång med ett alternativt ersättningssystem. Det 
alternativa ersättningssystemet har baserats på ersättningsprinciperna som tidigare fanns i den 
nu upphävda lagen om exploateringssamverkan (ESL). 

1.4  Avgränsning  
Uppsatsen har avgränsats till att behandla ersättningsregler vid markåtkomst inom 
detaljplanelagt område. Andra avgränsningar är att ersättning för så kallad övrig skada samt 
annan ersättning inte har ingått i beräkningarna i typfallsstudien. Ingen bedömning har heller 
gjorts av att ersättningar i praktiken kan förhandlas fram mellan parterna på frivillig basis. 

Avsikten med den här uppsatsen var inte att komma fram till om dagens ersättningssystem är 
rätt eller felaktigt konstruerat, utan målsättningen var att studera vilka ersättningsbelopp som 
kan utgå när mark ianspråktas tvångsvis. 

1.5  Disposition 
I kapitel 2-5 finns genomförd litteraturstudie. I kapitel 2 presenteras viktiga termer samt vilka 
parter som kan bli berörda vid en detaljplaneläggning. Dessutom presenteras bakomliggande 
principer för att tillåta tvångsregler samt när och vilken nivå ersättning som utgår vid 
tvångsförvärv ska ha. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av begreppet marknadsvärde 
och olika värderingsprinciper. Kapitel 3 innehåller grundläggande lagstiftning vid 
markåtkomst och ersättning. Därefter följer en historisk genomgång av hur reglerna har 
förändrats över tid. Kapitel 4 ger en beskrivning av ersättnings- och markåtkomstregler i 
dagens ersättningssystem för de situationer som kan bli aktuella vid genomförande av 
detaljplaner. Situationerna är uppdelade under kategorierna expropriationsfall och 
vinstfördelningsfall. Kapitel 5 innehåller en genomgång av ESL som ska ligga till grund för 
det alternativa ersättningsystemet i typfallsstudien. Kapitel 6 innehåller den genomförda 
typfallsstudien. I det avslutande kapitel 7 analyseras och diskuteras framkomna resultat 
dessutom presenteras författarnas slutsatser och förslag på framtida studier. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel ges först en förklaring av termer och begrepp som kommer att förekomma i 
uppsatsen samt vilka parter som kan komma att bli berörda av en detaljplaneläggning.  

Kapitlet ger sedan en genomgång av teorin som ligger till grund för att tvångsregler ska 
tillåtas samt vilken ersättning som bör utgå. Avslutningsvis ges en genomgång av begreppet 
marknadsvärde och olika värderingsmetoder. Tanken med den teoretiska bakgrunden är att ge 
läsaren en grund för fortsatta delar i uppsatsen.  

2.1  Termer och begrepp 

2.1.1 Tvångsförvärv/markåtkomst   
Tvångsförvärv/markåtkomst innebär att ett markområde kan tas i anspråk tvångsvis via 
lagstadgade regler. Det är även möjligt att bilda rättigheter kopplade till mark eller att 
begränsa dem samt att upphäva en befintlig rättighet.13 

2.1.2 Detaljplan 
En detaljplan styr den tillåtna markanvändningen och en av detaljplanens funktioner är att den 
ska avgränsa tre kategorier av områden för tillåten markanvändning. De tre kategorierna är 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. I en detaljplan är allmänna platser mark 
som ska vara tillgänglig för allmänheten och användas för till exempel gator, torg och parker. 
Kvartersmark är i en detaljplan mark som ska användas för bebyggelse och det ska även 
framgå av planen vilken typ av bebyggelse som är tillåten, exempelvis bostäder, kontor, 
industri eller skola. Om vattenområden finns inom detaljplanen ska deras användning anges i 
planen.14 Ytterligare ett krav är att detaljplanen ska innehålla en genomförandetid.15 Utöver 
angiven reglering kan en detaljplan innehålla ett flertal andra bestämmelser som påverkar 
markens användning. Gemensamt för samtliga bestämmelser som ska tas in i detaljplanen är 
att de måste följa 4 kap. PBL. Kapitlet innehåller en uttömmande uppräkning över vad som 
får regleras, vilket innebär att inget där utöver får bestämmas i en detaljplan.16 

2.1.3 Ersättning   
För fastighetsägare och rättighetshavare i fastigheter finns det reglerat i lag att ekonomisk 
kompensation (ersättning) ska utgå om mark eller rättigheter tas i anspråk via tvångsförvärv.17  

2.2  Berörda parter  
Vid planering och uppförande av ny bebyggelse är det många parter inblandade. Kommunen, 
fastighetsägare, byggentreprenörer och grannar är exempel på inblandade parter.18 De parter 

                                                 

13 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 64 
14 4 kap. 5 § PBL, Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 30-31 
15 4 kap. 21 § PBL 
16 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 32 
17 Sjödin, E. m.fl. (2011), s.11 
18 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 14-16 
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som direkt berörs av markåtkomst- och ersättningsfrågor vid en detaljplans genomförande är 
de fastighetsägare där mark tillkommer eller frångår deras fastighet samt de som är 
rättighetshavare i berörda fastigheter. 

Fastighetsägare och rättighetshavare kan vara både fysiska och juridiska personer. Enligt 
juridisk terminologi är en fysisk person en term för en faktisk person medan en juridisk 
person är en term för exempelvis ett företag eller en förening.19 Fastighetsägare som kan 
beröras av detaljplaneläggningen kan vara en villaägare som äger och bor i sin villa och större 
fastighetsbolag/byggherrar som bygger flerfamiljshus.20 

När fastighetsägare och rättighetshavare påverkas av en ny detaljplan blir de sakägare redan i 
detaljplaneprocessen. Att vara sakägare i detaljplaneprocessen ger dem rätt till inflytande 
under detaljplanens framtagande.21 Möjlighet att påverka finns vid samråd där 
fastighetsägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra sakägare, får ta del av 
information och har möjlighet att komma med synpunkter.22 Innan planen antas ska den även 
finnas tillgänglig för granskning så att sakägare ska kunna lämna in sina synpunkter på det 
slutliga detaljplaneförslaget. Sakägarnas eventuella synpunkter ska lämnas in i skriftlig form 
till kommunen.23 Sakägare har även rätt att överklaga planen. Ett villkor för att få överklaga 
är dock att den som klagar har lämnat in en skriftlig synpunkt till kommunen (som inte har 
tillgodosetts) senast under granskningstiden.24 

2.3  Motiv till tvångsregler om markåtkomst och ersättning 
Varför tvångsförvärv tillåts trots att det är ett starkt ingrepp i äganderätten och motiven 
bakom att tillåta tvångsförvärv kommer att undersökas nedan. En utgångspunkt för 
diskussionen är att äganderätt till fast egendom är speciell, det kommer av att egendomen är 
oflyttbar, lägesspecifik och således även unik.25 

Professor Lars Werin skrev år 1978 en artikel26 som behandlar motiven för att tillåta en 
expropriationslagstiftning. I sin artikel presenterar Werin fyra tänkbara motiv som kan göra en 
tvångslagstiftning legitim. 

Det första motivet som Werin presenterar för en tvångslagstiftning är vetomotivet som går ut 
på att när ett visst bestämt markområde krävs för en viss åtgärd kan en fastighetsägare vägra 
att sälja sin mark till köparen oavsett vilket pris köparen är beredd att betala (säljaren får en 

                                                 

19 Bolagsverket (2014). 
20 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 15 
21 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 93 
22 5 kap. 11-12 §§ PBL 
23 5 kap. 18-21 §§ PBL 
24 13 kap. 11 § PBL 
25 SOU 2012:61, s. 67 
26 Werin (1978). 
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vetorätt). Om säljaren innehar strategiskt lokaliserad mark kan han alltså stoppa ett projekt 
oavsett dess vikt ur ”allmän synpunkt”.27 

Det andra motivet som framförs i artikeln är monopolmotivet. Monopolmotivet innebär att en 
tvångslagstiftning ska finnas för att förhindra att säljaren gör en monopolvinst. En 
monopolvinst kan uppstå när säljaren, genom sitt markinnehav, har en särställning i 
förhandlingarna gentemot köparen. Säljarens särställning kan leda till att priset pressas upp till 
en högre nivå än vad som hade varit möjligt om affären skett under konkurrens.28  

Omfördelningsmotivet är det tredje tänkbara motivet. Enligt motivet kan en tvångslagstiftning 
motiveras med att vissa köpare kan anses vara ”förtjänta” av att få köpa en fastighet billigare 
än vad säljaren ”oförtjänt” krävt i ersättning.29 En köpare kan till exempel anses vara 
”förtjänt” när mark förvärvas till förmån för ett allmänt intresse. Omfördelningsmotivet 
innebär alltså att vinsten omfördelas genom ersättningen så att den som är mer ”förtjänt” 
gynnas. 

Det fjärde tänkbara motivet enligt Werin är markvinstmotivet. Det här motivet innebär att 
säljaren inte ska få tillgodogöra sig ”oförtjänt markvärdesstegring”. Med detta menas att 
säljaren kanske inte ens är ”förtjänt” av att få marknadsvärdet i ersättning.30 Orsaken är att 
marknadsvärdets har ökat på grund av faktorer utanför säljarens kontroll och att säljaren 
därför är ”oförtjänt” att tillgodogöra sig den kapitalvinst som uppstått. 

Sammanfattningsvis konstaterar Werin att vetomotivet är det ”reala” motivet för att tillåta 
tvångslagstiftning medan de tre andra motiven är ekonomiska motiv vilka inriktar sig på att 
reglera ersättningen.31 De ekonomiska motiven kommer att behandlas vidare i avsnitt 2.5. 

Ytterligare en anledning till att ha tvångsregler som går utöver de motiv som Werin har angett 
är att tvångslagstiftningen utgör spelregler som även påverkar frivilliga överenskommelser. 
För trots att tvångsförvärv är tillåtet används tvångsreglerna i en mycket begränsad 
utsträckning i praktiken. Istället används vanligtvis frivilliga överenskommelser där 
tvångsförvärv varit möjliga.32 I dessa situationer fungerar tvångsreglerna som spelregler i 
förhandlingarna eftersom båda parter vet att det finns en möjlighet att använda tvångsreglerna 
om en överenskommelse inte nås.33 Tvångsreglerna bidrar på detta vis till att nivån på 
ersättningen blir mer förutsägbar, samtidigt som de bidrar till att berörda fastighetsägare 
behandlas på ett likartat vis när ersättningen bestäms. Tvångsreglerna påverkar även 

                                                 

27 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 15, Werin (1978), s. 85 
28 Werin (1978), s. 85-86 
29 Werin (1978), s. 86 
30 Werin (1978), s. 87-88 
31 Werin (1978), s. 87 
32 SOU 2007:29, s. 138 
33 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 99 



 

 14 

förhandlingskostnaderna eftersom att förhandlingarna annars kan bli utdragna på grund av 
säljarens särställning.34  

2.4  Ska ersättning utgå? 
När myndigheter tar beslut är avsikten att förbättra samhället och öka välfärden. En 
utgångspunkt för myndigheters beslut är att de sammantaget ska vara samhällsekonomiskt 
lönsamma. Att nyttan för samhället som helhet ökar behöver dock inte betyda att nyttan ökar 
på en individuell nivå för alla personer. Om en myndighet till exempel beslutar om att en ny 
väg ska byggas gynnas de personer som får kortare restid medan fastighetsägare som får en 
bit av sin mark ianspråktagen för vägbygget missgynnas. Frågan blir då om, och i vilka fall, 
de missgynnade av ett beslut bör få ersättning samt när de ska få "tåla" sin ofördelaktiga 
behandling.35 

Relevant i sammanhanget blir då frågeställningen "Ska ersättning utgå?" som kan besvaras 
med hjälp av nedan uppställda teori av Frank Michelman. I sin analys definierar Michelman 
tre stycken ekonomiska effekter av en samhällelig åtgärd för att besvara frågeställningen om 
ersättning ska utgå: nettonyttan, transaktionskostnader och missnöjeskostnader. Begreppet 
nettonyttan syftar i detta fall på värdeökningen som åtgärden skapar, det vill säga skillnaden 
mellan fördelarna/vinsterna som uppstår och kostnaderna åtgärden medför. Med 
transaktionskostnader menas de merkostnader som uppstår i de fall ersättning ska betalas, till 
exempel kostnader för förhandlingar. Missnöjeskostnader i sin tur syftar på de kostnader som 
uppstår när ersättning inte betalas.36 

Enligt Michelman går det sedan att ställa upp regler för när en åtgärd bör genomföras samt 
när kompensation bör ges. Reglerna utgår ifrån de tre definierade begreppen ovan. En åtgärd 
bör bara genomföras om antingen transaktionskostnaderna och/eller missnöjeskostnaderna är 
lägre än nettonyttan. Annars är åtgärden inte lönsam.37  

Frågan om ersättning bör betalas eller inte i en viss situation besvaras sedan med hjälp av 
förhållandet mellan transaktionskostnaderna och missnöjeskostnaderna:38  

• I de fall missnöjeskostnaderna är högre än transaktionskostnaderna bör ersättning 
betalas.  

• I de fall transaktionskostnaderna är högre än missnöjeskostnaderna bör ersättning inte 
betalas. 

Även riskerna, med att betala ersättning eller inte för en viss situation, behöver bedömas i ett 
långsiktigt perspektiv för fastighetsägarna för att avgöra när ersättning ska utgå. Om 
ersättningsreglerna innebär att ersättning ska betalas i ett stort antal situationer finns det risk 
                                                 

34 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 98 
35 Kalbro, T. (2007a), s. 1 
36 Kalbro, T. (2007a), s. 4 
37 Kalbro, T. (2007a), s. 4 
38 Kalbro, T. (2007a), s. 4 
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för att transaktionskostnaderna blir höga och därigenom kan lönsamma åtgärder förhindras. 
Med ett sådant regelsystem kan samhällsnyttan på sikt bli lägre eftersom många lönsamma 
projekt kan komma att stoppas och därigenom missgynnas samtliga parter i samhället.39 
Michelman ifrågasätter därför om det är rationellt att det finns regler för att ersättning ska 
utgå i alla situationer där någon drabbas. I resonemanget framförs att ersättning inte bör 
betalas när belastningen av en åtgärd fördelas på många individer. Att många drabbas av en 
åtgärd innebär vanligen att transaktionskostnaderna blir höga. Vidare bör ersättning inte heller 
betalas om en person endast drabbas av en mycket liten förlust, speciellt inte när förlusten är 
lägre än transaktionskostnaderna.40 

Om ersättningsreglerna istället innebär att ersättning bara betalas i ett fåtal situationer 
underlättas samhällsnyttiga projekt. Men risken med ett sådant system är att vissa 
fastighetsägare får bära så stora kostnader att de får en personlig förlust som inte kan vägas 
upp av den ökade samhällsnyttan.41 Michelman menar att kraven på kompensation därför blir 
större ju mer uppenbart det är att någon drabbas oproportionerligt, jämfört med andra 
medborgare i samhället.42 

2.5  Vilken ersättning bör utgå? 
I de fall ersättning bör utgå dyker nästa fråga upp, nämligen vilken storlek bör ersättningen 
ha? Vilken ersättning som ska bedömas som skälig måste ses utifrån både köparens och 
säljarens perspektiv. Det innebär från köparens perspektiv att ersättningen inte ska hamna på 
en nivå som medför att köparen tvingas betala för mycket bara för att säljaren har en 
monopolställning med sitt specifika markinnehav. Ur säljarens perspektiv ska ersättningen 
inte bli för låg utan säljaren ska ha rätt till en rimlig ersättning.43 

En utgångspunkt för vad som kan anses vara en skälig ersättning är därför den ersättning som 
köpare och säljare skulle ha kommit överens om vid en frivillig överenskommelse där köparen 
behöver just säljarens mark men där säljaren inte utnyttjar sin monopolsituation vid 
förhandling om ersättningen.44 

Vid frivilliga överenskommelser är det en grundförutsättning att köparen och säljaren värderar 
marken olika. Nivån på ersättningen till säljaren hamnar då mellan köparens och säljarens 
upplevda värde av fastigheten. Ersättningen (eller priset) vid frivilliga förvärv brukar hamna 
mellan köparens och säljarens reservationspris. Reservationspriset är för säljaren det lägsta 
pris som denne kan tänka sig att sälja för och för köparen det högsta pris denne kan tänka sig 
att köpa för. Reservationspriset består av tre delar; (1) ett individuellt värde som baseras på 
den nytta köpare och säljare anser sig ha av fastigheten, (2) en andel av vinsten som uppstår i 
och med försäljningen och (3) en kompensation för transaktionskostnaderna som uppstår på 
                                                 

39 SOU 2008:99, s. 104-105 
40 SOU 2008:99, s. 105 
41 SOU 2008:99, s. 105 
42 Kalbro, T. (2007a), s. 5 
43 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 18 
44 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 18 
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grund av försäljningen.45 I reservationspriset ingår alltså även icke monetära värden som till 
exempel affektionsvärden och sociala värden.46  

Vad en köpare och säljare skulle ha kommit överens om vid en frivillig överenskommelse är 
dock bara en utgångspunkt för vilken ersättning som kan anses som skälig. Vilken 
ersättningsnivå som anses vara skälig vid tvångsförvärv kan variera bland annat beroende av 
vilket motiv och syfte som expropriationslagstiftningen har. Det finns alltså flera tänkbara 
ersättningsnivåer som kan anses vara skäliga. 

Genom de olika motiv Werin presenterat, och som redogjorts i avsnitt 2.3, kan tre olika 
ersättningsnivåer identifieras som alla kan ses som skäliga. Dessa tre olika ersättningsnivåer 
har sin utgångspunkt i Werins tre finansiella motiv; monopolmotivet, omfördelningsmotivet 
och markvinstmotivet. Vilken ersättningsnivå som ska tillämpas beror då på vilket motiv 
tvångslagstiftningen ska uppfylla. 

Om tvångslagstiftningens syfte är uppfylla monopolmotivet bör ersättningen ligga i nivå med 
säljarens reservationspris. Reservationspriset är det pris som säljaren skulle ha accepterat vid 
en frivillig försäljning. Om säljaren ersätts med ett högre belopp än reservationspriset skulle 
en monopolvinst tillfalla säljaren.47 

Om tvångslagstiftningens syfte istället är att uppfylla omfördelningsmotivet bör 
ersättningsnivån motsvara marknadsvärdet. Motiveringen till detta är att när mark förvärvas 
med tvång i syfte att tillgodose angelägna allmänna intressen bör köparen gynnas. Ersättning i 
nivå med säljarens reservationspris blir då för hög men säljaren bör ändå kompenseras för sin 
förlust och ersättas med markens marknadsvärde.48  Säljaren får enligt detta motiv acceptera 
att vinsten hamnar hos köparen eftersom att denne ska använda marken för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. 

Det sista motiv som Werin presenterat är markvinstmotivet. Om tvångslagstiftningen finns till 
för att uppfylla detta motiv bör ersättningen inte ens uppgå till marknadsvärdet. Motiveringen 
till detta är att en del av marknadsvärdeökningen, så kallad kapitalvinst, inte har orsakats av 
fastighetsägaren och därför inte heller bör tillfalla denne. Detta motiv kan kopplas ihop med 
de tankegångar som finns kring oförtjänt markvärdesstegring.49 

När skälig ersättningsnivå diskuteras finns ytterligare ett inlägg i debatten om vilken 
ersättningsnivå som kan ses som skälig. Detta inlägg är relaterad till det allmänna intresset 
som krävs för att tvångsförvärv ska tillåtas (se avsnitt 3.1). Thomas Kalbro menar att styrkan i 
det allmänna intresset bör kunna variera, vilket även skulle kunna påverka storleken på vilken 
ersättning som anses vara skälig. Även Richard A. Epstein anser att en högre ersättning bör 

                                                 

45 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 18-19 
46 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 96 
47 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 20 
48 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 21 
49 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 22 
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vara skälig om det allmänna intresset är lägre. Om en gradering tillämpas bör ersättningen bli 
högre om det allmänna intresset är av mindre vikt, och på motsvarande sätt bör ersättningen 
bli lägre när det allmänna intresset är av stor vikt.50 

Värt att notera när skälig ersättningsnivå diskuteras är att ersättningsreglerna ingår i ett större 
sammanhang som inte bara handlar om att skälig ersättning ska betalas till den drabbade 
fastighetsägaren. Målet med ersättningsreglerna är även att möjliggöra så att en totalt sett 
lämplig och effektiv markanvändning kan skapas. Den ersättning som betalas påverkar inte 
den samhällsekonomiska nyttan av en åtgärd utan är endast en fördelningsfråga av vinsten 
mellan köpare och säljare. Men de fördelningseffekter som uppstår kan ändå påverka om en 
viss åtgärd blir av eller inte.51 

Dessutom bör hänsyn tas till hur transaktionskostnaderna påverkas när en viss ersättningsnivå 
väljs. Vanligtvis krävs en avvägning mellan de motsättningar som kan uppstå mellan skälig 
ersättning och rimliga transaktionskostnader. De ersättningsregler som finns i lagstiftningen är 
därför ofta resultatet av en kompromiss.52 

2.6  Begreppet marknadsvärde och värderingsmetoder 
Marknadsvärdet är ett centralt begrepp inom ersättningsrätten och har sedan länge utgjort 
grunden för beräkning av ersättningen vid tvångsförvärv. Begreppet har diskuterats och 
utvecklats genom åren och idag är den vanligaste definitionen ”det mest sannolika priset vid 
en försäljning på den öppna/allmänna marknaden”.53  

Marknadsvärdet är ett statistiskt 
framtaget begrepp. Om en viss 
fastighet skulle säljas ett flertal 
gånger på den öppna marknaden vid 
ett och samma tillfälle, ger detta ett 
utfall av priset för fastigheten. Se 
figur 1 för modell över utfallet. Det 
mest sannolika priset, det vill säga 
marknadsvärdet, skulle vara det pris 
som betalats flest gånger.54  

 

  
Figur 1. Modell över utfallet när en fastighet säljs upprepade 
gånger vid samma tidpunkt. Marknadsvärdet är markerat i 
figuren som det mest sannolika priset.55 

                                                 

50 Kalbro, T. (2007b), s. 4 
51 Kalbro, T. (2007b), s. 12 
52 SOU 2008:99, s. 106-107 
53 SOU 2012:61, s. 52 
54 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 94 
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Marknadsvärdet ska inte blandas ihop med begreppet pris. Priset motsvarar det belopp som 
betalas vid en överlåtelse av en fastighet. Detta begrepp är kopplat till en verklig överlåtelse.56 
På vilken nivå priset hamnar vid en faktisk försäljning bestäms av en rad faktorer såsom vilka 
köpare som blir intresserade och vad de har för preferenser.57  

Eftersom marknadsvärdet motsvaras av det mest sannolika priset vid en försäljning kan 
ersättningen som fås vid ett tvångsförvärv och det pris som fastighetsägaren betalat vara olika. 
Detta kan uppstå även om köpet skett nära tvångsförvärvet.58 Se figur 1 ovan.  

Att marknadsvärdet fastställs genom en bedömning bidrar till att det blir behäftat med 
felkällor. Inom vilken felmarginal bedömningen hamnar är beroende av exempelvis tillgången 
på jämförbara objekt. För att hantera värderingsosäkerheten förekommer det att 
marknadsvärdet anges inom ett prisintervall till exempel 2000 000 ± 100 000 kr.59 

Det finns olika värderingsmetoder för att uppskatta marknadsvärdet, vilken värderingsmetod 
som ska användas i ett visst fall regleras inte i lag utan det är målet som ska uppnås via 
värderingen som är reglerat.60 Nedan sker en genomgång av fyra olika metoder som vanligen 
används för att värdera en fastighets marknadsvärde och för vilka situationer som metoderna 
används.  

2.6.1  Ortprismetoden  
Ortsprismetoden går ut på att värdet för den fastighet som ska förvärvas uppskattas genom att 
granska tidigare försäljningspriser från jämförbara fastigheter i orten. För att denna metod ska 
kunna användas behövs ett bra material över prisstatistik för de jämförbara fastigheterna. 
Metoden är den företrädande för att fastställa marknadsvärdet för villafastigheter då 
jämförbart material vanligtvis finns tillgängligt. Därtill är metoden användbar då delar av 
fastigheter, till exempel tomtmark, ska värderas.61   

2.6.2  Avkastningsmetoden  
Avkastningsmetoden är en nuvärdesmetod som används för att beräkna fastighetens framtida 
avkastning till ett nuvärde.62 Med andra ord görs en uppskattning av fastighetens framtida 
intäkter och kostnader för att kunna fastställa marknadsvärdet. Metoden är användbar för till 
exempel hyres-, affärs-, jord- och skogsbruksfastigheter.63 

                                                                                                                                                         

55 Modifierad figur från Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 94 
56 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 94  
57 SOU 2012:61, s. 52 
58 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 95 
59 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 94 
60 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 98  
61 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 96 
62 Fastighetsstrategi, (2014). 
63 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 104 
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2.6.3  Kostnadsmetoden/Produktionskostnadsmetoden  
Kostnadsmetoden (även kallad produktionskostnadsmetoden) är en metod som kan användas 
då det saknas tillgänglig data för att kunna använda ortsprismetoden eller 
avkastningsmetoden. Istället för att utgå från data är syftet med metoden att komma fram till 
vilket återanskaffningsvärde fastigheten har. Detta värde korrigeras sedan för ålder, 
förslitning och övriga faktorer på fastigheten.64 Exempel på en fastighet då metoden kan bli 
tillämplig är vid bedömning av tomtanläggningars inverkan på marknadsvärdet.65 Andra 
exempel är speciella fastigheter, som kyrkor och militära anläggningar, där det är svårt att 
hitta jämförbara objekt.66 

2.6.4  Direktuppskattning  
Teoretiskt bestäms en fastighets marknadsvärdeminskning som skillnaden mellan 
marknadsvärdet före ett intrång respektive efter intrånget. Men i de situationer då intrånget är 
marginellt är det ofta svårt att fastställa marknadsvärdeminskningen. Istället är det då vanligt 
att en så kallad direktuppskattning görs av samtliga skadeeffekter som påverkat 
marknadsvärdet. Detta görs vanligen med hjälp av marknadssimulering. Som exempel för att 
tydliggöra hur effekterna uppskattas kan ett vägintrång på en jordbruksfastighet som får 
försvårad brukning användas. Ersättningen för intrånget beräknas via marknadsanpassade 
avkastningskalkyler. Via dessa beräkningar uppskattas vilka effekter intrånget får på de årliga 
intäkterna och kostnaderna. Utifrån denna analys görs en bedömning av vilken inverkan blivit 
på marknadsvärdet.67 

                                                 

64 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 104 
65 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 97 
66 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 104 
67 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 98-99 
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3. Lagstiftning om markåtkomst och ersättning 

Detta kapitel kommer att ge en genomgång av den grundläggande lagstiftningen som styr 
markåtkomst och ersättning i Sverige idag samt de två huvudprinciper i den svenska 
lagstiftningen som gäller när ersättning ska bestämmas. Till sist ges en historisk återblick av 
hur reglerna har vuxit fram över tid. Avsikten med den historiska återblicken är att visa på att 
ersättningsreglerna inte har varit konstanta. 

3.1  Grundläggande lagstiftning  
Till grund för bestämmelserna om markåtkomst och ersättning i den svenska lagstiftningen 
ligger Europakonventionens artikel 1, i det första tilläggsprotokollet från 1952, tillsammans 
med 2 kap. 15 § regeringsformen.68 Här regleras de grundläggande förutsättningarna för när 
mark och markanknutna rättigheter ska kunna förvärvas med tvång samt för vilka situationer 
en enskild fastighetsägare ska kunna drabbas av restriktioner för sin fastighet. Här återfinns 
även bestämmelser om den ersättning som ska utgå när en fastighetsägare eller 
rättighetshavare tvingas att avstå sin egendom.69  

Enligt Europakonventionens artikel 1 ska fysiska och juridiska personers rätt till sin egendom 
respekteras. För att någon tvångsvis ska kunna bli av med sin egendom ställs krav på att detta 
ska ske för att tillgodose allmänna intressen, följa lag och folkrättens allmänna grundsatser.  

Vid tillämpningen av artikel 1 ska det även ske en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Denna bedömning brukar kallas proportionalitetsprincipen.70 I proportionalitets-
bedömningen görs en avvägning av det allmänna intresset och det lidande som drabbar den 
enskilde. Den enskilde får inte åläggas en oproportionerlig börda, utan för att en kränkning av 
äganderätten ska tillåtas krävs att balansen är rimlig mellan de allmänna och enskilda 
intressena.71 Vidare ska rätten till ersättning vägas in vid denna bedömning.72 

I den svenska lagstiftningen är egendomsskyddet preciserat i 2 kap. 15 § regeringsformen som 
är svensk grundlag. Eftersom regeringsformen är grundlag får inga andra lagar stiftas i strid 
mot bestämmelserna.73  

Regeringsformen skyddar samtliga fastighetsägares äganderätt och preciserar att ingen ska 
kunna tvingas att avstå sin egendom eller behöva tåla en rådighetsinskränkning förutom när 
det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.74 Med hjälp av följande tre 
generella villkor kan en bedömning av vad som är ett allmänt intresse göras. Villkoren är:  

                                                 

68 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 27 
69 SOU 2008:99, s. 73-74 
70 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 28 
71 SOU 2008:99, s. 85 
72 SOU 2008:99, s. 86 
73 SOU 2008:99, s. 74 
74 2 kap. 15 § 1 st RF  
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• Förvärvets ändamål måste generera ett samhällsekonomiskt lönsamt resultat.75    
• Förvärvets ändamål måste vara viktigt.76 Ett uppställt minimikrav för att ett ändamål 

ska vara viktigt är att avsikten med förvärvet är av ”betydelse för en, inte allt för liten, 
grupp människor”.77 Generellt anses den grundläggande infrastruktur som krävs för att 
enskilda fastigheter ska fungera ändamålsenligt, såsom vägar och avlopps- och 
vattenledningar, uppfylla kriteriet viktigt.  

• Förvärvets ändamål måste utföras på ett visst bestämt markområde. Med detta menas 
att det inte får finnas andra alternativa lokaliseringar.78 Detta krav uppfylls vanligtvis 
när förvärvet avser till exempel vägar, järnvägar och kraftledningar.79  

När tvångsförvärv väl är tillåtet ska fastighetsägaren ha rätt till full ersättning.80 Exakt hur 
ersättningen ska bedömas återfinns inte i regeringsformen utan är specificerat i andra lagar 
som berör markåtkomst. Om en fastighetsägare drabbas av en rådighetsinskränkning ska 
ersättning utgå när pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt 
försvåras, eller om skada uppstår som är betydande i förhållande till värdet på berörd del av 
fastigheten.81  

3.2  Gällande ersättningsbestämmelser i lag 
För att tillämpa markåtkomst- och ersättningsreglerna i praktiken har den svenska 
lagstiftningen försetts med ett flertal speciallagar som behandlar olika situationer mer i 
detalj.82 Två lagar som är av mer generell betydelse är ExL och FBL.  Bestämmelserna i ExL 
är grundläggande för möjligheterna att ta mark och rättigheter i anspråk för allmänna 
ändamål. Medan FBL innehåller bestämmelser som kan användas vid tvångsförvärv för både 
enskilda och allmänna ändamål.83 Exempel på speciallagar som innehåller markåtkomst- och 
ersättningsbestämmelser är PBL och AL.84  

När ersättning ska ges vid ett tvångsförvärv utgår ersättningsbestämmelserna i samtliga 
speciallagar från två huvudprinciper. De två huvudprinciperna benämns här expropriationsfall 
och vinstfördelningsfall. För de båda principerna ska 4 kap. ExL tillämpas, men i olika stor 
utsträckning.85  

                                                 

75 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 15 
76 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 15 
77 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 98 
78 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 15 
79 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 98 
80 2 kap. 15 § 2 st RF  
81 SOU 2012:61 s. 50 
82 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 99 
83 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 13 
84 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 99 
85 Kalbro, T. & Sjödin, E. (2007), s. 5 
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Den ersättning som ska betalas enligt reglerna i 4 kap. ExL delas upp på tre olika 
ersättningsposter. Posterna är löseskilling, intrångsersättning och annan ersättning.86 Om en 
hel fastighet exproprieras kallas ersättningsposten löseskilling, och om en del av en fastighet 
exproprieras benämns ersättningsposten intrångsersättning. Vid ianspråktagande av en hel 
fastighet ska marknadsvärdet ersättas och vid ianspråktagande av en del av en fastighet ska 
marknadsvärdeminskningen ersättas.87 Utöver ersättningen för förlorad egendom kan annan 
ersättning utgå för övriga ekonomiska skador som uppstått för fastighetsägaren. Annan 
ersättning kan utgå för till exempel flyttnings- och anpassningskostnader.88 

Det som ersätts, oberoende av om det är ett expropriationsfall eller vinstfördelningsfall, är de 
ekonomiska skadorna som drabbat fastighetsägaren. Ideella skador till exempel 
affektionsvärden ersätts i princip inte.89 För att skadan ska ersättas krävs även att den 
uppfyller krav om adekvat kausalitet, vilket innebär att skadan ska kunna knytas till att vara 
uppkommen av expropriationen.90 Sammantaget är ersättningsreglerna utformade med 
avsikten att en fastighetsägares ekonomiska situation inte ska påverkas negativt av att drabbas 
av ett tvångsförvärv.91  

För att bestämma ersättningen är en viktig metod den så kallade genomsnittsvärdeprincipen. 
Principen tillämpades först endast i expropriationsfallen men numera används den enligt 
praxis92 även för att bestämma ersättningen i vinstfördelningsfallen.93 Metoden ska användas 
när ersättning ska ges vid tomtmark samt i vissa fall för kompletterande tomttillbehör. 94 
Genomsnittsvärdeprincipen är en indirekt metod för att fördela vinsten.95 Metoden innebär att 
tomtvärdet för den nya eller utökade tomten, det vill säga ”värdet efter”, ska fördelas lika över 
varje kvadratmeter inom den nya tomten. Den nya tomten, eller den utökade tomten, har alltså 
samma råtomtvärde per kvadratmeter. Med råtomtvärde menas tomtens värde direkt efter att 
detaljplanen har antagits, det vill säga innan kostnader för fastighetsbildning, vatten och 
avlopp med mera har betalats. Ersättningen räknas därefter ut genom att det genomsnittliga 
råtomtvärdet multipliceras med arealen för den mark som ska avstås.96 Till sist ska en kontroll 
göras om ersättningen behöver jämkas. Kontrollen ska göras för alla ingående fastigheter. 
Syftet är att den som avstår mark inte ska få en ersättning som understiger den faktiska 

                                                 

86 4 kap. 1 § ExL 
87 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 103 
88 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 105 
89 SOU 2012:61, s. 51 
90 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 102 
91 SOU 2012:61, s. 51 
92 NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431  
93 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 166-167 
94 Att genomsnittsmetoden ska användas som vinstfördelningsmetod för tomtbildning inom plan fastslogs i NJA 
1956 s.603 
95 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 160 
96 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 166 
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värdeminskningen för marken samt att den som förvärvar mark inte ska behöva betala mer än 
den faktiska värdeökningen som uppstår inom köparens tomt.97  

3.2.1 Ersättningsregler vid expropriationsfall 
Expropriationsfallen kan förenklat beskrivas med de situationer där en fastighet ägs av en 
enskild och marken behövs för att nyttjas för ett tydligt ”allmänt ändamål”.98 Mer preciserat 
är expropriationsfallen de situationer där markåtkomsten antingen kan lösas in genom 14 kap. 
14-18 §§ PBL99  (de så kallade plangenomförandefallen) eller att det är uppenbart att 
markåtkomsten kan ske genom expropriation eller annat liknande tvångsförvärv. I 2 kap. ExL 
finns en lista på ändamål som kan genomföras med expropriation.100 Även förrättningar enligt 
FBL och AL kan behandlas som expropriationsfall, men endast när markåtkomsten kunnat 
ske via andra lagar än FBL och AL, till exempel genom 14 kap. 14-18 §§ PBL.101  

Vid expropriationsfall ska ersättningen motsvara marknadsvärdet för en hel fastighet 
(löseskilling) och marknadsvärdeminskningen (intrångsersättning) om det är en del av en 
fastighet som tvångsförvärvas. Även annan ersättning kan utgå. Sedan år 2010 ska även ett 
påslag med 25 procent göras på marknadsvärdet alternativt på marknadsvärdeminskningen.102 
Observera att påslaget om 25 procent inte ska göras på annan ersättning.103 Sammantaget ska 
reglerna i 4 kap. ExL tillämpas fullt ut när ersättning utgår i ett expropriationsfall. 

3.2.2 Ersättningsregler vid vinstfördelningsfall 
Till vinstfördelningsfallen hör de fall som inte räknas som expropriationsfall.104 Förenklat kan 
vinstfördelningsfallen ses som de fall när enskilda fastighetsägare behöver tvångsförvärva en 
annan enskild fastighetsägares mark.105 

I vinstfördelningsfallen kan markåtkomst endast ske via reglerna i FBL eller AL.106 Med 
andra ord får det inte vara möjligt att via andra lagar få tillgång till marken för att en situation 
ska räknas som ett vinstfördelningsfall.107  

Vid vinstfördelningsfallen ska ersättning utgå enligt reglerna i 4 kap. ExL. Reglerna ska 
tillämpas med undantag för bland annat schablonpåslaget om 25 procent.108 Istället ska 

                                                 

97 5 kap. 11 § FBL 
98 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 65 
99 14 kap. 14-18 §§ PBL avser ”mark som ska användas för (1) allmänna platser i en detaljplan och tomtmark för 
”allmänt” bebyggande, (2) allmänna vägar enligt väglagen och (3) kvartersmark för en allmän ledning eller 
allmän trafikanläggning samt en trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter.” Kalbro, T. & 
Lindgren, E. (2011), s. 112 
100 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 112-113 
101 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 64-65 
102 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 76 
103 SOU 2008:99, s. 176 
104 5 kap. 10 a § 3 st FBL 
105 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 64-65 
106 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 150 
107 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 65 



 

 24 

vinsten som uppstår som en följd av fastighetsregleringen fördelas mellan inblandade 
fastighetsägare. Det betyder att ersättningen ska motsvara marknadsvärdeminskningen men 
också ge säljaren rätt till en skälig andel av vinsten som uppstår i och med förvärvet.109 Vad 
som är en skälig vinstfördelning ska avgöras från fall till fall vilket framgår av propositionen 
från 1991 om ändringar i fastighetsbildningslagen. 110 Utgångspunkten ska vara att efterlikna 
den ersättningsnivå som skulle ha fördelats mellan parterna om en ”normal frivillig 
överenskommelse” istället hade ägt rum i motsvarande situation på den fria marknaden.111  

Det finns två principiella metoder för att genomföra vinstfördelningen, direkt och indirekt 
vinstfördelning. Vid direkt fördelning ska vinsten fördelas utifrån en så kallad 
fördelningsnyckel som reglerar parternas vinstandelar. För att göra en direkt vinstfördelning 
behöver värdeminskningen för den fastighet som avstår mark beräknas samt värdeökningen 
för den fastighet som erhåller marken. Därefter ska först värdeökningen fördelas och sedan 
ska kostnaderna fördelas. Båda fördelningarna ska ske efter samma fördelningsnyckel.112  

När indirekt vinstfördelning istället används behöver inte värdeförändringarna för berörda 
fastigheter fastställas. Vid indirekt vinstfördelning bestäms ersättningen genom att tillämpa en 
för situationen given värderingsprincip som anses uppfylla kravet på skälig vinstfördelning.113 
Ett exempel på en sådan metod är genomsnittsvärdeprincipen som beskrivits i avsnitt 3.2.  

Sammantaget ska ersättningen i vinstfördelningsfallen utgå från reglerna i 4 kap. ExL med 
undantag för påslaget om 25 procent.114 Orsaken är att avträdaren redan har rätt till en andel 
av den uppkomna vinsten som förvärvet har genererat.  

3.2.3 Varför finns det två huvudprinciper för ersättningen? 
Ett resonemang kring varför det finns två olika ersättningsprinciper och de skillnader som 
finns mellan principerna återfinns i propositionen från 1991 som låg till grund för ändringarna 
i fastighetsbildningslagen:115 

"En grundläggande fråga är om det är godtagbart att ersättningen vid tvångsförfoganden i vissa fall 
(fastighetsbildningsfallen) bestäms efter en vinstfördelningsprincip och i andra fall (expropriationsfallen) 
efter en skadeprincip.  
   Att ersättningsreglerna i expropriationslagen är utformade efter en skadeprincip ter sig naturligt mot 
bakgrund av reglernas syfte att ersätta förlorad egendom. En vinstfördelningsprincip i expropriationslagen 
skulle inte bara vara oacceptabel från rättspolitisk synpunkt. Den skulle också skapa praktiska 
värderingsproblem av en omfattning som knappast kan godtas.  

                                                                                                                                                         

108 5 kap. 10a § FBL. Ur paragrafen ses att företagsskada alltid ska ersättas. Någon vanlighetsprövning behöver 
alltså inte tillämpas. Dock behandlas inte företagsskada och företagsnytta i denna uppsats. 
109 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 113 
110 Prop.1991/92:127  
111 Prop.1991/92:127 s. 69 
112 Lantmäteriet (2013a), s. 75 
113 Lantmäteriet (2013a), s. 76 
114 Därtill ska företagsskada alltid ersättas. Någon vanlighetsprövning ska alltså inte tillämpas. Dock behandlas 
inte företagsskada och företagsnytta i denna uppsats.  Lantmäteriet (2013a), s. 74 
115 Prop. 1991/92:127 s. 41-42 
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   Även ersättningsreglerna i fastighetsbildningslagen framstår som naturliga om man ser till syftet med 
fastighetsregleringsinstitutet, som ju är att åstadkomma en förbättring av de berörda fastigheterna. 
Fastighetsbildningslagens ersättningsregler bygger som jag tidigare nämnt på tanken att de berörda 
fastighetsägarna i egenskap av regleringsföretagare bör få dela på regleringsvinsten."  

Från propositionen ovan går det att utläsa att det finns två principiella ersättningsmetoder, 
vinstfördelning och expropriationsersättning. Syftet med de två principiella 
ersättningsmetoderna är att det vid instiftande av gällande lag har ansetts nödvändigt att kunna 
tillämpa olika ersättningsnivåer, styrt av vilken situation som är aktuell.116 

Vad som sedan ska klassificeras som ett expropriationsfall eller vinstfördelningsfall kan 
diskuteras och resonemanget kan återkopplas till Michelmans teori117. Tanken är att den 
fastighetsägare som får sin mark tvångsförvärvad för ett allmänt ändamål, möjligen, kan 
tolerera en lägre ersättning. Anledningen är att förvärvet görs för att tillgodose många 
människors behov och därmed skulle säljarens ”missnöje” med att endast få ersättning för sin 
skada eventuellt bli lägre. För den som får sin mark tvångsförvärvad för ett ändamål som 
endast gynnar ett fåtal köpare kan det däremot bli mer aktuellt att, förutom att få ersättning för 
sin skada, även kräva en del av vinsten.118 Liknande resonemang fördes i propositionen från 
1991 där de olika ersättningsprinciperna motiverades med att det allmänna intresset ofta är 
starkare vid ett expropriationsfall, därmed ska den drabbade ersättas för sin skada. Medan det 
enskilda intresset är framträdande i vinstfördelningsfallen, varför den drabbade även ska ha 
rätt till en del av den uppkomna vinsten. Dessa situationer ska efterlikna vad som skulle ha 
skett på den fria marknaden i en motsvarande situation.119 

Även Epstein har fört en liknande argumentering. I de fall då nettofördelarna av en åtgärd 
tillfaller många parter, alltså när syftet med åtgärden är att försörja många människors behov, 
kan det vara skäligt att vinsten tillfaller förvärvaren. I dessa situationer ska ersättningen 
motsvara den skada som uppstår för fastighetsägaren, vilket är fallet i dagens lagstiftning vid 
expropriationsfallen.120  

3.3  Ersättningsrättens historia 
För att lagstiftning som tillåter att mark tvångsförvärvas ska vara långsiktigt hållbar krävs att 
den upplevs som skälig och rättvis av både samhället i stort och de som blir berörda av ett 
tvångsförvärv.121 Eftersom att den dominerande synen på vad som är skäligt och rättvist 
förändras över tid så bör även ersättningsreglerna utvecklas i takt med samhället. 

                                                 

116 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 98-99 
117 Från artikeln Property, Utility and Fairness, där Michelman definierar tre ekonomiska effekter av en 
samhällelig åtgärd.  SOU 2008:99, s. 103-104  
118 SOU 2008:99, s. 106 
119 Prop. 1991/92:127, s. 42 
120 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 25 
121 SOU 2008:99, s. 169  
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3.3.1 Äldre bestämmelser 
Rätt att tvångsvis ta mark i anspråk för att använda den för allmänna ändamål fanns redan i 
1734 års lag.122 Egendomsskyddet är ännu äldre och den första kända bestämmelsen som 
innehöll ett egendomsskydd tillkom omkring år 1350 genom Magnus Erikssons allmänna 
landslag.123 

I äldre svenska lagbestämmelser om tvångsförvärv har det funnits ersättningsbestämmelser 
som sagt att ersättning ska betalas med ett högre belopp än vad den ekonomiska skadan av 
tvångsförvärvet egentligen motsvarar.124 En sådan bestämmelse kan till exempel hittas i 1845 
års expropriationsförordning125 där det stagades att den ersättning som skulle betalas skulle 
motsvara "fulla värdet och hälften därtill" på den egendom som tvångsförvärvades. 
Ersättningen skulle enligt lagutskottet betalas för "vad jord eller lägenhet av samma slag och 
godhet i orten högst gällde", alltså ett slags marknadsvärde, plus ett påslag om 50 procent på 
detta värde. De motiv som låg bakom denna ersättningsbestämmelse är allmänt beskrivna. 
Lagutskottet uttalade bland annat att försiktighetsmått borde tillämpas för att eventuella risker 
till materiella förluster för den enskilde skulle undvikas när ersättningen skulle bestämmas. 
Som ett svar på ett yttrande där det ansågs att "hänsyn skulle kunna tas till att en egendoms 
värde kunde vara mindre i en annan ägares hand än i avträdarens" svarade lagutskottet att 
avsikten med påslaget om 50 procent var att det skulle kompensera sådana eventuella 
särskilda (individuella) värden. Bestämmelsen om det 50 procentiga påslaget togs dock bort 
drygt 20 år senare när 1866 års expropriationsförordning trädde i kraft och ersatte den 
äldre.126 Enligt denna lag skulle ersättningen värderas efter ett slags marknadsvärde (”efter 
vad jord eller lägenhet av lika beskaffenhet och godhet i orten högst gäller”). Regeln fortsatte 
att användas fram till att 1917 års expropriationslag fastställdes.127  

Ersättning enligt 1917 års lag skulle motsvara den nivå som gjorde att den enskildes 
ekonomiska ställning var den samma efter expropriationen som om den inte genomförts. Ett 
belopp motsvarande ”fastighetens fulla värde” skulle utgå om en fastighet eller del av 
fastighet tvångsförvärvades.128  

Under 1949 förändrades centrala begrepp i 1917 års expropriationslag. Formuleringen 
”fastighetens fulla värde” togs bort i lagtexten och ersattes med ”fastighetens värde”. Därtill 
gjordes tillägg med att ersättningen skulle bestämmas ”med hänsyn till ortens pris och 
fastighetens avkastning”. Anledningen var att ersättningen som tidigare utbetalades ansågs 
vara för hög.129  

                                                 

122 SOU 2012:61, s. 27 
123 SOU 2008:99, s. 73 
124 SOU 2008:99, s. 96 
125 1845 års kungliga förordning om jords eller lägenhets avstående för allmänt behov. SOU 2008:99, s. 71 
126 SOU 2008:99, s. 96-97 
127 SOU 2007:29, s. 17 
128 SOU 2007:29, s. 17 
129 SOU 2007:29, s. 18 
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3.3.2 1973 års expropriationslag 
I stort sett skedde inga ytterligare förändringar efter 1949 fram tills dess att en ny 
expropriationslag trädde i kraft 1973. Avsikten med den nya lagen var att skydda förvärvaren 
mot att behöva betala ut för höga ersättningar vid tvångsförvärv. Den som drabbades av 
expropriation och andra tvångsförvärv skulle bli ersatt för sin ekonomiska förlust, men 
samtidigt skulle inte den som utförde expropriationen behöva betala för värden som uppstått 
av egna insatser.130 Efter förändringarna skulle ersättning inte utgå för markvärdesstegring. 
Därför infördes den så kallade presumtionsregeln som innebar att utbetald ersättning blev 
begränsad till värdet för den pågående markanvändningen.131 Eventuella höjningar i 
marknadsvärdet orsakade av förväntningar om fastighetens framtida tillåtna användningssätt 
skulle alltså inte ersättas. 

Med 1973 års expropriationslag var tanken att kommunerna enklare skulle kunna bedriva en 
konsekvent markpolitik. Därför infördes möjligheten att expropriera även för 
tätbebyggelseändamål, och därigenom kunde kommunerna förvärva mark på ett tidigt 
stadium.132 Avsikten med att ge kommunerna förtur till nödvändig mark för 
tätbebyggelseändamål var att åtgärden skulle dämpa prisstegringen på fastighetsmarknaden, 
tillsammans med de andra ändringarna som infördes. 133   

3.3.3 2010 års lagändring i expropriationslagen 
År 2010 reformerades ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen återigen. Syftet med 
lagändringarna var denna gång att stärka äganderätten. Bakgrunden till reformationen var att 
förändringar ägt rum i samhället sedan expropriationslagen infördes på 1970-talet. Även om 
den ursprungliga tanken med expropriation fortfarande finns kvar, det vill säga att tillgodose 
mark för angelägna allmänna intressen, så var en bakgrund till förändringarna att 
expropriation numera även i en större omfattning utförs av enskilda aktörer med vinstsyften. 
De förändrade ersättningsbestämmelserna började gälla den 1 augusti 2010 och innebär att 
den ersättning som betalas ut vid expropriation och andra tvångsförvärv generellt sett har 
höjts.134 

De lagändringar som genomfördes år 2010 medförde bland annat att presumtionsregeln togs 
bort. Efter förändringen ersätts alltså även förväntningsvärden.135   

Att förväntningsvärden numera ska ersättas har stärkt äganderätten. Ytterligare en 
förstärkning av äganderätten gjordes i och med att ett schablonpåslag infördes. 
Schablonpåslaget innebär att ett påslag om 25 procent ska göras på marknadsvärdet eller på 

                                                 

130 Prop. 1971:122, s. 199 
131 SOU 2012:61, s. 34 
132 Prop. 1971:122, s. 199 
133 Prop.1971:122, s. 201 
134 SOU 2012:61, s. 34 
135 SOU 2012:61, s. 34 
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marknadsvärdeminskningen i expropriationsfallen. Observera att schablonpåslaget endast ska 
göras i expropriationsfallen.136 

Tanken med påslaget är att fastighetsägaren bör kompenseras för att denne blir av med sin 
fastighet ofrivilligt. Med påslaget ska ersättningen närma sig fastighetsägarens 
reservationspris. Som ett huvudsakligt motiv till att ersättningen bör ligga närmare 
fastighetsägarens reservationspris anges i utredningen om expropriationsersättning137 att 
fastighetsägaren ofta inte känner sig tillräckligt kompenserad när ersättningen bara motsvarar 
marknadsvärdet. Värt att notera är att när ersättningen motsvarar marknadsvärdet görs en 
omfördelning där köparen gynnas på säljarens bekostnad jämfört med en frivillig 
förhandling.138 

Ett problem med att använda reservationspriset till grund för ersättningen är dock att dessa är 
mycket svåra, om inte omöjliga, att mäta eftersom att bara fastighetsägaren själv (om ens 
denne) vet nivån på detta värde.139 Därför är det problematiskt att utforma ersättningsregler 
som bygger på att ersätta säljarens reservationspris.140  Problematiken med att bedöma 
reservationspriser diskuterades i utredningen. Utredningen kom fram till att en schablonregel 
var den enda möjlighet som skulle fungera i praktiken trots att en sådan regel har 
begränsningar.141  

Nästa steg blev då att bestämma till vilken nivå schablonregeln skulle sättas. Ett högt 
schablonpåslag motiveras av att det ytterligare stärker det grundläggande skyddet för 
äganderätten. Dessutom motiveras ett högt påslag av att det är viktigare att fastighetsägarna 
inte blir underkompenserade i förhållande till sitt individuella värde jämfört med att vissa 
fastighetsägare kommer att bli överkompenserade. Samtidigt ansågs det inte realistiskt att det 
individuella värdet skulle kunna kompenseras för samtliga fastighetsägare även om ett mycket 
högt påslag infördes. Som skäl till att schablonpåslaget skulle läggas på en lägre nivå 
framfördes att det finns en stor andel fastigheter som inte har en sådan personlig anknytning 
till sin fastighet så att det individuella värdet blir högre än marknadsvärdet. Dessutom ansågs 
det redan i marknadsvärdet ingå en viss del av det individuella värdet och att de individuella 
värden som skulle ersättas med hjälp av schablonpåslaget endast gällde de särskilda värden 
som inte räknats in i marknadsvärdet. Slutligen kom utredningen fram till ett förslag där de 
föreslog att ett generellt påslag om 25 procent bör ske i expropriationsfallen.142 

Förutom att fastighetsägarna skulle ersättas till en nivå närmare deras individuella värde 
skulle påslaget underlätta frivilliga överenskommelser genom den mer generösa ersättningen 
och att en bättre dialog skulle kunna föras mellan förvärvaren och fastighetsägaren. Ett 

                                                 

136 SOU 2012:61, s. 34 
137 SOU 2008:99. 
138 SOU 2008:99. s. 168 
139 Kalbro, T. (2007b), s. 11 
140 SOU 2008:99, s. 169 
141 SOU 2008:99, s. 171 
142 SOU 2008:99, s. 171-175 
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ytterligare skäl till påslaget var att det skulle finnas en säkerhetsmarginal för 
värderingsosäkerheten, som alltid finns när ett marknadsvärde bestäms, gentemot 
fastighetsägaren som fått sin mark exproprierad.143 

                                                 

143 SOU 2008:99, s. 168 
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4. Gällande regelverk vid genomförande av detaljplaner 

Detta kapitel behandlar vilken ersättning som ska utgå i dagens ersättningssystem när 
markåtkomst blir aktuellt. De situationer som behandlas är utvalda för att de förekommer vid 
genomförande av detaljplaner. Redovisningen för markåtkomst och ersättning i de utvalda 
situationerna är uppdelad utifrån vad området är utlagt som i detaljplanen, det vill säga vad 
ändamålet med förvärvet är. Uppdelningen är gjord för att ersättningen som ska betalas för 
tvångsförvärvet styrs av tillåten markanvändning.144  

Kapitlet ger en genomgång av de regler som kommer att tillämpas i typfallsstudien i avsnitt 
6.1 om dagens ersättningssystem. 

4.1  Expropriationsfall – markåtkomst och ersättning 

4.1.1 Allmänna platser (kommunalt eller enskilt huvudmannaskap) 
I PBL definieras begreppet allmän plats. Med allmän plats avses en gata, en park, ett torg eller 
ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.145 

Förvaltning av allmänna platser kan ske både kommunalt och enskilt. Enskilt 
huvudmannaskap innebär att ett antal fastighetsägare gemensamt ska vara huvudman för den 
allmänna platsen.  Ersättningsreglerna gör ingen skillnad mellan enskilt och kommunalt 
huvudmannaskap för allmänna platser, men reglerna återfinns i olika lagar och förfarandet för 
markåtkomsten skiljer sig åt.146 

Oavsett om huvudmannaskapet är kommunalt eller enskilt får huvudmannen för allmänna 
platser lösa in mark eller annat utrymme som i detaljplanen är utlagt som allmän plats.147 I de 
fall då markägaren begär det är huvudmannen skyldig att lösa in motsvarande område.148  

Ersättning ska utgå för allmänna platser oavsett om huvudmannen eller markägaren tar 
initiativ till inlösen. Ersättning ska bestämmas helt enligt reglerna i 4 kap. ExL.149 Det innebär 
att allmänna platser ska hanteras som ett expropriationsfall när ersättning för inlösen och 
upplåtelse ska beräknas. Ersättning ska utgå för den skada (marknadsvärdeminskning) som 
drabbar fastighetsägaren och därtill ska ett påslag om 25 procent göras. Observera att 
beräkningen av ersättningen ska baseras på de planförhållanden som rådde närmast innan 

                                                 

144 SOU 2012:61, s. 16 
145 1 kap. 4 § PBL 
146 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 118-120 
147 Kommunalt huvudmannaskap 6 kap. 13 § PBL, enskilt huvudmannaskap AL:s regler om 
gemensamhetsanläggningar 12 § AL 
148 Kommunalt huvudmannaskap 14 kap. 14 § PBL, enskilt huvudmannaskap 14 kap. 15 § PBL, Kalbro, T. & 
Lindgren, E. (2011), s. 118-120 
149 När det är kommunalt huvudmannaskap framgår detta av 6 kap. 13 § 1 p. PBL och 6 kap. 17 § PBL (om 
kommunen tar initiativet) eller 14 kap. 14 § PBL och 14 kap. 23 § PBL (om fastighetsägaren tar initiativet), vid 
enskilt huvudmannaskap framgår reglerna ur 13 § AL som hänvisar vidare till 5 kap. 10a § FBL som i sin tur 
hänvisar vidare till 4 kap. ExL (då inlösen för detta ändamål även är möjligt med hjälp av 14 kap. 15 § PBL). 
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marken eller utrymmet blev utlagd som allmän plats, vilket följer av en specialregel150 i 
ExL.151 

Ett undantag från dessa ersättningsregler är att Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att 
fastighetsägaren ska avstå mark eller utrymme till allmän plats utan ersättning. Regeln får 
tillämpas när det kan anses skäligt med hänsyn till den nytta som ägaren kan väntas få av 
planens genomförande. Denna möjlighet får endast användas vid exploateringar där större 
exploatörer berörs.152 

4.1.2 Allmänna trafikanläggningar på kvartersmark  
I en detaljplan kan kvartersmark reserveras för olika trafikändamål när den ska vara 
tillgänglig för allmänheten.153 Denna reservation kan till exempel ske för gång- och 
cykeltrafik, fordonstrafik och vägtrafiktunnel (i detaljplaner markeras reservationerna ofta 
som x-, z- respektive t-områden).154 

Bestämmelser om markreservationer i en detaljplan medför ingen rätt att nyttja marken.155 För 
att marken ska få nyttjas för sitt ändamål måste tillgång till marken säkras.  Markåtkomst av 
kvartersmark för dessa ändamål brukar säkerställas via bildande av servitut genom 
fastighetsreglering enligt FBL.156  

Ersättning ska bestämmas helt enligt reglerna i 4 kap. ExL. Det kommer av att mark för 
allmänna trafikanläggningar på kvartersmark även får lösas in och därmed blir 
servitutsupplåtelsen ett ”expropriationsfall”.157 

Ersättningens storlek ska beräknas som skillnaden mellan fastighetens värde med servitutet 
och det sannolika värde fastigheten skulle haft utan servitutet. Detta värde med ett påslag om 
25 procent ska utgöra ersättningen. Viktigt att notera är att ersättningen ska beräknas utifrån 
fastighetens användningssätt i den nya planen.158 

4.1.3 Enskilda vägar på kvartersmark  
Mark som i en detaljplan är reserverad för enskilda vägar på kvartersmark kan till exempel 
vara mark som ska användas som utfartsvägar från ett kvarter eller som vägar inom ett 

                                                 

150 4 kap. 3a § ExL 
151 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 118 
152 Kommunalt huvudmannaskap 6 kap. 4-5 §§ PBL, enskilt huvudmannaskap 6 kap. 3 och 5 §§ PBL, Kalbro, T. 
& Lindgren, E. (2011), s. 118- 120 
153 4 kap. 6 § PBL 
154 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 119 
155 Lagkommentar Zeteo 4 kap. 6 § PBL 
156 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s.119 
157 Ersättning ska bestämmas enligt 5 kap. 10a § FBL. Eftersom att det även är tillåtet att lösa in mark för 
allmänna trafikanläggningar på kvartersmark enligt 14 kap. 18 § PBL så blir servitutsupplåtelsen ett 
”expropriationsfall”. 5 kap. 10a § FBL hänvisar för denna situation vidare till 4 kap. ExL för beräkning av 
ersättningen. 
158 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 119 
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kvarter. Dessa vägar kan till sin funktion liknas med gator som är allmän plats.159 Men 
reglerna för markåtkomst och ersättning skiljer sig åt. Därtill behöver vägarna inte hållas 
öppna för allmänheten, utan det bestäms av ägaren till vägen om motorfordon ska vara 
tillåten.160 

I de situationer fastighetsägare gemensamt har ansvar för vägarna ska en 
gemensamhetsanläggning inrättas enligt AL. När en gemensamhetsanläggning bildas får mark 
tas i anspråk inom deltagande fastigheter eller på annans fastighet så länge inte synnerligt men 
uppstår för fastigheten.161 

Ersättningen för marken ska bestämmas helt enligt reglerna i 4 kap. ExL. Det innebär att mark 
för enskilda vägar på kvartersmark ska hanteras som ett expropriationsfall när ersättning för 
inlösen och upplåtelse ska beräknas. Det kommer av att mark för enskilda vägar på 
kvartersmark även får lösas in.162 

Ersättningen ska beräknas med hjälp av genomsnittsvärdeprincipen.163 Beräkningarna baseras 
på värdena i den nya detaljplanen.  

I det fall en gemensamhetsanläggning bildas räknas det genomsnittliga råtomtvärdet ut genom 
att råtomtvärdet av alla berörda fastigheter, divideras på den totala arealen för de berörda 
fastigheterna inklusive gemensamhetsanläggningen. Det genomsnittliga råtomtvärdet 
multipliceras med arealen av det område som ska avstås för att få fram ersättningen för 
respektive fastighet. En kontroll om ersättningen behöver jämkas ska sedan göras för alla 
berörda fastigheter.164 

Eftersom att detta fall utgör ett expropriationsfall ska ett påslag om 25 procent göras på 
ersättningen. 

4.1.4 Allmänna ledningar  
För vissa uppräknade typer av ledningar kan mark upplåtas med ledningsrätt efter att frågan 
prövats i en lantmäteriförrättning vid en lantmäterimyndighet.165 I vissa situationer krävs 
dessförinnan en koncessionsprövning, för till exempel starkströmsledningar krävs beslut från 
regeringen eller Energimyndigheten.166 Ledningsrätt är en upplåtelseform som för all framtid 

                                                 

159 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s.120 
160 10 kap. 10 § TraF 
161 12 § AL 
162 13 § AL, denna paragraf hänvisar vidare till 5 kap. 10a § FBL, som i sin tur hänvisar vidare till 4 kap. ExL 
(eftersom att inlösen för detta ändamål även är möjligt med hjälp av 14 kap. 18 § PBL) 
163 NJA 1956 s. 603  
164 Sjödin, E. (2012). 
165 1 § LL 
166 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 91 



 

 33 

ger rättighetsinnehavaren rätt att nyttja ett markområde för vissa typer av ledningar.167 
Ledningsrätt är möjlig att bilda för nedanstående ledningstyper:168  

1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål samt allmän 
svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande ändamål,  
2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för sådana ledningar som 
avses i 1, 
3. vatten- eller avloppsledning som ingår i en allmän va-anläggning med mera, 
4. ledning som används för fjärrvärme, olja, gas med mera för allmänt behov.  

 
Vidare ställs i LL krav på att ledningsrätt inte får upplåtas om ändamålet lämpligen bör 
tillgodoses på annat sätt. Det gäller om en viss ledning istället kan bildas som 
gemensamhetsanläggning enligt AL. Därtill krävs att fördelarna med upplåtelsen måste 
överväga olägenheterna av upplåtelsen från allmän och enskild synpunkt.169  

 
I detaljplaner är det möjligt att reservera mark för underjordiska ledningar och luftledningar. I 
själva planen brukar underjordiska ledningar betecknas som ett u-område och luftledningar 
som ett l-område.170 Markrättigheterna kan sedan lösas via inrättande av ledningsrätt.171 
 
Ersättningen ska bestämmas helt enligt reglerna i 4 kap. ExL, vilket följer av att detta är ett 
expropriationsfall.172 Ersättningen ska motsvara den marknadsvärdeminskning som ledningen 
medför med ett påslag om 25 procent.173 
 

4.2  Vinstfördelningsfall – markåtkomst och ersättning 

4.2.1 Väg för en fastighet 
I AL finns det en specialregel när en väg ska tillgodose en fastighet.174 Denna specialregel gör 
det möjligt att skapa rätt till väg för endast en fastighet. Förutom denna specialregel finns för 
vissa situationer en alternativ möjlighet, nämligen att skapa ett servitut enligt FBL. Dock kan 
detta bara ske om servitutet bildas samtidigt som en annan fastighetsbildningsåtgärd.175 

Vid upplåtelse enligt AL,176 när rätten gäller att bygga och använda en ny väg, så ska 
ersättningen bestämmas genom FBL:s regler om vinstfördelning.177  

                                                 

167 Lantmäteriet (2010), s. 2 
168 2 § LL, Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 122 
169 6 § LL, Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 122 
170 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 122 
171 Lantmäteriet (2010), s. 2 
172 13 § LL, ersättningen bestäms enligt 4 kap. ExL 
173 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 122   
174 49 § AL 
175 7 kap. 2 § FBL, Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 121 
176 49 § AL 
177 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 150  
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Då rätten till att använda en väg gäller en befintlig väg så ska ersättning betalas för det slitage 
som beräknas uppkomma vid användning av vägen enligt regler i AL.178 

4.2.2 Tomtmark  
Med tomtmark avses i detta sammanhang mark som är avsedd för enskild bebyggelse.179  

När en planerad tomt i en detaljplan tillhör flera ägare har den ägare med högst värde av den 
nya tomten rätt att lösa in övriga tomtdelar.180 I de situationer när det är svårt att avgöra vem 
som har den tomtdel med det högsta värdet blir arealen styrande. Ett exempel på när det kan 
vara svårt att avgöra värdet är när tomtdelarna är obebyggda och ytmässigt i princip lika stora. 
I dessa situationer ska varje kvadratmeter inom den nya tomten betraktas som att den har 
samma värde och den fastighetsägare som innehar den största tomten får företräde att lösa in 
marken.181 

För tomtmark ska ersättning enligt vinstfördelningsprincipen utgå.182 Enligt praxis ska 
genomsnittsvärdeprincipen användas.183 Beräkningarna baseras på värdena i den nya planen. 
Det genomsnittliga tomtvärdet räknas ut genom att råtomtvärdet för den nya tomten divideras 
med arealen av den nya tomten. Ersättningen för respektive fastighet fås genom att 
multiplicera det genomsnittliga råtomtvärdet med arealen av det område som ska avstås från 
varje fastighet. Till sist ska en kontroll göras om jämkning av ersättningen behövs, denna 
kontroll ska göras för alla berörda fastigheter.184 

4.2.3 Andra gemensamma anläggningar på kvartersmark 
Med andra gemensamma anläggningar på kvartersmark menas de anläggningar som ska 
utföras på kvartersmark och vara gemensamma för flera fastigheter men som inte är vägar 
eller ledningar. Dessa anläggningar kan exempelvis vara lekplatser eller garage.185 

Mark eller utrymme för dessa så kallade tomtanläggningar kan tas i anspråk med AL.186 
Ersättningen ska bestämmas enligt vinstfördelningsreglerna i FBL. Beräkningen av 
ersättningen görs med hjälp av genomsnittsvärdeprincipen.187 Det är fastigheternas 
användningssätt i den nya planen som ska ligga till grund för beräkningen. När det gäller 
gemensamhetsanläggningar räknas det genomsnittliga råtomtvärdet ut genom att råtomtvärdet 
för alla berörda fastigheter divideras på den totala arealen av de berörda fastigheterna, 
inklusive gemensamhetsanläggningen.  För att få fram ersättningen multipliceras sedan det 

                                                 

178 50a § AL 
179 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 162   
180 8 kap. 4 § FBL 
181 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 125 
182 5 kap. 10 a § 3 st FBL 
183 NJA 1956 s. 603  
184 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 125-126, Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 176 
185 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 123 
186 12 § AL 
187 NJA 1956 s. 603  
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genomsnittliga råtomtvärdet med arealen av området som avstås för respektive fastighet. 
Eventuellt kan ersättningen sedan behöva jämkas.188 

4.2.4 Enskilda ledningar 
Enskilda ledningar är ledningar som inte är allmänna, det vill säga ”allmännyttiga”. Utan det 
är ledningar som ska försörja en eller flera enskilda fastigheter. För att lösa markåtkomsten 
för denna typ av ledningar finns två alternativ.189  

Det första alternativet är tillämpligt när ledningen ska nyttjas av flera fastigheter. I denna 
situation kan en gemensamhetsanläggning bildas och tillgång till marken/utrymmet som 
behövs för ledningen kan fås genom AL. Alternativ två är tillämpligt då ledningen ska 
försörja en fastighets behov. I denna situation kan tillgång till marken/utrymmet erhållas via 
ett servitut som kan bildas enligt FBL.190 

För båda alternativen ska ersättningen betalas enligt vinstfördelningsprincipen i FBL. 
Beräkningen ska baseras utifrån fastighetens användningssätt i den nya planen.191 

                                                 

188 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 176 
189 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 123 
190 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 123 
191 Kalbro, T. & Lindgren, E. (2011), s. 123 
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5. ESL – ett tidigare ersättningssystem 

I det nu gällande ersättningssystemet styrs den ersättning som betalas ut av markens tillåtna 
användning i detaljplanen. När ersättningen är knuten till markanvändningen tillfaller även 
värdet för eventuella byggrätter den fastighet där de är lokaliserade. Men hur blir utfallet i ett 
alternativt ersättningssystem där fastighetens tillåtna markanvändning och tilldelade 
byggrätter inte styr ersättningsbeloppet? Frågeställningen kommer att belysas i typfallsstudien 
i kapitel 6. Som grund för det alternativa ersättningssystemet kommer bestämmelserna i lagen 
om exploateringssamverkan (ESL) att användas. Därför kommer huvudprinciperna i ESL att 
tas upp nedan. Hur ersättningsbestämmelserna praktiskt kan tillämpas kommer att presenteras 
i avsnitt 6.2.  

ESL upphävdes den 1 juli 2012 på grund av att lagen sällan tillämpades.192 Redan i SOU 
1996:168 diskuterades om ESL skulle vara kvar eller inte. I utredningen föreslogs att lagen 
skulle upphävas men att en ny lag skulle införas innehållande själva ersättnings-
bestämmelserna.193 De övriga bestämmelserna i lagen som handlade om gemensamma 
exploateringsanläggningar föreslogs att istället omfattas av AL.194 När ESL upphävdes 
infördes dock ingen ny lag som omfattade ersättningsbestämmelserna.195 

Ersättningsbestämmelserna i ESL var uppbyggda så att fastighetsägarna skulle få ta del av den 
exploateringsvinst som uppstår när ett område exploateras. Vinsten skulle fördelas till 
fastighetsägarna utifrån vad de bidrog med till exploateringsområdet. Ersättningsbeloppet för 
en specifik fastighet styrdes således inte av fastighetens tillåtna markanvändning eller vilken 
byggrätt som var lokaliserad till fastigheten. Ersättningssystemet i ESL var alltså uppbyggt 
som ett slags värdeutjämningssystem.196  

Tanken med ersättningssystemet i ESL var att skapa större rättvisa och öka möjligheterna till 
mer lämpligt utformade detaljplaner. Detta skulle uppnås genom att hänsyn inte skulle behöva 
tas till gällande fastighetsgränser vid detaljplaneläggningen. Men fastighetsägarna var enligt 
reglerna i ESL alltid garanterade att få en andel av både exploateringsvinsten och byggrätterna 
utefter vad de bidragit med till planområdet.197  

                                                 

192 Prop. 2011/12:54, s. 1 
193 SOU 1996:168, s. 370 
194 SOU 1996:168, s. 373 
195 Prop. 2011/12:54, s. 28 
196 SOU 1996:168, s. 341 
197 SOU 1996:168, s. 341 
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6. Typfallsstudie 

I detta kapitel kommer en typfallsstudie att presenteras. Studien behandlar en fastighetsägares 
rätt till ersättning när ett område blir detaljplanelagt och mark tas i anspråk för fyra olika 
situationer. Ersättningen i de fyra olika markåtkomstsituationerna kommer att studeras i två 
olika ersättningssystem, dels dagens ersättningssystem och dels ett alternativt 
ersättningssystem baserat på ersättningsprinciperna som tidigare fanns i ESL.  I samtliga 
markåtkomstsituationer kommer marken att frångå typfastigheten. Typfastigheten är före 
detaljplaneläggningen en obebyggd jordbruksfastighet. Se fastighetsindelningen före 
planläggning i figur 2 där typfastigheten är markerad med en grön linje.  

 

Figur 2. Illustration över fastighetsindelningen i området innan detaljplaneläggningen. De fastigheter som kommer att 
beröras av planläggningen är fastigheterna 1:1, 1:2 och 1:3. 

Den nya detaljplanen för området kommer att omfatta typfastigheten och de två intilliggande 
fastigheterna. Fastighetsindelningsbestämmelser är införda i detaljplanen vilket innebär att 
fastighetsgränserna måste överensstämma med planen för att till exempel bygglov ska kunna 
ges. 

Detaljplanen tillåter att tomterna bebyggs med enbostadshus. Enligt fastighetsindelnings-
bestämmelserna ska mark tvångsförvärvas från typfastigheten för att ingå:  

• som tomtmark i den intilliggande fastigheten 
• i en gemensamhetsanläggning för väg 
• i en gemensamhetsanläggning för lekplats  
• i en allmän plats (gata).  

De fyra olika situationerna som ska prövas på typfastigheten är valda för att belysa att olika 
ersättningsbelopp kan utgå beroende av vilket ändamål marken tas i anspråk för.  
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I figur 3 nedan illustreras fastighetsindelningen efter planläggningen samt de markområden 
som ska överföras för att anpassa fastigheterna till den nya detaljplanen. 

  

Figur 3. Illustration över fastighetsindelningen i området efter detaljplaneläggningen. Illustrationen visar att typfastigheten 
ska avstå mark för 4 olika situationer. Fastighet 1:1 har delats upp i två tomter (tomt A och B). Typfastigheten kommer att 
avstå tomtmark till fastighet 1:2 som bildar tomt C.  

Detaljplaneläggningen medför att 4 tomter bildas inom området. En gemensamhetsanläggning 
för väg bildas där tomterna A och B deltar. Även en gemensamhetsanläggning för lekplats 
bildas där tomterna A, B, C och typfastigheten deltar. Fastighet 1:1 delas upp i två tomter 
(tomt A och B), båda dessa tomter får arealen 950 m2. Typfastigheten kommer att avstå 
tomtmark till fastighet 1:2 som bildar tomt C med en areal på 1 000 m2. Typfastigheten 
kommer att bilda en tomt om 1 000 m2 efter planläggningen. 

Innan detaljplaneläggningen är typfastighetens areal 1 400 m2. I studien ska 100 m2 mark 
frångå typfastigheten i var och en av de fyra situationerna, totalt avstår alltså typfastigheten 
400 m2 mark. 

Marken som ska frångå typfastigheten kommer att tvångsförvärvas. Ersättningen kommer att 
utgå enligt de bestämmelser som finns i det ersättningssystem som tillämpas. Ingen hänsyn 
kommer att tas till att frivilliga överenskommelser kan ske i verkligheten. 

För att beräkna ersättningen för de olika markåtkomstsituationerna i respektive 
ersättningssystem har antaganden gjorts. Marknadsvärden har antagits för fastigheterna innan 
och efter planläggningen. I marknadsvärdet före planläggningen ingår även 
förväntningsvärden. Vid beräkning av ersättningen används marknadsvärdet före eller efter 
planläggning, styrt av vad lagen (ersättningssystemet) föreskriver. I tabell 1 ses en 
sammanställning av de antaganden som har legat till grund för att beräkna ersättningen till 
typfastigheten för varje markåtkomstsituation i de båda ersättningssystemen. 
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Tabell 1. Antaganden som legat till grund för beräkningar av ersättningen. 

Antaganden 
Råmarksvärde  100 000 kr 
Råtomtvärde (värdet av marken efter detaljplanen men 
utan att den är förberedd att byggas på) 

400 000 kr 

Storlek på typfastighetens tomt i den nya detaljplanen 1000 m2 
Storlek på typfastigheten innan detaljplaneläggning 1400 m2 
 

6.1  Beräkning av ersättning i dagens ersättningssystem  

6.1.1 Tomtmark 
Vid tvångsförvärv av den mark som ska bli tomtmark för grannfastigheten ska ersättningen 
beräknas som ett vinstfördelningsfall. Beräkningen av ersättningen ska göras utefter 
förhållandena i den nya planen. Enligt rättspraxis ska vinstfördelning ske enligt 
genomsnittsvärdeprincipen som är en indirekt vinstfördelningsmetod. 

Om råtomtvärdet antas vara 400 000 kr för en tomt i den nya planen, och tomternas storlek 
inom plan är 1000 m2 så blir genomsnittsvärdet 400 kr/m2 (400 000 kr/1000 m2). 

För att räkna ut ersättningen för området som ska avstås används genomsnittsvärdet som 
multipliceras med arealen av området som ska avstås. Ersättningen blir i detta fall 40 000 kr 
(400 kr/m2 × 100 m2).  

Eftersom detta är ett vinstfördelningsfall så ska det inte göras något påslag om 25 procent på 
ersättningen. Ersättningen för området som avstås för att bli tomtmark på grannfastigheten 
blir 40 000 kr. 

6.1.2 Gemensamhetsanläggning för lekplats 
Vid tvångsförvärv av mark för en gemensamhetsanläggning (GA) för lekplats ska 
ersättningen beräknas som ett vinstfördelningsfall. Utgångspunkten vid beräkningen av 
ersättningen är förhållandena i den nya detaljplanen.  

Enligt rättspraxis ska genomsnittsvärdeprincipen användas vid beräkning av ersättningen. 
Genomsnittsvärdet för gemensamhetsanläggningen blir summan av råtomtvärdet på tomterna 
och gemensamhetsanläggningen dividerat med arealen av tomterna och gemensamhets-
anläggningen. I detta fall blir genomsnittsvärdet 400 kr/m2 ((400 000 kr * 4 tomter)/(950 m2 + 
950 m2 + 1000 m2 + 1000 m2 + 100 m2)). Detta eftersom att alla tomter i den nya detaljplanen 
ska delta i gemensamhetsanläggningen.  

Ersättningen för området som tvångsförvärvas räknas sedan ut genom att genomsnittsvärdet 
multipliceras med arealen av området som tvångsförvärvas. Ersättningen blir alltså 40 000 kr 
(400 kr/m2 × 100 m2). 

Eftersom att detta är ett vinstfördelningsfall ska inget påslag om 25 procent göras. Den 
slutliga ersättningen för området blir 40 000 kr. 
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6.1.3 Allmän plats - gata 
När mark tvångsförvärvas för att användas som allmän plats beräknas ersättningen som ett 
expropriationsfall. 

Vid beräkning av ersättningen för området som ska användas som allmän plats ska en 
specialregel i expropriationslagen användas som innebär att ersättningen ska bestämmas med 
hänsyn till de förhållanden som var rådande innan den nya detaljplanen. Det innebär att 
marken ska ersättas utifrån dess marknadsvärde före detaljplanen.  

Marknadsvärdet för typfastigheten innan planläggningen har antagits till 100 000 kr. För att 
räkna ut marknadsvärdet för området som ska tvångsförvärvas till en gata (allmän plats) 
beräknas ett genomsnittligt fastighetsvärde.  Detta görs genom att marknadsvärdet innan 
planläggningen divideras med typfastighetens areal innan planläggningen. Det genomsnittliga 
värdet för fastigheten innan detaljplanen blir då 71,43 kr/m2 (100 000 kr/1400 m2). Men 
ersättningen för intrånget ska motsvara marknadsvärdeminskningen som uppstår för 
fastigheten. Marknadsvärdeminskningen motsvaras inte av det genomsnittliga värdet för 
fastigheten innan detaljplanen, eftersom att endast en del av fastigheten ianspråktas. 
Fastighetens marknadsvärdeminskning motsvaras av ett marginalvärde. Marginalvärdet 
beräknas med ”normalantagandet” att marknadsvärdeminskningen motsvarar 1/3 av det 
genomsnittliga värdet för marken.198 Marknadsvärdeminskningen för fastigheten på grund av 
att området ska avstås till allmän plats blir därmed 2 381 kr (71,43 kr/m2 × 100 m2 × 1/3). 

På marknadsvärdeminskningen ska ett påslag om 25 procent göras eftersom det rör sig om ett 
expropriationsfall. Ersättningen för området som upplåts för allmän plats blir 2 976 kr (2 381 
kr × 1,25). 

6.1.4 Gemensamhetsanläggning för väg 
Mark som ska tvångsförvärvas för att användas som en gemensamhetsanläggning (GA) för 
väg inom kvartersmark utgör ett expropriationsfall. När ersättningen ska bestämmas är 
utgångspunkten förhållandena i den nya planen och enligt praxis ska 
genomsnittsvärdeprincipen användas. 

Det genomsnittliga tomtvärdet för en gemensamhetsanläggning för väg fås genom att lägga 
samman värdet på tomterna som behöver vägen med värdeökningen som vägen skapar och 
sedan dividera detta med den sammanlagda ytan av tomterna och vägen. I detta fall blir 
genomsnittsvärdet 400 kr/m2 ((400 000 kr + 400 000 kr)/(950 m2 + 950 m2 + 100 m2)). Detta 
eftersom att det är tomterna A och B som ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 
Marknadsvärdet för det aktuella området som ska avstås beräknas genom att multiplicera 
genomsnittsvärdet med arealen för området. Marknadsvärdeminskningen blir 40 000 kr (400 
kr/m2 × 100 m2). 

                                                 

198 Sjödin, E. m.fl. (2011), s. 117 
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Eftersom att situationen är ett expropriationsfall ska slutligen ett påslag med 25 procent göras 
på marknadsvärdeminskningen. Ersättningen för marken som typfastigheten tvingas avstå till 
förmån för en gemensamhetsanläggning för väg blir 50 000 kr (40 000 kr × 1,25). 

6.1.5 Sammanställning av den betalda ersättningen 
Beräkningarna som gjordes i avsnitt 6.1.1- 6.1.4 har sammanställts i nedanstående tabeller. 
Situationerna är uppdelade i vinstfördelningsfall och expropriationsfall. Tabellerna 
presenterar de värden som har använts i beräkningarna.  

I tabell 2 presenteras vinstfördelningsfallen. Hit räknas situationerna tomtmark och 
gemensamhetsanläggning för lekplats. Ersättningen blev i båda dessa situationer 40 000 kr.  

Tabell 2. Redovisning av de värden som använts i beräkningarna för att ta fram ersättningen som utgick i 
vinstfördelningsfallen. 

 

I tabell 3 presenteras expropriationsfallen, dit situationerna allmän plats för gata och 
gemensamhetsanläggning för väg räknas. Ersättningen för allmän plats för gata blev 2 976 kr 
och för gemensamhetsanläggning för väg 50 000 kr.  

Tabell 3. Redovisning av de värden som använts i beräkningarna för att ta fram ersättningen som utgick i 
expropriationsfallen.  

 

I figur 4 nedan presenteras en sammanfattning av ersättningen som utgick för marken i 
respektive situation. Den största skillnaden i ersättningsbeloppet ses mellan de två 
expropriationsfallen, där ersättningen för allmän plats blev 2 976 kr och ersättningen för GA – 
väg blev 50 000 kr. I de båda vinstfördelningsfallen blev ersättningen den samma, där 
ersättningen för tomtmark samt GA – lekplats blev 40 000 kr. 

Situation Genomsnittligt 
fastighetsvärde 
före detaljplan 
(kr/ m2) 

Genomsnittligt 
råtomtvärde 
efter detaljplan  
(kr/ m2) 

Marginal- 
värde 

Marknads- 
värde för 
marken 
(kr) 

25 % 
påslag 

Ersättning 
(kr) 

Tomtmark - 400 - 40 000 Nej 40 000 
GA - 
lekplats 

- 400 - 40 000 Nej 40 000 

Situation Genomsnittligt 
fastighetsvärde 
före detaljplan 
(kr/ m2) 

Genomsnittligt 
råtomtvärde 
efter detaljplan  
(kr/ m2) 

Marginal- 
värde 

Marknads- 
värde för 
marken 
(kr) 

25 % 
påslag 

Ersättning 
(kr) 

Allmän 
plats - 
gata 

71,43 - 1/3 2 381 Ja 2 976 

GA - 
väg 

- 400 - 40 000 Ja 50 000 
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Figur 4. Stapeldiagram över utbetald ersättning i respektive markåtkomstsituation. 

6.2  Beräkning av ersättning i det alternativa ersättningssystemet 
Den tidigare genomförda typfallsstudien kommer nu att återupprepas men denna gång med 
alternativa ersättningsbestämmelser. Grundförutsättningarna i studien är de samma som när 
dagens ersättningssystem prövades på typfastigheten i avsnitt 6.1. Men 
ersättningsbestämmelserna kommer att baseras på det ersättningssystem som tidigare fanns i 
ESL, se avsnitt 5.  

För de fyra markåtkomstsituationerna, där mark frångår typfastigheten, beräknas ersättningen 
genom att den totala vinsten av detaljplanen fördelas mellan samtliga fastighetsägare utefter 
andelstal. Enligt de tidigare ESL bestämmelserna var det exploateringsvinsten som skulle 
fördelas, men ett förslag till reformerad ESL-lagstiftning skulle istället planvinsten fördelas. I 
studien kommer planvinsten att fördelas i enlighet med förslaget till reformerad 
lagstiftning.199 Fördelningen görs enligt gällande bestämmelser i ESL enligt följande fyra steg 
för varje fastighet:200 

(1) Fastigheternas andelstal fastställs. Andelstalen ska enligt ESL bestämmas med 
utgångspunkt i fastighetens areal. I vår studie bestäms andelstalet helt utifrån 
fastighetens areal före detaljplanen. För vår typfastighet blir andelstalet därigenom 
0,333 (1 400 m2/ 4 200 m2), detta eftersom typfastighetens areal före planläggningen 
var 1 400 m2 och det totala detaljplanelagda området är 4 200 m2. 
 

(2) Fastigheternas värde före planläggningen bestäms. Om fastigheter bidrar med ett 
högre eller lägre värde till planområdet, jämfört med vad de behöver göra i förhållande 
till sitt andelstal, ska skillnaderna utjämnas med pengar. I denna studie har marken 

                                                 

199 SOU 1996:168 s. 370 
200 SOU 1996:168 s. 381 
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antagits att ha samma värde per kvadratmeter innan planläggningen. Detta, plus att 
andelstalet helt följer arealen, medför att fastigheternas värde före planläggningen 
motsvarar andelstalen. Det finns alltså inga skillnader som behöver utjämnas med 
pengar eftersom att alla fastigheter bidrar med det värde som motsvarar deras 
andelstal.  
 

(3) Fastigheternas värde efter planläggningen bestäms. I detta steg ska det totala 
värdet som detaljplanen skapar beräknas. Alla fastigheter inom planområdet ska sedan 
tilldelas ett värde efter planläggningen i förhållande till sitt andelstal. Om fastigheter 
tilldelas ett högre eller lägre markvärde i förhållande till sitt andelstal ska skillnaderna 
utjämnas med pengar.  
 
I vår studie beräknas det totala värdet efter planläggningen genom att multiplicera 
antalet tomter efter planläggningen med råtomtvärdet för varje tomt. I studien har 
råtomtvärdet antagits till 400 000 kr för varje tomt. Planläggningen medför att 4 
tomter kan bildas.  Det totala värdet efter planläggningen blir därför 1 600 000 kr 
(400 000 kr × 4 st tomter).  
 
Det värde efter detaljplanen som ska tilldelas typfastigheten fås genom att multiplicera 
det totala värdet efter planläggningen med typfastighetens andelstal. Värdet efter 
detaljplanen som ska tillfalla typfastigheten baseras på fastighetens andelstal och blir 
533 333 kr (1 600 000 kr × 0,333).  
 
Vid detaljplaneläggningen tilldelas typfastigheten en tomt som har ett markvärde på 
400 000 kr. För typfastigheten blir alltså det tilldelade markvärdet lägre än det värde 
som fastigheten har rätt till utifrån sitt andelstal. Resterande belopp ska därför utgå i 
pengar. Skillnaden som ska ges till typfastigheten i pengar blir alltså 133 333 kr 
(533 333 kr – 400 000 kr).  
 

(4) Kostnaderna fördelas enligt andelstalen. I denna studie har beräkningarna 
förenklats då dessa inte innehåller en fördelning av kostnaderna. Avsikten med 
avgränsningen är att endast en fördelning av markens värde ska göras.  

Den totala ersättningen i detta system blir 133 333 kr för den mark som avstås. I ESL ges 
alltså inte ersättningen för den situation när mark avstås utan det är istället den totala vinsten 
av planläggningen som fördelas efter vad man har bidragit med i planområdet.  

6.3  Utbetald ersättning enligt de två ersättningssystemen 
Ersättningen till ägaren av typfastigheten blir med dagens ersättningssystem totalt 132 976 kr 
(40 000 kr + 40 000 kr + 2 976 kr + 50 000 kr) och i det alternativa ersättningssystemet blir 
ersättningen totalt 133 333 kr. 
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7. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer framkomna resultat från de tidigare kapitlen, främst typfallsstudien, att 
analyseras och diskuteras.  

7.1  Resultaten från typfallsstudien 
Resultaten i typfallsstudien i kapitel 6 har visat att ersättningen kan variera dels beroende av 
vad marken ska användas till och dels vilket ersättningssystem som tillämpas. Avsikten med 
typfallsstudien har inte varit att säga vilket ersättningsbelopp som ska utgå i en viss 
markåtkomstsituation. Utan det som studerats är de faktorer som styr ersättningen och de 
principiella skillnaderna som kan uppstå i och mellan de olika ersättningssystemen. 
Resultaten i typfallsstudien från respektive ersättningssystem kommer att diskuteras nedan. 

7.1.1 Dagens ersättningssystem 
I det nu gällande ersättningssystemet är den största påverkan på ersättningen vad marken får 
användas till enligt detaljplanen. Utifrån markens tillåtna användning klassificeras en situation 
antingen som ett expropriationsfall eller ett vinstfördelningsfall, vilket sedan styr vilka 
ersättningsregler som ska tillämpas. Principiellt bör ersättningen vid ett expropriationsfall bli 
lägre jämfört med ersättningen vid ett vinstfördelningsfall eftersom att skadan ska ersättas i 
det första fallet och i det andra fallet ska skadan ersättas plus att fastighetsägaren ska få en 
skälig del av vinsten. Detta stämde i samtliga av de undersökta situationerna förutom i 
situationen med en gemensamhetsanläggning för väg. 

I situationen med en gemensamhetsanläggning för väg blev ersättningen högre än i 
vinstfördelningsfallen trots att det är ett expropriationsfall. För denna specifika situation 
uppstod således en avvikelse i ersättningssystemet. Avvikelsen uppstår på grund av att 
genomsnittsvärdeprincipen ska tillämpas efter en HD-dom från 1956. När sedan det 25 
procentiga påslaget infördes 2010 blir ersättningen i denna specifika situation högre än den 
ianspråktagna markens marknadsvärde i den nya planen. Detta bör egentligen inte vara 
möjligt eftersom att förvärvaren då måste betala mer för marken än vad som skulle ha betalats 
i ett vinstfördelningsfall, vilket bör motsvara en frivillig överenskommelse. En högre 
ersättning tillfaller därmed fastighetsägaren än vad som hade varit möjligt vid en frivillig 
överenskommelse vilket gör att fastighetsägaren tillgodogör sig en monopolvinst, i enlighet 
med Werins terminologi201. Att en monopolvinst betalas strider egentligen mot lagstiftningen 
eftersom att denna ska förhindra att monopolvinster uppkommer.  

Denna avvikelse i dagens ersättningssystem skulle dock inte ha uppkommit om det förslag om 
ett ”tak” i ersättningsystemet införts i enlighet med vad som föreslogs i utredningen om 
expropriationsersättning.202 Om ”taket” hade införts skulle ersättningen inte ha kunnat 
överstiga marknadsvärdet för marken i den nya detaljplanen som också bör motsvara 
förvärvarens individuella värde av marken. 
                                                 

201 Se avsnitt 2.5  
202 SOU 2008:99 
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I typfallsstudien uppstod den största skillnaden i ersättningsbeloppen mellan de två 
expropriationsfallen. Den lägsta ersättningen utgick i situationen allmän plats – gata och den 
högsta ersättningen utgick i situationen gemensamhetsanläggning för väg. Skillnaden i 
ersättningsbeloppen blev således störst mellan dessa två situationer som till sin funktion kan 
upplevas som likvärdiga. Värt att notera är att ersättningen för allmän plats – gata ska 
beräknas enligt markens användning innan detaljplaneläggningen. I vår typfallsstudie hade vi 
antagit att marken innan detaljplaneläggningen hade ett råmarksvärde på 100 000 kr. Om 
marken innan detaljplaneläggningen haft ett högre eller lägre värde påverkar det ersättningens 
nivå och därmed även skillnaden mellan ersättningsbeloppen i de två situationerna. Dock är 
det inte bara nivån på råmarksvärdet som påverkar ersättningen i situationen för allmän plats 
utan även att ett marginalvärde ska beräknas bidrar till att ersättningsbeloppet blir lägre i 
denna situation.  

Totalt finns det tre betydande faktorer som ger upphov till skillnaderna i ersättningsbeloppens 
storlek mellan situationerna allmän plats (gata) och gemensamhetsanläggning för väg. Dessa 
är (1) att specialregeln i 4 kap. 3a § ExL anger att rådande förhållanden innan 
detaljplaneläggningen ska användas i beräkningen av ersättningen för situationen allmän 
plats, (2) att markförlusten i situationen allmän plats ska ersättas med ett marginalvärde och 
(3) att det generella 25 procentiga påslaget även ska tillämpas i situationen 
gemensamhetsanläggning för väg trots att ersättningen då överstiger marknadsvärdet för 
marken i den nya detaljplanen.  

De uppräknade faktorerna skulle ge ett större utslag i ersättningsbeloppet mellan de två 
situationerna om de antagna marknadsvärdena var högre, vilket till exempel är rimligt i 
Stockholmsområdet. Beräkningar av detta har genomförts på samma sätt som i typfallsstudien 
men med antaganden om att råmarksvärdet är 200 000 kr och råtomtvärdet är 1 500 000 kr, 
resultatet kan ses i figur 5 nedan. Ersättningen blev med dessa antaganden 5 952 kr i 
situationen allmän plats medan ersättningen blev 187 500 kr i situationen gemensamhets-
anläggning för väg.  

 

Figur 5. Resultat från beräkningar genomförda på samma sätt som i typfallsstudien men med antaganden om att 
råmarksvärdet är 200 000 kr och råtomtvärdet är 1 500 000 kr.  
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Även om både råmarksvärdet och råtomtvärdet antas till 1 000 000 kr, det vill säga det är 
ingen skillnad i fastighetens marknadsvärde innan och efter den nya detaljplanen, ger de tre 
faktorerna upphov till olika ersättningsbelopp i situationerna allmän plats (gata) och 
gemensamhetsanläggning för väg. Utfallet kan ses i figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Resultat från beräkningar genomförda på samma sätt som i typfallsstudien men med antaganden om att 
råmarksvärdet är 1 000 000 kr och råtomtvärdet är 1 000 000 kr. 

7.1.2 Det alternativa ersättningssystemet 
I det alternativa ersättningssystemet görs ingen bedömning över vilken ersättning som ska 
utgå i respektive situation. Istället utgår ersättningen med grund i hur fastigheten totalt sett 
påverkas av planläggningen. Den totala ersättningen som utbetalades till typfastigheten var 
133 333 kr.  

Det bör dock beaktas att andelstalet i typfallsstudien helt bestäms utifrån vilken areal 
fastighetsägaren bidrar med till exploateringsområdet. Därmed tas ingen särskild hänsyn till 
markens beskaffenhet.  

7.1.3 Total ersättning i respektive ersättningssystemen 
Ersättningen kan variera i en viss situation beroende av vad marken ska användas till och 
vilket ersättningssystem som tillämpas. Men den totala ersättningen som typfastigheten erhöll 
blev i princip den samma för de båda ersättningssystemen i den genomförda typfallsstudien 
(132 976 kr respektive 133 333 kr). Någon slutsats om att den totala ersättningen i de båda 
ersättningssystemen alltid hamnar på i princip samma nivå kan dock inte dras från studien. 
Den totala ersättningen i de båda systemen påverkas av vilka ingående värden som antagits. 
Dessutom påverkas den totala ersättningen i dagens ersättningssystem även i hög grad av 
vilka markåtkomstsituationer som studeras.   

7.2  Problem som kan uppstå i dagens ersättningssystem 
I typfallsstudien framkom det tydligt att olika ersättningsbelopp kan utgå då mark 
tvångsförvärvas för olika situationer. För att förtydliga resultaten i typfallsstudien har mark 
endast frångått typfastigheten. Den problematik som kan uppstå då en fastighetsägare både 
behöver avstå samt förvärva mark har därmed inte till fullo tydliggjorts.  
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Med nuvarande ersättningsystem kan problem uppstå när en fastighet samtidigt ska förvärva 
och avstå mark tvångsvis eftersom att ersättningen skiljer sig åt mellan olika 
markåtkomstsituationer. Ett exempel kan tillämpas på typfastigheten där tomtmark ska 
förvärvas, samtidigt som likvärdig mark ska avstås från typfastigheten till allmän plats. I detta 
exempel kommer fastighetsägaren att behöva betala mer (40 000 kr) för den mark som 
förvärvas jämfört med den ersättning fastighetsägaren får för den mark som avstås (2 976 kr).  
Liknande problematik kan uppkomma i andra markåtkomstsituationer och skapa problem 
oavsett om mark ska förvärvas eller avstås. Dessutom kan skillnaderna i ersättningsbeloppen 
bli svåra att förklara för fastighetsägarna när de måste betala ett belopp och ersätts med ett 
annat belopp. Även då grannar vid en detaljplaneläggning måste avstå arealmässigt lika 
mycket mark fast för olika markåtkomstsituationer kan samma problematik uppstå. 

Problemet med att tvångsreglerna är utformade så att en fastighetsägare kan behöva sälja sin 
mark till ett annat pris än vad denne kan köpa marken för har även undersökts i ett 
kandidatarbete203 genomfört vid KTH våren 2013. I kandidatarbetet kom författarna fram till 
att den undersökta kommunen inte valde att tillämpa tvångsreglerna som grund i de 
förhandlingar som ägde rum med fastighetsägarna. Kommunen valde istället att byta mark 
mot mark och därefter ersätta eventuella arealskillnader med pengar. Att avsteg gjordes från 
tvångsreglerna ledde till att den undersökta kommunen betalade betydligt högre ersättningar 
än vad tvångsreglerna kräver. I kandidatarbetet framgick att kommunen valde en generösare 
linje med avsikt att snabbare kunna genomföra planen. Tanken var att en generösare linje 
skulle underlätta arbetet med att nå överenskommelser med fastighetsägarna och att antalet 
överklagningar därigenom skulle minska.204  

Att de studerade ersättningarna i kandidatarbetet blev högre än vad lagen föreskriver kan ses 
som naturligt eftersom att frivilliga överenskommelser tillämpades mellan fastighetsägarna 
och kommunen. Dock skulle det kunna ses som ett problem att lagstiftningen inte låg till 
grund för vilka ersättningar som överenskommelserna gav. Varför detta kan vara ett problem 
diskuteras vidare i avsnitt 7.4.  

7.3   Jämförelse mellan ersättningssystemen 
Genomförd typfallsstudie visar att skillnaden är liten mellan de totala ersättningarna som 
betalas i de två olika ersättningssystemen. Detta gäller under de förhållanden som tillämpats i 
typfallsstudien. Skillnaderna mellan ersättningssystemen ligger i studien istället i hur 
ersättningen fördelas inom respektive ersättningssystem. 

I dagens ersättningssystem fördelas ersättningen utefter markens tillåtna användning i den nya 
detaljplanen. I det alternativa ersättningssystemet motsvaras ersättningen istället av en 
fördelning av den totala vinsten som uppstår på grund av planläggningen. I det alternativa 
ersättningssystemet blir ersättningen per kvadratmeter den samma inom hela planområdet.  

                                                 

203 Forsling, O. & Jakobsson, D. (2013). 
204 Forsling, O. & Jakobsson, D. (2013), s. 34 
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Hur detaljplanen utformas har, i dagens ersättningssystem, en avgörande betydelse för 
fastighetsägarna. Detta på grund av att detaljplanens utformning både styr vilken byggrätt 
fastighetsägaren får och den ersättning som utgår vid ett tvångsförvärv. Ur en 
ersättningsmässig synvinkel blir det viktigast för den enskilde fastighetsägaren vad som 
planläggs inom dennes fastighet. Hur detaljplanen totalt sett ser ut blir därigenom av 
underordnad betydelse för den enskilde fastighetsägaren.  

I det alternativa ersättningssystemet har detaljplanens utformning på fastighetsnivå mindre 
betydelse utan det är hur detaljplanen totalt sett ser ut som påverkar vinsten, och därigenom 
de ersättningar som utgår till fastighetsägarna. Det beror på att både ersättningen (vinsten) och 
byggrätterna fördelas efter fastighetsägarnas andelstal. Vilken ersättning och byggrätt en 
enskild fastighetsägare har rätt till blir därför frikopplat från detaljplanens utformning inom 
den egna fastigheten och byggrätternas placering i detaljplanen får mindre betydelse. Detta 
eftersom att alla fastighetsägare alltid är garanterade att få byggrätter, utefter sitt andelstal, 
någonstans inom planområdet. 

Vid jämförelse av skillnaderna mellan de två ersättningssystemen bör man tänka på att båda 
systemen syftar till att, genom ersättningar, fördela vinsten (dock med olika principer som 
grund). Men det är endast i det konstruerade ersättningssystemet som även byggrätterna 
fördelas mellan berörda fastighetsägare.  

7.4  Varför väljs ett visst ersättningssystem? 
Ett ersättningssystem bör vara lätt att tillämpa men samtidigt också lätt att förstå och förklara 
för berörda parter. Dessa kriterier kan ses som förutsättningar för att systemet ska användas 
och för att avsteg från systemet ska undvikas.  

Ett system som uppfyller ovan nämnda kriterier kan även utgöra spelregler vid frivilliga 
överenskommelser, i situationer där tvångsreglerna hade kunnat tillämpas. När ett 
ersättningssystem kan ligga till grund för förhandlingar bidrar det till att fastighetsägare blir 
behandlade på ett mer likartat vis. Den ersättning som en fastighetsägare kan räkna med att få 
vid ett tvångsförvärv blir även mer förutsägbar. Att spelregler finns, med en möjlighet till 
tvång, påverkar även förhandlingskostnaderna som kan hållas på en lägre nivå. 

Även fastighetsägarnas eventuella missnöje med ersättningens storlek blir mindre när 
ersättningen är mer förutsägbar och berörda fastighetsägare vet att de behandlas på ett likartat 
vis. 

Att avsteg görs från dagens ersättningssystem vid frivilliga överenskommelser, vilket visats i 
kandidatarbetet beskrivet i avsnitt 7.2, kan indikera att dagens system inte uppfyller samtliga 
ovannämnda kriterier. När tvångsreglerna inte utgör spelregler för de frivilliga 
överenskommelserna kan problem uppstå när fastighetsägarna inte längre behandlas på ett 
likartat vis. 

Dagens ersättningssystem har succesivt vuxit fram utifrån de politiska samt idéteoretiska 
strömningar som varit dominerande i samhället. Systemet har förändrats från att prioritera att 
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staten på ett effektivt sätt skulle kunna få mark tillgänglig för samhällets utveckling till att 
idag prioritera ett starkt äganderättsligt skydd. För att anpassa systemet efter samhällets krav 
har nya bestämmelser införts. När nya bestämmelser införs finns det risk för att tidigare praxis 
inte längre samspelar med de nya reglerna. En avvägning måste därför göras av om undantag 
ska införas eller om generella regler ska gälla. Vid avvägningen bör hänsyn tas till hur 
komplicerat det blir att tillämpa de nya reglerna och hur ersättningen påverkas. Ett exempel på 
när dagens ersättningssystem inte samspelar med tidigare praxis är i situationen när mark 
tvångsförvärvas för en gemensamhetsanläggning för väg, som vi beskrivit i avsnitt 7.1.1. 

7.5  Slutsats och förslag till fortsatta studier 
Utifrån denna uppsats och dess typfallsstudie kan vi konstatera att ersättningen varierar dels 
beroende av vilket ersättningssystem som tillämpas och dels av den markanvändning som 
tillåts i detaljplanen.  

I dagens ersättningssystem är de ersättningar som utgår främst beroende av tillåten 
markanvändning i detaljplanen för det område som ska tvångsförvärvas. I det alternativa 
ersättningssystemet styrs ersättningarna istället av hur detaljplanen totalt sett ser ut. 

För fortsatta studier inom området anser vi att det skulle vara av intresse att vidare undersöka 
hur ersättningsreglerna tillämpas i praktiken. Undersökningar av hur reglerna används i 
praktiken har visserligen redan genomförts. Men vi anser att det skulle vara intressant med en 
omfattande studie av hur ersättningarna vid frivilliga överenskommelser förhåller sig till de 
ersättningar som ska utgå vid tvångsförvärv. I en sådan studie skulle flera olika förvärvare 
kunna ingå för att få en mer heltäckande bild över hur reglerna tillämpas i praktiken och deras 
betydelse vid frivilliga överenskommelser. Även hur lagändringarna år 2010 har påverkat de 
ersättningar som utgår i praktiken skulle kunna studeras. 
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