
MEDDELANDE AVD. FASTIGHETSVETENSKAP
INST. FASTIGHETER OCH BYGGANDE

      4:82 KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN

TRITA-FAT 85

FÖRFARANDEN VID

PLANERING OCH MARKÅTKOMST;

EN RÄTTSEKONOMISK ANALYS

§

§

§ §

§

§

§

PETER EKBÄCK

STOCKHOLM 2000

AVD. FASTIGHETSVETENSKAP
INST. FASTIGHETER OCH BYGGANDE
KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN



PETER EKBÄCK

FÖRFARANDEN VID PLANERING OCH MARKÅTKOMST;

EN RÄTTSEKONOMISK ANALYS



Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen
Kungl. Tekniska Högskolan
Avd. för Fastighetsvetenskap
100 44 STOCKHOLM

Förfaranden vid planering och markåtkomst; en rättsekonomisk analys

Peter Ekbäck

ISBN 91-7170-648-8

ISSN 0348-9469

Tryck: Högskoletryckeriet KTH, Stockholm



”Å ena sidan låg det i allas intresse att pro-

cessen raskt slutfördes, men å andra sidan

måste rannsakningarna i varje avseende

vara grundliga, fastän de på grund av den

därmed sammanhängande ansträngningen

ändå aldrig fick dra alltför långt ut på tiden.”

Ur Franz Kafka (1925): Processen





Förord
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Mark- och vattenanvändningens dynamik

Mark- och vattenresurser utgör viktiga fundament i alla samhällen. De utnyttjas
för areella näringar och råvaruproduktion, transport- och kommunikationssy-
stem, energiförsörjning och -distribution, bostäder med tillhörande teknisk infra-
struktur, rekreation och fritid m.fl. ändamål.

De markanvändningar som vid en viss tidpunkt kan iakttas är, grovt sett, re-
sultatet av två faktorer; naturgivna förutsättningar och sociala val. Naturgivna
förutsättningar utgör samtidigt möjligheter och begränsningar för samhällen och
individer att inom ramen för befintlig teknik tillgodose aktuella behov och öns-
kemål.

Det är lätt att inse den ständiga interaktionen mellan dessa faktorer. När de av
naturen skapade formerna nyttjas och omdanas av människan erhålls ny kunskap
och ett förändrat utbyte av mark- och vattenresurserna. Dessa markanvändnings-
effekter kan i sin tur bilda underlag för ny teknik, förändringar i befolkningen
samt generera effekter i andra delar av ekonomin. Sammantaget kan grunden
därigenom läggas för nya behov och önskemål. Mark- och vattenresursernas
ianspråktagande för olika markanvändningar kan med detta synsätt uppfattas
som en process - ett kontinuerligt och dynamiskt förlopp.

I framtiden finns skäl att räkna med ökade och mer diversifierade anspråk, ett
högre tempo i dynamiken och därmed även tilltagande konkurrens om de be-
gränsade mark- och vattenresurserna (jfr SOU 1979:54-55).

”Det torde vara klart att vår tid kännetecknas av obalanser i utnyttjandet av kulturlandska-
pet - ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det är i sådana skeden som förändringsprocesser-
na blir kraftigast. Samtidigt är våra tekniska, ekonomiska och administrativa förutsättning-
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ar att både initiera och styra omfattande förändringar större än de någonsin har varit tidiga-
re.” (SOU 1988:35 s. 250-251)

Vilka riktningar och former anspråken kommer att ta är svårt att förutspå. I det
kortare tidsperspektivet kan vissa utgångspunkter identifieras. Infrastrukturen
för transporter och kommunikationer behöver utvecklas. Kommunikationskom-
mittén redovisar i en utvärdering av trafikpolitiken ett antal aktuella frågeställ-
ningar, bl.a. synpunkter på regional balans, miljömål och trafiksäkerhet
(SOU 1996:26). Storstädernas långsiktiga trafiklösningar är en viktig bestånds-
del i detta (prop. 1996/97:160). Som en motvikt till tätorternas tekniska infra-
struktur finns en tendens att bevara och skydda värdefulla parklandskap, natur-
miljöer och bebyggelsemiljöer (prop. 1994/95:3).

Omställningen av det svenska energisystemet med avveckling av kärnkraft
och ökade satsningar på förnybara energikällor som biobränslen, vind- och vat-
tenkraft nödvändiggör större mark- och vattenarealer för energiproduktion
(prop. 1996/97:84). Naturgasutbyggnad är också ett alternativ (SOU 1999:115).
Informationstekniken befinner sig i en expansiv fas, men fordrar utbyggnad av
den tekniska infrastrukturen (SOU 1999:85).

Hushållningen med landets mark- och vattenområden samt miljöfrågorna
tillmäts allt större betydelse (prop. 1997/98:45). Särskilda insatser görs för
skyddet av kulturmiljön (SOU 1996:128) och naturmiljön (SOU 1995:45;
SOU 1997:97).

”Konflikterna mellan bevarande och exploatering kommer att bli tydligare i framtiden.”
(SOU 1988:35 s. 267)

Samhällen och dess medborgare måste fortlöpande ta ställning till och ompröva
utnyttjandet av mark- och vattenresurserna med avseende på ändamålsenligheten
utifrån rådande målsättningar och behov. Det är vidare många anspråk som ska
tillgodoses och många individer som kommer att beröras av de ställningstagan-
den som görs. Samtidigt är mark och vatten begränsade resurser. Oförenliga
önskemål kommer att stå mot varandra, vilket påfordrar beslutsmekanismer i
någon form för att sammanväga olika markanvändningsanspråk och att genom-
föra de fattade besluten – särskilda förfaranden för planering och markåtkomst.

1.2 Den rättsliga regleringen av mark- och vattenresurser

Till mark- och vattenresurserna är knutet ett komplex av legala rättigheter och
skyldigheter. Dessa reglerar relationen mellan olika rättssubjekt (individer, or-
ganisationer eller myndigheter) i förhållande till dessa resurser, och är offentligt
sanktionerade genom lagstiftningen. Reglerna avgränsar den rättsliga beslutska-
paciteten för berörda subjekt.
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Huvuddelen av de legala rättigheterna avseende mark- och vattenresurser kan
sammanföras under det fastighetsrättsliga området, men innefattar även delar av
miljö- och vattenrätten, energirätten och gruvrätten.

I funktionellt hänseende finns redan här anledning att peka på de statiska
respektive dynamiska dimensionerna i fastighetsrätten. De statiska funktionerna
i fastighetsrätten syftar till att tillfredsställa samhällets behov av trygghet och
långsiktighet i markanvändningen (Sack, 1986). Markägare och andra rättig-
hetshavare måste t.ex. kunna investera arbete och kapital i marken, i förvissning
om att senare få njuta avkastningen från de nedlagda resurserna.

Dessa funktioner tillfredsställs bl.a. genom bestämmelser om markens indel-
ning i fastigheter (Rodhe, 1941) samt avgränsning av de befogenheter som följer
av olika sakrätter; ägande, arrende, hyra, servitut, ledningsrätt m.m.

”Fastighetsindelningens främsta uppgift är att individualisera objekten för de rättigheter av
skilda slag som hänför sig till jorden.” (prop. 1970:20 s. B 71)

Samtidigt måste det fastighetsrättsliga systemet medge och underlätta anpass-
ningar till de förändrade anspråk som samhällsutvecklingen medför. Dessa dy-
namiska funktioner utgör därvid rättsliga beslutsmekanismer vid förändring och
bevarande (jfr Mattsson, 1997).

Många behov och önskemål kan genomföras såsom frivilliga markförvärv
eller rättighetsupplåtelser genom avtal. Regleringen av dessa åtgärder faller
inom den allmänna fastighetsrätten. Dit brukar hänföras civilrättsliga regler om
överlåtelse av fast egendom samt upplåtelse av begränsade sakrätter såsom
nyttjanderätt, panträtt och servitut. Bestämmelserna finns i huvudsak samlade i
jordabalken.

Något som emellertid karaktäriserar de dynamiska delarna av fastighetsrätten
är de omfattande inskränkningarna av den fria avtalsbildningen i olika avseen-
den. Vi befinner oss då inom den speciella fastighetsrätten.

För det första finns legala möjligheter att förvärva mark eller ta i anspråk
begränsade rättigheter mot markägarens vilja.1 En förutsättning är att den aktu-
ella åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse för samhället i övrigt. Är frivil-
liga förvärv inte möjliga, kan således uttag av rättigheter istället göras tvångsvis
genom myndighetsbeslut. För att särskilja dessa expropriativa förfaranden från
de civilrättsliga markförvärven förekommer begreppet markåtkomst. Bestäm-
melser om markåtkomst är inte författningstekniskt samlade utan återfinns i
olika speciallagar, såsom expropriationslagen, plan- och bygglagen, lednings-

                                                     
1 Detsamma gäller innehavare av begränsade rättigheter i fastigheten. Fortsättningsvis an-
vänds begreppet markägare och får då anses innefatta även rättighetshavare, i de fall samman-
hanget inte kräver att dessa grupper hålls isär.
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rättslagen, fastighetsbildningslagen samt reglerna om vattenverksamhet och
skydd av områden i miljöbalken.2

För det andra fordrar många åtgärder en offentlig prövning av t.ex. markan-
vändningens lämplighet. Krav på offentlig lämplighetsprövning innebär att en
markägare inte kan vidta tillståndspliktiga åtgärder utan att frågan först prövats
och avgjorts av en myndighet. Exempelvis fordras s.k. nätkoncession för att
bygga och använda elektrisk starkströmsledning, vilket regleras i ellagen. Större
järnvägar fordrar tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Uppförandet av bygg-
nader kräver bygglov enligt plan- och bygglagen.

En tredje dynamisk egenskap att uppmärksamma gäller offentliga åtaganden
att ombesörja vissa markanvändningar och verksamheter. Vägverket är genom
bestämmelser i väglagen ansvarig för byggande och drift av allmänna vägar.
Länsstyrelsen har, tillsammans med Naturvårdsverket respektive Riksantikvarie-
ämbetet, ansvar för skydd och bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljö-
områden. Ansvaret framgår bl.a. av miljöbalken med tillhörande förordningar. I
plan- och bygglagen åläggs kommunerna huvudansvaret för att planlägga an-
vändningen av mark och vatten inom kommunen.

De två senare dynamiska egenskaperna har jag valt att sammanföra under den
gemensamma beteckningen planering.

Vid förändring och bevarande fattas många olika beslut och utförs många olika
aktiviteter. Vissa av dessa är materiella eller fysiska, andra kan benämnas im-
materiella (jfr Fog, Bröchner, Törnqvist & Åström, 1992 s. 31-33). I en föränd-
ringsprocess kan de fysiska aktiviteterna vara mycket påtagliga; rivning av äldre
bebyggelse, markberedning och uppförandet av nya byggnader och anläggning-
ar. Men även en bevarandeprocess kan inrymma fysiska konsekvenser eftersom
ett skydd kan medföra att vissa pågående verksamheter därigenom begränsas
eller upphör.

En förutsättning för en aktör att kunna vidta en fysisk aktivitet är att den
rättsliga kapaciteten för denne aktör ger sådana befogenheter. Om så inte är
fallet fordras åtgärder med stöd av en eller flera av fastighetsrättens dynamiska
funktioner. Det kan vara fråga om att förvärva mark eller rättigheter, eller att
erhålla tillstånd till viss åtgärd såsom bygglov. Dessa rättsliga procedurer utgör
de immateriella aktiviteter som måste föregå de fysiska åtgärderna.

Därmed kan de för arbetet centrala begreppen planering och markåtkomst
preciseras till att avse dessa immateriella aktiviteter, d.v.s. offentliga transfor-
meringar av markanknutna rättighetsstrukturer. Det primära syftet med dessa
transformeringar är att möjliggöra de fysiska aktiviteter som den tilltänkta mark-
användningen erfordrar. Planering och markåtkomst utgör således begränsade,
men ändå kritiska, beståndsdelar i ett större sammanhang, innefattande:

                                                     
2 Den konstitutionella grundvalen för markåtkomstlagstiftningen framgår av regeringsformen
(2 kap. 18 §), där också rätten till ersättning föreskrivs.
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”... the transformation of the physical form, bundle of rights, and material and symbolic
value of land and buildings from one state to another, through the effort of agents with in-
terests and purposes in acquiring and using resources, operating rules and applying and
developing ideas and values.” (Healey, 1992 s. 36)

Lagstiftning

Rättighetsstruktur 1 Planering och markåtkomst Rättighetsstruktur 2

Aktörer och berörda

Figur 1.1: Planering och markåtkomst som avgränsade rättsliga transformeringar.

Figur 1.1 visar grafiskt hur en avgränsning kan göras av de rättsliga procedurer
som innefattas i begreppen planering och markåtkomst. En initial rättighets-
struktur 1 omformas och resulterar i en ny rättighetsstruktur 2. Betydelsefulla
faktorer vid dessa processer är de legala reglerna samt de individer, organisa-
tioner och myndigheter som agerar i egenskap av aktörer eller på annat sätt
berörs av den rättsliga förändringen.

1.2.1 Förfaranderegler vid planering och markåtkomst

De nya rättighetsstrukturer som följer av planering och markåtkomst utgör re-
sultat av en mängd olika beslut - utredda, prövade och avgjorda under skiftande
proceduriella former och av varierande aktörer. Jag har tidigare nämnt möjlig-
heten att träffa avtal i vissa frågor, där således marknadsmekanismer och för-
handlingar styr utfallet. De grundläggande spelreglerna för marknaden ges dock
av den lagstiftande församlingen - riksdagen. Politiska församlingar - regeringen
och kommuner - liksom statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter allo-
kerar markanknutna rättigheter genom offentliga beslut. Domstolar avgör mål
och tolkar spelreglerna för de övriga aktörerna.

För att underlätta orienteringen i detta vidsträckta och brokiga författnings-
komplex kan det inledningsvis vara till hjälp att särskilja tre olika typer av legala
regler; processuella, konstituerande och materiella (jfr Hydén, 1984 s. 19-22).

Processuella regler, eller handläggningsregler, styr process- och ärende-
handläggningen. Reglerna anger former för initiering, utredning och beslutsgång
samt hur olika aktörer ska kommunicera med varandra. De processuella reglerna
karaktäriseras av att de är knutna till aktiviteter.
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Konstituerande regler ger olika aktörer rättslig status att agera under plane-
rings- och markåtkomstprocesserna, ofta kopplat till en eller flera aktiviteter.
Reglerna kan t.ex. ange vem som har rätt att ta initiativ, träffa avtal, fatta beslut
eller överklaga ett avgörande.

De materiella reglerna inriktar sig på själva avgörandet och dess substanti-
ella innehåll. De anger målsättningar och restriktioner för rättsliga handlingar;
vad som ska göras och vad som får göras.

Varje enskilt lagrum innehåller ofta flera olika regeltyper, och det kan vara
svårt att entydigt klassificera en enskild bestämmelse i någon av dessa tre funk-
tioner. Indelningen fungerar ändå som ett intellektuellt stöd för att finna syste-
matiska strukturer i regelkomplexet, och kommer i kapitel 3 att läggas till grund
för en generell processmodell. Redan på detta stadium kan dock indelningen
användas för att precisera innebörden av begreppet förfaranderegler till att avse
de processuella och konstituerande legala regler som tillämpas vid planering
och markåtkomst.

Begränsar vi för stunden därmed uppmärksamheten till de processuella och
konstituerande reglerna synes emellertid inte mycket vunnet med detta. Förfa-
randereglerna vid planering och markåtkomst uppvisar långt ifrån någon intuitiv
systematik eller logik. Regelverket är svåröverskådligt och komplext.3

En särställning bland förfarandena har dock de avtalsförfaranden där full
avtalsfrihet och dispositionsrätt föreligger. Med detta avses att inga krav på
offentlig lämplighetsprövning föreligger, och att parterna kan agera under frivil-
lighet utan hot om tvångsförvärv. Dessa s.k. avtalsförfaranden har en klart avvi-
kande karaktär från de fall en myndighet har att pröva den rättsliga förändring-
en.

Jag har tidigare dragit en begreppsmässig skiljelinje mellan dessa civilrättsli-
ga markförvärv å ena sidan, och de tvångsvisa ianspråktaganden och rådighets-
inskränkningar som benämndes markåtkomst å andra sidan. Tiden är nu mogen
för att fullfölja denna distinktion och slutgiltigt avgränsa dessa frivilliga avtals-
förfaranden från den fortsatta framställningen, för att därigenom ytterligare nå-
got begränsa omfånget av studieobjektet.

I de övriga situationerna, när förändring eller bevarande av markanvändning
prövas och avgörs av en förvaltningsmyndighet, domstol eller annat offentligt
organ, gäller allmänna förvaltnings- och processrättsliga regler vid sidan av
speciallagstiftningen.

På den konstitutionella nivån ges de rättsliga fundamenten för de offentliga
organens kompetens och myndighetsutövning i regeringsformen. Ett antal
grundprinciper anges såsom legalitets- och objektivitetsprinciperna. Vissa be-
stämmelser finns om regeringens ärendehandläggning.

                                                     
3 I Ekbäck (1994) ges en översikt av förfarandereglerna.
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I regeringsformen sker även en kompetensfördelning av funktionerna rätt-
skipning och förvaltning mellan domstolar och förvaltningsmyndigheter.4 Vad
som avses med förvaltning respektive rättskipning framgår dock inte. Svårighe-
terna att avgränsa dessa två verksamheter hänger samman med att även förvalt-
ningsmyndigheterna i betydande omfattning fungerar som självständiga organ
för rättstillämpningen (Holmberg & Stjernquist, 1980 s. 55-56). Regeringsfor-
mens uppdelning är av formell, snarare än materiell, karaktär.

Avsaknaden av strikt gränsdragning mellan domstolarnas och förvaltnings-
myndigheternas funktioner understryks tydligt inom den speciella fastighetsrät-
ten. Frågor om planering och markåtkomst prövas och avgörs av politiskt valda
församlingar såsom regeringen och kommunala församlingar eller nämnder;
statliga förvaltningsmyndigheter som länsstyrelse, Vägverket, Banverket eller
lantmäterimyndighet; kommunala förvaltningsmyndigheter; domstolar som fas-
tighetsdomstol eller miljödomstol.

Kommunernas organisation och arbetssätt regleras i kommunallagen. För
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter anger förvaltningslagen ett
antal grundläggande förfarandebestämmelser. Det allmänna förfarandet vid
domstol regleras i rättegångsbalken och, för fastighetsdomstolens del, i lagen om
domstolar i fastighetsmål.

Förfarandereglerna i dessa generella förvaltnings- och processrättsliga för-
fattningar, kompletteras av mer detaljerade bestämmelser i respektive speciallag
och därtill hörande tillämpningsförordningar. För planering och markåtkomst
finns ett 20-tal centrala sådana speciallagar (se Ekbäck, 1994).

För flertalet av de myndigheter som har att pröva eller på annat sätt agera vid
planering och markåtkomst tillkommer dessutom bestämmelser i statliga myn-
dighetsinstruktioner, verksförordningen samt interna arbetsordningar och regle-
menten.

1.2.2 Något om lagstiftarens val av förfarande

Uppfattar man förfarandereglerna som ett sammanhängande system, framstår de
som ganska komplexa, splittrade och svåra att överblicka. En naturlig fråga i
sammanhanget är om lagmotiven kan sprida något ljus över förfarandereglernas
utformning. Under lagstiftningsarbetet bör rimligtvis utredningar, kommittéer,
sakkunniga m.fl. haft anledning att synliggöra, belysa och resonera kring dessa
frågor.

En övergripande studie av explicita uttalanden i lagstiftningens förarbeten
visar emellertid att så endast undantagsvis är fallet.5 Som regel är lagstiftaren
mycket fåordig vad gäller diskussion och motivering av förfarandereglernas
                                                     
4 Se regeringsformen (1 kap. 8 §).

5 Granskade förarbeten innefattar Ds, SOU och propositioner.
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utformning. De uttalanden som görs är ofta oklara och delvis motsägelsefulla,
vilket försvårar tolkning. Sällan motiverar lagstiftaren val och utformning i för-
hållande till alternativa lösningar. I de fall sådana överväganden förekommer,
begränsar de sig normalt till valet av prövningsmyndighet. Utifrån de förvalt-
nings- och processrättsliga grunderna blir då förfarandet i stort sett givet på
förhand. Vissa undantag finns emellertid, till vilka vi återkommer i arbetets
analysdel.

Ibland framstår valet av prövningsförfarande som närmast slentrianmässigt.
Att regeringen bör avgöra frågor som är av ”politisk natur” eller som har
”politisk karaktär” eller utgör ”politiska spörsmål” är föga klargörande. Följande
två formuleringar avser regeringens prövning av koncession för rörledningar
respektive tillåtligheten för vägar och järnvägar:

”Ytterst är frågan om prövningens omfattning och inriktning ett politiskt spörsmål.”
(prop. 1977/78:86 s. 75)

”Det är enligt regeringens bedömning alltjämt viktigt att regeringen behåller tillåtlighets-
prövningen som en tidig och betydelsefull länk i prövningskedjan med andra myndigheter
och domstolar och därigenom kan utöva en politisk styrning av vissa beslut inom ramen
för gällande rättsregler.” (prop. 1997/98:45 s. 436)

Att, å andra sidan, domstolar bör förbehållas frågor av ”judiciell karaktär” eller
om ”tvister mellan enskilda” är, enligt min mening, inte så självklart som det
kan förefalla. Följande uttalande avser tillståndsmyndighetens prövning av mil-
jöfarlig verksamhet under lagstiftningsarbetet med 1969 års miljöskyddslag:

”Vad som nu sagts innebär inte att administrativa myndigheter på miljövårdsområdet ska
slita rättstvister mellan enskilda. [...] Rättstvister av sistnämnda typ [några enstaka närbo-
endes eller eljest privata intressen] bör avgöras av domstol och inte i administrativ ord-
ning.” (prop. 1969:28 s. 219)

Vid tillkomsten av lagen om vissa torvfyndigheter framfördes tanken att länssty-
relsen, i syfte att förenkla förfarandet, skulle pröva samtliga frågor inklusive
ersättning för intrång:

”Det skulle vidare vara något principiellt nytt att på en traditionell förvaltningsmyndighet
som länsstyrelsen lägga uppgiften att avgöra tvister mellan enskilda.” (prop. 1984/85:120
s. 332)

Det som förenar ovanstående exempel är att det inte framgår vad det är för spe-
ciella egenskaper hos förfarandena eller myndigheterna som gör dem särskilt väl
lämpade att pröva vissa typer av frågor. Möjligen får detta tillskrivas traditio-
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nens självklara betydelse.6 Trots de knapphändiga formuleringarna i förarbetena
kan det ändå vara intressant att identifiera några mer distinkta skäl som fram-
förts vid förfarandereglernas utformning. Av utrymmesskäl begränsas redovis-
ningen till ett representativt urval.7

Innan väglagens arbetsplaneförfarande infördes tillgreps normalt expropria-
tion för att pröva markåtkomsten för allmänna vägar. Genom att formellt reglera
upprättande, utställning och fastställelse av arbetsplanen ansågs denna kunna
ersätta funktionerna hos de tidigare vägbyggnadsbesluten och expropriationstill-
stånden. Genom dessa förenklingar skulle betydande besparingar av tid och
kostnader vinnas, samtidigt som markägarnas rättssäkerhet stärktes genom det
vidgade inflytandet (prop. 1943:223 s. 86-88).

Också för järnvägar löstes ofta markanskaffning genom expropriation innan
lagen om byggande av järnväg infördes. I lagens förarbeten framhölls särskilt
behoven av att tillskapa smidigare markåtkomstmöjligheter för järnväg:

”... ett angeläget samhällsintresse att beslutade järnvägsinvesteringar verkligen kan genom-
föras, och det på ett kostnadseffektivt sätt.” (prop. 1995/96:2 s. 43)

Vid fastighetsbildningslagens tillkomst anfördes bl.a. förrättningsformens starka
tradition såsom en smidig och säker form för handläggningen av fastighetsbild-
ningsfrågor (prop. 1969:128 s. B 64). Det ansågs dock angeläget att göra förfa-
randet snabbare, enklare och billigare:

”Enligt min mening innefattar förslaget i stort sett en lämplig avvägning mellan effektivi-
tetskraven, å ena sidan, och hänsynen till allmänna och enskilda rättssäkerhetsintressen, å
andra sidan.” (prop. 1969:128 s. B 190)

Liknande motiv uttalades angående utformningen av prövningsförfarande vid
ledningsrättslagens tillkomst. Det tidigare tillämpade expropriationsförfarandet
ansågs alltför omständligt och kostsamt när tvångsupplåtelse för ledningsända-
mål aktualiseras (prop. 1973:157 s. 81):

”Vid utformningen av lagstiftningen bör eftersträvas att rätten att dra fram och behålla led-
ning över fastighet kan säkerställas genom ett snabbt och billigt förfarande ...”

Ytterligare överväganden vid utformningen av ledningsrättsförfarandet var am-
bitionen att underlätta tillkomsten av frivilliga överenskommelser, vilket fram-
stod som viktigt ur psykologisk synpunkt (SOU 1972:57 s. 38) samt en strävan

                                                     
6 Det bör nämnas att en rättsvetenskaplig indelning av materiella beslutsregler kan göras i
pliktnormer, avvägningsnormer respektive mål-medelnormer. Beroende på den aktuella nor-
mens typtillhörighet tillämpas olika argumentationsmodeller vid rättsligt beslutsfattande.
Dessa argumentationsmodeller relateras ibland till olika beslutsorgan (jfr Hydén, 1984 s. 22-
27). Möjligen kan ett outtalat motiv finnas i detta synsätt.

7 Se Ekbäck (1994) för en samlad översikt av motivuttalanden.
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efter samordning med fastighetsbildningslagens förrättningsförfarande (prop.
1973:157 s. 108).

Vid reformen av expropriationslagen ansågs den äldre lagstiftningen svår-
överskådlig och osystematisk (prop. 1972:109 s. 40-43). Kritik hade riktats mot
förfarandet såsom alltför omständligt och kostsamt, varför behov fanns att effek-
tivisera domstolsprövningen:

”Givetvis måste man vid utformningen av domstolsförfarandet se till inte bara att man så
långt som möjligt undviker omständlighet utan också att tillbörliga krav på rättssäkerhet
inte eftersätts.” (prop. 1972:109 s. 240).

Det kan konstateras att de uttalade motiven avser olikartade målsättningar på
den konkreta nivån, men att dessa ändå inte behöver vara oförenliga om lagreg-
lerna betraktas från ett högre plan. Att egenskaper som snabbhet, enkelhet, smi-
dighet och kostnadseffektivitet utgör viktiga målsättningar är otvetydigt. Samti-
digt framhålls rättssäkerhetsaspekterna som motvikt. En annan motivkategori är
strävan efter enhetlighet, samordning, överskådlighet och systematik. Traditio-
nen är betydelsefull liksom målet att underlätta och stimulera frivilliga överens-
kommelser inom ramen för officialförfarandena.8

Samtliga dessa målsättningar kan ses som uttryck för en strävan efter ett ef-
fektivt och överblickbart prövningssystem som till låga kostnader genererar
materiellt riktiga avgöranden. Processerna bör tillvarata befintlig kompetens
samt uppfattas såsom legitima av aktörerna och andra berörda.

1.3 Syfte

Den bild som tecknas i de föregående avsnitten betonar förfarandereglernas
funktion som rättsliga beslutsmekanismer vid allokering av mark- och vattenre-
surser i samhället. Samtidigt framhålls de stora skillnaderna mellan olika offici-
alförfaranden. Jag har även berört motiven för lagstiftarens utformning av förfa-
randereglerna. Av det begränsade materialet som redovisades framstod ändå
effektivitet som en, av kanske flera, bakomliggande målsättningar.

Under antagande om någon slags rationalitet, med avseende på kopplingen
mellan mål och medel, är det intressant att kritiskt granska de förfaranden som
förekommer vid planering och markåtkomst utifrån ekonomisk teori. För att
spetsa till frågeställningen: Är det möjligt att förena det splittrade intrycket av
förfarandereglerna med den uttalade målsättningen om processuell effektivitet?

                                                     
8 Begreppet officialförfaranden används som en samlande beteckning för tillämpliga förfaran-
den både vid planering och markåtkomst.



Kapitel 1. Inledning

13

Syftet med detta arbete blir därmed att strukturera förfarandereglerna vid pla-
nering och markåtkomst samt att analysera dessa med avseende på ekonomisk
effektivitet.

Som framgår är syftet tvåfaldigt. I ett första steg genomförs en i huvudsak explo-
rativ studie av lagstiftningen för att finna systematiska strukturer och identifiera
relevanta egenskaper. I ett andra steg blir anslaget normativt eller utvärderande.
Genom rättsekonomisk analys undersöks om förfarandereglernas utformning är
förenliga med ekonomisk effektivitet.

Beträffande den normativa ansatsen, i syftets andra led, bör redan här påpekas
att jag inte har för avsikt att påvisa något ”optimalt” förfarande. Den idé eller
tanke jag önskar förmedla är snarare att de olika planerings- och markåtkomst-
förfarandena kan uppfattas som olika institutionella lösningar på ett och samma
problem; transformeringar av markanknutna rättighetsstrukturer.9

Som hypotetiskt antagande har jag i analyserna utgått från att de olikartade
förfarandena i ett ekonomiskt perspektiv är rationella, d.v.s. att de kan förstås
och förklaras som effektiva beslutsmekanismer vilka tillämpas i varierande be-
slutskontexter. Forskningsuppgiften blir därvid att finna de särskilda faktorer i
beslutsmiljön - av teknisk, ekonomisk eller social natur - som kan förklara och
rättfärdiga de observerade egenskaperna hos olika förfaranden.

1.3.1 Avgränsning av studieobjekt och ämne

Ett flertal för arbetet centrala avgränsningar har redan gjorts i tidigare avsnitt.
Begreppen planering och markåtkomst har begränsats till de offentliga rättig-
hetstransformeringar lagstiftningen anvisar vid förändring eller bevarande av
markanvändning. Förfarandereglerna preciserades till att innefatta de processu-
ella och konstituerande legala regler som tillämpas i dessa situationer.

Vad gäller processernas utsträckning i tiden har en begränsning gjorts till
prövningen i första instans. Det formella anhängiggörandet vid myndighet utgör
startpunkt, medan överklagandevägen blir slutpunkt. Vissa principiella syn-
punkter kommer att ges på överklagandeinstitutets funktion, dock utan närmare
analys av förfarandet i högre instanser. Det sagda avgränsar även extraordinära
rättsmedel som resning eller klagan över domvilla från ämnet. Ytterligare
aspekter på processernas utsträckning ges i kapitel 3.

Vid studier och analyser av den inhemska rättsordningen kan det vara berikande
att jämföra och hämta inspiration från utländska regleringar av likartade frågor.
En komparativ ansats inom det vidsträckta området planering och markåtkomst

                                                     
9 Det institutionella begreppet och den därtill hörande teoribildningen behandlas närmast i
avsnitt 1.4.
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fordrar emellertid, för att vara relevant, ett djupare studium på de konstitutio-
nella nivåerna än vad som varit möjligt. Arbetets geografiska utsträckning har
därför begränsats till de inhemska rättsreglerna.

Europarätten (Bernitz & Kjellgren, 1999) eller andra internationella konven-
tioner kommer inte att studeras och analyseras särskilt i arbetet. Motivet för
denna avgränsning är att få eller inga tydliga konflikter föreligger mellan de
svenska förfarandereglerna vid planering och markåtkomst å den ena sidan, och
internationella rättsordningar å den andra sidan.

Kravet i Europakonventionen om rätten till domstolsprövning har tidigare lett
till flera reformer av den svenska lagstiftningen, såsom rättsprövningslagen
(prop. 1995/96:133) och den nya principen att förvaltningsärenden får överkla-
gas till förvaltningsdomstol (prop. 1997/98:101).10

EG-rättsliga direktiv av betydelse på det miljörättsliga området ansågs upp-
fyllda genom miljöbalksreformen (prop. 1997/98:45 s. 194-200). I övrigt saknas
EG-regler med mer långtgående proceduriella krav än vad den svenska förvalt-
ningsrätten uppställer (jfr Hellners & Malmqvist, 1999 s. 26-30). Processrätten
tillhör generellt sett de rättsområden där EG-rättslig lagstiftning i stort sett sak-
nas (Lindblom, 1996a). Genom EG-domstolens praxis har dock en rätt till dom-
stolsprövning utvecklats som ansluter till artikel 6 i Europakonventionen.

Givetvis påverkas de svenska förvaltningsmyndigheternas och domstolarnas
sätt att arbeta genom EU-medlemskapet och andra internationella åtaganden.
Det väsentliga i sammanhanget är emellertid att EG-rätten och Europakonven-
tionen idag är delar av den nationella rättsordningen, och har genom reformer
konkretiserats i exempelvis miljöbalken och rättsprövningslagen. Min stånd-
punkt är därför att arbetet fortsättningsvis kan koncentreras till de nationella
bestämmelserna på området, utan risk för att dessa förbiser några internationella
förpliktelser som kullkastar arbetets förutsättningar.11

Som ett alternativ till internationella jämförelser kan undersökningar av näralig-
gande områden inom den egna rättsordningen vara en metod att generera nya
infallsvinklar. Även denna möjlighet kommer emellertid att förbigås i arbetet.
Av utrymmesskäl begränsas ambitionen till de idag befintliga och mest frekvent
förekommande förfarandena vid planering och markåtkomst. Detta innebär bl.a.
att skiljeförfaranden som ett alternativ till konfliktlösning i domstol inte kommer
att beröras (jfr Ramberg, 1998). Vidare utesluts de speciella medlings- och skil-

                                                     
10 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande
friheterna, artikel 6.

11 Det sagda gäller vid analyser av de befintliga förfarandereglerna. Vid förslag till eventuella
reformer finns däremot anledning att uppmärksamma de begränsningar som kan följa av
internationella förpliktelser, varför jag återkommer något till Europakonventionen i kapitel 7.
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jeförfarandena vid arrende- och hyresnämnderna,12 liksom beredskapslagstift-
ningen för extraordinära tillstånd.13

Det är av betydelse att redan här tydliggöra distinktionen mellan begreppen
processuell effektivitet och materiell effektivitet. De materiella rättsreglerna vid
planering och markåtkomst ger uttryck för målsättningar som avser utfallet av
prövningsförfarandena: Vilka intressen och behov är relevanta och ska vägas in
vid prövning och avgörande? Hur ska motstridiga önskemål viktas? Vilka mark-
användningar har företräde framför andra markanvändningar? Hur fördelas de
nyttor och kostnader som följer av en viss markanvändning mellan aktörer och
andra berörda individer?

Dessa materiella regler kan sägas ta sikte på de tillstånd som eftersträvas
mellan perioder av omprövning och förändring, under vad som skulle kunna
benämnas mark- och vattenresursernas förvaltningsskede. Målsättningen kan
tänkas vara ekonomisk effektivitet, fördelningsrättvisa eller något annat värde-
kriterium. Frågan om de materiella reglerna är utformade för att uppnå effekti-
vitet i resursallokeringen - t.ex. maximera det samlade värdet av samhällets
mark- och vattenresurser - kan benämnas materiell effektivitet.

I vilken utsträckning lagreglerna vid planering och markåtkomst är förenliga
med materiell effektivitet faller utanför detta arbetes syfte. Föresatsen är istället
att - oberoende av materiella målsättningar - analysera om förfarandereglerna är
utformade för att uppnå lagstiftningens intentioner på ett kostnadseffektivt sätt.
Detta är betydelsen jag lägger i begreppet processuell effektivitet, vilken således
är förenlig med olika grundläggande värderingar i ett samhälle. Det processuella
effektivitetsbegreppet utvecklas ytterligare i kapitel 5.

Begreppen process och organisation tenderar ofta att flyta in i varandra (Sjö-
strand, 1978), och gör så även i detta arbete. De förfaranderegler av konstitue-
rande typ jag behandlar är dock begränsade till delar av prövningsmyndigheter-
nas ”inre struktur”, såsom de beslutsfattande individernas professionella ställ-
ning. Prövningsmyndigheternas ”yttre struktur”, som t.ex. decentralisering, divi-
sionalisering eller specialisering kommer inte att beröras. Vi kan därför avgränsa
vad som kan  benämnas organisatorisk effektivitet från arbetet.14

Ytterligare ett effektivitetsperspektiv som inte kommer att behandlas gäller
myndigheternas administrativa rutiner och tekniska system. Olika mått på denna

                                                     
12 Hyreslagstiftningsutredningen har föreslagit att arrende- och hyresnämnderna, liksom de
speciella förfarandena vid dessa, ska avskaffas (SOU 1999:15).

13 Se Ekbäck (1994) för en översikt av förfaranden enligt förfogandelagen och andra s.k.
fullmaktslagar.

14 Ett exempel på en studie av detta slag är Domstolskommitténs utredning om domstolsvä-
sendets organisatoriska uppbyggnad och utformning (SOU 1998:135).
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s.k. tekniska effektivitet är vanligt förekommande inom uppföljande produktivi-
tets- och effektivitetsstudier av den offentliga sektorn.15

1.4 Ett institutionellt perspektiv

I detta arbete har jag valt att anlägga ett institutionellt perspektiv. Det institutio-
nella perspektivet tar fasta på samhälleliga institutioner, vilka på ett allmänt plan
kan beskrivas som regler för mänskligt samspel. Institutionerna strukturerar vår
omvärld samt våra sociala och ekonomiska relationer. Ett så generellt begrepp
har givetvis funnit avsättning inom många olika discipliner.16

Inom ekonomi och statsvetenskap brukar institutioner karaktäriseras som
spelregler som förekommer på olika nivåer i samhället och tar sig olika former.
Gemensamt för dessa spelregler är att individerna kringskärs och styrs i sina
handlingar av dem (North, 1993). Sjöstrand (1985 s. 18) liknar institutioner vid
ett slags infrastruktur som underlättar respektive hindrar utbyten eller resursrö-
relser i ekonomin. Badersten (1995 s. 386) formulerar det institutionella per-
spektivet på ett kärnfullt sätt:

”Ett samhälles institutioner kan ses som de lagar, regler, normer, konventioner, vanor och
beteendemönster, samt de sanktionsmedel med vilka de upprätthålls, vilka styr och begrän-
sar mänsklig interaktion.”

Hur man klassificerar denna institutionella flora är i huvudsak en fråga om per-
spektiv. En första distinktion kan göras mellan privata och offentliga institutio-
ner (Myhrman, 1994 s. 35). Till de privata kan räknas sociala eller informella
normer såsom sedvänjor, kultur, språkliga konventioner, religion m.m. De of-
fentliga eller formella institutionerna är kodifierade i författningar och offentliga
organisationer.

Institutionernas roll och funktion i ekonomiska system har rönt ett nyvaknat
intresse de senaste årtiondena. Framför allt studeras olika formella institutioner
på bred front inom många ekonomiska underdiscipliner.

Rättsekonomin analyserar lagstiftningen och de ekonomiska incitament som
följer av olika rättsregler (Posner, 1992). Property rights-skolan koncentrerar
intresset till ägande och andra rättigheter, i synnerhet till fast egendom (Alchian
& Demsetz, 1973). Kontrakt- och avtalsbildning är ett annat specialområde (We-
rin & Wijkander, 1992), liksom organisationsformer och företagsstrukturer
(Williamson, 1979). Inom den s.k. public choice-skolan tillämpas ekonomisk
                                                     
15 Exempel på dessa ansatser finns för de allmänna domstolarnas del i Ds B 1982:11, och för
lantmäteriets del i Statskontoret (1985).

16 En presentation av olika institutionella ansatser inom ekonomi, sociologi, statsvetenskap
och antropologi ges i tidskriften Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 154,
no. 4 (December 1998), s. 694-789.
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metod på konstitutionella och politiska frågor (Mueller, 1989). Som en gemen-
sam beteckning för dessa specialområden används ofta begreppet neoinstitutio-
nell ekonomi (Eggertsson, 1990).17

I detta arbete kommer vissa dynamiska funktioner inom den speciella fastig-
hetsrätten att analyseras utifrån ekonomisk teori. Tyngdpunkten hamnar därvid
på de identifierade formella institutionerna i rättsordningen, och ansluter till det
tidigare berörda rättighetsbegreppet (s. 4-5). Med legala institutioner avses:

”[F]ormella anordningar för att aggregera individer och reglera deras beteende genom bru-
ket av explicita regler och beslutsprocesser upprätthållna av en aktör eller en grupp av ak-
törer vilka formellt är bemyndigade att inneha sådan makt.” (Rothstein, 1994 s. 168)

Viktiga egenskaper hos de legala institutionerna för planering och markåtkomst
innefattar äganderättens utformning samt begränsningar av denna i form av
expropriativa möjligheter, krav på offentlig lämplighetsprövning m.m. Pröv-
ningsmyndigheternas sammansättning kommer att belysas liksom utrymmet för
förhandlingar och avtalsbildning inom ramen för officialförfarandena. Arbetet
har därför beröringspunkter med samtliga ovanstående institutionella inriktning-
ar och skolbildningar.

Viss uppmärksamhet kommer också att ges de informella institutionernas roll
i sammanhanget. Uppfattningar om exempelvis rättvisa och legitimitet kan näm-
ligen ha avgörande betydelse för huruvida en institution fungerar effektivt eller
inte. Vid planering och markåtkomst gör sig dessa aspekter särskilt påminda vid
frågor om inflytande och deltagande i processen, eller möjligheterna att påverka
fördelningen av en eventuell vinst.

Förfarandereglerna är således institutionella beslutsregler, kodifierade och
formaliserade i bl.a. den fastighetsrättsliga lagstiftningen. De styr och begränsar
handlingsutrymmet för aktörerna, och utgör samtidigt förbindelselänk men ock-
så filter mellan lagstiftningens materiella målsättningar och det faktiska utfallet:

”It is institutional choice that connects goals with their legal or public policy results.”
(Komesar, 1994 s. 5)

1.4.1 Institutioner, transaktioner och transaktionskostnader

En betydelsefull fråga, som ännu inte formulerats explicit är: Behövs institutio-
ner och - om så är fallet - vilken roll fyller de? Ett sätt att nalkas detta spörsmål
är att skilja mellan två typer av värdeskapande aktiviteter i samhället; produktion
och transaktioner.

                                                     
17 Beteckningen neoinstitutional economics, liksom det näraliggande new institutional eco-
nomics, markerar ett avståndstagande från den institutionella ekonomin som hade sin höjd-
punkt under förra hälften av 1900-talet (Scott, 1995 s. 1-24).
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Produktion eller förädling avser de materiella aktiviteter som - för markresur-
ser - innefattar anläggnings- och byggnadsarbeten, avverkning, plantering av
gröda, prospektering, utvinning och bearbetning av mineral m.m. Med transak-
tioner avses istället de immateriella förändringar i ägande och andra rättigheter
som fordras för att underlätta produktionen. Detta har tidigare kommenterats
under avsnitt 1.2. Ofta avgränsas innebörden i transaktionsbegreppet till utbyten
av varor och tjänster på marknaden. I det institutionella perspektivet kan dock
betydelsen vidgas till att innefatta alla de transformeringar av rättighetsstrukturer
som sker vid planering och markåtkomst. Synsättet ansluter till figur 1.1, och
ställs på sin spets av Riker och Weimer (1995 s. 82):

”Social science consists of generalizations about two kinds of objects: transactions and in-
stitutions.”

Ekonomiskt värde kan således skapas genom produktion och/eller transaktioner.
Detta är i sig inte något som särskiljer det institutionella perspektivet från den
traditionella neoklassiska teorin (Varian, 1992). På kostnadssidan för dessa akti-
viteter inträder dock den betydelsefulla skillnaden att neoinstitutionell ekonomi
inte bara ser till kostnaderna för produktion utan även uppmärksammar kostna-
derna för transaktioner.

Produktionskostnader bestäms av kostnader för insatsvaror och val av pro-
duktionsteknologi. Transaktionskostnader bestäms av den institutionella ut-
formningen. På samma sätt som olika teknologier genererar olika produktions-
kostnader, resulterar olika institutioner i olika transaktionskostnader. Det samla-
de värdet av en viss ekonomisk aktivitet måste därför uppskattas i förhållande
till summan av produktions- och transaktionskostnaderna (jfr North, 1993 s. 52).

Detta är en avgörande skillnad mellan den traditionella ekonomin och det
institutionella synsättet. I neoklassiska analyser har normalt de institutionella
frågorna abstraherats bort. Implicit i dessa analyser finns dock antagandet att
byten av varor och tjänster sker på marknader med kraftigt idealiserade egen-
skaper. Dessa tänkta s.k. perfekta marknader fungerar utan friktion eller kostna-
der, varför aktörerna med hjälp av prissignaler kommer att allokera resurserna
optimalt.18

Förhållningssättet blir problematiskt när de teoretiska analyserna konfronteras
med de institutionella och organisatoriska fenomen som kan iakttas i praktiken.
Neoklassisk ekonomi förmår inte förklara varför ekonomin i samhället är orga-
niserad i en rik flora av företags- och bolagsbildningar, spotmarknader, ekono-
miska föreningar etc. För att inte nämna de offentliga institutioner som på olika

                                                     
18 Formuleringen av de neoklassiska attributen är något tillspetsad. Förekomsten av s.k.
marknadsmisslyckanden, d.v.s. situationer när de idealiserade antagandena inte föreligger,
brukar anföras som motiv för offentliga regleringar av ekonomin (Bohm, 1990 s. 44-120). En
institutionell distinktion görs således mellan välfungerande marknader och offentlig reglering.
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sätt påverkar ekonomins funktion genom lagstiftning i självreglerande, interve-
nerande eller planerande system (Hydén, 1984 s. 45-64).

Det är i sammanhanget svårt att förbigå de klassiska artiklarna av Ronald
Coase som i dessa hänseenden lade fundamenten för två av dagens neoinstitu-
tionella paradigm. I ”The Nature of the Firm” (1937) lanserade Coase teorin att
företag existerar därför att det är kostsamt att använda marknaden för att koordi-
nera ekonomisk aktivitet. Genom att ersätta marknadens prissystem med en
administrativ beslutsprocess kan transaktionskostnaderna minskas. Denna insikt
utgör idag grunden för transaktionskostnadsteorin (Williamson & Masten,
1995).

”[T]ransaction costs are the costs that arise when individuals exchange ownership rights to
economic assets and enforce their exclusive rights.” (Eggertsson, 1990 s. 14)

Som tidigare nämndes begränsar jag inte transaktionskostnadsbegreppet till
marknadssituationer i detta arbete. Transaktionskostnader uppstår tvärtom vid
beslutsfattande i alla institutionella former; de kan sägas utgöra ekonomins mot-
svarighet till fysikens friktion. De är ofrånkomliga och därmed också nödvändi-
ga att uppmärksamma i alla ekonomiska analyser med anspråk på praktisk rele-
vans (jfr de Alessi, 1983).

Vad innefattar då transaktionskostnaderna mer konkret? En grov indelning
kan göras i sök- och informationskostnader, beslutskostnader samt kostnader för
att säkerställa beslutens genomförande och efterlevnad.

Informationskostnaderna är en viktig parameter som förekommer vid rättsliga
förändringar i samtliga institutioner. Kostnadsposten betonar närvaron av osä-
kerhet och risk i beslutsprocesser. Särskilt marknadssituationer med många par-
ter leder till höga kostnader för att identifiera, kontakta, koordinera och informe-
ra de som berörs. Beslut i markanvändnings- och rättighetsfrågor fattas då ge-
nom förhandlingar och avtal, vilket med många parter kan innebära höga be-
slutskostnader (jfr Posner, 1992 s. 62).

Genom att pröva frågor om markanvändningar och rättighetsallokeringar i
officialförfaranden, t.ex. av regeringen, lantmäterimyndigheten eller fastighets-
domstolen, kan det vara möjligt att minska informations- och beslutskostnader-
na. Å andra sidan uppstår då istället organisationskostnader för den offentliga
myndigheten och officialprocessen.

De avgöranden som fattats måste kunna verkställas, annars är de i beslutsfat-
tandet nedlagda resurserna förspillda. Risken för att genomförande och efterlev-
nad äventyras uppstår bl.a. till följd av att parterna antas vara endast begränsat
rationella (Simon, 1959) och ha tendenser till opportunistiskt beteende (Klein,
Crawford & Alchian, 1978). Säkerställandet kan ske genom särskilda villkor i
avtal, myndighetsbeslut eller genom direkt sanktionering i lag.

Dessa exempel på faktorer som genererar transaktionskostnader är kortfattade
och ofullständiga. I kapitel 5 kommer de speciella förhållanden som utmärker
markanknutna rättighetsallokeringar att behandlas utförligare. Samtliga här an-
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förda exempel innebär dock införande av nya och mer realistiska antaganden i
de neoklassiska modellerna. Samtidigt betonar genomgången institutionernas
roll i sammanhanget: Institutioner kan utformas för att minska transaktionskost-
naderna, samt: I olika institutioner genereras respektive reduceras transaktions-
kostnader av skilda slag.

I den andra banbrytande artikeln av Coase (1960) - ”The Problem of Social
Cost” - behandlas olika institutionella lösningar vid konflikterande anspråk på
markresurser. Coase konstaterar här att när äganderätten till en viss resurs inte är
väl definierad och avgränsad kan detta utgöra ett hinder för de berörda parterna
att genom marknadstransaktioner allokera resursen effektivt. Detta mynnar ut i
det berömda Coase-teoremet, som formulerats och tolkats på flera olika sätt
sedan artikeln publicerades.19

Det centrala i teoremet är, enligt min uppfattning: När rättigheterna till en viss
resurs är definierade, privatiserade och överlåtbara, samt transaktionskostnader-
na obefintliga, kommer den slutliga resursallokeringen att bli effektiv oavsett
hur rättigheterna initialt allokeras.

Coase uppmärksammar här de bristande förutsättningarna i ett annat av den
neoklassiska ekonomins grundläggande antaganden: Många rättigheter vad
avser markanvändningar är inte väl definierade och avgränsade, vilket ökar
kostnaderna för frivilliga avtal mellan de som berörs. Avsaknad av överlåtbara
rättigheter kan i många fall till och med omöjliggöra transaktioner. Genom att i
lag privatisera och sanktionera rättigheterna minskar parternas transaktionskost-
nader och effektiva allokeringar underlättas. Detta belyser åter den viktiga
kopplingen mellan institutioner och transaktionskostnader. Insikten om legala
rättigheters roll och funktion i ekonomin utgör fundamentet i property rights-
teorin (Alchian & Demsetz, 1973).

Vad som för detta arbete gör Coase-teoremet så centralt syns tydligt när re-
striktionen att transaktionskostnaderna är obefintliga släpps. Om de - förvisso
befintliga - transaktionskostnaderna införs blir nämligen slutsatsen den motsatta:
Vid närvaro av transaktionskostnader är det av yttersta vikt hur lagstiftningen
initialt allokerar rättigheterna samt hur de institutionella mekanismerna för att
transformera rättighetsstrukturerna utformas.

Kontentan av förevarande avsnitt är att samtliga transaktioner - både marknads-
transaktioner och offentliga beslutsprocesser - fordrar någon form av legal styr-
ning, vilket understryker betydelsen av den institutionella strukturen. Särskilt vid
planering och markåtkomst är transaktionskostnaderna av betydande storlek; när

                                                     
19 Det är inte ovanligt att Coase-teoremet anförs som ett allmänt argument för privatisering av
ägande och rättigheter (se t.ex. Cooter & Ulen, 1988 s. 101). Jag kan svårligen föreställa mig
att detta var avsikten. Coase torde, kanske mer än någon annan, varit väl medveten om före-
komsten av andra transaktionskostnadsfaktorer i ekonomin utöver ofullständigt definierade
rättigheter.
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det är kostsamt att organisera och genomföra en transaktion blir institutionerna
väsentliga. Detta följer av Coase-teoremet.

Ett teoretiskt antagande är att institutioner, beroende på utformning, kan
minska transaktionskostnaderna vid dessa rättsliga transformeringar. Av intres-
se blir då att jämföra de förekommande legala institutionerna och analysera på
vilket sätt de påverkar olika typer av förfaranderelaterade kostnader. De official-
förfaranden som kan iakttas uppfattas därvid som olika institutionella lösningar
på transaktionskostnadsproblemet vid planering och markåtkomst.20

1.5 Tidigare studier

Det ekonomiska studiet av legala institutioner är, som framgått, ett snabbt ex-
panderande forskningsområde. Många av dessa studier berör proceduriella
aspekter av offentligt beslutsfattande.21 Tyvärr behandlas mer sällan de egenska-
per som utmärker olika offentliga beslutsprocesser i jämförande analyser.

Begränsas horisonten till offentliga beslutsprocesser vid planering och mark-
åtkomst blir omfattningen av tidigare forskning genast än mer begränsad. Adde-
ras dessutom restriktionerna ”processuella alternativ” och ”Sverige” saknas för
närvarande motsvarigheter till förevarande studie.

Här bör emellertid framhållas att avhandlingen på intet sätt gör anspråk på
paradigmatiska ambitioner. Arbetet ligger tvärtom väl inbäddat i befintliga ve-
tenskapliga synsätt, med tyngdpunkten i den neoinstitutionella ekonomin, till
vilken jag återkommer i följande avsnitt.

På grund av arbetets tvärvetenskapliga prägel har det dock inte ansetts givan-
de att redan här försöka överblicka de tidigare studier inom närliggande områ-
den som rätteligen bör uppmärksammas. Istället redovisas relevant rättsveten-
skaplig, rättsekonomisk och statsvetenskaplig forskning i sina respektive äm-
nesmässiga sammanhang, där de också fyller funktionen att föra resonemanget i
övrigt framåt.

I kapitel 3 görs en samlad genomgång av beslutsteoretiska studier med an-
knytning till planering, exploatering m.fl. markanvändningsfrågor, medan den
rättsekonomiska forskningen av intresse presenteras i kapitel 5. Statsvetenskap-
liga studier kommenteras i kapitel 6.

                                                     
20 Det institutionella perspektivet kommer att utvecklas och preciseras ytterligare i kapitel 5.

21 Den redan klassiska bibliografin av Bouckhaert och de Geest (1992) åskådliggör omfånget
och tillväxten av litteratur inom den rättsekonomiska disciplinen.



Kapitel 1. Inledning

22

1.6 Några metodfrågor

Arbetets ämne ligger i tvärsnittet mellan flera samhällsvetenskapliga discipliner;
i första hand juridik, ekonomi och statsvetenskap. Jag har som struktur valt att
utgå från objektet för studierna, snarare än disciplinära indelningar. Politik,
förvaltning och rättskipning hålls normalt åtskilda, något jag tagit mig forska-
rens frihet att bortse ifrån. Metoden att rekombinera olika vetenskapsområden
har under arbetets fortskridande uppfattats som rimligt och fruktbart, en inrikt-
ning som ansluter till vad Dogan & Pahre (1990) benämner hybridfält.

1.6.1 Den rättsekonomiska metoden

Metoden som används i arbetet hör i stora delar till den ekonomiska disciplinen.
Huvudparten av de metodfrågor som fordrar diskussion har samlats i kapitel 5,
varför framställningen här begränsas till några inledande anmärkningar.

Ekonomi kan allmänt beskrivas som studiet av rationellt beteende i miljöer
med knappa resurser. Antagandet om rationalitet innefattar att individerna age-
rar i syfte att maximera sin nytta eller vinst. På marknader styrs individernas val
av givna priser, som i kombination med budgetrestriktioner och produktionstek-
nologier, leder till jämviktsutfall (Varian, 1992).

När den ekonomiska metoden tillämpas på lagstiftning saknas marknadspri-
sernas funktion som styrsignaler. Denna funktion tas istället över av lagreglerna:

”[T]he rules created by law establish implicit prices for different kinds of behavior, and the
consequences of those rules can be analyzed as the response to those implicit prices.”
(Cooter & Ulen, 1988 s. 11)

Lagreglerna skapar genom sin utformning ett slags skuggpriser för individernas
val och beteenden. Här ligger således ett i grunden deterministiskt synsätt på
lagstiftningen (Molander, 1992 s. 214). Effekten av en lagreform antas kunna
analyseras på samma sätt som konsumenters och producenters reaktioner på
explicita prisförändringar i ekonomin.

För planering och markåtkomst innebär det ekonomiska anslaget: Studiet av
legala rättigheter till begränsade mark- och vattenresurser, samt under vilka
legala former allokering av dessa resurser sker genom definition och transfor-
mation. Alternativa institutionella utformningar antas därvid skapa olika trans-
aktionskostnadsstrukturer, vilka styr och begränsar aktörernas beteenden och
val.
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I den institutionella ansatsen kvarstår flera av den neoklassiska teorins cen-
trala axiom såsom nyttomaximering och metodologisk individualism.22 Dessa
utvidgas och kompletteras med faktorer som i traditionella analyser inte beaktas;
transaktionskostnader, ofullständigt definierade rättigheter, ofullständig infor-
mation samt begränsad rationalitet och opportunism (Furubotn & Richter, 1997).
De analytiska förutsättningarna blir därvid mer realistiska, dock till priset av
minskad enkelhet och tydlighet.

Det värde som, trots metodens begränsningar, kan ligga i att analysera de eko-
nomiska konsekvenserna av förfaranderegler vid planering och markåtkomst
hänger samman med aktörernas bundenhet vid de i lagen anvisade procedurerna.
Detta kan jämföras med ett civilrättsligt område som avtalsrätten. Där kan inef-
fektiva legala procedurer frångås genom att parterna själva väljer mellan alter-
nativa kontraktsformer, varvid slutsatser kan dras om lagreglernas effektivitet
genom empirisk observation.

Vid planering och markåtkomst saknas den frivilliga avtalsrelationen mellan
aktörer och övriga berörda. De är dessutom i huvudsak hänvisade till ett visst
lagreglerat förfarande, och saknar därmed alternativa procedurer. Avhandlingens
ekonomiska anslag kan delvis ses som en studie av konkurrerande prövningsför-
faranden, vilket är analogt med den neoinstitutionella ekonomins intresse för
konkurrerande kontraktsformer (jfr Eggertsson, 1990 s. 48-55).

Samtidigt kan just studiet av offentligrättsliga prövningar, innefattande myndig-
hetsutövning, uppfattas som kontroversiella objekt för effektivitetsanalyser (jfr
Hugemark, 1992). Detta beror på att offentlig verksamhet också styrs av andra
målsättningar än ekonomisk effektivitet; rättvis fördelning av välfärden, respekt
för enskildas integritet, jämställdhet och jämlikhet, demokrativärden m.m. Vid
normativa analyser uppstår därvid ett multikriterieproblem (Lundquist, 1992
s. 64-67).23

Denna problematik ska inte förringas utan är påtagligt närvarande vid fysisk
planering och markåtkomst, där lagstiftningen präglas av såväl allokativa (ef-
fektivitetsbaserade) som distributiva (fördelningsbaserade) målsättningar.

Som nämndes i avsnitt 1.3.1 är de materiella målsättningarna emellertid inte
föremål för analyser i detta arbete. Det är istället förfarandereglernas förmåga att
uppnå lagstiftningens ambitioner genom att minska informations- och organisa-
tions- m.fl. andra transaktionskostnader som kommer att utvärderas. Den pro-

                                                     
22 Med metodologisk individualism avses att kollektiva beteenden kan sönderdelas i de en-
skilda individernas handlanden (Moberg, 1994 s. 21). Jag måste erkänna min egen ambivalens
inför antagandet. I kapitel 5 utvecklas därför en beslutsmodell som även tar hänsyn till bety-
delsen av sociala normer och kulturell identitet.

23 Se t.ex. Sjöstrand (1985 s. 55-81) för en översikt av kritik som riktats mot normativa eko-
nomiska analyser av offentlig verksamhet.
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cessuella effektiviteten vid rättsliga transformeringar är oberoende av de materi-
ella mål som ska nås.

Å andra sidan redogjorde jag tidigare för ett antal målsättningar som avsåg
den processuella utformningen av det aktuella rättsområdet (avsnitt 1.2.2). De
redovisade motivuttalandena talar för att ekonomisk effektivitet är ett både rim-
ligt och relevant värdekriterium för den processuella dimensionen av denna
lagstiftning, d.v.s. vid normativa analyser av förfarandereglerna. Detta kan på ett
allmänt förvaltningsplan uttryckas på följande sätt (prop. 1997/98:136 s. 14):

”Med utgångspunkt i regeringsformen bör förvaltningspolitiken bygga på de tre grund-
läggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

... Kravet på effektivitet innebär att förvaltningen ska åstadkomma avsedda resultat och
uppnå de mål som fastställts av statsmakterna och att detta sker kostnadseffektivt.”

Det ska i sammanhanget framhållas att den ekonomiska metoden aldrig kan,
eller ens bör, göra anspråk på att förklara alla samhälleliga fenomen. Detta gäller
särskilt vid studier av rättsordningen. Den rättsliga regleringen kan utformas för
att i olika utsträckning förverkliga och jämka samman flera olika målsättningar,
men jag ämnar inte här ägna mig åt utvärderingar av nytto-, rättvise-, frihetsba-
serade eller andra moralfilosofiska värdesystem.

Avsikten är alltså inte att ersätta andra värden med ekonomisk effektivitet.
Den ekonomiska metoden används för att försöka förstå och förklara regelsy-
stemet: Finns en ekonomisk logik bakom utformningen av förfarandereglerna?
Även om hypotesen bekräftas, hindrar inget att även andra intentioner finns för
lagstiftningen.

1.6.2 Modeller och idealtyper

Samspelet mellan institutionella restriktioner och aktörers ekonomiska beteende
är komplext. Kausala relationer föreligger i många dimensioner och på flera
plan. Att fånga helheten i ett enstaka arbete med bibehållen skärpa är ogörligt.
Uppgiften blir hanterbar genom forskarens subjektiva val under arbetets fram-
skridande; perspektiv, metod, ansatser och syfte.

För att kunna säga något generellt om det konkreta använder jag mig av de
metodologiska verktygen abstraktion och reduktion (Sayer, 1992). Abstraktio-
nen innebär att jag betonar det generella på bekostnad av det specifika hos förfa-
randereglerna och aktörernas motivationsgrunder. Reduktionen innebär att ana-
lyserna endast belyser vissa faktorer och utelämnar andra som i en reell situation
kan påverka utfallet.

Abstraktion och reduktion ligger i arbetet till grund för idealiserade gestalt-
ningar; modeller (Kirkeby, 1994) och idealtyper (Weber, 1983 s. 15-16). Dessa
kan beskrivas som avsiktligt förenklade tankebilder, där vissa aspekter renodlats
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och framhävts på bekostnad av andra. Fördelen består i att forskaren får en kon-
troll över resonemangen som annars inte vore möjlig.

Jag vill poängtera skillnaden mellan framträdelseformerna, d.v.s. de konkreta
samhälleliga uttrycken, och dessa teoretiska konstruktioner som har abstraherats
ur verkligheten. Modeller och idealtyper avviker från den iakttagbara verklig-
heten, om detta bör inte råda någon tveksamhet. Termen utopi är inte helt
olämplig för att markera väsenskillnaden mellan idealtypen och framträdelse-
formen (jfr Sjöstrand, 1985 s. 13-15).

Detta kan vara problematiskt om modellen reducerar verkligheten så långt att
den förlorar i empiriskt förklaringsvärde. Detta är en kritik som inte sällan riktas
mot teoretiska ekonomiska modeller.24 Drivs reduktionen in absurdum är inte
konstruktionen relevant.

Det är svårt att ange objektiva och definitiva kriterier för bra respektive dåliga
modeller. Formellt sett krävs logisk konsekvens och inre motsägelsefrihet (Lars-
son, 1994). Dessa krav säger inget om graden av reduktion. Modeller ger emel-
lertid upphov till hypoteser, vilka i sin tur kan prövas empiriskt. Ju starkare
verklighetsförankring en konstruktion kan ges genom iakttagelser, desto bättre
förklaringsvärde har den, vilket ökar modellens värde.

I övrigt kan en bra modell sägas vara enklare än de framträdelseformer den
representerar, men ändå avbilda dessa på ett sätt som betraktaren känner igen.
Det är således i sista hand upp till läsaren att värdera modellernas förmåga att
belysa vad som uppfattas vara betydelsefullt i framträdelseformerna.

1.6.3 Arbetets disposition

Avhandlingen är disponerad i 8 kapitel, grupperade i fem avdelningar. Figur 1.2
visar ett flödesschema över den funktionella relationen mellan avdelningarnas
innehåll.

Efter nu genomförd introduktion till ämnet och begreppsapparaten i kapitel 1
följer en inventering och strukturering av regelsystemet samt formulering av de
institutionella alternativen i avdelning II. Struktureringsmomenten avser dels de
rättsliga förändringar i ägande och andra rättigheter som sker i samband med
planering och markåtkomst (kapitel 2), dels vilka aspekter av processerna som är
relevanta för jämförande analyser (kapitel 3). Avdelning II avslutas med en klas-
sificering av de förekommande förfarandetyperna samt i vilka avseenden dessa
skiljer sig åt (kapitel 4).

I avdelning III sker en genomgång av effektivitetsbegreppets möjligheter och
begränsningar som normativt analysinstrument för lagreglerade beslutsproces-

                                                     
24 Se bl.a. Rothstein (1994 s. 147-155) som även refererar andra kritiska inlägg mot ekono-
miska förklaringsmodeller.
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ser. Kapitel 5 fungerar därvid som den metodologiska plattformen för de efter-
följande analyserna.

I: Introduktion
Ämne och begreppsapparat

II: Förfaranderegler
Strukturering av studieobjekten

III: Teori
Effektivitet som analysinstrument

IV: Analys
Rättsekonomiska analyser

V: Syntes
Systemperspektiv

Figur 1.2: Översikt av arbetets disposition i fem avdelningar.

Avdelning IV består i att den formulerade metoden tillämpas på de klassificerade
förfarandetyperna. Jag har därvid valt att i huvudsak analysera förfarandena var
för sig, i ”vertikalled”. Således behandlas olika aspekter av de administrativa
förfarandena för sig (kapitel 6), medan förrättnings- och rättegångsförfarandena
analyseras ”horisontellt” sinsemellan (kapitel 7). Ett konsekvent användande av
”tvärsnittsanalyser” i avdelning IV har inte ansetts fruktbart eftersom interna
beroendeförhållanden mellan olika processaspekter inom ett visst förfarande då
inte framträder lika tydligt. Samtidigt riskerar framställningen att försämras i
tekniskt och pedagogiskt hänseende.

Istället har de genomgående komparativa bedömningarna av de institutionella
alternativen samlats i avdelning V, där också ett systemperspektiv anläggs på
förfarandena vid planering och markåtkomst (kapitel 8).
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Kapitel 2

Materiella rättighetsstrukturer

Vid planering och markåtkomst mobiliseras det komplex av rättigheter som är
knutet till de berörda mark- och vattenområdena. I detta kapitel studeras de
rättsliga transformeringar som sker vid förändring eller bevarande av några ex-
emplifierande markanvändningar. Avsikten är att analysera åtgärdernas innebörd
och följder för ägande och begränsade rättigheter i den fasta egendomen, d.v.s.
de materiella aspekterna av planering och markåtkomst.

För att finna generella strukturer konstrueras en modell av ägande och andra
fastighetsanknutna rättigheter. Även om modellen äger ett visst deskriptivt vär-
de, syftar den främst till att möjliggöra och underlätta analyserna i arbetets föl-
jande delar.

2.1 Ägande och andra rättigheter till mark

Synen på markägandet har växlat mellan olika platser och tider. De mest bety-
delsefulla idéströmningarna kan grovt klassificeras som naturrättsliga, rättsposi-
tivistiska eller rättsrealistiska (Strömholm, 1985). Rättsrealismen får idag anses
vara det etablerade perspektivet, vilket också anläggs i detta arbete. Begreppet
äganderätt är då att anse som ett juridiskt-tekniskt funktionsbegrepp, utan egen
existens i sinnevärlden (Undén, 1928). Äganderätten som begrepp syftar istället
till att på ett ändamålsenligt sätt systematisera vårt tänkande om abstrakta ting.
Begreppet fungerar som en språkförenklare och en brygga att länka samman
vissa rättsfakta med rättsföljder (Olivecrona, 1976), allt beroende på hur det
fastighetsrättsliga systemet är utformat vid tidpunkten ifråga.

Genom fastighetsindelningen individualiseras ägande och andra begränsade
rättigheter i mark till fastigheter. Lagtekniskt är äganderätten till fast egendom i
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den gällande rättsordningen negativt bestämd, d.v.s. att den innefattar samtliga
befogenheter över fastigheten som inte är inskränkta genom lag, s.k. legala in-
skränkningar.1 Lagstiftaren har därmed avgränsat äganderätten genom att ange
vilka befogenheter fastighetsägaren inte har, istället för att räkna upp vilka som
innefattas i den rådande äganderätten.

Vissa legala inskränkningar syftar till att förhindra oönskade markanvänd-
ningar. Generella inskränkningar av detta slag kan efter graden av styrka klassi-
ficeras i förbud respektive tillståndskrav.2 Förbuden har en absolut karaktär. De
avser sådana verksamheter där inga undantag ges, såsom brottsliga gärningar
och verksamheter som medför skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen eller
miljöbalken.

För andra verksamheter, som inte ingår i fastighetsägarens befogenheter,
finns möjlighet att erhålla särskilt tillstånd. I exempelvis ellagen stadgas att:

”En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkonces-
sion) av regeringen...” (2 kap. 1 §)

Bland andra markanvändningar som fordrar tillstånd kan nämnas uppförande av
byggnad, vilket enligt plan- och bygglagen kräver bygglov. Önskar fastighets-
ägaren uppföra byggnaden inom strandskyddsområde kan dessutom dispens
fordras enligt miljöbalken.

En annan typ av legala inskränkningar begränsar fastighetsägarens rätt att
överlåta sin fastighet i vissa sammanhang. Dessa bestämmelser finns i den s.k.
förvärvslagstiftningen; jordförvärvslagen samt lagen om förvärv av hyres-
fastighet m.m.

Som redovisades i kapitel 1 finns även lagstiftning som innefattar möjligheter
att genomföra förändringar av såväl användning som ägandet av mark mot fas-
tighetsägarens vilja, den s.k. markåtkomstlagstiftningen. Förekomsten av sådana
tvångsmöjligheter kan också uppfattas som en form av legala inskränkningar då
de begränsar markägarens vetorätt mot intrång i användning och ägande av mar-
ken.

Vissa av dessa syftar till att bevara och skydda viss markanvändning genom
begränsningar av markägarens rådighet över sin fastighet. Så kan t.ex. kulturhi-
storiskt värdefulla byggnader och anläggningar skyddas genom byggnadsmin-
nesförklaring enligt lagen om kulturminnen m.m. För att säkerställa värdefulla
naturområden kan naturreservat bildas med stöd av miljöbalken.

En stor del av markåtkomstlagstiftningen syftar emellertid till att underlätta
förändringar av markanvändningen. Många gånger innebär förändringen att en

                                                
1 Följande strukturering av äganderättens lagtekniska konstruktion i det fastighetsrättsliga
systemet utgår i stor utsträckning från Bergström (1956).

2 En alternativ metod att reglera såväl oönskade som önskade markanvändningar är att myn-
digheterna utfärdar föreskrifter som markägare och andra är skyldiga att följa.
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markförvärvare övertar hela eller delar av äganderätten till fastigheten.3 En led-
ningshavare kan t.ex. erhålla ledningsrätt för att ta i anspråk utrymme inom fas-
tighet med stöd av ledningsrättslagen. En järnvägsbyggare kan lösa in mark för
järnvägen med stöd av lagen om byggande av järnväg.

Då äganderätten genom dessa legala inskränkningar är negativt bestämd, får
detta till följd att om någon legal inskränkning upphör att gälla, äganderätten så
att säga flyter ut och innefattar de tidigare inskränkta befogenheterna. På mot-
svarande sätt krymper äganderätten när ytterligare legala inskränkningar införs.

De i äganderätten resterande befogenheterna kan också minska genom att
fastighetsägaren genom avtal själv upplåter begränsade rättigheter i fastigheten,
t.ex. nyttjanderätter eller avtalsservitut enligt jordabalken. Med stöd av markåt-
komstlagstiftningen kan, som tidigare framgått, uttag ske av officialrättigheter,
med eller mot markägarens vilja. En genomförd markåtkomst minskar därmed
ytterligare markägarens befogenheter över sin fastighet.

På grund av det fastighetsrättsliga regelverkets kontinuerliga förändringar,
kombinerat med upplåtelser och uttag av begränsade rättigheter, uppvisar ägan-
derätten till en viss fastighet en elastisk karaktär. Denna elasticitet utgör vidare
utgångspunkten för två användbara begrepp vid studier av rättsliga transfor-
meringar; effektiv och latent äganderätt.

Den effektiva äganderätten i en viss fastighet vid en viss tidpunkt motsvaras
av markägarens faktiska befogenheter som begränsas av legala inskränkningar
samt upplåtna och uttagna begränsade rättigheter. Den latenta äganderätten är
däremot inte tids- och rumsberoende på detta sätt, utan består av summan av de
befogenheter som ingår i den effektiva äganderätten, de legala begränsningarna
samt upplåtna och uttagna begränsade rättigheter. Den latenta äganderätten är
således potentiellt identisk för samtliga fastigheter i den svenska rättsordningen
och kan sägas vara begränsad endast av tekniska, ekonomiska och sociala fakto-
rer.

2.2 En rättighetsmodell

Utifrån ovanstående struktur av äganderätten till fast egendom, kan de i ägande-
rätten ingående befogenheterna karakteriseras som ett antal sammanhängande
funktioner.4 Dessa s.k. fastighetsfunktioner innefattar bl.a. olika markanvänd-

                                                
3 Beteckningen markförvärvare används här och fortsättningsvis för de aktörer som önskar
vidta en viss åtgärd eller markanvändning men saknar de rättsliga befogenheterna.

4 Jämför Adler-Karlsson (1967 s. 38-49) om funktionssocialism, Grey (1980) om upplösning
av ägandebegreppet samt Werin (1982 s. 34-38) om rådigheter.
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ningsändamål, överlåtelser av den fasta egendomen, tillgodogörandet av mar-
kens värdestegring samt utestängandet av andra från dessa funktioner.5

Fastighetsfunktionerna kan karaktäriseras som de minsta rättsliga byggstenar-
na i ägandet. Att inneha en fastighetsfunktion innebär att fritt kunna bestämma
över en viss resurs i den fasta egendomen. Äganderätten innefattar många olika
fastighetsfunktioner, men även rättsliga institut som arrende, ledningsrätt eller
vägrätt innefattar normalt ett flertal sammanhängande funktioner.

Fastighetsfunktionerna kan vidare utnyttjas i olika grad eller intensitet, bero-
ende på den effektiva äganderättens omfattning. Grafiskt kan fastighetsfunktio-
ner och nyttjandegrad relateras till äganderätten i en tänkt fastighet enligt mo-
dellen i figur 2.1. Denna rättighetsmodell beskriver dock inte fastighetens ut-
sträckning i rummet och avser endast en given tidpunkt.

Med början i figurens högra del återfinns först de legala inskränkningar som
innebär att berörda fastighetsfunktioner inte får utnyttjas i någon grad. Dessa
funktioner kan vara förbjudna eller fordra särskilt tillstånd för att kunna utnyttjas
av fastighetsägaren.

Nyttjande-
grad

100 %

Fastighets-
funktioner

100 %

Legala inskränkningar

Avtals-

rättigheter

Official-

rättigheter

Effektiv

äganderätt

Figur 2.1: Modell av ägande och begränsade rättigheter till fast egendom.

Något till vänster i figuren har ett antal fastighetsfunktioner genom avtal upplå-
tits till annan, d.v.s. blivit begränsade rättigheter i fastigheten. De upplåtna rät-
tigheterna kan exempelvis utgöra ett avtalsservitut och ett jaktarrende. Omfatt-
ningen av dessa rättigheter begränsas i lag. En jaktarrendator är på samma sätt

                                                
5 Jämför Eggertssons (1990 s. 34-35) indelning av äganderättsliga funktioner i sådana som
avser rätten till 1) användning, 2) värdestegring och 3) överlåtelse.
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som fastighetsägaren själv underkastad de begränsningar av jaktens bedrivande
som framgår av bl.a. jaktlagens bestämmelser. Avtalsservitutet begränsas av de
s.k. servitutsrekvisiten, som bl.a. innefattar restriktioner av positiva prestationer
från den tjänande fastighetens sida (JB 14 kap. 1 §).

Ytterligare till vänster i figur 2.1 återfinns uttagna officialrättigheter. Dessa
kan exemplifieras med servitutsliknande upplåtelse för gemensamhetsanlägg-
ning enligt anläggningslagen, t.ex. skogsbilväg (högra delen), och den rådig-
hetsinskränkning som ett naturreservat enligt miljöbalken kan medföra (vänstra
delen).

Även officialrättigheternas omfattning begränsas i lag. Gemensamhetsanlägg-
ningar måste t.ex. uppfylla vissa villkor till skydd för allmänna och enskilda
intressen (AL 5-11 §§). Föreskrifterna för naturreservatet får inte inskränka
markägarens rätt att förfoga över sin fastighet mer än vad som är nödvändigt för
att trygga ändamålet med reservatet (MB 7 kap. 25 §). I detta (tänkta) fall ut-
släcker inte reservatföreskrifterna markägarens möjligheter fullständigt att ut-
nyttja de ifrågavarande funktionerna, utan begränsar sig till inskränkningar av
nyttjandegraden.

Det återstående utrymmet längst till vänster i figur 2.1 utgör slutligen fastig-
hetsägarens effektiva äganderätt.6 För många av dessa fastighetsfunktioner finns
legala inskränkningar av den omfattning med vilken markägaren kan nyttja dem.
Ett exempel på detta är täkt av sand, grus eller sten. Så länge verksamheten sker
i begränsad skala fordras normalt inte tillstånd. Övergår täktverksamheten till
kommersiell skala krävs däremot alltid täkttillstånd (MB 12 kap. 1 §).7 Ett annat
exempel utgör allemansrätten, vilken begränsar fastighetsägarens rätt att ute-
stänga allmänheten från vissa funktioner.

Endast ett fåtal fastighetsfunktioner kan utnyttjas i obegränsad omfattning av
markägaren (längst till vänster i modellen). Dessa är av tämligen trivial art, som
t.ex. rätten att uppehålla sig på tomtmark och i byggnader, vilket normalt inte är
möjligt för andra utan ägarens tillåtelse.8

Som framgått kan de legala inskränkningarna, kombinerat med upplåtelser
och uttag av begränsade rättigheter, medföra avsevärda reduceringar av den
effektiva äganderätten. Att äga en fastighet innebär således en rätt att företa en
begränsad lista av verksamheter inom, och i vissa fall utom, fastighetsgränserna.

                                                
6 I den effektiva äganderätten ingår även sådana fastighetsfunktioner som tillkommer ägaren
med stöd av upplåtna eller uttagna rättigheter i andra fastigheter, t.ex. servitut eller fastighets-
anknuten ledningsrätt.

7 Kopplingen mellan tillståndsplikt och täktens omfattning framgår av förordningen om täkter,
samråd, miljöhänsyn i jordbruket m.m. (1 §).

8 I brottsbalken (4 kap. 6 §) stadgas om hemfridsbrott och olaga intrång. I brottsbalken
(12 kap. 4 §) behandlas tagande av olovlig väg.



Kapitel 2. Materiella rättighetsstrukturer

34

2.3 Planering och markåtkomst i rättighetsmodellen

Planläggning, förvärv och andra ianspråktaganden av mark kan lätt uppfattas
avse den fysiska marken och de tillbehör som finns på denna. Enligt det per-
spektiv som anlagts i detta arbete träder emellertid betydelsen av den fysiska
överföringen av marken tillbaka till förmån för den rättsliga transformeringen av
fastighetsfunktioner. Detta ansluter till den definition av begreppen planering
och markåtkomst som formulerades i kapitel 1. En offentlig transformering av
en markanknuten rättighetsstruktur, är utifrån rättighetsmodellen liktydigt med
en offentlig anpassning av fastighetsfunktioner.

I de följande avsnitten kommer den rättsliga och ekonomiska innebörden av
de anpassningar av fastighetsfunktioner, som sker vid planering och markåt-
komst, att närmare belysas. Det bör påpekas att redovisningarna av åtgärderna är
översiktliga och tekniskt förenklade, vilket emellertid inte påverkar de principi-
ella argumenten. För att konkretisera analyserna används tre markanvändnings-
exempel:

 Utförande av koncessionspliktig rörledning
 Byggande av järnväg för allmän trafik
 Byggande av allmän väg

Planering och markåtkomst för dessa tre markanvändningar regleras i skilda
författningar, och i processuellt hänseende företer de i lagen anvisade prövnings-
förfarandena stora olikheter. Dessa frågor belyses emellertid endast ofullständigt
här, för att närmare granskas i kapitel 3 och 4.

2.3.1 Koncessionspliktig rörledning

För att dra fram och begagna rörledning för transport av fjärrvärme, råolja m.m.
fordras särskilt tillstånd (koncession), vilket framgår av lagen om vissa rörled-
ningar (1 §).9 Koncessionskravet utgör en legal inskränkning av fastighetsäga-
rens möjligheter att bedriva sådan markanvändning, se figur 2.2.

Koncessionskravet är emellertid inte absolut. Rörledningar av mindre omfatt-
ning och för begränsade områden är undantagna från kravet. Detta innebär att
den legala inskränkningen är begränsad till viss nyttjandegrad. Så länge nyttjan-

                                                
9 Ledning för transport av naturgas regleras särskilt i naturgaslagen. I naturgaslagen (2 kap.)
finns regler om koncessionsplikt, vilka utarbetats med rörledningslagen som förebild
(prop. 1999/2000:72).
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det inte överstiger de i lagen angivna gränsvärdena, ingår de aktuella fastighets-
funktionerna i markägarens effektiva äganderätt.10

För att utföra en koncessionspliktig rörledning fordras således en särskild
prövning av markanvändningens tillåtlighet, där allmänna intressen vägs mot
varandra och sökandens lämplighet prövas (4 §). Prövningen görs av regeringen
(3 §). Den som erhåller koncession får genom detta beslut en rätt att utnyttja
fastighetsfunktionerna i högre omfattning än vad som följer av markägandet.
Koncessionen medför dock inte någon obegränsad rätt att dra fram och begagna
ledningen, utan ska förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna
och enskilda intressen (5-7 §§).

Av koncessionskravets utformning följer att det normalt inte är markägaren
själv som önskar utföra koncessionspliktiga rörledningar. Då någon annan än
markägaren önskar utföra ledningen fordras dock ytterligare anpassningar av
fastighetsfunktionerna för att ledningen ska kunna genomföras, eftersom kon-
cessionen inte medger ianspråktagande av utrymme för ledningen.

Nyttjande-
grad
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Fastighets-
funktioner

100 %

Legala inskränkningar

Avtals-

rättigheter

Official-

rättigheter

Effektiv

äganderätt

Koncession Ledningsrätt

Figur 2.2: Planering och markåtkomst för koncessionspliktig rörledning; anpass-
ningar av fastighetsfunktioner.

Den andra anpassningen av fastighetsfunktioner sker, i detta exempel, genom
uttag av ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Genom ledningsrätten erhåller
ledningshavaren en rätt att utnyttja utrymme inom fastigheten för att dra fram

                                                
10 Detta under förutsättning att upplåtna eller uttagna begränsade rättigheter inte innefattar
dessa funktioner.
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och begagna ledningen (1 och 12 §§), i enlighet med koncessionen (11 §). Utgå-
ende från figur 2.2, innebär bildandet av ledningsrätten en överföring av aktuella
fastighetsfunktioner från markägarens effektiva äganderätt till ledningshava-
ren.11 I gengäld uppstår ett ersättningsanspråk riktat mot ledningshavaren.

Bildandet av ledningsrätt kan även omfatta intrång i begränsade rättigheter
om markanvändningarna kommer i konflikt. Av officialrättigheterna antas natur-
reservatet i detta fall få vika för ledningsrätten. Den enskilda vägen rubbas där-
emot inte. Avtalsrättigheter har en svag ställning vid bildandet av officialrättig-
heter, och antas upphöra att gälla i exemplet.12

Huvudregeln i ledningsrättslagen (24 §) är att det fysiska ianspråktagandet av
utrymme – tillträdet – får ske först då ledningsbeslutet vunnit laga kraft och
ersättning erlagts till markägare och berörda rättighetshavare. I 25a § ges dock
lantmäterimyndigheten möjlighet att besluta om s.k. förtida tillträde, utan hinder
av att ledningsbeslutet inte vunnit laga kraft. En förutsättning är att ledningsha-
varen ställer säkerhet för den slutliga ersättningen. Överföringen av fastighets-
funktioner sker då i flera steg. I första steget, det förtida tillträdet, sker en vill-
korlig överföring som erhåller starkare skydd genom det andra steget, då led-
ningsbeslutet vinner laga kraft. Fullt sakrättsligt skydd för ledningsrätten uppnås
först genom det tredje och avslutande momentet (31 §); ersättningens erläggan-
de.

För att sammanfatta situationen med utförande av koncessionspliktig rörled-
ning, består den rättsliga transformeringen av två anpassningar av fastighets-
funktioner och ett ersättningsmoment. Den inledande anpassningen; koncessio-
nen, medför inte något intrång i markägarens effektiva äganderätt eller andra
begränsade rättigheter. Det gör däremot den andra anpassningen; ianspråktagan-
det eller överföringen av fastighetsfunktioner från ägare och innehavare av be-
gränsade rättigheter till ledningshavaren.

Av koncessionens respektive ianspråktagandets innebörd framgår vidare när
en ersättningssituation uppstår och vad som ska kompenseras genom ersättning-
en. Det är nämligen först vid bildandet av ledningsrätten som markägare och
rättighetshavare lider skada. Dessa måste då kompenseras för sina förluster.
Förlusternas storlek motsvaras av värdet av de skuggade ytorna - de ianspråk-
tagna fastighetsfunktionerna - i figur 2.2 som omfattas av ledningsrätten.

                                                
11 Vid omfattande intrång kan ledningsrättslagens regler om inlösen av fastighet eller del av
fastighet bli tillämpliga (12 §).

12 Expropriationslagen, till vilken ledningsrättslagen hänvisar, innehåller bestämmelser om
begränsade rättigheters ställning vid tvångsmässiga ianspråktaganden (1 kap. 4 §). Av led-
ningsrättslagen (12 §) framgår att även begränsade rättigheter som tillkommer staten kan
rubbas genom ledningsrätten.
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2.3.2 Järnväg för allmän trafik

Prövningsförfarandet vid byggande av järnväg regleras i lagen om byggande av
järnväg. Där stadgas att den som avser bygga en järnväg ska, efter förstudie och
eventuell järnvägsutredning, upprätta en s.k. järnvägsplan (2 kap. 1a-c §§).13

Järnvägsplanen fastställs, efter ett prövningsförfarande, av Banverket eller i
vissa fall regeringen (2 kap. 8 §). Kravet på järnvägsplan är emellertid inte ab-
solut. För rena industrispår och hamnspår på den egna fastigheten fordras inte
någon plan. Järnvägar av större omfattning kan däremot inte byggas utan en
fastställd järnvägsplan.

Kravet på fastställelse av järnvägsplanen utgör därmed en legal inskränkning i
rätten att bygga järnväg, se figur 2.3. Den legala inskränkningen är dock begrän-
sad till en viss nyttjandegrad. Så länge inte järnvägens omfattning överskrider
ovanstående kriterier, ingår fastighetsfunktionerna i markägarens effektiva
äganderätt.
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Figur 2.3: Planering och markåtkomst för byggande av järnväg för allmän trafik;
anpassningar av fastighetsfunktioner.

Under Banverkets (i vissa fall regeringens) prövning av järnvägsplanen vägs
allmänna och enskilda intressen mot varandra (2 kap. 8 §). Genom fastställelsen

                                                
13 Enligt lagen om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m. (1 §) har var och en, utan särskilt
tillstånd (koncession), rätt att anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för allmän
trafik. För järnvägar avsedda för fjärrtrafik fordras dock att regeringen innan järnvägsplanen
upprättas prövar tillåtligheten av järnvägen, enligt miljöbalken (17 kap. 1 §).
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av järnvägsplanen får järnvägsbyggaren en rätt att utnyttja fastighetsfunktioner-
na i högre omfattning än annars. Planens utformning begränsas dock av hänsyn
till allmänna och enskilda intressen (1 kap. 3-5 §§).

Fastställelsen av järnvägsplanen medför ingen överföring av fastighetsfunk-
tioner från ägare eller rättighetshavare till järnvägsbyggaren. Däremot utgör
fastställelsen en förutsättning för att lagens regler om inlösen av mark ska kunna
tillämpas (4 kap. 1 §). Fastställelsen utgör därmed ett slags tillståndsbeslut i två
avseenden; dels tillstånd för viss markanvändning, dels tillstånd att fullfölja
markåtkomsten genom inlösen.14

Genom inlösen av mark i enlighet med järnvägsplanen, sker en andra anpass-
ning av fastighetsfunktioner. Järnvägsbyggaren erhåller äganderätten till nöd-
vändiga markområden för järnvägen, och markägarens effektiva äganderätt i
området utplånas, se figur 2.3. Besväras det berörda markområdet av begränsade
rättigheter, får även dessa lösas av järnvägsbyggaren (4 kap. 1 §). I det konstrue-
rade exemplet antas samtliga begränsade rättigheter utom skogsbilvägen lösas.

För mål om inlösen hänvisar lagen om byggande av järnväg (4 kap. 5 §) till
expropriationslagen. Huvudprincipen i expropriationsmål är att egendomen får
tas i anspråk först då expropriationen fullbordats, d.v.s. när samtliga frågor i
målet slutligt avgjorts och expropriationsersättning betalats (ExL 6 kap. 9 §).
Fastighetsdomstolen kan emellertid, under vissa förutsättningar, besluta om
förhandstillträde utan hinder av att expropriationen inte blivit fullbordad (ExL
5 kap. 17 §). Innan förhandstillträde kan ske måste järnvägsbyggaren ställa sä-
kerhet för den slutliga ersättningen. Först vid betalning av ersättningen fullbor-
das expropriationen (ExL 6 kap. 11-15 §§).

Sammanfattningsvis består den rättsliga transformeringen för byggande av
järnväg för allmän trafik av två anpassningar av fastighetsfunktioner och ett
ersättningsmoment.15 Den inledande anpassningen; fastställelsen av järnvägs-
planen, berör inte markägarens effektiva äganderätt eller andra begränsade rät-
tigheter i fastigheten. Den andra anpassningen; ianspråktagandet eller överfö-
ringen av fastighetsfunktioner från ägare och rättighetshavare till järnvägsbygga-
ren genom inlösen, skapar däremot en situation där intrång i enskild rätt måste
kompenseras genom ersättning.

                                                
14 I det senare avseendet påminner de materiella effekterna om ett expropriationstillstånd
(ExL 3 kap.). Man kan notera att fastställelsen även vidgar möjligheten att fullfölja markåt-
komsten genom fastighetsreglering (FBL 5 kap. 5 och 8b §§).

15 I de fall en inledande regeringsprövning av järnvägens tillåtlighet fordras tillkommer ytter-
ligare en anpassning av fastighetsfunktioner.



Kapitel 2. Materiella rättighetsstrukturer

39

2.3.3 Allmän väg

Prövningsförfarandet för byggande av allmän väg regleras i väglagen. Där fram-
går att endast staten eller kommun kan ansvara för väghållning av allmänna
vägar, vilket innefattar byggande av väg (5 §).16 Fråga om byggande av allmän
väg prövas av Vägverket eller i vissa fall regeringen (11 §). Planeringsprocessen
inleds med en förstudie och eventuell vägutredning (14a-b §§). Innan utrymme
för väg kan tas i anspråk ska en arbetsplan upprättas (15 och 19 §§). Arbetspla-
nen fastställs, efter ett prövningsförfarande, av Vägverket eller i vissa fall re-
geringen (18 §).17

Det ovan sagda innebär att byggande av allmänna vägar inte till någon om-
fattning kan ingå i den effektiva äganderätten. Till skillnad från situationerna i
de två tidigare exemplen är denna legala inskränkning absolut, se figur 2.4.
Vägverket initierar istället ett vägbyggnadsföretag i egenskap av central förvalt-
ningsmyndighet.
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Figur 2.4: Planering och markåtkomst för byggande av allmän väg; anpassningar
av fastighetsfunktioner.

Vid Vägverkets (i vissa fall regeringens) prövning av arbetsplanen sker en av-
vägning mellan olika allmänna och enskilda intressen (13-15 §§). Väghållaren

                                                
16 Jämför anläggningslagen, som reglerar byggande av enskilda vägar.

17 För större vägar, såsom motorvägar och motortrafikleder, fordras även att regeringen prövar
vägbyggnadsprojektets tillåtlighet innan arbetsplanen upprättas (MB 17 kap. 1 §).
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erhåller genom fastställelsen en rätt att utnyttja fastighetsfunktioner som tidigare
omfattats av legala inskränkningar. Denna rätt begränsas emellertid av hänsyn
till allmänna och enskilda intressen.

Fastställelsen av arbetsplanen möjliggör ianspråktagande av mark för vägen
med vägrätt.18 Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark som behövs för
vägen samt att tillgodogöra sig de naturtillgångar som kan utvinnas ur marken
(30-31 §§). Genom de långtgående förfogandemöjligheter som vägrätten inne-
fattar står den i materiellt avseende nära äganderätten. Emellertid upphör väg-
rätten då den allmänna vägen dras in, varvid marken återgår till fastighetsäga-
ren.19

Överföringen av de aktuella fastighetsfunktionerna sker genom att väghålla-
ren fysiskt tillträder marken. Som framgår av figur 2.4 återstår ett fåtal fastig-
hetsfunktioner av markägarens effektiva äganderätt efter ianspråktagandet. Des-
sa inskränker sig, som nämndes, till rätten att återfå marken om och när den
allmänna vägen dras in.

Besväras vägområdet av begränsade rättigheter får dessa vika för vägrätten
vid konflikt (30 §). I exemplet antas samtliga begränsade rättigheter utom
skogsbilvägen upphöra att gälla.

Den senare anpassningen av fastighetsfunktioner vid markåtkomst för byg-
gande av allmän väg skiljer sig från förfarandet i de två tidigare exemplen, ge-
nom att överföringen av funktionerna inte är knuten till en samtidig prövning av
ersättningsfrågorna. Väghållaren kan på egen hand genomföra ianspråktagandet
med stöd av arbetsplanen. Markägaren och rättighetshavare är dock berättigade
till ersättning för den skada de lider av vägrättsintrånget (55 §), vilket avgörs i
särskild ordning. Har ingen överenskommelse träffats mellan väghållaren och
dessa i ersättningsfrågan, kan prövning påkallas i fastighetsdomstol (66 §).

Situationen vid markåtkomst för allmän väg kan sammanfattas såsom bestå-
ende av två anpassningar av fastighetsfunktioner och ett ersättningsmoment.20

Den första anpassningen; fastställelsen av arbetsplanen, ger väghållaren rätt att
utan vidare prövning ta i anspråk mark för vägen. Fastställelsen berör därmed
indirekt markägarens effektiva äganderätt och andra begränsade rättigheter i
fastigheten. Den kan ses som ett ännu inte verkställt beslut. Någon ersättning är
dock inte kopplad till arbetsplanens fastställelse.

                                                
18 Alternativt kan vägrätten tillskapas med stöd av upprättad arbetsplan och skriftliga medgi-
vanden från markägare och rättighetsinnehavare.

19 Vid omfattande intrång kan dock väglagens regler om inlösen av fastighet eller del av
fastighet bli tillämpliga (56 §).

20 I de fall en inledande regeringsprövning av vägens tillåtlighet fordras tillkommer ytterligare
en anpassning av fastighetsfunktioner.
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Den slutliga överföringen av fastighetsfunktioner till väghållaren sker först
genom det faktiska eller fysiska tillträdet, vilket resulterar i vägrätt. Ersättning
för intrånget i enskild rätt prövas i särskild ordning.

2.3.4 Rättsliga aspekter på distinktionen förändring och bevarande

Samtliga tre exempel som använts i de föregående avsnitten avser förändringar
av den pågående markanvändningen. Efter den rättsliga transformeringen vidtar
normalt anläggnings- och byggnadsarbeten som omdanar den fysiska miljön, i
de anförda exemplen ofta på ett ingripande sätt. Något exempel på rättsliga
transformeringar i syfte att bevara och skydda markanvändningar har däremot
inte redovisats.

Utifrån vad som hittills framkommit, kan dock visas att den eventuella mot-
sättning mellan förändring och bevarande som kan finnas i rättsligt hänseende
endast är av språkligt slag. Som illustration för detta synsätt kan skydd och be-
varande av ett värdefullt naturområde genom inrättande av naturreservat an-
vändas. Istället för att gå in på miljöbalkens lagtekniska formulering begagnas
den hittills utvecklade begreppsapparaten för att jämföra de materiellrättsliga
effekterna av reservatbildning med de tidigare exemplen.

För att underlätta kan den tänkta fastigheten i figur 2.1 användas. I figuren
illustreras det rättsliga intrånget till följd av ett befintligt naturreservat såsom
rådighetsinskränkningar. I figuren är rådighetsinskränkningarna inte mer om-
fattande än att fastighetsfunktionerna i begränsad utsträckning fortfarande kan
utnyttjas av markägaren. Man kan emellertid också tänka sig att en eller flera
fastighetsfunktioner till sin helhet utplånas genom t.ex. förbud mot att dika,
gödsla, gallra eller t.o.m. avverka. Rådighetsinskränkningarna kan i denna om-
fattning - rättsligt och ekonomiskt - närmast tolkas som ett begränsat ianspråkta-
gande av rätten att bedriva skogsbruk. Innebär rådighetsinskränkningarna att
pågående markanvändning avsevärt försvåras för markägaren ska den beslutan-
de myndigheten också utge ersättning.

Den materiellrättsliga dimensionen av bevarande och skydd låter sig därför
väl infogas i de principiella resonemang som förs i detta kapitel. En parallell kan
göras till vägrätten, vilken för markägaren kan motsvaras av en fullständig rå-
dighetsinskränkning av samtliga fastighetsfunktioner inom vägrättsområdet.
Äganderätten utplånas emellertid inte. Snarare än en artskillnad föreligger såle-
des en gradskillnad mellan rättighetsuttag och rådighetsinskränkningar.

Vid jämförelse med vägrätten framträder däremot den olikhet som kan moti-
vera att de två formerna av markåtkomst hålls isär språkligt. Rättighetsuttag sker
till förmån för ett utpekat rättssubjekt, exempelvis väghållaren. Rådighetsin-
skränkningar sker till förmån för en obestämd krets av individer.



Kapitel 2. Materiella rättighetsstrukturer

42

2.4 Tillåtlighet, ianspråktagande och ersättning

De tre begränsade analyserna avsåg markanvändningar där förfarandena i pro-
cessuellt hänseende uppvisar stora skillnader, vilket kommer att fokuseras när-
mare i de följande kapitlen. Däremot uppvisar de olika situationerna likartade
mönster vad avser de rättsliga transformeringarnas materiella struktur. Det sena-
re gäller även inrättande av naturreservat.

Tre övergripande moment återkommer i olika former i samtliga exempel. Det
första momentet avser den inledande anpassningen av fastighetsfunktioner som
genom legala inskränkningar avgränsats från den effektiva äganderätten. Dessa
fastighetsfunktioner är inte kopplade till markägandet, utan kunde i exemplen
tilläggas olika markförvärvare utifrån helt andra kriterier. Koncessionsbeslutet
och fastställelsen av järnvägsplanen respektive arbetsplanen kan tolkas som
villkorliga utvidgningar av den effektiva äganderätten, vilka kan verkställas först
genom det andra momentet; ianspråktagande av utrymme för den nya markan-
vändningen.

Detta andra moment innebär också en anpassning av fastighetsfunktioner. Till
skillnad från den förra anpassningen, sker här en direkt överföring eller omför-
delning av funktionerna mellan markägare och rättighetshavare å ena sidan, och
markförvärvare å andra sidan. Från detta avviker de rådighetsinskränkningar
som kan följa av naturreservatet eftersom de, vilket påpekats, inte tillförs något
utpekat rättssubjekt.

Överföringen eller ianspråktagandet av fastighetsfunktioner från enskilda
rättssubjekt skapar en ersättningssituation, där markägare och berörda rättig-
hetshavare måste kompenseras för sina förluster. Ersättningen för ianspråktagna
fastighetsfunktioner utgör det tredje och avslutande momentet i det genomgåen-
de mönstret.

I de valda planerings- och markåtkomstsituationerna sker den materiella
prövningen av fler moment i vissa fall i ett sammanhang, i andra fall sker pröv-
ningen av ett enstaka moment i särskild ordning. Bortsett från dessa processuella
olikheter, finns starka materiella kopplingar mellan de tre övergripande pröv-
ningarna. Momenten hakar i varandra som länkarna i en kedja. Inledande pröv-
ningar och avgöranden utgör underlag för de efterföljande. En beviljad konces-
sion är bindande vid prövning av uttag av ledningsrätt. Ledningsrättens utform-
ning avgör vilka fastighetsfunktioner som omfördelas, vilket i sin tur bestämmer
ersättningens storlek. Kopplingen är densamma mellan järnvägsplan och inlösen
respektive arbetsplan och vägrätt.

De successiva avgörandena begränsar och styr de efterföljande prövningarna
så att handlingsutrymmet stegvis minskar allt eftersom den fullbordade trans-
formeringen konkretiseras.21 Under det inledande skedet sker avvägningar mel-

                                                
21 Jämför Fog, Bröchner, Törnqvist & Åström (1992 s. 31-33) som karaktäriserar beslutspro-
cessen som en ”konkretiseringskon.”



Kapitel 2. Materiella rättighetsstrukturer

43

lan olika övergripande intressen. Utfallet av prövningen avser tillåtligheten av
bl.a. den avsedda markanvändningen och utnyttjandet av tvingande lagregler för
ianspråktagandet. En ytterligare konkretisering sker vid det avslutande genomfö-
randet av markåtkomsten genom avgöranden av ianspråktagande- och ersätt-
ningsfrågor.

2.4.1 Tillåtlighet

I exemplet med rörledningen resulterar tillåtlighetsprövningen, vid bifall, i en
koncession. En ledningskoncession omfattar lämplighetsöverväganden avseende
både markanvändning och ledningshavare. Regeringen gör en samlad bedöm-
ning och avvägning av olika markpolitiska intressen, såsom natur- och miljö-
vård, fysisk planering, försvarsberedskap, men också industri- och energipolitis-
ka förhållanden samt faktorer av regionalpolitisk natur (prop. 1977/78:86
s. 75).22 Då koncessionen är bindande vid det senare ianspråktagandet av fastig-
hetsfunktioner, omfattar tillåtligheten indirekt även detta moment.

Tillåtlighet och lämplighet av järnvägsbyggen avgörs genom fastställelse av
järnvägsplanen, i vissa fall efter en inledande regeringsprövning. Planarbetet
genomförs som en öppen process med krav på samråd och utställning av planen.
En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i planen, och redovisa projektets in-
verkan på miljö, säkerhet, hälsa och hushållning med naturresurser (prop.
1995/96:2 s. 34). Då fastställelse av järnvägsplanen är en förutsättning för inlö-
sen är kopplingen till ianspråktagandet mer uttalat i detta fall än i exemplet med
rörledningen.

Upprättande av arbetsplan för allmän väg sker i samma former som gäller för
järnvägsplaner. Genom den öppna processen kan skilda markpolitiska intressen
fångas upp, för att slutligt vägas samman av Vägverket i samråd med länsstyrel-
sen, eller i vissa fall av regeringen (prop. 1971:123 s. 123-126; prop. 1997/98:90
s. 176-180). Genom att mark för vägen kan tas i anspråk med stöd av arbetspla-
nen, utan ytterligare prövning, innefattar fastställelsen också ett slutligt ställ-
ningstagande i denna fråga.

2.4.2 Ianspråktagande

Överföringen av fastighetsfunktioner till markförvärvaren utgör det första steget
i genomförandet av utfallet från den tidigare intresseavvägningen. Då de över-
gripande allmänna intressena tidigare vägts samman, normalt med bindande

                                                
22 Uttalanden av liknande slag förekommer även i förarbeten till annan koncessionslagstift-
ning, t.ex. prop. 1996/97:136 (s. 36-37) och prop. 1997/98:45 (s. 435-437).
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verkan för efterföljande prövningar, träder under genomförandet den enskilda
markägarens och rättighetshavarens intressen i förgrunden.

I rörledningsfallet resulterade uttaget av ledningsrätt i ett partiellt intrång i
markägarens effektiva äganderätt. Vid mindre omfattande intrång kvarstår ett
flertal fastighetsfunktioner i den effektiva äganderätten.23 Genom inlösen av
mark för järnväg utplånas istället hela den effektiva äganderätten. Ianspråkta-
gandet är fullständigt i förhållande till markägaren. Uttaget av vägrätt utplånar
inte äganderätten fullständigt, även om värdet för markägaren av de återstående
fastighetsfunktionerna är marginellt. Vägrätten kan sägas utgöra en mellanform
av partiellt och fullständigt intrång.

2.4.3 Ersättning

Genom den omfördelning av fastighetsfunktioner som ianspråktagandet innebär,
uppstår en ekonomisk skada för markägare och berörda rättighetsinnehavare. Vid
ianspråktaganden av de slag som behandlas i detta arbete bestäms ersättningen för
intrånget enligt skadeståndsrättsliga principer. Med detta menas att markägare och
rättighetshavare kompenseras för sina förluster och skador, så att deras ekonomis-
ka situation motsvarar förhållandena före markåtkomsten.24 För värdering av ska-
dor och beräkning av ersättning tillämpas expropriationslagen (4 kap.).

Vid partiella intrång som ledningsrättsuttaget, motsvarar ersättningens storlek
den minskning av fastighetens marknadsvärde som ianspråktagandet medför. För
fullständiga intrång, vilket skedde vid inlösen av mark för järnväg, ersätts fastig-
hetens marknadsvärde.25 Vägrättsintrånget, som teoretiskt sett inte utplånar mark-
ägarens effektiva äganderätt, ersätts ändå enligt samma principer som om fastig-
hetsfunktionerna tagits i anspråk i sin helhet. I praxis har ansetts att det återstående
värdet för markägaren är försumbart (prop. 1971:123 s. 129).

De begränsade rättigheter som upplåtits med stöd av avtal i den konstruerade
fastigheten antogs i samtliga exempel få vika vid markåtkomsten. Ianspråkta-
gandet var fullständigt, varför ersättningen till innehavarna av dessa rättigheter
uppgår till det fulla värdet av rättigheterna.

                                                
23 Partiella intrång kan vara av typen rättighetsuttag (som i det aktuella ledningsfallet) eller
rådighetsinskränkningar (som t.ex. vid bildande av naturreservat).

24 I andra situationer (jfr FBL 5 kap. 10a §; AL 13 §) kan den skadelidande även erhålla delar
av den ekonomiska vinst som uppstår genom intrånget; en vinstdelningsprincip.

25 Utifrån dessa principiella ersättningsgrunder modifieras, i det enskilda fallet, den faktiska
ersättningen genom ett flertal särbestämmelser. Ersättning kan även utgå för annan skada, som
inte är relaterad till fastighetens marknadsvärde.
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2.5 Sammanfattande kommentarer

Den i kapitlet genomförda konstruktionen av rättighetsmodellen samt analysen
av några förändrings- och bevarandeåtgärders innebörd för ägande och begrän-
sade rättigheter i fastigheten, kan ses som ett försök att fånga den materiella eller
substantiella sidan av planering och markåtkomst i en förståelig struktur. Tre
tydliga moment eller prövningstyper har identifierats och lyfts fram; tillåtlighet,
ianspråktagande och ersättning. Ett principiellt resonemang har förts om relatio-
nen mellan momenten och deras betydelse för den rättsliga transformeringen
som helhet. Resultatet sammanfattas i figur 2.5, nedan.

Tillåtlighet Ianspråktagande Ersättning

 Markanvändning

 Markanvändare

 Ianspråktagandeform

 Partiellt

 Fullständigt

 Kompensation

 Vinstdelning

Figur 2.5: Tre materiella beslutstyper vid planering och markåtkomst.

Prövning av tillåtlighet avser de legala inskränkningarna och ställer avvägning-
en mellan olika markpolitiska och andra allmänna intressen i förgrunden. Utöver
markanvändningens och markanvändarens lämplighet innefattar prövningen
indirekt ett ställningstagande i frågan om de allmänna intressena är av sådan vikt
att tvångsförvärv får ske.

Beslut om ianspråktagande är direkt kopplat till markägarens effektiva ägan-
derätt, och innebär att en ersättningssituation uppstår. Vid ett fullständigt ian-
språktagande utplånas markägarens äganderätt till markområdet. Partiella ian-
språktaganden kan däremot avse begränsade rättighetsuttag eller rådighetsin-
skränkningar. Det intrång som uppstår i ägande och andra rättigheter ersätts
ekonomiskt. Vid prövning av ianspråktagande och ersättning träder därmed de
enskilda intressena fram vid sidan av de allmänna. Två ersättningsrättsliga hu-
vudprinciper förekommer; kompensation och vinstdelning. I planerings- och
markåtkomstsituationer är det främst den förra principen som tillämpas.
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Kapitel 3

Processuella rättighetsstrukturer

I föregående kapitel analyserades materiellrättsliga strukturer. I detta kapitel
kommer istället processuella aktiviteter och aktörer att närmare studeras. En
inledande litteraturinventering redovisar processtrukturer i andra studier av in-
tresse. Efter utvärdering och komplettering av dessa utvecklas en processmodell
för att beskriva processuella och organisatoriska skillnader mellan olika förfa-
randen vid rättsliga transformeringar.

3.1 Processer och beslut

En planerings- eller markåtkomstprocess utgör en komplex väv av aktiviteter där
aktörer under olika processuella och organisatoriska former interagerar för att
förverkliga sina målsättningar. Som framgick av föregående kapitel fattas nor-
malt beslut i flera olika frågor, av skilda beslutsfattare. Beslutsfattandet föregås
av informationsinsamling genom utredningar, samråd, projekteringar, intresse-
avvägningar etc. De berörda parterna kan i olika utsträckning påverka framta-
gandet av beslutsunderlag och utformningen av besluten.

För att fånga systematiska strukturer i processerna kan de ingående aktivite-
terna och aktörerna ordnas efter ett fåtal gemensamma principer. En metod att
beskriva komplexa skeenden är att lyfta fram de beslut som fattas (eller inte
fattas), samt att utforma händelser och aktiviteter såsom led i en beslutsprocess.
Det vetenskapliga studiet av beslut, beslutsprocesser och beslutsfattande utgör
en egen disciplin; beslutsteori (Bacharach & Hurley, 1991; McGrew & Wilson,
1982).

Beslutsteorin har funnit avsättning i flera ämnesområden och konkretiseras
där i olika typer av beslutsmodeller. Grovt sett kan tre idealtyper av beslutsmo-
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deller identifieras, beroende på val av perspektiv; rationella, interaktiva och
miljöbetingade beslutsmodeller (jfr Allison, 1971; Healey, 1991). I det följande
görs en kort teoretisk genomgång av de tre perspektiven, kompletterad med en
begränsad redovisning av studier där de olika beslutsmodellerna tillämpats.

3.1.1 Rationella beslutsmodeller

I de rationella beslutsmodellerna är perspektivet beslutsfattarens. Ett beslutspro-
blem bryts ner i mindre komponenter, varefter värdering och aggregering sker
som leder fram till beslut. Beslutsprocessen utgör en strukturerad sekvens av
aktiviteter för att samla underlag och hantera osäkerhet inför ett beslut (Arlefalk
& Nordström, 1992). Sekvensen av aktiviteter uppfattas som målinriktad, in-
strumentell, analytisk och linjär (Carley, 1981). I sin klassiska form kan den
rationella beslutsmodellen sammanfattas som ett flöde av följande aktiviteter
(Odelstad, 1990 s. 189-194):

1) Identifiering av beslutsalternativ
2) Formulering av relevanta aspekter eller valkriterier
3) Värdering av beslutsalternativen efter valkriterierna
4) Bestämmande av valkriteriernas relativa vikt
5) Sammanvägd rangordning av beslutsalternativen
6) Genomförande av det alternativ som maximerar utfallet av sammanvägningen

Rationella beslutsmodeller ägnar normalt den omgivande beslutsmiljön mindre
intresse, en egenskap som väckt kritik för bristande deskriptivt värde (Sahlin-
Andersson, 1986 s. 25-28). Omgivningen tas som given och ingår endast som en
exogen parameter i beslutskalkylen, ofta under starkt förenklade antaganden.
För deskriptiva analyser är rationella beslutsmodeller därför bäst lämpade i be-
slutssituationer av enkel eller rutiniserad karaktär, där kunskapen om or-
sak/verkan-samband är god och målsättningarna konkreta och enhetliga
(jfr Thompson, 1980 s. 169-170).

Det normativa värdet hos perspektivet är mindre omtvistat. Modellerna finner
stor avsättning för analyser av hur beslutsfattande bör gå till, snarare än hur det
de facto sker. Inom ekonomisk teori används rationella beslutsmodeller för be-
skriva hur producerande företag väljer insatsfaktorer och produktionsvolym,
givet produktionsteknologi och faktorpriser, för att maximera sin vinst. Konsu-
menter, å andra sidan, väljer varukombinationer, givet budgetrestriktion och
varupriser, för att maximera sin nytta (Varian, 1992). Normativa analyser av
beslutsfattande är även vanligt förekommande inom managementlitteraturen
(Ansoff, 1984) och projektledningslitteraturen (Engwall, 1995 s. 45-75).

Väljer man att uppfatta planering och markåtkomst från ett förvaltningsper-
spektiv, är det av intresse att beakta beslutsmodeller som fångar förvaltningspro-
cessen. Lundquist (1992 s. 162-164) delar in denna i fem sekventiella stadier:
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1) Initiering
2) Beredning
3) Beslut
4) Implementering
5) Efterkontroll

Det kan även vara rimligt att anlägga ett rättstillämpningsperspektiv på plane-
ring och markåtkomst. Inom rättsvetenskapen struktureras normalt den juridiska
rättstillämpningsprocessen utifrån ett rationellt anslag. Begreppet rättstillämp-
ning består då av domstolars och myndigheters avgöranden som stöder sig på en
lag eller andra rättskällor (Peczenik, 1995 s. 289-291). I Peczeniks modell bryts
rättstillämpningsprocessen ner i två huvudled:

1) Fastställande av en rättsregels innebörd genom tolkning
2) Tillämpning av rättsregeln vid avgörandet av det aktuella fallet

Tillämpningsledet bryts ytterligare ner i följande aktiviteter eller tankeoperatio-
ner:

2a) Andra relevanta rättsnormer och värdesatser beaktas
2b) Fakta i målet sovras och fastställs
2c) Fallet subsumeras under rättsregeln
2d) Rättsföljden i det konkreta fallet preciseras

I rutinfall innebär subsumtionen att fallets lösning logiskt följer av en rättsregel
tillsammans med en faktabeskrivning. I svårare fall, där lösningen inte följer av
en satsmängd som endast omfattar en lagregel och en faktabeskrivning, innefat-
tar subsumtionen utöver rättsregeln och faktabeskrivningen även en värdering
eller annat tillägg.

I studier av planerings- och exploateringsprocesser förekommer renodlade
rationella beslutsmodeller främst vid normativa analyser. Ett typiskt använd-
ningsområde är samhällsekonomiska utvärderingar av markanvändningsföränd-
ringar (Lind, 1975; Larsson, 1995).

3.1.2 Interaktiva beslutsmodeller

De rationella beslutsmodellerna fångar inte den interaktion som kan förekomma
mellan beslutsfattaren och dennes omgivning. Beslutsmiljön tas som given, och
andra aktörers beteende eller reaktion beaktas inte i beslutsprocessen. Om denna
restriktion släpps kompliceras beslutssituationen. Den individuella beslutsfatta-
ren är inte längre fokus, istället lyfts det ömsesidiga beroendet mellan två eller
flera parter fram. En beslutsfattares agerande påverkar beslutssituationen för
andra aktörer, vilkas reaktion i sin tur får återverkningar för den förra. Modeller
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som fokuserar på beroendeförhållanden mellan flera beslutsfattare kan benäm-
nas interaktiva beslutsmodeller.

Den vetenskapliga disciplin som analyserar beslutsfattande i oligopol- och
förhandlingssituationer är spelteorin (Eatwell, Milgate & Newman, 1989). Det
centrala temat i denna grupp av interaktiva beslutsmodeller är förekomsten av
intressekonflikter. En spelare, eller beslutsfattare, antas välja en beslutsstrategi
som maximerar dennes utfall, under restriktionen att motspelaren förväntas göra
detsamma. Kunskap om motspelarens preferenser och strategi är således bety-
delsefullt i dessa modeller.

En liknande ansats finns hos modeller som främst belyser divergerande in-
tressen hos olika aktörer vid delat beslutsfattande; agent-teorin (Jensen &
Meckling, 1976).

Det interaktiva perspektivet förekommer frekvent i studier av planerings- och
exploateringsprocesser. Ofta läggs en rationell processtruktur som grund, där
centrala moment ordnas i ett kronologiskt flöde av aktiviteter från ett initialt
tillstånd fram till ett slutskede som kan bestå av genomförda rättsliga eller fysis-
ka förändringar. De centrala aktiviteterna utgör arenor där olika aktörer agerar
för sina intressen utifrån olika resursbaser, vid exempelvis markexploatering
(Borges, 1996) eller andra markanvändningsförändringar (Fog & Åström, 1994).
Miller (1995) lyfter bl.a. fram interaktionen mellan prövningsmyndigheter och
exploatörer som förklaringsfaktor till utfallet i ett antal studerade exploaterings-
processer. Cars (1992) renodlar förhandlingsperspektivet i sin studie av ett antal
detaljplaneprocesser.

3.1.3 Miljöbetingade beslutsmodeller

En tredje grupp av beslutsmodeller - miljöbetingade - framhäver de konsekven-
ser en komplex beslutsmiljö och begränsningar i beslutsfattarens kapacitet får
för beslutsprocessen. I många fall kan orsak/verkan-samband vara okända eller
otydliga för beslutsfattaren. Likaså kan information om beslutsalternativ saknas
eller vara svåra att erhålla. Även om informationen är tillgänglig, kvarstår ändå
begränsningar i beslutsfattarens kognitiva förmåga och kapacitet att hantera
informationen (Simon, 1976). Herbert Simons modell av beslutsfattande är en
teori om åsyftad och begränsad rationalitet, en modell av beslutsfattare som
satisfierar därför att de saknar förmågan att maximera utfallet av sina beslut.

Graden av rationalitet i beslutsprocessen minskar i dessa modeller när per-
spektivet vrids från beslutsfattaren till dennes omgivning. Processerna får ett
deterministiskt inslag. Besluten ses inte som isolerade enheter, utan modellerna
försöker fånga samverkan mellan olika beslut, samt hur dessa påverkar hand-
lingsfriheten. Externa faktorer innefattas i beslutsprocessen och studeras i ett
sammanhang, vilket minskar den centrala betydelsen hos själva beslutsfattandet.
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I vissa miljöbetingade modeller uppfattas inte beslutsfattandet som en målin-
riktad process. Istället karaktäriseras beslutsprocesser som kontinuerliga anpass-
ningar till förändringar i omgivningen, imitationer av andras beteende eller ”trial
and error”. Vissa modeller framhäver beslutsfattandet som ett slumpmässigt
skeende (Cohen, March & Olsen, 1972).

Det miljöbetingade perspektivet anläggs ofta för att analysera beslutsproces-
ser inom komplexa organisationer, t.ex. större företag (Cyert & March, 1963)
eller politiska beslutsmiljöer (Brunsson & Jönsson, 1981).

Studier av planerings- och exploateringsprocesser som använder miljöbe-
tingade beslutsmodeller får ett deskriptivt anslag. Beslutsfattarens låga grad av
kontroll samt omgivningens komplexitet gör att beslutsprocesserna ibland fram-
står som deterministiska och irrationella (Klingberg & Lindahl, 1974) eller svåra
att styra (Norrsell, 1995). I synnerhet stora och komplicerade stadsbyggnads-
projekt av engångskaraktär, där graden av rutinisering är obefintlig, kan tolkas i
ett miljöbetingat perspektiv (Sahlin-Andersson, 1986).

3.2 Planering, markåtkomst och beslutsprocesser

De tre redovisade beslutsmodellerna kan användas som utgångspunkter för att
skapa en generell modell för analyser av planerings- och markåtkomstprocesser.
Innan detta sker bör dock de tre modellernas karakteristika relateras till de speci-
fika förutsättningar under vilka de följande analyserna ska genomföras. För att
underlätta resonemanget kan matrisen i figur 3.1 användas.

Beslutsmodeller Rationella Interaktiva Miljöbetingade

Processförlopp Styrning Koordinering Determinism

Styrmekanism Regler Förhandlingar Anarki

Beslutsföljd Måluppfyllelse Kompromiss Slumpmässigt

Antal aktörer En Få Många

Figur 3.1: Beslutsmodeller och generella karakteristika.

Huvudsyftet i detta arbete är att utvärdera olika institutionella former för plane-
ring och markåtkomst. Den institutionella ansatsen medför en koncentration till
legala regler. Planerings- och markåtkomstprocessernas ram består av författ-
ningskomplexet, en uppfattning som ansluter till den tidigare kommenterade
rättstillämpningsprocessen. Detta synsätt utgår från det rationella perspektivet,
med det underliggande antagandet att omgivningen kan styras.
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Vidare kommer studien att genomföras med hjälp av i huvudsak teoretiska
analyser, där olika idealiserade institutionella former jämförs på ett principiellt
plan. För meningsfulla jämförelser fordras därmed förenklingar; renodling av
väsentligheter och utelämnande av oväsentligheter. Arbetet har också ett norma-
tivt anslag, det innehåller värderande inslag för att möjliggöra utsagor om olika
förfaranden i termer av ”bättre” eller ”sämre.”

Lagregler är i sig normativa till karaktären, de syftar till att på olika sätt styra
beteendet hos reglernas adressater. En metod att utifrån ett rationellt perspektiv
beskriva processerna vore att lyfta fram rättsliga prövningar och beslut som
grundläggande enheter i processen. En rationell planerings- och markåtkomst-
process blir då en tillämpning av de författningar som reglerar förfarandet, och
får formen av ett eller flera offentliga avgöranden. Detta motsvarar den tekniska
uppbyggnaden av lagtexter, vilket kan ha ett pedagogiskt värde.

Den rättsliga prövningen vid planering och markåtkomst torde dock mer säl-
lan kunna beskrivas som ren subsumtion av rättsfakta under en rättsregel utan
innefattar i många fall avvägningar och förhandlingar mellan flera motstående
intressen. Dessa samspel mellan olika parter och de intressen de företräder för-
mår inte den renodlat rationella beslutsmodellen fånga.

Genom att kombinera det rationella perspektivet med ett interaktivt, kan rela-
tioner och samspel mellan olika parter under processens gång tydligare belysas.
Det legala regelverket utgör då en yttre ram inom vilken olika aktörer ges visst
handlingsutrymme. Att tydliggöra aktörernas handlingsutrymme är betydelse-
fullt för att fånga effekter av intressekonflikter och utfall i förhandlingar. Det
interaktiva synsättet kan formuleras som att planerings- och markåtkomstproces-
serna förs framåt genom samordning av olika aktörers intressen samt genom
förhandlingar och kompromisser; det är således i mötet mellan olika aktörer,
offentliga och privata, som den rättsliga transformeringen avgörs.

Att anlägga ett miljöbetingat perspektiv har i sammanhanget ansetts mindre
fruktbart, då detta synsätt till stora delar står i konflikt med regelsystemets upp-
byggnad och syfte. Den stora vikt som ges omgivningen som styrande faktor i
perspektivet torde i större utsträckning lämpa sig för mer empiriskt och deskrip-
tivt inriktade studier. I föreliggande arbete är det istället just den legala utform-
ningen som är i fokus. Analyserna inskränks till enskilda beslutsprocesser, även
om dessa på en högre nivå kan ingå i en komplicerad struktur av andra mer eller
mindre samordnade beslutsprocesser vilka tillsammans kan utgöra hela exploa-
teringsprojekt. Däremot kommer en speciell egenskap som präglar det miljöbe-
tingade perspektivet att tas upp i de senare analyserna; begränsningar i aktörer-
nas kognitiva förmåga samt konflikterande målsättningar som drivkrafter bakom
aktörernas beteenden.
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3.3 En generell processmodell

Med ett kombinerat rationellt och interaktivt perspektiv kan planerings- och
markåtkomstprocesser beskrivas som rättsliga beslutssekvenser för att anpassa
fastighetsfunktioner. Sekvenserna är uppbyggda av ett antal immateriella akti-
viteter som i sin tur adresserar en eller flera aktörer.

De formella reglerna som utgör processramen kan, efter sina interna funktioner,
delas in i processuella, konstituerande och materiella regeltyper, vilket tidigare
berördes i avsnitt 1.2.1. Förfarandereglerna utgörs i arbetet av de processuella och
konstituerande regeltyperna. De processuella reglerna ligger till grund för se-
kvensen av aktiviteter som utgör arenor för interaktion mellan aktörer med pro-
cessrättslig status. Aktörerna kan grupperas i tre roller; markägare, markförvär-
vare och prövningsmyndighet. En fjärde grupp utgör de som berörs av process-
utfallen men saknar formell kapacitet att agera inom den rättsliga prövningen.

INITIERING

Formell rätt att anhängiggöra

UTREDNING

Utredningsmyndighetens sammansättning

Utredningspliktens fördelning mellan parter och utredningsmyndighet

Utredningsformer

BESLUT

Beslutsmyndighetens sammansättning

Beslutsrättens fördelning mellan parter och beslutsmyndighet

Beslutstyper

ÖVERKLAGANDE

Överklagandeväg

Figur 3.2: En generell modell för analys av planerings- och markåtkomstprocesser.
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Processtrukturen utgör därmed den legala ram inom vilken olika aktörer ges
visst handlingsutrymme. Ibland är denna ram konkret och precis, ett visst bete-
ende föreskrivs för de berörda aktörerna. I andra situationer finns stort spelrum
inom vilket lösningar kan formas på olika sätt, beroende på aktörernas mål och
deras respektive maktresurser att förverkliga dessa. Utfallet uppfattas således i
första hand bero av regelsystemet och i andra hand aktörernas aktiviteter inom
ramen för detta.1

I figur 3.2 redovisas den generella modellen för att analysera förfarandena vid
planering och markåtkomst. Som grundstomme fungerar fyra aktiviteter; initie-
ring, utredning, beslut och överklagande. Aktiviteterna har vidare brutits ned i
mindre ”byggklossar” vilka avser specifika processuella och konstituerande
utformningar hos lagreglerna. Processens tidsmässiga utsträckning har avgrän-
sats till den formella regleringen i första prövningsinstans.

3.3.1 Initiering

Det formella anhängiggörandet av ett markåtkomstärende hos en myndighet
(Hellners & Malmqvist, 1999 s. 45) grupperas i två huvudklasser:

Formell rätt att anhängiggöra

Enskilt initiativ Officialinitiativ

Enskild initiativrätt föreligger då markförvärvare, markägare eller annan sakägare
har rättslig status att initiera en formell prövningsprocess. Initieringsformen kan
vara ansökan, som är fallet vid prövning av koncessionsärende enligt lagen om
vissa rörledningar eller stämning, vilket anvisas för inlösen av mark enligt lagen
om byggande av järnväg.2

Officialinitiativ innebär att prövningsmyndigheten genom beslut initierar pröv-
ningsprocessen. Ett exempel på detta är Vägverkets beslut att bygga väg enligt
väglagen eller lantmäterimyndighetens beslut att pröva ledningsrättsfråga enligt
ledningsrättslagen. Som officialinitiativ anses även sådana mindre vanliga former
för anhängiggörande som t.ex. föreläggande (PBL 12 kap. 6 §).

                                                
1 För en avvikande uppfattning i denna fråga, se Cars och Snickars (1994).

2 Bestämmelser om initiering av inlösenmål finns i expropriationslagen (5 kap. 4-5 §§).
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3.3.2 Utredning

Utredningen syfte är att producera ett beslutsunderlag. Regler om utredningsor-
gan, utredningsskyldighet och formella utredningsmoment finns för att så långt
som möjligt säkerställa beslutsunderlagets omfattning och kvalitet.

Utredningsmyndighetens sammansättning: Under utrednings- eller berednings-
skedet adresserar lagstiftningen en myndighet såsom ansvarig för dessa aktivi-
teter. Med avseende på myndighetens organisatoriska struktur kan fyra huvud-
klasser särskiljas (jfr Dalton & Dalton, 1988 s. 34-42):

Utredningsmyndighetens sammansättning

Professionell
expertstruktur

Byråkratisk
expertstruktur

Kollektiv
lekmannastruktur

Sammansatt
nämndstruktur

Den professionella expertstrukturen utgörs av en tjänsteman, vars kompetens
grundar sig på ett författningsstadgat behörighetskrav, vilket normalt är kopplat
till vissa judiciella befogenheter. Som exempel kan nämnas lantmätare och lag-
faren domare.3 Behörighetskravet kan uppfattas som ett sätt att legitimera verk-
samheten.

I de fall utredningsmyndigheten består av en tjänsteman, vars kompetens inte
är kopplad till en viss profession, föreligger en byråkratisk expertstruktur. En
handläggare på Statens energimyndighet, vilken ansvarar för utredning av kon-
cessionsärenden enligt lagen om vissa rörledningar, grundar istället sin kompe-
tens på expertkunskap, objektivitet, saklighet, obundenhet etc. (jfr Rothstein,
1987).

Beredning av vissa kommunala markanvändningsärenden kan, teoretiskt sett,
handläggas av en s.k. fullmäktigeberedning. Som exempel kan nämnas bildande
av naturreservat enligt miljöbalken. En fullmäktigeberedning kan endast bestå
av politiskt förtroendevalda (KL 3 kap. 7 §), en kollektiv lekmannastruktur.

Då utredningsmyndigheten organiseras som en grupp bestående av en eller
flera representanter från den första och tredje gruppen föreligger en sammansatt
nämndstruktur. I fastighetsbildningsärenden kan t.ex. lantmäterimyndigheten
bestå av en förrättningslantmätare och två gode män (FBL 4 kap. 1 §).

Utredningsskyldighetens fördelning mellan parter och utredningsmyndighet:
Utredningsskyldigheten avser införskaffandet av beslutsunderlag i sakfrågan (jfr
Edelstam, 1995 s. 51-53). Denna ska skiljas från rättsfrågan, d.v.s. tolkning och

                                                
3 Behörighetskraven framgår av lagen om kommunal lantmäterimyndighet (2 § 4 p.) och prop.
1995/96:78 (s. 52) respektive rättegångsbalken (4 kap. 1 §) och kungörelsen angående kun-
skapsprov för behörighet som domare m.m.
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tillämpning av rättsreglerna, vilket alltid åvilar prövningsmyndigheten. Den
formella utredningsskyldighetens fördelning mellan parter och utrednings-
myndighet kan här klassificeras i tre huvudkategorier:

Utredningsskyldighetens fördelning mellan parter och utredningsmyndighet

Partsansvar Delat ansvar Officialansvar

Vid partsansvar införskaffar markförvärvare eller markägare det materiella
beslutsunderlaget. Normalt föreligger vid partsansvar ett visst vägledande ansvar
hos utredningsmyndigheten. Myndigheten kan t.ex. ställa frågor eller begära att
parten avhjälper otydligheter eller ofullständigheter i sin framställning. Partsan-
svar förekommer t.ex. vid fastighetsdomstols handläggning av expropriations-
mål.

Delat ansvar föreligger då vissa sakuppgifter införskaffas av myndigheten ex
officio, medan ansvaret för andra delar av beslutsunderlaget åligger en eller flera
parter. Delat ansvar är vanligt förekommande vid olika former av ansöknings-
ärenden, t.ex. koncessionsansökan enligt lagen om vissa rörledningar. Av till-
lämpningsförordningen till lagen framgår de krav som ställs på ansökan (1 §),
vilka kan kompletteras genom ytterligare förelägganden från utrednings-
myndighetens sida (4 §). Myndigheten har även själv ett uttalat ansvar för att
erforderligt beslutsunderlag tillförs koncessionsärendet (6 §).

Ett officialansvar innebär att myndigheten ex officio ombesörjer att utred-
ningen i ärendet blir så fullständig som erfordras. Beslutsunderlaget införskaffas
i stor utsträckning oberoende av parternas egna handlingar, vilket leder till att
dessa får en undanskymd roll under utredningsskedet. Officialansvar föreligger
t.ex. vid lantmäterimyndighetens prövning av ledningsrättsärende samt vid Väg-
verkets upprättande av arbetsplan för allmän väg.

Utredningsformer: Utöver förvaltnings- och processrättens allmänna principer,
anvisar speciallagstiftningen olika former för utrednings- och beredningsarbetets
bedrivande. Formerna är i vissa fall föreskrivna som grundformer; de utgör
normalkarakteristika för processerna, från vilka undantag endast får göras om
särskilda skäl föreligger. Sådana grundformer kan innebära:

 Skriftlig eller muntlig form för handläggningen
 Kungörelser och remisser
 Hållande av sammanträden
 Utställning av beslutsförslag

Andra formella utredningsmoment har karaktären av extraordinära eller ytterli-
gare former, utöver de obligatoriska, för att förbättra beslutsunderlagets kvalitet
samt främja processens kostnadseffektivitet, rättssäkerhet etc. Sådana ytterligare
former kan innefatta möjligheter till:
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 Muntlig bevisning
 Hänskjutning av beslut till högre instans

Någon närmare genomgång av utredningsformerna görs inte här, utan dessa
behandlas utförligare i kapitel 4.

3.3.3 Beslut

Utifrån det producerade utredningsmaterialet sker avgörande genom beslut eller
dom. För att förenkla den språkliga framställningen väljs fortsättningsvis termen
”beslut” som en sammanhållen benämning för avgörandeskedet.

Beslutsmyndighetens sammansättning: I vissa beslutssituationer har prövnings-
myndigheten en annan organisatorisk struktur än under utredningsskedet. Det
förekommer även att olika myndigheter ansvarar för utredning respektive avgö-
rande. Fyra huvudklasser kan identifieras:

Beslutsmyndighetens sammansättning

Professionell
expertstruktur

Byråkratisk
expertstruktur

Kollektiv
lekmannastruktur

Sammansatt
nämndstruktur

De fyra klasserna definieras på samma sätt som i det tidigare avsnittet Utred-
ningsmyndighetens sammansättning. Någon närmare exemplifiering av de olika
klasserna av organisatoriska strukturer görs inte här, utan ges i kapitel 4.

Beslutsrättens fördelning mellan parter och myndighet: Beslutsrättens fördel-
ning avser det formella inflytande markförvärvare, markägare och andra sakäga-
re i ett ärende har på det slutliga avgörandet. I en studie av ett antal lagreglerade
planeringsprocesser, strukturerar Mattsson (1985) olika grader av möjligt mark-
ägareinflytande i en s.k. inflytandestege (s. 15) med tio nivåer. Med viss modifi-
ering kan inflytandestegen anpassas till mer generella situationer, se figur 3.3.

Grundindelningen är inget inflytande, medverkansrätt och beslutsrätt. De
översta tre nivåerna, Inget inflytande, speglar förhållanden med eller utan en-
vägskommunikation. I förvaltningslagen (16-17 §§) fastläggs emellertid förvalt-
ningsmyndigheters skyldighet att kommunicera ärenden som avser myndighets-
utövning mot enskild före beslut, vilket medför att en samrådsrätt alltid förelig-
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ger i parternas relation till prövningsmyndigheten vid planering och markåt-
komst.4

De understa tre nivåerna, Beslutsrätt enligt Mattssons begreppsapparat, före-
kommer däremot aldrig vid planering och markåtkomst till följd av de legala
inskränkningarna samt möjligheterna till tvångsmässiga anpassningar av fastig-
hetsfunktioner. Grupperna ansluter snarare till markförvärvssituationen, där
frivillighet fordras och räcker för beslut.

Ingen informationsrätt

Inget inflytande Informationsrätt efter beslut

Informationsrätt före beslut

Samrådsrätt

Medverkans- Förhandlingsrätt mellan parter

rätt Förhandlingsrätt med kommun

Begränsad beslutsrätt

Rätt att träda ur ett markåtkomstärende

Beslutsrätt Rätt att stoppa ett markåtkomstärende

Full beslutsrätt

Figur 3.3: Olika nivåer av partsinflytande. (Efter Mattsson, 1985)

I gruppen Medverkansrätt finns ytterligare två nivåer utan motsvarighet i en
generell planerings- och markåtkomstsituation. Nivån Förhandlingsrätt med
kommun utgår från Mattssons (1985) koncentration till kommunala planerings-
processer, medan Begränsad beslutsrätt avser möjligheten att fatta beslut genom
röstningsförfarande, där även sakägare deltar.

De återstående två nivåerna kan dock förekomma vid markåtkomst, varav
samrådsrätten tidigare har kommenterats. Förhandlingsrätt mellan parter inne-
bär en rätt för markägare och andra sakägare att med markförvärvare träffa avtal
med bindande verkan. Själva beslutsfunktionen ligger emellertid kvar hos pröv-
ningsmyndigheten. Normalt har myndigheten en skyldighet att pröva ingångna
avtal till skydd för allmänna och enskilda intressen. Kan inte parterna enas i
förhandlingarna tar tvångsregler vid. Så är t.ex. fallet vid överenskommelser
mellan ledningshavare och markägare om ledningsrättsupplåtelse (LL 14 §).

                                                
4 Motsvarande skyldighet åligger även kommun (t.ex. PBL 5 kap. 20 §), domstol (RB 42:5)
och regering (RF 7 kap. 2 § samt prop. 1985/86:80 s. 57), för vilka förvaltningslagen inte är
tillämplig.
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Beslutstyper: I kapitel 2 identifierades tre typer av materiella prövningar; tillåt-
lighet, ianspråktagande och ersättning. Dessa utgör materiellrättsliga produkter
som processerna leder fram till. Tillåtligheten avsåg bl.a. den aktuella markan-
vändningen samt utnyttjandet av tvingande lagregler, och syftade till utvidg-
ningar av den effektiva äganderätten. Ianspråktagandet innebar en direkt om-
fördelning eller överföring av fastighetsfunktioner mellan markförvärvare och
markägare. De ianspråktagna fastighetsfunktionerna kompenserades slutligen
genom ersättningsmomentet. Möjligheten att pröva och fatta beslut i dessa tre
frågor skiljer sig mellan olika processer.

Beslutstyper

Tillåtlighet Ianspråktagande Ersättning

3.3.4 Överklagande

För att de fattade besluten ska kunna verkställas måste dessa normalt ha vunnit
laga kraft. Laga kraft är således ofta ett nödvändigt rekvisit för genomförande (jfr
Ragnemalm, 1992 s. 94). I förvaltningslagen och rättegångsbalken finns vissa
grundläggande principer om överklagande. Dessa kompletteras av bestämmelser i
speciallagstiftningen. Bland de överklagandevägar som anvisas där kan två huvud-
klasser identifieras; judiciellt överklagande till domstol respektive administrativt
överklagande till förvaltningsmyndighet eller regeringen.

Överklagandevägar

Judiciellt Administrativt
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Kapitel 4

Förfaranden vid planering och markåtkomst;

en typologisering

Med utgångspunkt från den generella processmodellen görs i detta kapitel en
klassificering av de legala planerings- och markåtkomstprocesserna i ett antal
idealiserade typförfaranden. Kapitlet avslutas med en komparativ analys av för-
farandespecifika egenskaper.

4.1 Förfarandetyperna

Vid klassificering av planerings- och markåtkomstprocesserna kan flera alterna-
tiva indelningssystem tänkas.1 Min strävan har varit att i största möjliga utsträck-
ning använda vedertagna och hävdvunna indelningar av förfarandena. Genom att
utnyttja etablerade klassificeringar vinner framställningen i tydlighet samtidigt som
införandet av en helt ny begreppsapparat inte har något värde i sig självt. Jag har
därför utgått från den traditionella indelningen i administrativa förfaranden, för-
rättningsförfaranden och rättegångsförfaranden.2

Det bör kanske påpekas att typologiseringen skett utifrån de åtta aspekterna i
den generella processmodellen och inte några andra grunder. Vilka processer som

                                                
1 Se t.ex. Ekelöf och Boman (1990 s. 24-27) för olika rättskipningsförfaranden. Indelningar
av konflikt- och tvistlösningsförfaranden finns bl.a. i Ury, Brett och Goldberg (1988) samt
Slaikeu (1989).

2 Se t.ex. prop. 1938:46 (s. 118-119), prop. 1954:76 (s. 55-56), prop. 1969:28 (s. 195),
prop. 1975/76:215 (s. 91), prop. 1981/82:130 (s. 48-49) samt prop. 1993/94:214 (s. 14-15).
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kommer att hänföras till en viss förfarandetyp följer därför endast i mindre ut-
sträckning av den handläggande myndighetens konstitutionella ställning (jfr s. 9).
För att erhålla enhetliga och homogena klasser har de övergripande förfarandety-
perna vidare brutits ner i ett antal underklasser enligt figur 4.1.

Administrativa förfaranden Förrättningsförfaranden Rättegångsförfaranden

Byråkratiska Regerings- Kommunala Fristående

Förberedande

Fullföljds-

Fristående

Fullföljds-

Enskilt initiativ

Officialinitiativ

Figur 4.1: Förfarandetyper vid planering och markåtkomst.

För att konkretisera den genomgång som följer av de olika förfarandetyperna
utnyttjas åter de exemplifierande markanvändningsändamålen från kapitel 2:

 Utförande av koncessionspliktig rörledning
 Byggande av järnväg för allmän trafik
 Byggande av allmän väg

Tillåtlighet och lämplighet avseende rörledningen avgörs i en inledande konces-
sionsprövning av regeringen, således ett administrativt förfarande. Med stöd av
koncessionen fullföljs markåtkomsten genom förrättning. För järnvägsändamål
inleds processen med en byråkratisk prövning av järnvägsplanen, varefter full-
följd sker genom rättegång.3 För allmänna vägar genomförs huvuddelen av pro-
cessen som en byråkratisk prövning efter officialinitiativ. Eventuell fullföljd sker
genom rättegång.4

I den följande genomgången kompletteras dessa exempel med vissa hänvis-
ningar till andra planerings- och markåtkomstsituationer. En samlad typologi av
prövningsprocesser och förfarandetyper ges i bilaga 1. Det bör dock påpekas att
förteckningen inte är komplett utan har begränsats till de mer centrala lagarna.

                                                
3 En alternativ möjlighet finns att fullfölja markåtkomsten genom förrättning (FBL 5 kap.
5 och 8b §§).

4 Vad gäller järnvägs- och vägfallen bortses inledningsvis från eventuell regeringsprövning av
tillåtligheten m.m. Dessa moment kommenteras istället i avsnitt 4.6.
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4.2 Administrativa förfaranden

De administrativa förfarandena har flera gemensamma nämnare samtidigt som
de vid ett första påseende kan framstå som en heterogen blandning av processer.
För att underlätta framställningen är det lämpligt att först redovisa den sekundä-
ra indelningen i byråkratiska förfaranden, regeringsförfaranden och kommunala
förfaranden. I ett sammanfattande avsnitt belyses därefter processuella och andra
kännetecken som motiverar sammanförandet av dessa förfaranden i en gemen-
sam administrativ klass.

4.2.1 Byråkratiska förfaranden

Med den generella processmodellen som grund redovisas i figur 4.2 utformning-
en av de byråkratiska planerings- och markåtkomstförfarandena. Genom de
byråkratiska förfarandena skär en vattendelare mellan de två initieringsklasserna
enskilt- respektive officialinitiativ. Enskilt initiativ förekommer normalt i typiska
ansökningsärenden, om exempelvis expropriationstillstånd eller olika slag av
koncessioner. Då likheterna är stora med regeringsförfarandena vid enskilt initi-
erade ärenden kommer dessa att behandlas utförligare i följande avsnitt.

Officialinitiativ tas istället av prövningsmyndigheten ex officio, vilket är fallet
vid Vägverkets beslut att bygga allmän väg (VägL 11 §). Anhängiggörande av
fråga om byggande av järnväg kan ske genom enskilt initiativ för enskilda järn-
vägar. Då Banverket beslutar att bygga järnväg i statens regi, vilket dominerar
järnvägsbyggandet,5 är detta istället att anse som officialinitiativ.

Initiering Formell rätt att anhängiggöra Enskilt initiativ Officialinitiativ

Utredningsmyndighet Byråkratisk expert

Utredning Utredningspliktens fördelning Delat ansvar Officialansvar

Utredningsformer Skriftligt, hänskjutning, utställning

Beslutsmyndighet Byråkratisk expert

Beslut Beslutsrättens fördelning Samrådsrätt

Beslutstyper Tillåtlighet och (ianspråktagande)

Överklagande Överklagandeväg Administrativ

Figur 4.2: Planering och markåtkomst enligt byråkratiskt förfarande.

                                                
5 År 1990 utgjorde statsbanorna 96% av det svenska järnvägsnätet (Svallhammar, 1992). Ett
aktuellt undantag är Arlandabanan där ett privat konsortium svarar för projektering, finansie-
ring, byggande och drift – en lösning som möjligen blir vanligare på sikt.
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Utredningsmyndigheten består vid byråkratiska förfaranden normalt av en
handläggare med specialistkunskap inom ämnesområdet. Kompetenskraven
regleras inte i författning, utan formuleras av respektive myndighet. Arbetsplan
för väg upprättas av Vägverkets regioner, enligt vägkungörelsen. När Banverket
upprättar järnvägsplan sker detta på banregionenivå.

Vid enskilt initiativ fördelar sig utredningsplikten mellan den sökande parten
och utredningsmyndigheten normalt så att sökanden ansvarar för tekniska utred-
ningar, projektering och finansiering medan utredningsmyndigheten utreder och
bevakar olika markpolitiska intressen och de samhällsekonomiska effekterna av
företaget. Vid officialinitiativ åligger däremot utredningsplikten i sin helhet
utredningsmyndigheten. Vägverket respektive Banverket ska ex officio tillföra
ärendet det beslutsunderlag som fordras för ett materiellt riktigt beslut (VägL
15-17 §§; LBJ 2 kap. 2-7 §§).

Byråkratiska förfaranden kännetecknas av skriftlig form, vilket ansluter till
det traditionella förvaltningsförfarandet (Hellners & Malmqvist, 1999). Vissa
muntliga inslag kan dock finnas. En särskild egenskap är möjligheten att hän-
skjuta särskilt komplicerade eller svårbedömda ärenden till regeringen (VägL
18 §; LBJ 2 kap. 8 §). Bland förfaranden med officialinitiativ förekommer ut-
ställning av beslutsförslag som ett typiskt inslag.

Beslutsmyndigheten har motsvarande sammansättning som utredningsmyndig-
heten; byråkratisk expertstruktur. Normalt sett fattas dock beslut på en högre
nivå i organisationen. Arbetsplan för väg och järnvägsplan fastställs på central
nivå i Vägverket respektive Banverket.

Vid byråkratiska förfaranden har parterna och gruppen övriga berörda rätt till
samråd innan ärendet avgörs. Detta följer av förvaltningslagen, som komplette-
ras av bestämmelser i speciallagstiftningen (VägL 16 §; LBJ 2 kap. 5 §). Någon
möjlighet att träffa överenskommelser med bindande verkan föreligger emeller-
tid inte.

Den vanligaste beslutstypen vid byråkratiska förfaranden är avgöranden av
tillåtlighetsfrågor. Dessa kan exempelvis ta formen av ett meddelat expropria-
tionstillstånd eller en beviljad koncession. Ofta medför ett positivt avgörande av
tillåtligheten en rätt att initiera en ny process för att fullfölja markåtkomsten.
Fastställelsen av en järnvägsplan ger rätt att lösa in mark för järnvägen (LBJ
4 kap. 1 §). I vissa fall innefattas även frågor om ianspråktagande i byråkratiska
förfaranden. Så är fallet vid fastställelse av arbetsplan för väg (VägL 31 §).

Överklagande av byråkratiska beslut sker på administrativ väg till regeringen.6

                                                
6 Överklagande av länsstyrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring sker dock judiciellt till
länsrätten (KML 3 kap. 19 §).
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4.2.2 Regeringsförfaranden

Regeringens ärendehandläggning innefattas inte i förvaltningslagens tillämp-
ningsområde. Vid lagens tillkomst uttalades dock att regeringens förvaltnings-
ärenden i möjligaste mån bör handläggas enligt samma regler som gäller för
underordnade myndigheter (prop. 1985/86:80 s. 57). Regeringsförfarandenas
utformning redovisas i figur 4.3.

Regeringsförfaranden anhängiggörs normalt genom enskilt initiativ. Ett ty-
piskt exempel är koncessionsprövning för större rörledning (RörlL 3 §).7 Det
normala i regeringsförfaranden är att utredningsskedet - beredningen - hand-
läggs av en underordnad förvaltningsmyndighet. Denna överlämnar ärendet efter
behövlig utredning med ett eget utlåtande till regeringen för slutligt avgörande
(RörlF 7 §).

Initiering och utredning följer således det byråkratiska förfarandet vid enskilt
initiativ. Detsamma gäller de situationer där hänskjutning sker av svårbedömda
ärenden från byråkratiska förfaranden.

Utredningsmyndighet vid koncessionsprövning för rörledning är Statens
energimyndighet (RörlF 1 §). De omfattande krav som ställs på ansöknings-
handlingarna fordrar stora utrednings- och projekteringsinsatser av sökanden.
Bevakningen av allmänna intressen åligger dock verket (7 §).

Initiering Formell rätt att anhängiggöra Enskilt initiativ

Utredningsmyndighet Byråkratisk expert

Utredning Utredningspliktens fördelning Delat ansvar

Utredningsformer Skriftligt

Beslutsmyndighet Kollektiv lekmannastruktur

Beslut Beslutsrättens fördelning Samrådsrätt

Beslutstyper Tillåtlighet

Överklagande Överklagandeväg Ej överklagbart

Figur 4.3: Planering och markåtkomst enligt regeringsförfarande.

Beslut i ärendet fattas kollektivt av regeringen vid regeringssammanträde (RF
7 kap.). I likhet med vad som gäller för byråkratiska förfaranden föreligger sam-
rådsrätt för berörda parter innan beslut fattas.

                                                
7 Ett undantag från denna initieringsform är regeringens möjlighet att förbehålla sig rätten att
pröva tillåtligheten av viss verksamhet, enligt miljöbalken (17 kap. 3 §). Ett sådant förbehåll
kan i särskilda fall avse ej tillståndspliktiga åtgärder.
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Inom ramen för regeringsförfarandena fattas endast beslut i tillåtlighetsfrå-
gor. Vid efterföljande prövning av frågor om ianspråktagande och ersättning är
regeringens avgörande bindande. Regeringens beslut är inte överklagbara, bort-
sett från den möjlighet till formell prövning som ges i lagen om rättsprövning av
vissa förvaltningsbeslut.

4.2.3 Kommunala förfaranden

Kommunala planerings- och markåtkomstförfaranden anvisas endast i tre lagar;
plan- och bygglagen, miljöbalken (7 kap.) samt förköpslagen. Den omfattning
och betydelse som planering och plangenomförande, främst med stöd av plan-
och bygglagen, har för kommunernas fysiska planering och markanvändning,
motiverar dock att dessa förfaranden ägnas särskild uppmärksamhet. Dessutom
har de kommunala förfarandena vissa processuella egenskaper som inte åter-
finns i övriga administrativa förfaranden.

Förvaltningslagens grundläggande förfaranderegler kompletteras för kommu-
nernas del av kommunallagen. Därutöver finns ett flertal detaljbestämmelser i
speciallagstiftningen. Den kommunala förfarandetypens kännetecken redovisas i
figur 4.4. Genomgående sker anhängiggörandet genom officialinitiativ, d.v.s.
att kommunen genom beslut initierar processen. Vid detaljplaneläggning sker
detta normalt genom upprättandet av ett program (PBL 5 kap. 18 §).8

Utredningsmyndighetens sammansättning vid kommunala förfaranden beror till
stor del på kommunernas interna organisation, vilken inte detaljreglerats i lag
utan fastställs i särskilda arbetsordningar och reglementen (KL 5 kap. 63 §;
6 kap. 32 §). Vid nämndberedning eller fullmäktigeberedning ansvarar politiskt
valda församlingar för utredningen, vilken dock i praktiken handläggs på för-
valtningsnivå. Kommunstyrelsen är den instans som normalt formulerar det
slutliga beslutsförslaget (KL 5 kap. 28 §).

Utredningsplikten i kommunala förfaranden åvilar till fullo kommunen själv.
Formen är normalt skriftlig, även om muntliga inslag vid samråd och andra
informationsaktiviteter förekommer. Vid detaljplaneläggning ska alltid utställ-
ning av planförslaget ske före antagande (PBL 5 kap. 23 §).

Beslut fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en kommunal
nämnd.9 Den exakta ordningen bestäms av respektive kommun genom interna
arbetsordningar och reglementen (jfr PBL 5 kap. 29 §).

                                                
8 Under vissa förutsättningar kan även regeringen genom planföreläggande initiera detaljpla-
neläggning (PBL 12 kap. 6 §).

9 Vid förköpsärenden som bestrids fordras regeringsprövning av förköpets tillåtlighet, enligt
förköpslagen (9 §).
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Beslutsrätten för sakägarna vid kommunala förfaranden sträcker sig till den
samrådsrätt som t.ex. anges i plan- och bygglagen (5 kap. 20 §). Beslutstyperna
innefattar främst avgörande av tillåtlighetsfrågor, vilket är fallet vid antagande
av detaljplaner. Frågor om ianspråktagande och ersättning prövas i annan ord-
ning, i vilken dock planen är bindande. Vad gäller bildande av natur- eller kul-
turreservat enligt miljöbalken (7 kap. 4-9 §§) samt förköp enligt förköpslagen
(5 §) innefattas även ianspråktagandet i avgörandet.

Initiering Formell rätt att anhängiggöra Officialinitiativ

Utredningsmyndighet Byråkratisk expert/kollektiv lekmannastruktur

Utredning Utredningspliktens fördelning Officialansvar

Utredningsformer Skriftligt, (utställning)

Beslutsmyndighet Kollektiv lekmannastruktur

Beslut Beslutsrättens fördelning Samrådsrätt

Beslutstyper Tillåtlighet och (ianspråktagande)

Överklagande Överklagandeväg Administrativ

Figur 4.4: Planering och markåtkomst enligt kommunalt förfarande.

Kommunala beslut vid planering och markåtkomst överklagas på administrativ
väg till länsstyrelsen.10 Genom laglighetsprövning kan även en processrättslig
prövning ske av kommunala beslut på judiciell väg (KL 10 kap.).

4.2.4 Administrativa förfaranden - ett försök till sammanförande

Som framgått sker handläggning och avgörande i de administrativa förfarandena
av myndigheter med olikartad karaktär. Innan detta kommenteras ska emellertid
de stora likheterna inom den administrativa klassen illustreras med hjälp av figur
4.5, där dessa särskilt markerats med fetstil.

Utformningen av momenten under initierings-, utrednings- och överklagande-
skedena är likartade för samtliga administrativa förfaranden. Under beslutsske-
det förenas de dessutom vad gäller beslutsrättens fördelning samt beslutstyper,
där tyngdpunkten ligger åt tillåtlighetsfrågor med vissa inslag av ianspråktagan-
de. Skillnader föreligger endast i beslutsmyndighetens sammansättning.

                                                
10 Vid ärenden om förköp kan i viss mån regeringens tillståndsprövning uppfattas som en
form av överklagande.
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Två olika klasser av anhängiggörande förekommer inom de administrativa
förfarandena; enskilt initiativ respektive officialinitiativ. Initieringsformen får
särskilda konsekvenser för utredningspliktens fördelning, se figur 4.5. Administ-
rativa förfaranden med officialinitiativ kännetecknas av officialansvar för utred-
ningen av sakfrågorna i ärendet, medan ansvaret vid enskilt initiativ är delat.

Initiering Formell rätt att anhängiggöra Enskilt initiativ Officialinitiativ

Utredningsmyndighet Byråkratisk expert

Utredning Utredningspliktens fördelning Delat ansvar Officialansvar

Utredningsformer Skriftligt Skriftligt, utställning

Beslutsmyndighet Byråkratisk expert/kollektiv lekmannastruktur

Beslut Beslutsrättens fördelning Samrådsrätt

Beslutstyper Tillåtlighet och (ianspråktagande)

Överklagande Överklagandeväg Administrativ

Figur 4.5: Gemensamma egenskaper hos administrativa förfarandetyper.

Som noterats finns skillnader i beslutsmyndighetens sammansättning i olika
administrativa underklasser. De kommunala förfarandena och regeringsförfa-
randena överensstämmer sinsemellan, då besluten fattas av politiskt valda för-
samlingar. I de byråkratiska förfarandena fattas istället beslut på tjänstemanna-
nivå i förvaltningen.

I ett historiskt perspektiv visar sig flera av de byråkratiska förfarandena ha
uppstått genom delegering av beslutsnivån från regeringen till länsstyrelsen eller
en central förvaltningsmyndighet. Tillskapandet av delegeringsmöjligheter har i
samband med sådana lagändringar konsekvent motiverats med behoven av att
minska arbetsbelastningen på regeringskansliet. Ett par exempel på detta är
överföringen av vissa expropriationsärenden till länsstyrelsen samt nuvarande
Statens energimyndighet (prop. 1972:109 s. 221) och fördelningen av konces-
sionsärenden enligt ellagen mellan regeringen och den centrala statliga myndig-
heten med ansvar för energiområdet (prop. 1946:192).

På liknande grunder vilar de hänskjutningsmöjligheter flera byråkratiska för-
faranden kännetecknas av. Genom att hänskjutning endast kan ske under vissa i
lagen angivna omständigheter, koncentreras regeringens prövningar till de mest
komplicerade och svårbedömda ärendena. Några exempel på detta är Vägver-
kets hänskjutning av arbetsplan enligt väglagen (prop. 1971:123 s. 124), Ban-
verkets hänskjutning av järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg
(prop. 1995/96:2 s. 39) och Bergmästarens hänskjutning av ärenden om bearbet-
ningskoncession enligt minerallagen (prop. 1988/89:92 s. 64).
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En i sammanhanget parallell tendens är överföringen av vissa beslut från
statlig till kommunal nivå. Ett exempel är de stegvis införda delegeringsmöjlig-
heterna från länsstyrelse till kommun i naturvårdsärenden, vilket hänger samman
med det ökade kommunala ansvaret för den fysiska miljön (prop. 1990/91:90
s. 389; prop. 1997/98:45 s. 573-574). De växande kommunala ansvarsområdena
med åtföljande kompetensuppbyggnad låg även bakom de vidgade kommunala
beslutsmöjligheterna i förköpslagen (prop. 1974:152 s. 29) och plan- och bygg-
lagen (prop. 1985/86:1 s. 76).

Man kan således, över tiden, se två tendenser till decentralisering av besluts-
nivån i de administrativa förfarandena som helhet. Den ena avser delegering av
beslutsnivån från regeringen nedåt inom den statliga förvaltningsorganisationen.
Den andra tendensen till decentralisering innebär en överföring av statlig kom-
petens till den kommunala området.

4.3 Förrättningsförfaranden

I förhållande till de administrativa förfarandena är gruppen med förrättningsför-
faranden homogen. En särskild kategori utgör dock sådana förrättningar som
föregåtts av prövning i annan ordning, exempelvis av den aktuella markanvänd-
ningens tillåtlighet. Utfallet av sådana prövningar är normalt bindande vid för-
rättningen, vilket får konsekvenser för beslutstyperna i avgörandet. Så är fallet
vid förrättning enligt ledningsrättslagen då ledningen är koncessionspliktig, eller
vid fastighetsreglering för genomförandet av antagen detaljplan. För att särskilja
denna förrättningstyp från den fristående förrättningen används begreppet full-
följdsförrättning (se bilaga 1).

I vissa av förrättningsförfarandena saknas möjligheter att fatta beslut, exem-
pelvis enligt lagen om viltvårdsområden. Förrättningsformen tillämpas under
utredningsskedet som ett alternativ till det byråkratiska eller andra förfaranden. I
sin helhet kan dessa processer karaktäriseras som hybrider av flera olika förfa-
randen.11 Förrättningsförfaranden uteslutande koncentrerade till processens
utredningsskede benämnes fortsättningsvis förberedande förrättning.

De egenskaper som kännetecknar förrättningsförfarandena redovisas i figur
4.6. Anhängiggörandet sker normalt genom enskilt initiativ. I exemplet med
markåtkomst för rörledning sker anhängiggörandet genom ansökan av lednings-
havaren (LL 15 §). Under vissa omständigheter kan även officialinitiativ före-
komma vid förrättningsförfaranden. I rörledningsfallet kan detta ske genom
särskilt förordnande av lantmäterimyndigheten i samband med fastighetsre-
                                                
11 I bilaga 1 har även medtagits markavvattningssamfällighet, enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet (7 kap. 19-29 §§), eftersom utredningen vid dessa pröv-
ningar uppvisar de för förrättningen karaktäristiska egenskaperna. Den lagtekniska benäm-
ningen markavvattningssakkunnig istället för förrättningsman föranleddes av att dessa
”förrättningsmän” inte själva fattar tillståndsbeslutet (prop. 1997/98:45 s. 477).
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glering. Det enskilda initiativet framstår emellertid som huvudregel (jfr prop.
1969:128 s. B 85).

Initiering Formell rätt att anhängiggöra Enskilt initiativ (officialinitiativ)

Utredningsmyndighet Professionell expert (sammansatt nämnd)

Utredning Utredningspliktens fördelning Officialansvar

Utredningsformer Skriftligt/muntligt, sammanträden

Beslutsmyndighet Professionell expert (sammansatt nämnd)

Beslut Beslutsrättens fördelning Förhandlingsrätt mellan parter

Beslutstyper (Tillåtlighet), ianspråktagande och ersättning

Överklagande Överklagandeväg Judiciell

Figur 4.6: Planering och markåtkomst enligt förrättningsförfarande.

Utredningsmyndigheten under ledningsförrättningen (lantmäterimyndigheten)
består av en förrättningslantmätare, av vilken krävs specialistkompetens i lant-
mäterifrågor.12 Vid behov kompletteras förrättningslantmätaren av två gode
män, vilka utses genom val av kommunfullmäktige (FBL 4 kap. 2 §).13

Förrättningsförfaranden kännetecknas generellt av ett officialansvar för ut-
redningen. Under exempelvis ledningsförrättningen åligger utredningsplikten i
sin helhet lantmäterimyndigheten. Myndigheten ska ex officio sörja för att ären-
det tillförs det beslutsunderlag som fordras för ett materiellt riktigt beslut genom
utredningar, undersökningar, tekniska arbeten samt värderingar (LL 19 §). Det
vidsträckta officialansvaret innebär att utfallet av prövningen inte är beroende av
parternas insatser. Detta medför att sakägare normalt inte kan få ersättning för
sina egna utrednings- och ombudskostnader vid förrättning.14

Officialansvaret medför vidare att utredningsformerna vid förrättning får
större inslag av muntlighet än vad som gäller andra förvaltningsförfaranden.
Normalt håller förrättningsmyndigheten ett eller flera sammanträden med sak-

                                                
12 Lagen om kommunal lantmäterimyndighet (2 § 4 p.), med tillhörande proposition
1995/96:78 (s. 52).

13 Vid förrättningar enligt lagen om vattenförbund biträds förrättningsmannen alltid av två
gode män (13 §).

14 Ett undantag från denna princip finns i minerallagen (9 kap. 21 §). Vid markanvisningsför-
rättningen är mineralexploatören skyldig att ersätta sakägares kostnader för att bevaka sin rätt
vid förrättningen.
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ägarna, där yrkanden kan framställas och beslut fattas. Däremot saknas möjlig-
het att hålla vittnesförhör, vilket utesluter muntlig bevisning.

Beslutsmyndighetens sammansättning motsvarar vad som gäller under utred-
ningsskedet. Under ledningsförrättningen kan gode män tillföras lantmäterimyn-
digheten när som helst under pågående förrättning (FBL 4 kap. 1 §). Principen
är densamma i samtliga förrättningsförfaranden, med undantag för de som inte
innefattar beslutsmoment.

Karakteristiskt för förrättningsförfaranden är de vidsträckta möjligheterna för
parterna att träffa bindande överenskommelser i olika frågor. Överenskommel-
serna kan, efter prövning av myndigheten, läggas till grund för beslut (LL 14 §).
Beslutsrättens fördelning består således av en förhandlingsrätt mellan parterna i
flera frågor.

Vad gäller beslutstyper föreligger en viss skillnad mellan fristående förrätt-
ningar och fullföljdsförrättningar. Vid fristående förrättningsprövning gör för-
rättningsmyndigheten en allmän lämplighetsbedömning av åtgärden, vilken
emellertid begränsas av rådande planbestämmelser samt naturvårds- och kultur-
vårdsföreskrifter (LL 8 §). Även utanför detaljplanelagda områden begränsas
möjligheten att pröva tillåtligheten av den aktuella markanvändningen (LL
21 §). Den tillåtlighetsprövning som kan förekomma vid förrättning avser såle-
des endast undantagsvis tillåtligheten av ändrad markanvändning.

Åtgärder som omfattas av legala inskränkningar såsom koncessionsplikt eller
liknande kan inte handläggas som fristående förrättning, utan måste föregås av
tillåtlighetsprövning i annan ordning. För frågor om ianspråktagande och ersätt-
ning finns däremot inga inskränkningar av förrättningsprövningars omfattning.15

I fallet med rörledningen fordrades särskild prövning av ledningens tillåtlig-
het, vilken resulterade i ett koncessionsbeslut. Vid den efterföljande fullföljds-
förrättningen är koncessionsbeslutet bindande i de allmänna lämplighetsfrågor-
na (LL 11 §). Prövningen inskränker sig huvudsakligen till frågor om ianspråk-
tagande och ersättning. Fullföljdsförrättningar förekommer även vid åtgärder
utan krav på föregående koncessionsprövning. Ett exempel är fastighetsreglering
för genomförande av kommunala detalj- eller fastighetsplaner, vilka är bindande
vid förrättningen (FBL 3 kap. 2 §).

Överklagande av förrättningsbeslut sker på judiciell väg till fastighetsdomstol
eller miljödomstol. Den senare instansen gäller förrättningar enligt lagen om
vattenförbund. Överklagandemomentet förekommer inte i förberedande förrätt-
ningar.

                                                
15 Förrättningsmyndigheten är dock (normalt) begränsad av parternas yrkanden, en egenskap
vi återkommer till i kapitel 7.
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4.4 Rättegångsförfaranden

Rättegångsförfarandena är knutna till två domstolar; fastighetsdomstolen och
miljödomstolen. Miljödomstolens prövning som första instans sker vid ansök-
ningsmål och ersättningsmål enligt miljöbalken (20 kap.) samt mål enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (7 kap.). Fastighetsdomstolen
handlägger fastighetsmål enligt anvisningar i olika speciallagar.

Ansökningsmål16 i miljödomstol benämnes fristående rättegång, till skillnad
från de fullföljdsrättegångar som övriga måltyper avser, se bilaga 1. Distinktio-
nen får, liksom var fallet vid förrättningsförfarandena, konsekvenser för besluts-
typerna i avgörandet men också för utredningspliktens fördelning.

För domstolarnas handläggning av markåtkomstmål gäller inte förvaltnings-
lagens bestämmelser. Till grund för förfarandena ligger istället rättegångsbal-
kens regler kompletterade av särbestämmelser i speciallagstiftningen.17

Med processmodellen som grund redovisas rättegångsförfarandenas karakteri-
stika i figur 4.7. Anhängiggörande av fastighetsmål respektive ersättningsmål
enligt miljöbalken sker genom stämningsansökan. Vid mål om inlösen av mark
för järnväg har både markägare och markförvärvare rätt att väcka talan (LBJ
4 kap. 1-2 §§), vilket är normalfallet i rättegångsförfaranden. Ansökningsmål
enligt miljöbalken anhängiggörs genom ansökan.

Under förberedelsen av målen är fastighets- och miljödomstolens sammansätt-
ning normalt en lagfaren domare samt en eller flera tekniska ledamöter, fastig-
hetsråd respektive miljöråd. Vid behov kan i fastighetsdomstolen även ingå två
nämndemän, vilka utses genom val av landstinget. I miljödomstolen ingår då
istället två sakkunniga ledamöter, vilka förordnas av regeringen.18

Till stora delar åligger utredningsplikten i fastighetsmål och ersättningsmål
parterna själva, den s.k. förhandlingsprincipen. Parternas ansvar för sin process-
föring minskar dock genom domstolarnas skyldighet att ge parterna materiell
processledning. I fastighetsrättsliga mål har dessutom domstolarna generellt sett
en betydligt aktivare roll än vid civilrättsliga tvistemål. I ett inlösenmål avseende
utrymme för järnväg kan t.ex. domaren själv ta initiativ till undersökning på
platsen (ExL 5 kap. 12-13 §§).

                                                
16 Ansökningsmålen är huvudsakligen av två typer; mål om mer omfattande miljöfarlig verk-
samhet och mål om vattenverksamhet.

17 För fastighetsdomstolen finns dessutom särskilda förfaranderegler i lagen om domstolar i
fastighetsmål.

18 Bestämmelser om domstols sammansättning och domförhet finns i lagen om domstolar i
fastighetsmål (3-8 §§) och miljöbalken (20 kap. 4-10 §§).
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I ansökningsmål enligt miljöbalken har domstolens ansvar under utrednings-
skedet ytterligare vidgats (MB 22 kap.). I miljöbalkens förarbeten framhålls att
miljödomstolarna i tillståndsfrågor har en fullständig utredningsskyldighet
(prop. 1997/98:45 s. 466). Det bör dock i sammanhanget påpekas att processfö-
ringen i miljödomstol i stor utsträckning också åvilar parterna, där talan för all-
männa intressen förs av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, länsstyrelse eller
kommun, varför lagstiftarens uttalande inte helt ansluter till begreppsapparaten i
förevarande arbete.

Rättegångsförfarandena kännetecknas av muntlig utredningsform. Förbere-
delsen kan vid enklare mål ske skriftligen (RB 42 kap. 9 §). I förarbetena till
expropriationslagen uttalades dock att handläggningen av expropriationsmål på
ett så tidigt stadium som möjligt bör övergå i muntlig förberedelse, då domsto-
lens möjligheter till aktiv materiell processledning därmed ökar (prop. 1971:109
s. 245). Den muntliga förberedelsen sker i form av sammanträden. I ansök-
ningsmål enligt miljöbalken torde inslaget av skriftlig förberedelse vara större
(prop. 1997/98:45 s. 240).

Initiering Formell rätt att anhängiggöra Enskilt initiativ

Utredningsmyndighet Professionell expert (sammansatt nämnd)

Utredning Utredningspliktens fördelning Partsansvar

Utredningsformer Muntligt, sammanträden

Beslutsmyndighet Sammansatt nämnd (professionell expert)

Beslut Beslutsrättens fördelning Förhandlingsrätt mellan parter

Beslutstyper (Ianspråktagande) och ersättning

Överklagande Överklagandeväg Judiciell

Figur 4.7: Planering och markåtkomst enligt rättegångsförfarande.

Huvudregeln vid rättegångsförfaranden är att målet avgörs efter huvudförhand-
ling, där parterna slutgiltigt kan framställa sina yrkanden, utveckla sin talan och
förebringa bevisning (RB 43 kap.; MB 22 kap.). För att rätten ska vara domför
fordras normalt fullständig sammansättning; en lagfaren domare, en teknisk
ledamot och två nämndemän respektive sakkunniga. Vid mål av enklare karaktär
är rätten domför med endast en lagfaren domare.19

Fastighetsmål kan till stora delar liknas vid dispositiva tvistemål. Möjlighe-
terna för parterna att träffa överenskommelser i olika frågor är därför vidsträck-

                                                
19 Miljödomstol måste dock alltid bestå av åtminstone ordföranden och miljörådet för att vara
domför (MB 20 kap. 5 §).
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ta. Överenskommelserna kan, efter viss prövning, läggas till grund för domen.
Beslutsrättens fördelning motsvarar således en förhandlingsrätt för parterna.
Detta gäller emellertid inte vid avgörande av tillståndsfrågor i ansökningsmål
enligt miljöbalken. I dessa frågor föreligger endast en samrådsrätt.

De beslutstyper domen kan innehålla skiljer sig, som framgått, mellan ansök-
ningsmål enligt miljöbalken och övriga måltyper i rättegångsförfaranden. Miljö-
domstolens prövning i ansökningsmål omfattar frågor om tillåtlighet för miljö-
farlig verksamhet och vattenverksamhet,20 ianspråktagande av utrymme samt
ersättningar (MB 22 kap. 25 §; 28 kap. 10 §). Ansökningsmålen motsvarar för-
farandetypen fristående rättegång.

För övriga måltyper utgör rättegången fullföljd av en tidigare process. Vid
exempelvis järnvägsbyggen prövas tillåtlighetsfrågorna i samband med upp-
rättande och fastställelse av järnvägsplanen, vilket kommenterats ovan. Fastig-
hetsdomstolens prövning omfattar endast ianspråktagande och ersättning. Vid
markåtkomst för allmän väg inskränks rättegångsförfarandet till ersättningsfrå-
gor. Tillåtlighet och ianspråktagande följer då av arbetsplanen.

Överklagande av domar sker uteslutande på judiciell väg. Fastighetsdomstolens
avgörande överklagas till hovrätt. Miljödomstolens avgörande överklagas till
miljööverdomstolen.

4.5 En komparativ analys

Efter genomgången av de olika förfarandetyperna var för sig kan det vara intres-
sant att, som utgångspunkt för de följande avdelningarna, tydligare belysa skill-
nader mellan förfarandena. Någon närmare utredning av olikheterna görs emel-
lertid inte här, utan förbehålls arbetets senare delar.

4.5.1 Initiering

Hur de två klasserna för anhängiggörande fördelar sig på förfarandetyperna
framgår av figur 4.8. Rättegångsförfaranden kan endast initieras genom enskilt
initiativ. Detta är också den huvudsakliga formen för initiering av förrättnings-
förfaranden, vilka dock under vissa omständigheter kan initieras ex officio. För
de administrativa förfarandena förekommer däremot flera processer med offici-
alinitiativ.

                                                
20 Domstolens prövningskompetens avseende tillåtlighetsfrågor är emellertid starkt begränsad
av regeringens särskilda prövningsrätt (MB 17 kap.; 21 kap 7 §). Tillåtligheten avgörs i dessa
fall genom administrativt förfarande.
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Enskilt initiativ Officialinitiativ

Administrativa förfaranden

Förrättningsförfaranden

Rättegångsförfaranden

Figur 4.8: Anhängiggörande och förfarandetyper.

4.5.2 Utredning

De skillnader mellan förfarandena som kommer att uppmärksammas i detta
avsnitt gäller utredningspliktens fördelning mellan parter och utredningsmyn-
dighet samt utredningsformer. Olika sammansättningar av myndigheterna tas
istället upp i en samlad punkt i nästa avsnitt, under beslutsskedet.

Markförvärvare Myndighet Markägare

Administrativa förfaranden

Förrättningsförfaranden

Rättegångsförfaranden

Figur 4.9: Utredningsplikt och förfarandetyper. (Administrativa förfaranden avser
endast enskilt initiativ.)

Som visas i figur 4.9 föreligger stora skillnader mellan förfarandena avseende
utredningspliktens fördelning. Mest uppenbar är kontrasten mellan officialans-
varet i förrättningsförfaranden och partsansvaret i rättegångsförfaranden.21 För
administrativa förfaranden redovisar figur 4.9 det delade utredningsansvaret vid
enskilt initiativ. Vid officialinitiativ vilar istället hela utredningsplikten på myn-
digheten.

Utredningspliktens fördelning får konsekvenser för parternas kostnader vid
anlitande av juridisk expertis under officialprövningen. Enligt förvaltningslagen
(9 §) har den enskilde alltid rätt att anlita ett biträde eller ombud att föra sin
talan. Denna rätt är emellertid ofta av ringa värde för den enskilde i administra-
tiva- och förrättningsförfaranden, eftersom den då är förenad med höga kostna-
der som parten får stå för själv. Vid rättegångsförfaranden ersätts däremot mark-
ägaren sina kostnader för att bevaka sin rätt i första instans. Ersättningsgilla

                                                
21 Detta gäller, som tidigare nämnts, inte miljödomstolens prövning av tillståndsfrågor i an-
sökningsmål.
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rättegångskostnader innefattar bl.a. eget utredningsarbete, förlorad arbetsin-
komst och ombudsarvode (RB 18 kap. 8 §).

Skriftligt Muntligt

Administrativa förfaranden

Förrättningsförfaranden

Rättegångsförfaranden

Figur 4.10: Utredningsformer och förfarandetyper.

Ett annat mönster som kan noteras är att graden av muntlighet under processerna
skiljer sig mellan de olika förfarandena, se figur 4.10. De administrativa förfa-
randena är i grunden skriftliga, om än med vissa muntliga inslag. Rättegångsför-
farandena är i motsats till detta muntliga till sin natur. Vissa undantag förekom-
mer dock från denna s.k. muntlighetsprincip (ExL 5 kap. 28 §; MB 22 kap.
21 §). Förrättningsförfarandena intar en mellanställning i detta avseende.

Offentlig utställning av beslutsförslag är ett speciellt utredningsmoment som
kan kopplas till vissa administrativa förfaranden. I flera administrativa förfaran-
den med officialinitiativ ställs olika plantyper ut för ge allmänheten en möjlighet
att lämna synpunkter på innehåll och utformning. En intressant fråga i samman-
hanget är varför utställningsmomentet är begränsat till just dessa förfaranden.

4.5.3 Beslut

Beslutsmyndigheternas sammansättning i de olika förfarandena redovisas i figur
4.11. De administrativa förfarandena har i figuren brutits ned i sina undergrup-
per. I förhållande till utredningsskedet skiljer sig sammansättningarna inte
nämnvärt. Ett undantag är regerings- och kommunala förfaranden, i vilka ären-
deberedningen normalt handläggs av en byråkratisk expertstruktur.

Mellan förrättnings- och rättegångsförfarandena råder tydlig likformighet, den
organisatoriska strukturen utgörs i båda förfarandena av professionell expert
alternativt sammansatt nämnd. I regerings- och kommunala förfaranden fattas
beslut, av naturliga skäl, i politiskt valda församlingar, medan de byråkratiska
förfarandena i sin helhet handläggs av en byråkratisk expertstruktur.
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Professionell
expert

Byråkratisk
expert

Kollektiv
lekmanna

Sammansatt
nämnd

Regering och kommun

Byråkratiska förfaranden

Förrättningsförfaranden

Rättegångsförfaranden

Figur 4.11: Myndighetssammansättning och förfarandetyper.

Hur beslutstyperna fördelar sig mellan de tre förfarandetyperna framgår av figur
4.12. I administrativa förfaranden dominerar avgöranden av tillåtlighetsfrågor. I
vissa fall följer även ianspråktagandet av beslutet. Förrättningsavgöranden om-
fattar främst frågor om ianspråktagande och ersättning, med ett mindre inslag av
tillåtlighetsprövningar. Rättegångsförfarandena är normalt koncentrerade till
ersättningsfrågor. Miljödomstolens prövning av ansökningsmål omfattar dock
samtliga frågor med de begränsningar som tidigare angetts, vilket inte redovisas
i figur 4.12.22

Tillåtlighet Ianspråktagande Ersättning

Administrativa förfaranden

Förrättningsförfaranden

Rättegångsförfaranden

Figur 4.12: Beslutstyper och förfarandetyper. (Rättegångsförfarande avser ej an-
sökningsmål enligt miljöbalken.)

Då resultaten från de två aspekterna sammansättning och beslutstyper läggs
samman, framgår följande: Byråkratiska expertstrukturer och kollektiva lekman-
nastrukturer dominerar vid tillåtlighetsprövningar, medan professionella expert-
strukturer och sammansatta nämndstrukturer överväger vid prövning av ian-
språktagande och ersättning.

Vad gäller beslutsrättens fördelning mellan parter och beslutsmyndighet före-
ligger i de administrativa förfarandena endast en rätt till samråd, medan förrätt-
nings- och rättegångsförfarandena kännetecknas av en förhandlingsrätt mellan
parterna i många frågor, se figur 4.13. Relateras detta till beslutstyperna erhålls

                                                
22 Denna anomali i systemet kommer att uppmärksammas närmare i kapitel 7.
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att endast samrådsrätt föreligger vid prövning av tillåtlighet, medan parterna har
en förhandlingsrätt i frågor om ianspråktagande och ersättning.

Samrådsrätt Förhandlingsrätt

Administrativa förfaranden

Förrättningsförfaranden

Rättegångsförfaranden

Figur 4.13: Beslutsrätt och förfarandetyper. (Rättegångsförfarande avser ej till-
ståndsfrågan i ansökningsmål enligt miljöbalken.)

4.5.4 Överklagande

Slutligen skiljer sig överklagandevägarna mellan de tre förfarandena på så sätt
att avgöranden i förrättning och rättegång överklagas på judiciell väg till dom-
stol, medan beslut i administrativa förfaranden överklagas på administrativ väg
till överordnad myndighet; ett resultat som med den valda terminologin lätt
framstår som trivialt.

4.6 Avslutande kommentarer

I denna första avdelning av arbetet har det legala regelverk som är tillämpligt vid
planering och markåtkomst strukturerats utifrån ett materiellt och ett processuellt
perspektiv. Innan de härmed strukturerade analysobjekten lämnas, kan det vara
av intresse att konkretisera och sammanfatta resultaten med en återkoppling till
de situationer med koncessionspliktig rörledning, större järnväg och allmän väg
som tidigare beskrivits och exemplifierats. Trots att konfliktsituationen mellan
olika markanvändningsintressen samt intrångseffekterna i de tre fallen ter sig
likartade, sker prövning och avgörande i olika förfaranden. En schematisk redo-
visning av förfaranden och beslutstyper ges i figur 4.14.23

Som framgår av figuren förmår inte den generella processmodellen, som legat
till grund för typologisering och analys, fånga helhetsbilden av ”förändrings-
eller bevarandeföretaget”. Den fullständiga förfaranderättsliga dimensionen vid
förändring eller bevarande av markanvändning kan istället uppfattas som upp-
byggd av en kombination av två eller flera delprocesser, vilka var och en fordrar

                                                
23 Till de variationer som framgår av figuren kan ytterligare en intressant aspekt framhållas;
möjligheten till enskilt initiativ vid byggande av järnväg vilket saknas vid byggande av allmän
väg.
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prövning i särskild ordning. Vad den generella processmodellen representerar är
just dessa delprocesser.

Rörledning

Regeringsförfarande Byråkratiskt

Rättegång
Ianspråktagande Ianspråktagande

Tillåtlighet

Ersättning Ersättning

Ianspråktagande

Järnväg Allmän väg

Tillåtlighet Tillåtlighet

Ersättning

Förrättning Rättegång

Byråkratiskt

Figur 4.14: Förfaranden och beslutstyper för koncessionspliktig rörledning, större
järnväg och allmän väg.

Beroende på det aktuella markanvändningsändamålet kan således prövning en-
ligt flera olika förfaranden ingå i ett och samma ”företag.” Vid exempelvis byg-
gande av större järnväg består den fullständiga prövningen av ett inledande by-
råkratiskt förfarande med ett efterföljande rättegångsförfarande. Innan järnvägs-
planen upprättas ska dock järnvägsprojektets konsekvenser och utbyggnadsal-
ternativ studeras i en förstudie och eventuell järnvägsutredning. I de fall reger-
ingen ska pröva järnvägens tillåtlighet, ska järnvägsutredning - inklusive av
berörda länsstyrelser godkänd miljökonsekvensbeskrivning - läggas till grund
för ett regeringsförfarande.

Skulle en järnvägstunnel medföra ändrade grundvattenförhållanden kan till-
stånd fordras enligt miljöbalken, innan järnvägsplanen fastställs. Denna pröv-
ning sker genom rättegångsförfarande; ansökningsmål i miljödomstolen. Sker
hänskjutning av planfastställelsen till regeringen, övergår tillåtlighetsprövningen
i ett regeringsförfarande. Beroende på omständigheterna kan ”markanvänd-
ningsföretaget” även fordra kompletterande tillåtlighetsprövningar enligt beva-
randelagstiftning m.m.

På detta sätt kan omfattande förändrings- eller bevarandeåtgärder fordra stora
komplex av prövningsprocesser, vilka var för sig sker i särskild ordning.24 I
kapitel 2 liknades de olika materiella prövningarna under processen vid länkar i

                                                
24 De komplicerade prövningsprocesserna vid omfattande markanvändningsförändringar finns
dokumenterade i ett antal fallstudier; Willcox (1998) som har kartlagt planering och byggande
av allmänna vägar och järnvägar samt Paulsson (1999) som har studerat tillståndsprövningar-
na för Arlandas tredje landningsbana.
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en kedja; de inledande avgörandena bildar underlag för efterföljande och krym-
per successivt handlingsutrymmet allt eftersom den fullbordade rättsliga trans-
formeringen konkretiseras. Samma synsätt kan anläggas på de olika delproces-
serna som stegvis snävar in det materiella omfånget i beslutsprocesserna, från
allmänna intressen till enskilda. Av betydelse är att föregående avgöranden nor-
malt blir bindande vid efterföljande prövningar.

Administrativt förfarande 1

Administrativt förfarande 2

Fullföljdsförrättning/-rättegång

Tillåtlighet A

Tillåtlighet B

Ianspråktagande

Ersättning

Figur 4.15: Den fullständiga prövningsprocessens idealtyp är uppbyggd av kombi-
nerade förfaranden.

I denna sekvens av sammanlänkade delprocesser kan en allmän struktur identifi-
eras. Inledningsvis prövas tillåtlighetsfrågor i ett eller flera administrativa förfa-
randen. Först därefter avgörs frågor om ianspråktagande och ersättning i förrätt-
ning eller rättegång. Detta generella mönster kan läggas till grund för att formu-
lera ännu en idealtyp; den kombinerade prövningsprocessen för det fullständiga
förändrings- eller bevarandeföretaget, vilken redovisas i figur 4.15.
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Kapitel 5

Effektivitet i en institutionell kontext

I föregående avdelning formulerades och strukturerades studieobjekten för ana-
lyserna; de rättsliga förfarandena vid planering och markåtkomst. Uppgiften i
detta kapitel blir att anpassa det ekonomiska effektivitetsbegreppet för att analy-
sera och värdera de identifierade egenskaperna hos olika förfarandetyper.

Inledningsvis sker en presentation och granskning av det traditionella effekti-
vitetsbegreppet inom ekonomisk teori. Den speciella institutionella kontext som
utmärker officialförfarandena läggs därefter till grund för ett institutionellt ef-
fektivitetsbegrepp. Kapitlet avslutas med vissa modifieringar av den ekonomiska
teorins rationalitets- och maximeringsantaganden.

5.1 Effektivitetsbegreppet i ekonomisk teori

Samhällets ekonomiska system består dels av produktion av varor och tjänster,
dels av konsumtion av dessa i olika former. Det sätt på vilket produktion och
konsumtion är organiserade utgör samhällets ekonomiska allokering.1

En effektiv allokering av ekonomin brukar definieras som en situation där
ingen annan fördelning av produktion och konsumtion existerar som skulle in-
nebära att åtminstone någon individ får det bättre, utan att någon annan individ
får det sämre. Vad som är bättre eller sämre bestäms enligt synsättet av varje
individs preferenser. Den eftersträvade allokeringen benämns Pareto-effektiv
eller Pareto-optimal, efter den ekonom som i början av 1900-talet formulerade
definitionen.

                                                     
1 En introduktion till den neoklassiska mikroteorin ges i Varian (1992).
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I kombination med den neoklassiska teorins centrala koncept om individuell
maximering av konvexa nyttofunktioner, givet budgetrestriktioner och produk-
tionsteknologi, förväntas därvid individerna genom frivilliga marknadstransak-
tioner förflytta allokeringen till ett Pareto-optimum. En frivillig transaktion
måste ju innebära att åtminstone någon av parterna får det bättre utan att någon
annan får det sämre, annars är rimligen den initiala allokeringen redan effektiv. I
denna idealiserade värld blir således avtalsbildandet i sig självt måttet på effek-
tivitet.

5.1.1 Välfärdsekonomi; teorier om marknadsmisslyckanden

Ovanstående resonemang förutsätter vissa egenskaper hos marknadens utform-
ning och individernas beteenden, vilka sammantaget ligger till grund för be-
greppet ”den perfekta marknaden”. Där dessa ideala egenskaper inte föreligger
kan inte marknadens prissystem allokera resurserna till det jämviktsläge som
motsvarar den Pareto-effektiva allokeringen.2 Situationerna klassificeras som
marknadsmisslyckanden eller marknadsimperfektioner, och anförs inom väl-
färdsekonomin eller välfärdsteorin, som motiv för offentliga ingrepp i ekonomin
(Bohm, 1990).

Om man kan tänka sig ett Pareto-optimalt avtal, som visserligen inte kan
genomföras på grund av marknadsimperfektioner, kan man ändå försöka efter-
likna den ideala världen genom att tvinga fram ett sådant ”kvasi-avtal” i form av
offentliga beslut. Den offentliga allokeringsprocessen försöker därvid efterlikna
den situation som skulle ha erhållits på en perfekt marknad.3

Olika marknadsmisslyckanden förenas av att marknadens prissystem i dessa
situationer inte förmedlar samhällets totala nyttor och kostnader till producenter
och konsumenter vid ekonomiska val.

Externa effekter uppstår när kostnader till följd av viss produktion eller kon-
sumtion bärs av tredje man utan att kompenseras genom någon marknadstrans-
aktion. En klassisk extern effekt är miljöförstörande verksamhet, där miljöska-
dorna faller på andra än utövaren. Dessa utgör då negativa externa effekter, i
motsats till positiva externa effekter som innebär att nyttan av en aktivitet kan

                                                     
2 Det förekommer olika tolkningar av Pareto-kriteriet inom den ekonomiska vetenskapen (jfr
Granqvist, 1993). Traditionellt sett brukar inte förekomsten av transaktionskostnader innefat-
tas i det neoklassiska Pareto-begreppet. Detta kan givetvis utvecklas till att även omfatta
transaktionskostnader, varvid produktions- och välfärdsfronter i ekonomin reduceras. För
tydlighetens skull önskar jag emellertid här använda begreppet ”Pareto-effektivitet” i dess
enklare betydelse.

3 Dessa offentliga allokeringar blir normalt potentiellt Pareto-sanktionerade; det är hypote-
tiskt möjligt för ”vinnarna” av en offentlig åtgärd att kompensera ”förlorarna”. Det offentliga
ingreppet innebär därmed en – totalt sett – ökad nytta, även om ingen kompensation de facto
sker. Villkoret går under benämningen Kaldor-Hicks kriterium (Posner, 1992 s. 12-16).
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tillgodogöras utan vederlag. De positiva och negativa effekterna är externa i
betydelsen att de sker utanför marknaden. För aktörerna i ekonomin avviker i
dessa fall den privata nyttan eller kostnaden från den samhälleliga, vilket får till
följd att (Varian, 1992 s. 432):

”... in general market equilibria will be inefficient in the presence of externalities.”

Förekomsten av kollektiva nyttigheter utgör en annan form av marknadsmiss-
lyckande. Vissa varor och tjänster är så beskaffade att varje individs konsumtion
inte är exklusiv, utan nyttigheten kan även komma andra tillgodo utan att minska
i värde. Marginalkostnaden för ytterligare konsumtion är således försumbar.
Exempel på sådana markanvändningar är allmänna vägar och värdefulla natur-
eller kulturmiljöer. Normalt är det svårt att utestänga konsumenter från kollekti-
va nyttigheter, varför dessa inte kan finansieras med avgifter.4 Marknaden kom-
mer då att sakna intresse för produktion av en optimal mängd kollektiva nyttig-
heter.

Den perfekta marknaden förutsätter vidare perfekt konkurrens, som bl.a. in-
nebär att antalet köpare och säljare på marknaden är så stort att ingen enskild
aktör kan påverka priserna. Fastigheter och mark utmärks däremot av ofullstän-
dig konkurrens. De är inte sinsemellan helt jämförbara utan i stora delar unika
med avseende på läge, geologi, pågående markanvändning etc. Ofullständig
konkurrens kan även uppstå genom att vissa markanvändningar, såsom elektris-
ka ledningsnät eller järnvägar, uppvisar stordriftsfördelar. Man talar i dessa fall
om naturliga monopol. Perfekt konkurrens är då inte önskvärd eftersom en en-
staka aktör kan tillhandahålla dessa markanvändningar till lägsta möjliga pro-
duktionskostnad.

För att perfekt konkurrens ska råda fordras vidare att aktörernas information
om priser och egenskaper är fullständig. Detta är sällan fallet. Investeringar i
mark utmärks dessutom av långsiktighet, vilket gör informationsbristerna sär-
skilt allvarliga när man beaktar de framtida externa effekter som omgivande
markanvändningar kan ge upphov till.

Marknadsmisslyckanden gör sig ofta påminda vid samhällets allokering av
mark- och vattenresurser. Inte oväntat kan vi därför iaktta en omfattande mängd
offentliga ingrepp i marknaden för markanvändningar och markanknutna rättig-
heter. Den neoklassiska välfärdsteorin ger alltså en ekonomisk grundval för
offentliga allokeringar där marknaden misslyckas. Genom offentlig planering,
tillståndsprövning, markåtkomst m.m. ges en potentiell möjlighet att korrigera
marknadsbristerna i riktning mot Pareto-optimum.

Vad välfärdsteorin däremot inte klargör är de stora skillnaderna i förfarande-
regler som i föregående avdelning uppmärksammades. Varför prövas tillåt-

                                                     
4 Detta under förutsättning att konsumenter inte betalar om de kan slippa undan gratis (Cooter
& Ulen, 1988 s. 46-49). Beteendet kallas ”gratisåkar-fenomenet” (eng. free rider).



Kapitel 5. Effektivitet i en institutionell kontext

86

lighetsfrågor i politiska processer, medan ersättningsfrågor avgörs i rättegångar?
Varför har myndigheten officialutredningsskyldighet i förrättning, medan rätte-
gångsförfarandet karaktäriseras av partsansvar? Välfärdsekonomin etablerar en
dikotomi mellan marknad och offentlig planering/reglering men fångar inte de
olika processaspekter detta arbete behandlar.

5.1.2  Public choice; teorier om regleringsmisslyckanden5

En annan ekonomisk skolbildning förenas med välfärdsekonomin i uppfattning-
en av den perfekta marknaden som effektivitetsnorm. I övrigt står närmast public
choice-ekonomer och välfärdsekonomer i motsatsställning till varandra. Det
ekonomiska studiet av beslutsfattande utanför marknaden koncentreras nämligen
till de effektivitetsförluster som uppstår inom politik och förvaltning (Mueller,
1989). Den offentliga sektorn analyseras med samma teori och metod som tradi-
tionellt appliceras på ekonomiska marknader.

Väljare, politiker och tjänstemän uppfattas härvid som rationella nyttomaxi-
merare (Buchanan & Tullock, 1962). Medborgare och intressegrupper använder
sin rösträtt och kampanjstöd till att maximera sin egen nytta från de kollektiva
beslutsmekanismerna. Politiker och politiska partier erbjuder dessa nyttor i ut-
byte mot röster. Utbytesrelationen spelar alltså en lika grundläggande roll på den
politiska arenan som på den ekonomiska marknaden. Ett uttryck som förekom-
mer är den ”politiska marknaden” (Tullock, 1994).

Politiska reformer och beslut leder enligt detta perspektiv mer sällan till högre
effektivitet i samhället. Effekten består snarare i att omfördela välfärden mellan
olika väljargrupper. I kampen mellan olika grupper i samhället om att få tillgång
till dessa nyttor konsumeras dessutom resurser; lobbying, mediakampanjer etc. I
slutänden kan mycket väl nettoeffekten vara negativ för samhället som helhet.6

Synen på förvaltningen och dess anställda avviker inte från vad som gäller för
de politiska representanterna. Förvaltningstjänstemännen antas inte maximera
statliga respektive kommunala intressen eller den allmänna välfärden, utan
istället sin egen personliga nytta där även andra faktorer ingår:

”... salary, perquisites of the office, public reputation, power, patronage, output of the bu-
reau, ease of making changes, and ease of managing the bureau.” (Niskanen, 1971 s. 38)

                                                     
5 Jag vill tillstå att redan terminologin i sig utgör ett misslyckande eftersom forskningsfältet
präglas av anglicismer. Moberg (1994 s. 9) lanserar begreppet ”ekonomisk statsvetenskap”
som en svensk motsvarighet. Jag har inte sett någon efterföljare.

6 De engelska termerna är rent seeking för beteendet och rent dissipation för de allokerings-
förluster som uppstår (Buchanan, Tollison & Tullock, 1980).
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Flera av dessa parametrar korrelerar med förvaltningsorganisationens budget-
storlek. Av detta följer att förvaltningen kan förväntas växa i betydligt större
utsträckning än vad som är samhällsekonomiskt motiverat (Downs, 1967).7

Politiker och tjänstemän maximerar således, enligt public choice-skolan, sin
egen individuella välfärd, snarare än samhällets. Detta resulterar i resursslöseri
och ineffektivitet. Hur kan då detta ske vid offentligt beslutsfattande i större
utsträckning än vad som är fallet på ekonomiska marknader?

Svaret ligger i de kontroll- och styrfunktioner som prissystemet har på en
perfekt fungerande marknad. Konkurrensen ger inget utrymme för ineffektivitet,
endast de effektiva aktörerna och verksamheterna överlever under perfekt kon-
kurrens. Marknaden kan därmed sägas förse aktörerna med ett antal restriktioner
som förändrar beslutssituationen och minskar valmöjligheterna.

På den politiska marknaden däremot, är konkurrensen om väljarnas röster
mindre effektiv. Förvaltningen är i det närmaste befriad från konkurrens. De har
en monopolställning, för att fortsätta analogin. Dessutom har förvaltningen ett
informationsövertag i förhållande till riksdag och regering som ska utöva kon-
trollfunktionen. Tjänstemännen är specialister inom sina verksamhetsområden,
känner produktions- och kostnadsfunktioner etc. De har också starka incitament
att erhålla den information som är relevant för den egna positionen, och dölja
eller förvränga den information som är ofördelaktig (Niskanen, 1971).8

Dikotomin marknad kontra offentlig reglering återfinns även i public choice-
skolan, men det preskriptiva budskapet är således rakt motsatt vad välfärdsteorin
anvisar. Public choice-skolan menar att avreglering och privatisering av de of-
fentliga verksamheterna, i syfte att etablera fungerande och konkurrensutsatta
marknader, är det sätt på vilket en effektiv resursallokering i samhället kan er-
hållas. Genom att efterlikna den perfekta marknaden kan nämligen den indivi-
duella nyttan fås att sammanfalla med samhällsekonomisk effektivitet:

”As an institution or an organization, the market in reality is likely to be far from perfect in
its operations. Individuals will make mistakes and errors, and the result will involve wast-
age of resources. But it surely seems true that no comparable mechanism even approaches
the market in terms of functional efficiency.” (Tullock, 1965 s. 161)

Innan vi lämnar dessa kontrasterande teorier om brister i marknadsallokeringar
respektive offentliga allokeringar, kan det noteras att båda perspektiven lider av
en logisk inkonsekvens. Välfärdsteorin studerar de ofullkomligheter som sam-
manhänger med marknadsmekanismerna. De offentliga ingreppen antas förbätt-
ra effektiviteten. Public choice-skolan studerar istället de tendenser till slöseri,

                                                     
7 Tullock (1965 s. 134) lanserade tidigt begreppet ”bureaucratic imperialism”.

8 Svårigheterna för väljare att kontrollera riksdag och regering, samt för riksdag och regering
att i sin tur kontrollera förvaltningsorganisationen, är ett specialfall av den allmänna agent-
teorin (Jensen & Meckling, 1976).
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korruption och ignorans som åtföljer offentligt beslutsfattande. Etablerandet av
marknader förutsätts åtgärda dessa ineffektiviteter. Båda synsätten haltar i jäm-
förelsen mellan den egna normativa grundvalen och det motsatta alternativ som
utvärderas: Det egna idealet ställs gärna mot alternativets avarter.

En annan egenhet att kritiskt uppmärksamma är att båda perspektiven har
tendensen att ställa de två formerna för allokeringar i motsatsställning till var-
andra. Diskussionen förs ofta i termer av ”antingen ... eller” snarare än ”både ...
och”. I samhällen kan emellertid båda formerna av allokeringsprocesser iakttas
vid beslutsfattande, i synnerhet gäller detta markanvändningar och markanknut-
na rättigheter. Dessutom kan vi iaktta en mängd mellanformer som inte låter sig
infogas i motsatsparet marknad - planering, nämligen de olika förfarandetyperna
vilka vi strax ska återkomma till.

5.2 Betydelsen av legala institutioner

Den teoretiska grundsyn som förenade välfärdsekonomin och public choice-
skolan i föregående avsnitt var motsatsförhållandet mellan en fri marknad och
offentlig reglering. Perspektivet är endimensionellt eller, riktigare, en-institu-
tionellt. Marknaden förutsätts implicit utgöra en enhetlig och institutionellt be-
friad allokeringsmekanism. Individernas val koordineras av en uppsättning re-
striktioner - preferenser, budget, teknologi och priser - vilka samtliga är exogent
givna. Den enda institution som explicit förekommer i analyserna är de offentli-
ga ingreppen i denna ”fritt svävande” marknad.

Men vari består egentligen de spelregler marknaden fordrar för att fungera?
Ägande och andra sakrätter är legalt definierade och sanktionerade. Överlåtelser
och andra transaktioner styrs av regler; legala och sociala normer. Myndigheter
upprätthåller och utövar tillsyn över efterlevnaden, samt ingriper när dessa regler
överträds. Offentliga institutioner och marknadsmekanismerna kan inte separe-
ras. Ingen marknad kan existera utan ett institutionellt ramverk. Marknaden är
helt enkelt en särskild institutionell lösning på koordinations-, transaktions- och
informationsproblemet vid allokeringar av knappa resurser. Marknad och of-
fentliga institutioner utgör således inte varandras motsatser, och kan inte heller
åtskiljas i en dimension utan att realismen går förlorad.

Det institutionella studiet av allokeringsmekanismer är däremot flerdimensio-
nellt. Genom att bryta motsatsförhållandet mellan marknads- och offentliga
allokeringar kan de institutionella alternativen definieras i fler dimensioner,
vilket ökar realismen. Samtidigt måste givetvis en avvägning göras mot hanter-
barheten.

Förfarandetyperna är definierade i de processaspekter som ges av den gene-
rella processmodellen från kapitel 3. Den information som tillförs genom denna
flerdimensionella ansats kan visas i ett försök att förena förfarandetyperna med
dikotomin marknad - planering. Marknadsallokeringar förutsätts ske genom att
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individerna själva fattar beslut utifrån information de själva inhämtat. Vid of-
fentlig planering ligger istället både utredningsplikt och beslutsrätt hos en myn-
dighet. Om ansvarsfördelningen mellan parter och myndighet i dessa två aspek-
ter eller dimensioner tillåts variera utefter en kontinuerlig skala, placerar sig
förfarandetyperna enligt den grafiska framställningen i figur 5.1.

De administrativa förfarandena efter officialinitiativ och rättegångsförfaran-
dena tenderar att hamna på en tänkt linje från myndighets- till partsansvar, me-
dan administrativa förfaranden efter enskilt initiativ samt förrättning inte alls
låter sig infogas. Poängen med det sagda är att valet inte står mellan marknad
och offentlig reglering, utan mellan olika legala institutioner.

Besluts-
rättens

fördelning

Utredningspliktens
fördelning

Parter
(marknad)

Parter
(marknad)

Myndighet
(planering)

Myndighet
(planering)

Förrättning

Adminstrativt (off.) Administrativt (ensk.)

Rättegång

Figur 5.1: Den flerdimensionella naturen hos förfarandetyperna. En distinktion har
gjorts för de administrativa förfarandena med avseende på initieringsform.

Den bristande förklaringskraften i de neoklassiska modellerna är en följd av de
idealiserade restriktioner som förutsätts. Jag har i kapitel 1 berört de transak-
tionskostnader som uppstår vid informationsinhämtning och organisering av
rättsliga transformeringar. Att kostnader för information existerar leder dessut-
om till att informationen aldrig kan vara fullständig. Alla resurser är inte rättsligt
definierade och individualiserade. De ekonomiska aktörerna är endast i begrän-
sad utsträckning rationella i neoklassisk bemärkelse. Detta följer dels av be-
gränsningar i tillgänglig information men också av begränsningar i den kogniti-
va förmågan att processa den tillgängliga informationen.

Att verkligheten är beskaffad på detta sättet får till följd att inga antaganden
om den perfekta marknaden gäller i praktiken, och att perfekt konkurrens aldrig
kommer att råda. Det institutionella ramverket kan utformas för att minska kost-
naderna, öka informationstillgången och styra individernas beteenden. Men de
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kan aldrig fullständigt eliminera de processuella kostnaderna för allokeringar.
Dessa kommer i olika form och utsträckning att belasta alla institutioner, och i
mer eller mindre grad generera avvikelser från Pareto-optimum.

Dessa ”nya” egenskaper i verklighetens beskaffenhet är vad resterande delar
av detta kapitel ska behandla. Tonvikten kommer att läggas på möjligheterna att
infoga de mer realistiska faktorerna i en institutionell analys samt vilka konse-
kvenser detta får för effektivitetsbegreppet. Inledningsvis behandlas problemet
med odefinierade rättigheter.

5.2.1 Rättighetsstrukturer och fastighetsfunktioner

Legalt sanktionerade rättigheter kan tillskapas för att minska transaktionskost-
naderna vid omallokeringar. Detta är kärnan i Coase-teoremet och fundamentet
för den s.k. property rights-skolan. Rättighetsbegreppet uppfattas därvid ofta i
betydelsen privata eller individuella rättigheter. Syftet med att tillskapa legala
rättigheter blir då att möjliggöra och underlätta marknadsallokeringar av resur-
serna (Cheung, 1992 s. 53):

”The delineation of rights is an essential prelude to market transactions.”

Etablerandet av rättigheter i mark och vatten ses som effektivitetsbefrämjande
responser på förändringar i den omgivande miljön. Många ekonomisk-historiska
studier har analyserat den institutionella förändringen i olika samhällen från ett
ursprungligt ”fastighetslöst” tillstånd i riktning mot definition och individualise-
ring av fastighetsfunktionerna.9

Gemensamt i dessa studier är att den institutionella strukturen utvecklas steg-
vis från enkla äganderättsliga system där fastighetsfunktionerna är obegränsat
kollektiva eller samfällda för en avgränsad grupp. Markanvändningen karaktäri-
seras i dessa situationer av låg intensitet med få konkurrerande intressen. När
intensitet och konkurrens om markresurserna ökar, exempelvis till följd av be-
folkningstillväxt eller ny produktionsteknologi, leder den ökade efterfrågan på
mark till förändring av de befintliga institutionerna eller bildandet av nya. En
generell tendens är att en ökad efterfrågan medför en tilltagande individualise-
ring av fastighetsfunktioner, d.v.s. att den individuella äganderättens materiella
innehåll växer.

Förklaringen till denna utveckling ligger bl.a. i de incitamentseffekter som
individualiserade rättigheter skapar. Genom att nytto- och kostnadsrelationer
mellan olika handlingsalternativ förändras kommer individerna att styras i sina
ekonomiska val av den institutionella strukturen.

                                                     
9 Bland dessa property rights-studier kan uppmärksammas Demsetz (1967), Anderson och
Hill (1975), Ault och Rutman (1979), Dahlman (1980) samt Umbeck (1981).
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I begreppet individualiserade eller privata fastighetsfunktioner innefattas då
normalt rätten att utestänga andra, d.v.s. att resursanvändningen blir exklusiv för
markägaren. Samtliga nyttor och kostnader som följer av resursanvändningen
kommer då att tillgodogöras respektive bäras av samma individ; individualise-
ringen medför en internalisering av externa effekter. Därigenom undviks den
risk för överutnyttjande som föreligger vid kollektiva rättighetsstrukturer (Har-
din, 1968).

Utöver exklusivitet innefattas i individualiseringen normalt rätten att överlåta
och upplåta fastighetsfunktioner. Rättsordningen sanktionerar då sådana avtal
vilket minskar parternas kostnader för utformning, skydd och genomförande av
marknadsallokeringar. Lägre transaktionskostnader framhålls ofta som den
viktigaste konsekvensen av individualisering (Alchian & Demsetz, 1973 s. 22).

Men bildande, förändring och förvaltning av legala institutioner har också en
kostnadssida. Lagstiftningsprocessen kräver resurser i form av informations-,
förhandlings- och beslutskostnader. De individualiserade fastighetsfunktionerna
måste kunna dokumenteras i referenspunkter, register, kartor eller liknande.
Överträdelser måste kunna beivras och förhindras genom offentliga sanktioner
(jfr Schwartz & Tullock, 1975). Dessa kostnader utgör systemkostnader.

MC
MB

Individualiseringsåtgärder

Systemkostnader

Markanvändningseffekter

X * X *1 2

Figur 5.2: Nyttor och kostnader vid individualisering av fastighetsfunktioner.

För att en legal institution ska vara ekonomiskt motiverad fordras att dessa sy-
stemkostnader uppvägs av positiva markanvändningseffekter. Markanvänd-
ningseffekterna uppstår genom nya incitamentstrukturer samt lägre transaktions-
kostnader för omallokeringar. Resonemanget illustreras i figur 5.2 som visar hur
markanvändningseffekter och systemkostnader utvecklas på marginalen. En
förändring åt höger längs den horisontella axeln avser den resursmängd som
investeras i definition och skydd av fastighetsfunktioner. Man bör observera att
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dessa kostnader kan skilja sig åt mellan olika fastighetsfunktioner beroende på
resursernas fysiska karaktär och befintlig teknologi. En resurs som är rörlig eller
svår att mäta blir givetvis mer kostsam att definiera och skydda.

De nyttor som följer av individualiseringsåtgärder antas öka, men i avtagande
grad. Detta följer av den minskande marginalproduktiviteten hos varje enskild
fysisk insatsfaktor (Varian, 1992). Systemkostnaderna växer istället på margi-
nalen till följd av ökande alternativkostnader för resurser som tas från annan
produktion i ekonomin.10

En effektiv institution bör därvid utformas så att det ökade värdet av markan-
vändningen och systemkostnaderna är lika på marginalen. I en tänkt situation
inträffar detta i X1*. Befolkningstillväxt, ny produktionsteknologi eller etable-
randet av nya marknader kan i detta läge öka efterfrågan på markresurserna,
vilket leder till en förskjutning av marginalnyttofunktionen utåt. Förskjutningen
innebär att markresursernas värde ökar, och är ett motiv för att investera ytterli-
gare resurser i individualiseringsåtgärder. Om ny teknologi minskar kostnaderna
för den legala institutionen kommer även marginalkostnadskurvan att förskjutas
utåt, och en ny effektiv jämvikt erhålls i X2*:

”... property rights arise when it becomes economic for those affected by externalities to
internalize benefits and costs.” (Demsetz, 1967 s. 354)

Som framgår av figur 5.2 medför emellertid systemkostnaderna att en fullständig
individualisering av fastighetsfunktionerna aldrig kan vara ekonomiskt effektiv.
Jämviktslösningen innebär istället att flera fastighetsfunktioner alltid kommer att
vara mer eller mindre ofullständigt definierade och skyddade. Kostnaden för att
definiera, skydda och skapa möjligheter till handel överstiger värdet av den för-
bättrade allokeringen.

Detta är intressant i ljuset av den modell av ägande och rättigheter till fast
egendom som redovisades i kapitel 2. Där noterades att väldigt få fastighets-
funktioner är fullständigt individualiserade och fritt kan allokeras av markäga-
ren. Istället omfattas de av legala inskränkningar. Samtidigt etablerar emellertid
de legala förfarandereglerna processuella rättighetsstrukturer genom att definie-
ra och sanktionera rättsliga handlingsmöjligheter för markägare, markförvärvare,
myndigheter och andra intressenter. Detta kan ses som ett institutionellt alterna-
tiv till individualisering, vilket vi återkommer till i kapitel 6.

5.2.2 Transaktionskostnader

Syftet med detta avsnitt är att komplettera vad som ovan sagts om de legala
institutionernas roll med vissa ytterligare faktorer av betydelse för transaktions-

                                                     
10 Härvid förutsätts en normal produktionsteknologi. Det är tänkbart att skalfördelar finns
inom vissa intervall, där systemkostnaderna minskar på marginalen.
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kostnaderna. Storleken på transaktionskostnaderna beror nämligen även på
andra parametrar i den yttre beslutsmiljön såsom fysiska och tekniska egenska-
per hos de aktuella mark- och vattenresurserna i sig själva. Det finns också fak-
torer hos de beslutsfattande aktörerna, den inre beslutsmiljön, att uppmärksam-
ma.

Kostnadsgenererande faktorer i den yttre beslutsmiljön har ägnats stort intresse
av den s.k. transaktionskostnadsteorin, en ekonomisk underdisciplin (se Barney
& Ouchi, 1986). Den traditionella ansatsen i dessa studier är dock att hålla
marknadsinstitutionen konstant, och analysera hur olika egenskaper hos resurser
och transaktioner påverkar kostnader och organisation för olika marknadslös-
ningar. I detta arbete är istället avsikten att variera också den institutionella
kontexten. Det är ändå av vikt att uppmärksamma den kunskap som utvecklats
för marknadssituationen. Vi kan därvid utnyttja Williamsons (1979) klassifice-
ring av olika transaktionsegenskaper utifrån attributen specificitet, frekvens och
osäkerhet.

Olika former av transaktionsspecificitet genererar kostnader för aktörerna att
utnyttja marknadsmekanismerna. Med specificitet avses att aktörernas identitet
är direkt kopplad till en transaktion. För mark, vatten och fastigheter uppstår
denna specificitet genom att resurserna inte är fullt jämförbara, bl.a. med avse-
ende på läge och fysiska egenskaper. Vid transaktioner eller rättsliga transfor-
meringar skapas därför ett beroendeförhållande eller en inlåsningseffekt mellan
markägare och markförvärvare.

Vid mycket specifika transaktioner kan ett bilateralt monopol uppstå, där
antalet potentiella aktörer endast utgörs av en säljare och en köpare. Eftersom
inga marknadspriser då finns uppstår ett förhandlingsutrymme, som en eller
båda parter kan försöka utnyttja till sin egen fördel på motpartens bekostnad (jfr
Klein, Crawford & Alchian, 1978). Risken för sådan opportunism ökar kostna-
derna för förhandlingar och avtalsträffande väsentligt.

Man kan observera att dessa kostnadseffekter uppstår som en direkt följd av
individualisering av fastighetsfunktioner. Varje markägare erhåller genom indi-
vidualiseringen ett slags monopolställning. Detta gör sig särskilt påtalat när det
är fråga om markanvändningar som berör flera olika fastigheter, t.ex. vägar och
järnvägar. Vid rättsliga transformeringar i syfte att dra samman de aktuella fas-
tighetsfunktionerna uppstår då ett multilateralt monopol där varje enskild fastig-
hetsägare har en vetorätt som kan utnyttjas strategiskt för att förbättra det egna
utfallet (jfr Munch, 1976).

Ett annat attribut hos transaktionerna som enligt Williamson (1979) påverkar
kostnaderna är frekvensen. Man kan tänka sig olika grader av regelbundenhet
hos transaktionerna, allt från atomistiska utbyten till långsiktiga avtalsrelationer.
Vid upprepade transaktioner mellan samma aktörer finns möjlighet att minska
transaktionskostnaderna genom särskilda kontraktsformer samt att bygga upp en
förtroendefull relation.
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Vid planering och markåtkomst saknas däremot den periodiska repetitionen
mellan markförvärvare och markägare. Under tiden mellan två markanvänd-
ningsförändringar kan både markförvärvar- och markägarsidan ha ersatts av helt
nya individer. Kombineras denna atomistiska egenskap med transaktionsspecifi-
citet och opportunism, medför förhandlingar och avtal mycket höga informa-
tions- och organisationskostnader.

Det tredje transaktionsattributet är osäkerhet vilket avser brister i information.
Osäkerheten ökar med en tilltagande komplexitet i transaktionen såsom antalet
berörda individer eller tidsmässigt långsiktiga effekter. Vissa markanvändningar
generar vidsträckta effekter och kommer därmed att påverka många individer.
Exempelvis innebär miljöfarlig verksamhet att giftiga substanser kan spridas i
luft, vatten och mark. Bevarande och skydd av naturområden som är attraktiva
för friluftsliv och turism, liksom byggandet av allmänna vägar, kan också kom-
ma att påverka en mycket stor krets av individer.11

Dessa transaktionsattribut - specificitet, frekvens, osäkerhet och komplexitet -
kan kompletteras med förekomsten av interdependens med andra allokeringsbe-
slut (Milgrom & Roberts, 1992 s. 33). Många enskilda markanvändningar är
sinsemellan beroende och måste samordnas. Man kan lätt föreställa sig interde-
pendenser mellan bostäder, vägar, energi samt vatten och avlopp. Interdepen-
densattributet ansluter i viss mån till komplexiteten i transaktioner.

Ser vi istället till den inre beslutsmiljön, ämnar jag utveckla resonemanget när-
mare i avsnitt 5.4. Några korta anmärkningar om individers kognitiva kapacitet
bör dock göras här, eftersom dessa faktorer får viktiga konsekvenser för trans-
aktionskostnaderna. Den neoklassiska teorin om perfekt rationella och nytto-
maximerande beslut stöter nämligen på problem när den konfronteras med före-
komsten av informationskostnader. Detta har föranlett en modifiering av beteen-
deantagandet med koncepten begränsad rationalitet och opportunism.

Att information är en begränsad resurs innebär att beslut aldrig kommer att
fattas under fullständig information. Herbert Simon (1976) visade emellertid att
inte heller om hänsyn tas till informationskostnaderna uppvisar beslutsfattare ett
rationellt maximeringsbeteende. I mycket enkla och ”genomskinliga” beslutssi-
tuationer agerar individerna i enlighet med maximeringsantagandet. När osäker-
het och komplexitet införs ändras istället beteendet i riktning mot ett satisfieran-
de beteende; förenklade beslutsprocesser och tumregler tar vid och resulterar i
en begränsad rationalitet.12

Att informationen inte är fullständig, och att aktörernas förmåga att hantera
den tillgängliga informationen är begränsad, öppnar vägen för opportunistiskt

                                                     
11 Det förhandlingstekniska dilemmat i dessa situationer har avsatt flera träffande metaforer
såsom ”NIMBY”; Not In My BackYard och ”LULU”; Locally Unwanted Land Uses (Suss-
kind, 1990).

12 Den engelska termen är bounded rationality.
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beteende. Bedrägliga eller svekfulla handlingar kan löna sig om de inte upp-
täcks:

”... whereas economic man engages in simple self-interest seeking, opportunism makes
provision for self-interest seeking with guile.” (Williamson, 1981 s. 554)

Alla aktörer beter sig inte opportunistiskt, men eftersom informationen är ofull-
ständig är det svårt att ex ante identifiera dessa individer. Detta skapar kostnader
för att försäkra och skydda sig mot sådana strategier genom kontraktsutformning
eller andra legala institutioner. Utrymmet för opportunism ökar vid komplexitet,
osäkerhet och specificitet i transaktionen.

Med detta och föregående avsnitt har jag försökt lägga några teoretiska utgångs-
punkter för de efterföljande analyserna av transaktionskostnader i planerings-
och markåtkomstförfarandena. Sammanfattningsvis har tre klasser av faktorer
uppmärksammats, som alla har betydelse för transaktionskostnadernas storlek.
Till den yttre beslutsmiljön hör institutionella restriktioner liksom de fysiska och
tekniska egenskaper som karaktäriserar resurserna och de rättsliga transfor-
meringarna. Till den inre beslutsmiljön hör aktörernas beteende vid ekonomiska
val.

5.2.3 Institutionell effektivitet

De olika förfarandetyperna utgör alternativa institutionella lösningar på transak-
tionskostnadsproblemet vid rättsliga transformeringar av mark- och vattenresur-
ser. De föregående avsnitten har indikerat att transaktionskostnaderna är påtag-
liga vid planering och markåtkomst.

För att möjliggöra meningsfulla utsagor om effektiviteten i de olika förfaran-
detyperna behöver det neoklassiska effektivitetsmåttet därför revideras – redan
förekomsten av institutionella strukturer av denna karaktär utesluter effektivitet i
den enklare betydelsen. Pareto-effektivitet som referenspunkt blir mindre an-
vändbart i en institutionell kontext. Jämförs den praktiska verklighetens ofull-
ständiga rättighetsstrukturer, existerande transaktionskostnader och beslutsfat-
tarnas kapacitetsbegränsningar med ett tänkt idealtillstånd där legala, fysiska,
tekniska och intellektuella restriktioner abstraherats bort finner vi att:

”... every solution reached in the real world must be viewed as suboptimal or inefficient.”
(Furubotn & Richter, 1991 s. 622)

Marknader är alltid imperfekta och marknadsmisslyckanden kommer ständigt att
närvara. Offentliga ingrepp kommer likaledes att vara imperfekta och oundvikli-
gen leda till regleringsmisslyckanden. Begreppsparet marknads- respektive re-
gleringsmisslyckande förlorar helt enkelt sitt normativa och preskriptiva värde.
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Pareto-effektivitet är ett mått för att utvärdera rådande och tänkta materiella
allokeringar, däremot inte de processuella kostnaderna för att åstadkomma för-
ändringar eftersom transaktionskostnaderna abstraherats bort. Därmed blir det
traditionella effektivitetsbegreppet motsägelsefullt att tillämpa vid effektivitets-
analyser av förfaranderegler.

Det förekommer emellertid andra effektivitetsmått inom ekonomin, som bätt-
re ansluter till processperspektivet. Vid analyser av produktionsprocesser defini-
eras en effektiv teknologi som:

”... a production plan is efficient if there is no way to produce more output with the same
inputs or to produce the same output with less inputs.” (Varian, 1992 s. 4)

Situationen benämns tekniskt effektiv eller produktivt effektiv när dessa förut-
sättningar råder (Cooter & Ulen, 1988 s. 17). Här framträder en mer realistisk
syn på den processuella kostnadssidan: Närvaron av produktionskostnader i sig
implicerar inte ineffektivitet. Det är istället vid jämförelsen med alternativa tek-
nologier som slutsatser angående effektiviteten kan dras.

En liknande ansats kan tillämpas på de olika förfarandena vid planering och
markåtkomst. I kapitel 1 angavs att alternativa institutioner resulterar i olika
transaktionskostnader på samma sätt som alternativa teknologier genererar olika
produktionskostnader. Något tillspetsat kan detta formuleras som att institutio-
ner för beslutsfattande är detsamma som teknologier för produktion. Ett sådant
relativt effektivitetsbegrepp skulle då innebära att en förfarandetyp är effektiv
om den uppnår de i lagen angivna materiella målsättningarna till lägsta möjli-
ga kostnader. För att särskilja detta kan institutionell effektivitet vara en lämplig
benämning.

Kritiken mot ett idealiserat och absolut effektivitetsmått fördes tidigt fram av
Demsetz (1969) som istället förespråkade det relativa eller komparativa per-
spektivet på ekonomisk effektivitet:

”This nirvana approach differs considerably from a comparative institution approach in
which the relevant choice is between alternative real institutional arrangements.” (s. 1)

Detta komparativa perspektiv har sedan vidareutvecklats av bl.a. Dahlman
(1979) och Margolis (1987).13 Komesar (1994) har tillämpat denna komparativa
ansats för analyser av allokeringsprocesser i tre institutionella kontexter; mark-
nad, politiska församlingar och domstolar.

I sammanhanget finns anledning att särskilt uppmärksamma en intressant
slutsats av Komesars analyser (s. 271-276). Det visar sig nämligen att olika in-
stitutioners funktionalitet eller prestanda ofta utvecklas i samma riktning när de i
föregående avsnitt nämnda yttre faktorerna förändras. I situationer där en viss
institution - exempelvis marknaden - genererar mycket låga transaktionskostna-
                                                     
13 Se även Dahlman (1980) för en förträfflig tillämpning av den komparativa metoden på de
tidiga engelska skiftesreformerna.



Kapitel 5. Effektivitet i en institutionell kontext

97

der, visar sig även de institutionella alternativen prestera sina respektive bästa
utfall. I situationer där marknaden istället uppvisar allvarliga ”ineffektiviteter” i
Pareto-betydelsen, gäller detta även för övriga institutioner. Det finns dock om-
ständigheter i de yttre faktorerna som skapar komparativa fördelar hos en viss
institution vid jämförelse med alternativen.

Fenomenet att transaktionskostnaderna för alternativa institutioner ofta ut-
vecklar sig i samma riktning noteras även av Haddock och McChesney (1991).
Författarna framhåller att i situationer med höga förhandlingskostnader finns det
ingen anledning att anta - a priori - att rättegångskostnaderna är lägre. När för-
handlingskostnaderna är höga gäller detsamma troligen också rättegångskostna-
derna. För att kunna uttala sig om effektiviteten i institution A fordras istället ett
noggrant studium av de alternativa institutionerna B, C, D etc.

Man kan således inte, som Alexander (1992) formulerar sina slutsatser, kon-
statera att höga transaktionskostnader i en viss institution utgör skäl för att er-
sätta denna med en alternativ institution:

”Planning, therefore, becomes necessary as part of the response to high market transaction
costs...” (s. 195)

Att motivera institution B till följd av att transaktionskostnaderna är mycket
höga i institution A innebär att resonemanget i sak blir analogt med välfärdsteo-
rins marknadsmisslyckanden, fast med en annan begreppsapparat.14

Att lämna Pareto-idealet som effektivitetsnorm, och istället vända blickarna
mot de reella institutionella alternativen, reser dock en ny frågeställning: Hur
väljer man realistiska institutionella alternativ? Det är lätt att hamna i ett cirkel-
resonemang när befintliga allokeringar och mekanismer analysernas med de
institutionella restriktionerna som endogena parametrar: Pareto-optimum erhålls
inte, men detta beror på de införda restriktionerna såsom ofullständigt definiera-
de rättigheter, transaktionskostnader och begränsningar hos beslutsfattarna.
Alltså är alla iakttagbara institutioner effektiva (jfr Papandreou, 1994 s. 254-
259).

Problemet, annorlunda formulerat, är att identifiera och särskilja de oundvik-
liga restriktionerna från de kostnader som faktiskt kan minskas. Ett sätt att
åstadkomma detta, som anvisas av Furubotn och Richter (1991 s. 622-625), är
att vid varje tidpunkt använda samtliga befintliga och kända institutionella for-
mer som jämförelseobjekt.

För detta arbetes del tillämpas metoden genom att de olika processaspekterna
i förfarandetyperna ställs mot varandra i jämförande analyser. Tillvägagångs-
sättet illustreras i figur 5.3. Att begränsa de institutionella alternativen på detta
sätt medför givetvis en risk för att vissa ”ineffektiviteter” förbises. Samtidigt kan
avgränsningen till dessa förfaranden ge värdefulla insikter och utgångspunkter
för bredare och mer förutsättningslösa analyser.

                                                     
14 Detta motsvarar vad Demsetz (1969 s. 2) kallar ”the grass is always greener fallacy.”
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Målsättningar:

Materiellt
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utfall
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Utfall (M)

Utfall (A)

Utfall (F)
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Figur 5.3: Legala institutioner som filter mellan mål och utfall.

Som framgår av figuren finns ett antal materiella och processuella målsättningar
vid planering och markåtkomst. För att implementera dessa mål finns ett antal
institutionella alternativ, vilka fungerar som styrmekanismer och filter mellan
mål och utfall. Utifrån konceptet institutionell effektivitet kan man tänka sig att
en viss typ av allokering kan åstadkommas till lägre kostnader i ett av dessa
alternativ. Denna institutionella lösning är då effektiv, men kommer att generera
avvikelser från det ideala utfallet.

I figuren har marknadsprocessen tagits med som illustration. Jag vill erinra
om att marknadsinstitutionen i sig inte kommer att behandlas som ett fristående
institutionellt alternativ i analyserna. Däremot kommer de marknadstypiska
processaspekter som förekommer i officialförfarandena att föranleda vissa ut-
vikningar.

För att sammanfatta detta avsnitt är det den relativa effektiviteten mellan de
olika förfarandereglerna vid planering och markåtkomst som ska utvärderas.
Den inför analyserna relevanta frågeställningen kan formuleras: Är administrati-
va förfaranden bättre eller sämre än sina alternativ för den aktuella allokeringen,
o.s.v.? Att inget av förfarandena är Pareto-effektivt följer av begreppets defini-
tion, och blir därför mindre intressant. Det institutionella effektivitetsbegreppet
innebär istället – med en parafras på Hardin (1968) – en anpassning till verklig-
hetens ”tragiska” beskaffenhet.
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5.3 Officialförfaranden som lagreglerade beslutsmekanismer

Allokering av mark- och vattenresurserna inom ramen för officialförfarandena
kan på ett allmänt plan liknas vid beslutsprocesser under alternativa restriktio-
ner.

Förekomsten av informations- och organisationskostnader innebär vid pröv-
ning att dessa processuella kostnader måste vägas mot de positiva effekter som
planerings- och markåtkomståtgärderna leder till. När mer resurser investeras i
information och organisation är det ett rimligt antagande att de materiella effek-
terna av det slutliga avgörandet förbättras. Vid en viss nivå kommer dock de
senast nedlagda processuella kostnaderna inte att generera en motsvarande posi-
tiv effekt på den materiella sidan: På marginalen är den materiella allokeringens
alternativkostnader lägre än de processuella kostnaderna.

Transaktionskostnaderna innefattar i en vid betydelse båda dessa kostnads-
typer. För detta arbete finns emellertid goda skäl att tydliggöra distinktionen
mellan de processuella och materiella kostnaderna, samt avvägningen mellan
dessa.

5.3.1 Processuella och materiella kostnader

De processuella kostnaderna vid beslutsfattande kan kort sägas bestå av infor-
mations- och beslutskostnader. Genom att organisera sökprocess och produktion
av information i olika institutionella former kan dessa kostnader påverkas i po-
sitiv riktning. Vi finner bland förfarandereglerna många olika utformningar för
att organisera denna informationsproduktion.

Vid exempelvis planering av allmänna vägar anvisas utredningsmoment så-
som förstudie, vägutredning och arbetsplan. En miljökonsekvensbeskrivning ska
upprättas, kungöras och fastställas. Samråd ska hållas med bl.a. myndigheter och
berörda fastighetsägare. Planförslag ska ställas ut för allmänhetens granskning. I
vissa fall sker hänskjutning av planfastställelsen till regeringen.

De processuella kostnaderna vid planering av allmänna vägar är således om-
fattande. Bara Vägverket med sin regionala organisation utgör en betydande
kostnadspost. De olika processuella momenten utgör noga reglerade led i att
identifiera, utvärdera, sammanställa och kommunicera den information som det
slutliga avgörandet fattas utifrån. Man kan notera att flera moment dessutom
fyller en kontrollfunktion, såsom utställning och hänskjutning men också över-
klagandemomentet.

De resurser som investeras i information och organisation kan generera ett bättre
beslutsunderlag, skänka förtroende och legitimitet hos de berörda, öka det slutli-
ga avgörandets kvalitet samt trygga genomförandet. I mer allmänna termer kan
de positiva effekterna av beslutsprocesser vid planering och markåtkomst for-
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muleras som att de möjliggör ett förverkligande av lagstiftningens materiella
målsättningar.

”Grovt sett är processens huvudsakliga funktion ... att bidra till att ändamålen, syftet, bak-
om den materiella lagen får maximalt genomslag i samhället.” (SOU 1994:99 s. A 40)

I de fall de materiella målsättningarna inte kan nås, exempelvis till följd av ett
ofullständigt eller bristande beslutsunderlag, uppstår en materiell kostnad. Den-
na motsvarar helt enkelt värdet av de uteblivna positiva effekterna för samhället.

Vi ska dock inte sammanblanda det materiella kostnadsbegreppet här med
avvikelser från mark- och vattenresursernas alternativvärde mätt i betalningsvil-
ja. Ett sådant synsätt har med lagstiftningens materiella effektivitet att göra. En
lag är nämligen materiellt effektiv om den allokerar resurserna på ett sätt som
maximerar det samlade ekonomiska värdet av dessa (Eggertsson, 1990 s. 112).

Planerings- och markåtkomstlagstiftningens materiella utformning är emel-
lertid inte föremål för analys i detta arbete. Analysobjekt är istället de institutio-
nella beslutsprocesserna för att uppnå dessa mål, oberoende av deras formule-
ring i allokativa eller distributiva termer. När jag talar om materiella kostnader
finns det alltså anledning att sträcka ett varningens finger i luften. De materiella
kostnaderna motsvarar inte alltid strikt ekonomiska kostnader, utan kan också
avse avvikelser från fördelningspolitiska eller andra värden i dimensioner som
inte kan uttryckas eller mätas i ekonomiska termer. Det principiella resone-
manget om förfarandereglernas effektivitet är oberoende av vilken dimension
och enhet de materiella kostnaderna mäts i.15

Avvikelser från de materiella målsättningarna kan uppstå av flera orsaker:
Brister och ofullständigheter kan vidhäfta beslutsunderlaget, ovidkommande
hänsyn kan tas vid avgörandet, lagens materiella eller processuella beslutsregler
frångås av myndigheten, m.m. Materiella kostnader av dessa slag anknyter tyd-
ligt till begreppet materiell rättssäkerhet, men kan även uppfattas som mått på
de fattade beslutens rättsliga kvalitet.16

”Kravet på rättssäkerhet innebär att förvaltningen ska fatta materiellt riktiga beslut på
grundval av gällande lagar och andra författningar …” (prop. 1997/98:136 s. 14)

                                                     
15 I ett tänkt samhälle med t.ex. strikt egalitära preferenser, manifesterade i lagstiftningens
materiella målsättningar, kommer varje avvikelse från likadelning att utgöra en materiell
kostnad eller uppoffring. Denna kan inte alltid uttryckas i termer av betalningsvilja. Kostna-
dernas storlek kommer emellertid att vara relaterade till de processuella ansträngningarna att
uppnå lagens målsättningar.

16 Med materiell rättssäkerhet avses att lagens materiella regler ska tillämpas utan ovidkom-
mande hänsyn. Formell rättssäkerhet har däremot en processuell dimension då den främst
avser processens förutsebarhet, tydlighet och enkelhet (Lagerbjelke, 1996 s. 47-79).



Kapitel 5. Effektivitet i en institutionell kontext

101

5.3.2 Något om avvägningar i förfaranden och vid prövningar

Lägger vi samman avsnitt 5.2.3 om institutionell effektivitet med föregående
synpunkter på processuella och materiella kostnader, tar ett par viktiga frågor
form: Bör effektiva förfaranden utformas i syfte att åstadkomma optimala allo-
keringar och fördelningar, mätt mot de materiella målsättningarna? Och vad
betyder i sammanhanget optimal materiell måluppfyllelse?

Svaret på frågeställningarna faller tillbaka på valet av det institutionella per-
spektivet. I paretiansk betydelse kan effektiviteten tolkas som ett mått på relatio-
nen mellan ett materiellt sett idealt utfall och verklighetens tillkortakommanden.
I det institutionella perspektivet – med hänsyn tagen till processuella kostnader –
måste en avvägning göras mellan insatser och utfall: De processuella kostnader-
na måste vägas mot värdet av den materiella precisionen. Ett effektivt förfarande
är utformat så att summan av dessa kostnader minimeras. Resonemanget illustre-
ras grafiskt i figur 5.4.

Information och organisation

Kostnader

Processuella kostnader Materiella kostnader

Totala kostnader

X*

Y*

Figur 5.4: Processuella och materiella kostnadsfunktioner i allokerings- och be-
slutsprocesser.

I figuren motsvarar en horisontell förändring åt höger att ytterliga resurser till-
förs beslutsprocessen för information och organisation. Exempelvis kan vid
planering och markåtkomst samrådskretsen vidgas, utställningsmoment införas
eller överklagandemöjligheter tillföras. Dessa tillförda resurser ökar informatio-
nen i beslutsunderlaget, legitimiteten i processen samt möjligheterna att rätta till
felaktigheter i efterhand. Det materiella värdet av ytterligare resurser i besluts-
processen antas dock öka i en avtagande utsträckning. Samtidigt antas de pro-
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cessuella kostnaderna för information och organisation öka på marginalen som
en följd av resursernas växande alternativkostnader.17

En operationell definition av effektivitet i planerings- och markåtkomstförfa-
randen kan därmed formuleras så att: Ett effektivt förfarande minimerar summan
av de processuella och materiella kostnaderna.

Detta inträffar i punkten X* på den horisontella axeln, där det marginella
värdet av ytterligare resurser precis motsvarar den marginella kostnaden för
dessa. Som framgår av figuren kommer det institutionellt effektiva förfarandet
aldrig att helt eliminera de materiella kostnaderna. Avvikelser mellan de materi-
ella målsättningarna och den slutliga allokeringen är ofrånkomliga i en värld
med transaktionskostnader.

Figur 5.4 belyser också tydligt det substitutionsförhållande som föreligger
mellan olika processuella moment och procedurer å den ena sidan, samt de ef-
fekter som uppstår för de materiella kostnaderna å den andra sidan. En lägre
materiell precision kan nämligen vara effektiv, om de inbesparade processkost-
naderna överstiger värdet av den minskade riktigheten.

Ett illustrativt exempel på detta kan hämtas från lagstiftningsarbetet med
fastighetsbildningslagen. Kritik framfördes då mot vad som uppfattades vara
brister i förrättningsförfarandet. Till skillnad mot en domstol, saknar förrätt-
ningsmyndigheten befogenhet att kalla vittnen och höra dessa under ed. Myn-
digheten kan inte heller ålägga sakägare att inställa sig personligen eller genom
föreläggande skaffa fram skriftlig bevisning. Kritiken mot denna utformning
avsåg risken för materiellt oriktiga beslut, till följd av bristande beslutsunderlag.
Departementschefen menade emellertid att ett enklare beslutsunderlag i förrätt-
ningen kunde anses godtagbart:

”Visserligen är det ofördelaktigt att fastighetsbildningsmyndigheten någon gång måste
grunda sitt avgörande på en utredning som inte är fullständig i alla hänseenden. Denna
nackdel måste emellertid vägas mot de fördelar som vinns genom att förrättningshandlägg-
ningen kan förenklas.” (prop. 1969:128 s. B 191)

Nyttan av ytterligare materiell riktighet och rättssäkerhet ansågs inte uppväga
kostnaderna för att uppnå detta. Under förutsättning att lagstiftarens uppskatt-
ning var riktig, skulle därmed den minskade materiella precisionen - ökade ma-
teriella kostnader - vara förenlig med en högre effektivitet.

Exemplet illustrerar även lagstiftarens medvetenhet om behovet av att väga
nyttor mot kostnader vid utformning av planerings- och markåtkomstförfarande-
na:

                                                     
17 Den processuella kostnadsfunktionen, som motsvarar en normal produktionsteknologi, har
troligen ett flackare eller till och fallande utseende i vissa intervall. Myndighetsutövning
karaktäriseras av skalfördelar med stora fasta kostnader. Det för resonemanget betydelsefulla
är dock endast att de två kostnadsfunktionerna skär varandra i en punkt.
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”...är det framför allt avvägningen mellan rättssäkerhetssynpunkter, d.v.s. önskemålen om
att förfarandet skall leda till materiellt riktiga avgöranden, och effektivitetssynpunkter,
d.v.s. kraven på att man så snabbt, billigt och enkelt som möjligt skall nå fram till ett avgö-
rande, som är svår” (SOU 1982:26 s. 37)

Förfarandereglerna i sig är utformade för att tillämpas på ärenden av olika ka-
raktär och av varierande komplexitet. En ökad flexibilitet och elasticitet i proce-
durreglerna innebär att förfarandet bättre kan anpassas till förutsättningarna i det
enskilda fallet, men fordrar samtidigt att delar av den nämnda avvägningen
istället utförs av prövningsmyndigheten. Ett sådant exempel finns i rättegångs-
balkens bestämmelse om domstols skälighetsuppskattning vid värdering av ska-
da, t.ex. för bestämmande av ersättning vid markåtkomst:

”Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte
alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp. Så
får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i
rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre be-
lopp.” (RB 35 kap. 5 §)

För att med detta sammanfatta utvikningen om processuella och materiella kost-
nader, har det framkommit att ett effektivt förfarande bör utformas så att sum-
man av dessa två kostnader minimeras. Det tycks också vara ett rimligt antagan-
de att lagstiftaren i flera fall uppfattat situationen på ett likartat sätt.

Man kan notera att förfarandereglerna därmed fyller en funktion liknande
marknadens prissignaler. På marginalen vägs den materiella nyttan av ytterligare
information mot den processuella kostnaden för att erhålla denna. De ekonomis-
ka incitamenten har ersatts av legala procedurregler.

5.4 Motivationsgrunder för handlingar och beslutsfattande

Den neoklassiska teorin om perfekt rationella och nyttomaximerande beslut
stöter på problem i två avseenden när den ställs mot empiriska iakttagelser av
mänskligt beteende. Det första avser begränsningar i beslutsfattarnas kognitiva
och intellektuella förmåga – begränsad rationalitet – vilket jag berörde tidigare.
Den andra avvikelsen avser individernas motivation, vilket är ämnet för detta
avsnitt.

5.4.1 Rationalitet som handlingsmönster

Den deskriptiva beteendemodell som används i ekonomisk teori benämns
”economic man” eller ”homo oeconomicus” (Moberg, 1994 s. 20-29), vilken i
val- och beslutssituationer motiveras av driften att maximera sin egen individu-
ella nytta.
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Antagandet om vinst- och nyttomaximering är förhållandevis okontroversiellt
så länge individerna agerar på en anonym marknad utan andra relationer än
själva transaktionen. När marknaden ersätts med andra kontexter, exempelvis de
offentliga beslutsprocesser detta arbete avser, förlorar maximeringsbeteendet
mycket av sin konkreta och lätthanterliga innebörd. Om individerna antas
maximera sin nytta också vid icke-monetära val uppstår oöverstigliga svårighe-
ter att mäta denna nytta i någon enhet. Om det inte går att ange entydiga nytto-
parametrar för val utanför marknaden, förlorar också beteendeantagandet myck-
et av sin prediktiva förmåga.

Inom public choice-skolan har ändå den strikt marknadsliknande beteende-
modellen behållits intakt. Mänskligt beteende inom den politiska eller offentliga
arenan antas inte skilja sig principiellt från det rena marknadsbeteendet - indivi-
derna agerar i båda miljöerna rationellt i syfte att maximera sin egen personliga
nytta (Buchanan, 1988 s. 35-50).

Antagandet om individuell nyttomaximering som motivationsgrund i icke
marknadslika kontexter har starkt ifrågasatts, framför allt från statsvetenskapligt
håll men även inom den ekonomiska disciplinen (Granqvist, 1987 s. 68-85). Ett
flertal empiriska studier pekar dessutom i annan riktning än rationell nytto-
maximering (Lewin, 1988).

Vad som särskilt kan angripas är att modellen förbiser effekterna av den in-
stitutionella kontexten. I situationer som fordrar ett offentligt ställningstagande
och rättfärdigande av detta ställningstagande ansikte mot ansikte med andra
individer, kan nämligen sociala normer få en ökad betydelse:

”... individernas handlingar är inte enhetliga och givna av någon ‘människans sanna natur’.
Istället varierar handlingslogiken med de institutionella former i vilka hon har att agera.
Hennes handlande blir annorlunda om det kan ske anonymt, t.ex. på en marknad eller i ett
valbås, än om det måste ske offentligt i diskussion med andra... ” (Rothstein, 1994 s. 141)

Detta leder Rothstein till att skilja mellan politisk rationalitet och ekonomisk
rationalitet, av vilka ingen är mer eller mindre irrationell utan helt enkelt karak-
teriseras av olika typer av institutionell logik.

I noga kontrollerade förhandlingsexperiment indikerar också resultaten att soci-
ala och kulturella normer ofta tycks träda före den ekonomiska nyttomaxime-
ringen. I exempelvis Mitzkewitz och Nagel (1993) används s.k. ultimatum-spel.
I ett tvåpersoners ultimatum-spel föreslår deltagare A hur en viss summa pengar
ska fördelas mellan de två deltagarna. Deltagare B har möjlighet att anta eller
förkasta budet. Antas inte budet får båda deltagarna noll, annars görs fördel-
ningen enligt A:s bud.

Om motivationsgrunden är ren vinstmaximering, uppstår en jämvikt där B
erhåller den minsta odelbara enheten av den summa som ska fördelas, medan A
får resten. Experimentresultaten visar emellertid att likadelning är det utfall som
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får högst frekvens. Dessutom är det så att B i många fall förkastar bud som ger
B mindre än hälften, trots att B därigenom erhåller noll.

I Forsythe, Horowitz, Savin och Sefton (1994) används även s.k. diktator-
spel, vilka är ännu enklare i konstruktionen: Deltagare A anger hur en summa
pengar ska fördelas utan att B kan påverka detta. Enligt maximeringsantagandet
bör A då erhålla 100 procent och B inget. Resultaten visar dock att detta utfall är
mindre sannolikt än någon annan fördelningsregel. I många fall sker likadelning.

Många tidigare och senare studier har resulterat i liknande empiriska avvikel-
ser från vinst- eller nyttomaximeringsmodellens förutsägelser.18 Den bristande
förklaringskraften tycks dessutom kvarstå oberoende av det värde som deltagar-
na ska fördela, samt graden av anonymitet i förhandlingsmiljön.

Två delvis olika modifieringar av maximeringsbeteendet har förts fram för att
förklara experimentresultaten. Den ena teorin går ut på att individernas prefe-
renser inrymmer sociala normer såsom rättvisa, skälighet, altruism m.fl. fördel-
ningsparametrar. Frohlich och Oppenheimer (1984) menar också att interdepen-
dens råder mellan individuella nyttofunktioner, d.v.s. att nyttan av en viss till-
delning är beroende av den relativa fördelningen mellan individerna.19

Den andra förklaringen bygger på att förhandlingen ses som koordinations-
process. Endast när parterna förmår koordinera sina förväntningar och bud kan
avtal nås. För att underlätta processen använder förhandlingsparterna sig av s.k.
fokalpunkter, ett slags intuitivt eller kulturellt identifierade fördelningar inom
avtalsutrymmet (Roth, 1985a). I synnerhet likadelning är en tydlig sådan fokal-
punkt.

Oberoende av bakomliggande förklaringar är ändå beläggen för att individer
utdelar bestraffningar i förhandlingar – förkastar oskäliga bud och därigenom
accepterar en ekonomisk förlust – mycket intressanta. Fenomenet kan tolkas
som att sociala normer såsom rättviseuppfattningar i vissa situationer väger
tyngre som motivationsgrund än ekonomisk maximering:

”... people, at least in some situations, [are] willing to pay for fair treatment.” (Bolton,
1991 s. 1129)

För att i den institutionella kontexten tillföra antagandet om nyttomaximering
mer realism, bör således en ökad tyngd ges de formella och informella institu-
tioner som begränsar och – i vissa fall – förstärker maximeringsbeteendet (jfr
Frey & Eichenberger, 1989).

                                                     
18 Av den omfattande litteraturen om förhandlingsexperiment kan nämnas Ochs och Roth
(1989), Kennan och Wilson (1993) samt Bolton (1991). I samtliga ges dessutom många refe-
renser till andra studier.

19 Jämför även Bolton och Ockenfelds (2000) ”theory of equity, reciprocity and competition”.
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5.4.2 Legala regler, sociala normer och det rationella beslutsrummet

Det institutionella perspektivet betonar institutionernas roll för att strukturera
beslutssituationer och styra valet mellan alternativa handlingar. I detta arbete har
hittills intresset huvudsakligen koncentrerats till de formella beteenderestriktio-
nerna – de legala institutionerna vid planering och markåtkomst. Så kommer
också att ske fortsättningsvis. Vi har dock noterat att dessa legala regler i flera
situationer lämnar ett handlingsutrymme för aktörerna, där andra motivations-
grunder kommer att bestämma på vilket sätt processen fortskrider.

Den ekonomiska och rationella nyttomaximeringen är härvid en betydelsefull
och användbar kategori i sammanhanget. Ovanstående iakttagelser visar emel-
lertid att individerna i vissa situationer inte beter sig rationellt, i betydelsen nyt-
tomaximerande med hänsyn till den egna konsumtionen. Det finns även infor-
mella restriktioner, som kompletterar de legala reglerna för att styra aktörernas
val. Dessa sociala normsystem hänger samman med kulturella, moraliska och
ideologiska värden som delas av en större grupp individer (Schotter, 1981). En
social norm kan enkelt sägas vara en regelbundenhet i samspelet mellan flera
individer som inte är kodifierad utan istället upprätthålls av gemensamma värde-
ringar, vilket särskiljer den från de formella institutionerna (Ullmann-Margalit,
1977).

Vad jag ämnar försöka i de följande analyserna, är att applicera en beteende-
modell där dessa sociala normer, beroende på kontext, kompletterar de legala
reglerna som restriktioner för den rationella nyttomaximeringen. Modellen för-
enar den institutionella ekonomins koppling mellan individ och legala institutio-
ner å den ena sidan, samt sociologins och statsvetenskapens koppling mellan
kollektiv och sociala institutioner å den andra (jfr Coleman, 1990). Snarare än
att se dessa styr- och kontrollsystem som konflikterande uppfattar jag dem som
kompletterande.

Legala regler

Sociala
normer

Rationellt
handlingsrum

Y*

X*

Figur 5.5: Aktörernas rationella beslutsrum under institutionella restriktioner.
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En grafisk illustration av hur denna beteendemodell är uppbyggd ges i figur 5.5.
Kortfattat så agerar individerna inom de formella och informella institutionella
ramarna i syfte att maximera sin ekonomiska nytta. Det är således den ekono-
miska maximeringen som är drivkraften, medan institutionerna begränsar eller
sanktionerar dessa.

Den grafiska representationen av motivationsgrunder avser det enskilda be-
slutstillfället – legala regler och sociala normer varierar mellan olika situationer,
vilket kommer att ge den rationella nyttomaximeringen mer eller mindre genom-
slagskraft.

I vissa fall ger de legala reglerna en viss aktör stor handlingsfrihet, samtidigt
som de sociala normerna är av begränsad styrka och betydelse. Man kan då för-
vänta sig att det rationella beslutsrummet är så stort att en ekonomisk avvägning
av nyttor och kostnader kommer att vara en viktig faktor i handlingsvalet. I
andra fall kan de legala reglerna ålägga en viss aktör en noga preciserad hand-
lingsskyldighet. Om beslutsmiljön dessutom kännetecknas av starka kulturella
normsystem, kan den rationella nyttomaximeringen då förväntas ha begränsad
betydelse för beteendet.

Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på de kontextuella skillnaderna mel-
lan olika beslutstillfällen, och mellan de olika roller som aktörerna har i dessa
kontexter. Det är kontexter och roller som varierar mellan olika situationer, inte
individernas preferenser. Det är helt logiskt att en och samma individ med en
och samma nyttofunktion handlar utifrån olika motivationssystem, beroende på
med vilken styrka dessa gör sig gällande i den aktuella kontexten. Handlingslo-
giken samvarierar helt enkelt med den institutionella kontexten (jfr Rothstein,
1994 s. 139-141).

5.4.3 Aktörer och roller

Min tes är att det rationella beslutsrummet varierar mellan olika kontexter och
mellan olika aktörer beroende på deras roll i officialförfarandena. Innan de kon-
kreta analyserna tar vid kan det vara lämpligt att formulera några allmänna syn-
punkter på de aktörer som kommer att behandlas, och beröra de institutionella
restriktioner som härvid gör sig gällande. I detta samlade avsnitt kommer därför
ett antal översiktliga utgångspunkter att läggas fast, varefter fördjupningar sker
inom ramen för de följande analyserna.

Vad gäller parterna - markförvärvare och markägare - antas situationen vid
planering och markåtkomst kännetecknas av få och svaga sociala relationer. De
rättsliga transformeringarna är av enstaka frekvens, och långsiktiga förbindelser
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mer ovanliga.20 Detta talar för ett rationellt agerande inom ramen för de legala
förfarandereglerna. Legitimitetsbrister kan dock mobilisera handlingsmönster
betingade av sociala normsystem.

I jämförelse med parternas motivationsgrunder bereder prövningsmyndigheter-
nas beteende en större utmaning för ekonomiska analyser. Detta beror på att
prövningsmyndigheten i denna roll förutsätts vara opartisk, neutral och ojävig:

”Economic theory, based as it is on self-interested choice, has no model of disinterested
choice, which is one reason economic models have difficulties explaining the motives of
judges.” (Cooter & Rubinfeld, 1990 s. 545)

Man kan ändå, som en inledande betraktelse, konstatera att offentligt besluts-
fattande i en miljö utan prissignaler är något helt annat än beslutsfattande i en
miljö utan några signaler alls. Det finns nämligen en stor mängd restriktioner av
formell och informell natur som begränsar det rationella beslutsrummet på ett
helt annat sätt för myndigheterna än för parterna.

För att börja med de politiska representanterna, finns ett speciellt styr- och kon-
trollsystem i det politiska ansvaret som tar sig uttryck i olika demokratiska pro-
cedurer, främst allmänna val. Det politiska ansvaret är en speciell form av kon-
trollsystem eftersom de allmänna valen fungerar som ett slags demokratisk allo-
keringsprocedur inför nästa mandatperiod samtidigt som de förtroendevalda ska
stå till svars för föregående mandatperiod.

För antaganden om de förtroendevaldas motivationsgrunder får de allmänna
valen den effekten att frågan minskar i betydelse. Det spelar nämligen ingen roll
huruvida de politiska representanterna formulerar sina program i syfte att vinna
val eller vinner val i syfte att implementera sina program (jfr Mueller, 1989
s. 179). Väljarkåren får istället antas ta ställning till vad politikerna åstadkommit
och vad de utlovar, inte till de underliggande bevekelsegrunderna.

För de byråkratiska och professionella experterna inom förvaltning och dom-
stolar saknas det politiska ansvaret, varför andra system fordras för att styra och
kontrollera prövning och beslutsfattande. Utgår vi från den tidigare formulerade
beteendemodellen finns skäl att uppmärksamma de olika förfaranderegler som
kommer att sanktionera vissa handlingar och utgöra restriktioner för andra.21

                                                     
20 I de fall en eller båda parter företräds av professionella ombud eller intresseorganisationer
kan element såsom repetition och långsiktighet inträda. Effekterna av ombud för partsrelatio-
nen är dock omstridda (jfr Gilson & Mnookin, 1994), varför jag undviker att utveckla den i
sig intressanta frågan i detta arbete.

21 Utöver förfarandereglerna finns ett generellt personligt ansvarssystem för offentliganställda
som kan delas in i en straffrättslig del, en disciplinär del, en arbetsrättslig del och en ska-
deståndsrättslig del (SOU 1996:173).
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Av särskild betydelse är givetvis de jävsregler som syftar till att minska ris-
ken för att personliga preferenser påverkar myndighetsutövningen.22 Posner
(1992 s. 534-536) uppfattar i dessa bestämmelser en strävan att efterlikna mark-
nadens opersonlighet vid beslutsfattande. På samma sätt som den rationelle kon-
sumenten är ”ointresserad” av annat än priser och sin budget, är den offentlige
beslutsfattaren ”isolerad” från andra hänsyn än sin myndighetsroll.

Överklagandeinstitutet är också viktigt i sammanhanget, särskilt som risken
för överklagande kan antas ha betydelse för den personliga statusen bland kolle-
gor och framtida karriärmöjligheter (Bishop, 1990).

Förfarandereglerna innehåller också bestämmelser som ger en direktstyrande
effekt på prövning och avgörande i första instans - tillgången till den informa-
tion som avgörandet ska fattas utifrån. Bestämmelserna om olika procedurer
och moment kan samtidigt ha flera syften, men om inhämtning av information
och produktion av beslutsunderlag sätts i förgrunden kan man tolka de proces-
suella reglerna om bl.a. initiativrätt, kommunikationsplikt, samråd, sammanträ-
den, förhandlingar, utställning och hänskjutning som olika informationstekniker
för att producera ett fullgott beslutsunderlag. I detta perspektiv styr således för-
farandereglerna på vilket sätt den offentliga beslutsfattaren får tillgång till den
information som ska utgöra beslutsunderlag (jfr McCubbins, Noll & Weingast,
1987). Att besluts- och domskäl ska redovisas poängterar betydelsen av den
information som lagts till grund för avgörandet.23

Man bör i sammanhanget inte heller glömma den svenska offentlighetsprinci-
pen och massmedias bevakning av de offentliga organen som ett återhållande
korrektiv. Massmedias genomslagskraft som kontroll- och styrinstrument för
offentligt beslutsfattande tenderar under senare år att växa till en av de effekti-
vaste kanalerna för påverkan och kontroll (Petersson m.fl., 1998 s. 52-53).

Om än förfarandereglerna till stora delar kan fungera som styrning och kontroll
av de byråkratiska och professionella experterna, återstår frågan om vilka soci-
ala och kulturella normer som inverkar på prövningsprocesserna. De idealisera-
de ytterligheterna utgörs av egoisten som maximerar den personliga nyttan re-
spektive altruisten som maximerar allmännyttan.

De empiriska studier av förvaltnings- och domarkulturer som gjorts är av
begränsad mängd. Inom ramen för den norska maktutredningen genomfördes
dock en omfattande studie av högre tjänstemän i de norska regeringsdeparte-
menten (Lægreid & Olsen, 1978). Undersökningen visade att tjänstemännen
varken uppfattade sig som talesmän för de samhällsgrupper de tillhör eller som

                                                     
22 Bestämmelser om jäv finns bl.a. i förvaltningslagen (11-12 §§), rättegångsbalken (4 kap.),
kommunallagen (6 kap. 24-27 §§) och fastighetsbildningslagen (4 kap. 5-6 §§).

23 Se angående krav på motivering av domar och beslut bl.a. i rättegångsbalken (17 kap. 7 §),
förvaltningslagen (20 §), fastighetsbildningslagen (4 kap. 17 §), miljöbalken (7 kap. 5 §) och
plan- och bygglagen (5 kap. 26 §).
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neutrala regeltillämpare och experter. Istället var de först och främst försvarare
av sina institutioner och av mål och uppgifter de hade att lösa i tjänsten (s. 9).
Bland de tjänstemän som i huvudsak arbetade med lagstiftning och föreskrifter
(justitisdepartementet) fanns dock en tydligare identifiering med domarrollen,
d.v.s. neutral regeltillämpare och expert (s. 274-277).

Vad gäller frågan om beslutsfattarens personliga egenskaper har någon inver-
kan, så pekade resultaten överlag på att geografisk eller social bakgrund hade
mycket litet förklaringsvärde för tjänstemännens rolluppfattningar (s. 258-262).
Lundquist (1992 s. 147-148) redovisar också andra studier i denna fråga, men
konstaterar att effekten av tjänstemännens egenskaper och attityder i förhållande
till förvaltningsbesluten är oklara och svåra att belägga.

Även vad gäller domarkulturer har de empiriska studier som försökt korrelera
rättsliga avgöranden till domares personliga sociala eller ekonomiska intressen i
huvudsak misslyckats (Aubert, 1981 s. 148-162).

Ashenfelter, Eisenberg och Schwab (1995) genomförde en omfattande statis-
tisk undersökning av domarbeteende och personliga egenskaper i federala dom-
stolar i USA. Drygt 2.000 mål som initierats under början av 1980-talet analyse-
rades både med avseende på procedur och materiellt utfall. Resultaten av analy-
serna visade på mycket små variationer i procedur och utfall mellan olika doma-
re. Dessa variationer kunde inte på en signifikant nivå korreleras med domarnas
personliga egenskaper såsom politisk tillhörighet, religion, kön etc. Författarnas
slutsatser blev att lagstiftningen - inte domaren - är den väsentliga faktorn i rät-
tegångsutfallen.

Sammanfattningsvis kan procedurreglerna utformas för att i betydande mån styra
och kontrollera styrkan hos de olika motivationsgrunderna i prövningsmyndig-
heternas beteende. Incitamentstrukturen kan förändras i riktning mot att myn-
dighetsrollen blir mer betydelsefull än den personliga nyttan i det enskilda ären-
det eller målet. Det är inte ett orimligt antagande att ett ömsesidigt beroendeför-
hållande föreligger mellan den intressemässiga avskildhet som kan uppnås ge-
nom legala regler och de kulturellt betingade rolluppfattningar som empiriskt
belagts.

Med all säkerhet kan beslutsfattarens personliga uppfattningar, egenskaper
och preferenser aldrig helt elimineras. Den största effekten av dessa ligger troli-
gen i att de enskilda beslutsfattarna låter uppfattningar om vad som är bra för
den egna institutionens legitimitet och effektivitet inverka på avgörandena. Ef-
fekterna är i dessa fall av en omfattning som är svår att belägga empiriskt.

När hänsyn tas till procedurreglernas funktion att producera, kanalisera och
begränsa den information som ska läggas till grund för avgörandet, kan mycket
väl det paradoxala inträffa att den weberianske byråkraten fattar samma beslut
som den egoistiske nyttomaximeraren.
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5.5 Avslutande kommentarer

I detta kapitel har vissa delar av den ekonomiska teorin redovisats och anpassats
till den institutionella kontexten vid planering och markåtkomst. Institutionernas
roll har belysts på den formella sidan - legala inskränkningar, individualisering
av fastighetsfunktioner och förfarandereglerna i sig själva.

Även de informella institutionernas betydelse har uppmärksammats som en
motivationsgrund för mänskligt beteende i olika miljöer. Sociala och kulturella
normer utgör en viktig beståndsdel i vad som kallades det rationella besluts-
rummet.

De för arbetet centrala transaktionskostnaderna har strukturerats utifrån två
olika dimensioner. Till att börja med noterades ett antal fysiska och tekniska
egenskaper hos resurser och transaktioner som generellt ökar kostnaderna för
samtliga allokeringsprocesser; specificitet, komplexitet, osäkerhet, interdepen-
dens etc. Dessa transaktionskostnader skildes därefter åt i distinktionen mellan
processuella respektive materiella kostnader.

Den institutionella utformningen, fysiska och tekniska egenskaper samt de
beteendemässiga antagandena utgör sammantaget de parametrar som fortsätt-
ningsvis kommer att användas i de rättsekonomiska analyserna. Samtliga fakto-
rer antas vara relevanta för att förstå, förklara och utvärdera de olika förfaran-
detyperna vid planering och markåtkomst. Kontentan av kapitlet kan således
formaliseras på följande sätt:

Totala kostnader = ƒ (Förfaranderegler, Tekniska faktorer*, Beteendeantaganden*)

De totala kostnaderna för rättsliga transformeringar vid planering och markåt-
komst är en funktion av legala institutioner, fysiska och tekniska faktorer samt
aktörernas valbeteenden. I analyserna kommer tekniska faktorer och aktörernas
beteenden i respektive rollkontext att hållas konstanta. De utgör därvid oberoen-
de variabler och tas som exogent givna. Förfarandereglerna är istället den endo-
gena parametern som ska varieras för att studera effekterna på de totala kostna-
derna. Det institutionellt effektiva förfarandet minimerar dessa kostnader.



AVDELNING IV:

ANALYS



Kapitel 6. Administrativa förfaranden

115

Kapitel 6

Administrativa förfaranden

I detta kapitel analyseras ekonomiska effekter av de administrativa förfarande-
reglernas utformning. Kapitlet inleds med en närmare granskning av relationen
mellan beslutstyperna i administrativa förfaranden och de legala inskränkning-
arna av ägande och andra rättigheter i fast egendom. Officialinitiativet, vilket i
stor utsträckning saknas i förrättning och rättegång, behandlas i ett särskilt av-
snitt. Myndigheternas sammansättning vid utredning och beslut analyseras först
efter utredningspliktens fördelning och utredningsformerna. Därigenom kan
kapitlets inledande analyser ske mer förutsättningslöst. I kapitlets avslutning
redogörs för inbördes relationer och beroendeförhållanden mellan process-
aspekterna i de administrativa förfarandena som helhet.

6.1 Förfarandekarakteristika och beslutstyper

De administrativa prövningsförfarandena innefattar processer som trots vissa
olikheter ändå företer många gemensamma egenskaper. I kapitel 4 bröts dessa
ner i sekundärklasserna regerings-, byråkratiska respektive kommunala förfa-
randen. För de byråkratiska förfarandena uppmärksammades också de två initie-
ringsformerna enskilt respektive officialinitiativ.

En orsak till behovet av att införa sekundärklasser för de administrativa förfa-
randena låg i de olika sammansättningarna av utrednings- och beslutsmyndig-
heterna. Som nämndes kommer dessa aspekter att behandlas först i kapitlets
avslutande delar, varför distinktionen mellan dessa får anstå. Bortser vi från
myndigheternas sammansättning kvartstår ändå flera och påtagliga särdrag i de
administrativa förfarandena vid jämförelse med de sinsemellan mer likformiga
förrättnings- och rättegångsförfarandena.
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Förekomsten av officialinitiativ, utredningspliktens fördelning och utred-
ningsformerna, beslutsrättens fördelning, beslutstyper samt överklagandevägen
särskiljer markant de administrativa förfarandena från de övriga. En närmare
redovisning av detta gjordes i kapitel 4.

Där noterades också att beslutstypen tillåtlighet – utvidgningar av den effek-
tiva äganderätten – utgör en dominerande egenskap i de administrativa förfaran-
dena, samtidigt som den endast undantagsvis förekommer i förrättning och rät-
tegång. I viss utsträckning förekommer även beslutstypen ianspråktagande i
administrativa förfaranden, medan däremot ersättningsfrågorna i stort lyser med
sin frånvaro.

Eftersom tillåtlighetsprövningen därmed kommer att utgöra den huvudsakliga
materiellrättsliga produkten i de administrativa prövningsförfarandena, kan det
vara lämpligt att först belysa relationen mellan tillåtlighet, legala inskränkningar
samt markresursernas fysiska och tekniska egenskaper. De fysiska och tekniska
egenskaperna hos resurser är av betydelse för de transaktionsegenskaper som
uppstår vid rättsliga transformeringar. Vi inleder därför med att granska och
klarlägga vilka egenskaper som utmärker de resurser som allokeras i administ-
rativa förfaranden.

6.1.1 Tillåtlighet och legala inskränkningar

De legala inskränkningarna konstituerar de yttre rättsliga gränserna för vilka
fastighetsfunktioner som är tillgängliga för markägaren samt i vilken grad dessa
kan utnyttjas. Genom positiva avgöranden i tillåtlighetsfrågor kan den effektiva
äganderätten utvidgas i dessa avseenden.

Det finns åtskilliga markanvändningar som fordrar särskild tillåtlighetspröv-
ning för att få bedrivas. Samtliga av de tre markanvändningsexempel jag tidigare
använt omfattas av sådana krav; rörledning, järnväg och allmän väg. För att
erhålla en tydligare struktur, önskar jag dock inför det fortsatta framställningen
begränsa detta avsnitt till tillåtlighetsprövningen efter enskilt initiativ. Officiali-
nitiativets särdrag behandlas istället i avsnitt 6.3.

För att illustrera de generella resonemangen kompletteras därför rörlednings-
exemplet tillfälligtvis med ytterligare några markanvändningar där tillåtlighets-
prövningen sker efter enskilt initiativ:

 Rörledningar för transport av fjärrvärme, råolja m.m.
 Utvinning av vissa mineral
 Större industrianläggningar
 Miljöfarlig verksamhet

Av lagstiftningens förarbeten framgår att motiven för tillåtlighetsprövningarna i
dessa fall, d.v.s. skälen för de legala inskränkningarna, har ett antal gemensam-
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ma egenskaper, något som för övrigt gäller också de markanvändningar som inte
tas med bland ovanstående exempel.

Rörledningar för transport av olja eller andra kolväten ansågs generera så
omfattande och svårbedömbara verkningar i vitt skilda avseenden att det all-
männa måste förbehålla sig ett avgörande inflytande över tillkomsten och för-
läggningen av dessa (prop. 1977/78:86 s. 31-32). Genom sin stora kapacitet
ingriper de djupt i bestående förhållanden inom transportsektorn. Konflikter kan
uppkomma med natur- och miljövårdsintressen samt övrig fysisk planering. En
rörledning kan även få såväl positiv som negativ betydelse från försvarssyn-
punkt.

Koncessionsplikten för utvinning och tillgodogörande av mineraltillgångar
har gamla anor, men utformades vid den senaste större reformen av minerallag-
stiftningen för att tillgodose två övergripande behov; dels att stimulera prospek-
tering och att säkerställa de seriösa gruvföretagens rätt att utvinna påträffade
fyndigheter, dels att möjliggöra en samhällelig avvägning mellan mineralintres-
set och andra motstående intressen (prop. 1988/89:92 s. 45-47). Bland de mot-
stående intressena uppmärksammades särskilt miljömål, naturresurshushållning
samt fysisk planering i övrigt.

Tillåtlighetsprövningen för utförande av större industrianläggningar motive-
rades med behovet av avvägningar mellan ofta väsentliga samhällsintressen, där
prioriteringar måste göras av ett eller flera intressen på andras bekostnad. Den
omfattande inverkan som vissa etableringar har på omgivningen ansågs innebära
risker för konflikter med ett stort antal andra markanvändningsintressen:

”Etableringarna berör och engagerar oftast många människor. Etableringarna ställer också
ofta krav på olika samhälleliga följdinvesteringar, t.ex. i form av vägar och annan infra-
struktur. Normalt har också en etablering betydelse för sysselsättningen och utvecklingen
inom en större region, ibland t.o.m. för hela landet.” (prop. 1985/86:3 s. 125)

Tillståndsplikten för utövande av miljöfarlig verksamhet hade sin grund i den
samhälleliga strukturomvandling som Sverige genomgått under efterkrigstiden,
vilken fått genomgripande återverkningar på de yttre miljön. Tätortstillväxten,
industrins och näringslivets strukturella förändring, trafikanläggningarnas ut-
byggnad samt de tilltagande avfallsmängderna kom i konflikt med andra intres-
sen, som t.ex. hälsovård, naturvård, friluftsliv, estetiska och kulturella värden
samt även allmänna intressen av ekonomisk natur som turistnäringen
(SOU 1966:65 s. 190-195). Möjligheterna för enskilda att på civilrättslig väg
hävda sig mot störningar ansågs vara små på grund av immissionernas spridning
över mycket stora områden, ibland t.o.m. hela län.

De två sista markanvändningarna; industrianläggningar och miljöfarlig verk-
samhet, regleras idag i miljöbalken. Vid sammanförandet av bestämmelserna om
tillståndsplikt till den gemensamma balken framhölls åter markanvändningarnas
omfattande verkningar och vidsträckta effekter som motiv för en offentlig pröv-
ning (prop. 1997/98:45 s. 433-449).
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Ovanstående exemplifiering av lagstiftarens motiv för offentlig tillåtlighetspröv-
ning av vissa markanvändningar ger anledning till några samlade kommentarer.
Som en första iakttagelse tycks de legala inskränkningarna ha sin grund i att de
aktuella markanvändningarna och verksamheterna kännetecknas av s.k. mark-
nadsmisslyckanden. Förekomsten av externa effekter synes vara den domineran-
de och förenande egenskapen. De externa effekterna är dessutom av betydande
ekonomisk omfattning och påverkar normalt ett eller flera andra allmänna in-
tressen.1

Ibland är markanvändningseffekterna av positivt slag för andra samhällsin-
tressen. Gruv- och mineralindustrin är t.ex. en samhällsekonomiskt betydande
basnäring. Den inhemska mineralutvinningen, som är basen för produktion och
export av viktiga insatsvaror, är angelägen för såväl försörjning och sysselsätt-
ning som från industriell synpunkt (prop. 1988/89:92 s. 35).

I sådana fall syftar således de legala inskränkningarna av markägarens effek-
tiva äganderätt, med den åtföljande möjligheten för andra intressenter att efter
prövning erhålla dessa fastighetsfunktioner, till att underlätta och stimulera
lämpliga prospektörer och exploatörer till dessa markanvändningar.

I många fall handlar det emellertid om negativa externa effekter på andra
verksamheter och intressen. Tydligast illustreras väl detta av de legala inskränk-
ningarna avseende miljöfarlig verksamhet. Inskränkningarna fungerar då åter-
hållande eller som hinder mot de störande markanvändningarna.

Den vanligaste situationen är emellertid att en och samma markanvändning
genererar både positiva och negativa effekter (jfr prop. 1997/98:45 s. 444-447).
Närings-, energi- och försvarspolitiska intressen harmoniserar mer sällan med
natur- och kulturvårdsintressen vid exploateringar för industrianläggningar,
transportsystem eller energiförsörjning. Mineralutvinning kommer i konflikt
med det rörliga friluftslivet. Regionalpolitik och sysselsättningsmål står mot
bevarandeintressen, och så vidare.

I dessa situationer fordras en samlad avvägning och prioritering mellan olika
motstående allmänna och enskilda intressen. Vid tillåtlighetsprövning i admi-
nistrativa förfaranden avspeglar sig dessa avvägningar och värderingar av kon-
kurrerande markanvändningsintressen i de materiella beslutsreglerna. Vid pröv-
ning av rörledningskoncession gäller att:

”Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämpligt att ledningen
framdrages och begagnas och sökanden finnes lämplig att utöva verksamhet som avses
med koncessionen.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med
planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

                                                     
1 Begreppet ”allmänna intressen” är ett vagt uttryck och används i olika betydelser beroende
på sammanhang. Ett förtydligande av innebörden för detta arbete görs i avsnitt 6.2.1, där
också distinktionen mot ”enskilda intressen” formuleras.
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Vid koncessionsprövning skall 2-4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tilläm-
pas...” (RörlL 4 §)

Av lagens förarbeten framgår att lämplighetsprövningen av ledningen bör bygga
på en ingående prövning av de olika intressen som gör sig gällande i samman-
hanget (prop. 1977/78:86 s. 75-78). Av särskilt stor betydelse är därvid den
statliga transport- och näringspolitiken. Konsekvenserna för andra transportme-
del ska bedömas från bl.a. ekonomiska, sociala och organisatoriska synpunkter.
Av vikt är också de samhällsekonomiska effekterna som eventuell import av nya
energikällor medför.

Från ett planpolitiskt perspektiv måste en tilltänkt lednings effekter för det
avsedda konsumtionsområdets utbyggnad och utveckling vägas mot befintliga
förhållanden och planer. När det gäller försvarssynpunkter är givetvis ledning-
ens förläggning och behovet av skyddsanordningar, liksom alternativ bered-
skapskapacitet, av betydelse. Beroende på omfattningen och karaktären av in-
greppet i landskapsbilden gör sig även naturvårds- och miljövårdsintressen gäl-
lande.

En annan iakttagelse som den tidigare exemplifieringen av legala inskränkningar
föranleder gäller markanvändningseffekternas karaktär i utbredningen, snarare
än effekternas värdering i positiva respektive negativa termer. De externa effek-
ternas utbredning kan nämligen i flera dimensioner karaktäriseras som både
vidsträckt och diffus.

Till att börja med är effekternas geografiska utbredning ofta omfattande.
Detta är kanske tydligast för luft- och vattenburna immissioner, d.v.s. sådan
verksamhet som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Även större industrietable-
ringar och energiförsörjningssystem genererar återverkningar av regional, natio-
nell eller t.o.m. internationell karaktär. Utöver den geografiska utbredningen
begränsas effekterna inte heller till ett enstaka konkurrerande markanvänd-
ningsintresse, utan återverkningar uppstår inom flera olika samhällssektorer.
Detta belyses tydligt av de många effekterna som koncessionspliktiga rörled-
ningar genererar inom olika delar av samhället.

De externa effekternas utbredningen är också många gånger diffus i den bety-
delsen att det är svårt att identifiera vilka individer som berörs av en viss effekt.
Detta är kanske tydligast för miljöstörningar av större utbredning.

Sammanfattningsvis kan förekomsten av legala inskränkningar för ifrågavarande
fastighetsfunktioner till stora delar förklaras av de omfattande externa effekter
som genereras när funktionerna mobiliseras i konkreta markanvändningar. Följ-
den blir situationer med konkurrerande och oförenliga markanvändningsintres-
sen.

Effekternas karaktär kan beskrivas som både positiva och negativa vilket
påfordrar en avvägning. Andra egenskaper som noterats hos effekterna är deras
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vidsträckta utbredning, både geografiskt och inom olika samhällssektorer. Ut-
bredningen kan i många fall också karakteriseras som diffus.

6.2 Institutionella alternativ vid tillåtlighetsprövning

För att allokera resurserna i ovanstående situationer förekommer olika institutio-
nella lösningar. På en övergripande nivå kan alternativa institutioner för att
hantera konkurrerande och oförenliga markanvändningsintressen delas in i
grundtyperna ex post-system respektive ex ante-system.

TidsaxelKonkurrens/
intressekonflikt

Ev. förändrad
markanvändning

Legala
inskränkningar

Tillåtlighets-
prövning

(Individualisering) (Förhandling) Skadestånd/
reglering

Ex ante:

Ex post:

Figur 6.1: Ex post- och ex ante-system vid konkurrerande och oförenliga markan-
vändningsintressen.

Med ex post-system avses här att offentlig prövning av enskilda fall sker efter en
genomförd markanvändningsförändring. Se figur 6.1 för en illustration. Detta
sker då en part efter det att en störning uppstått initierar en offentlig prövning. I
utgångsläget kan en tidigare individualisering av de aktuella fastighetsfunktio-
nerna ha skett, alternativt har de lämnats odefinierade. Individualisering sker då
vid ex post-prövningen. Individualiseringen innebär att fastighetsfunktionerna
definieras, avgränsas och tillförs den effektiva äganderätten genom lag. Syste-
met karaktäriseras av att parterna i en konflikt har rätt att förhandla och träffa
avtal i markanvändningsfrågan.

I ex ante-system sker istället en offentlig prövning och avvägning av markan-
vändningsintressena före någon förändring av markanvändningen genomförs, se
figur 6.1. De administrativa förfarandena hör till denna grupp. Den äganderätts-
liga konstruktionen med legala inskränkningar, följda av tillåtlighetsprövningar i
enskilda fall, är ett typiskt ex ante-system. De legala inskränkningarna får till
följd att intressenterna inte har möjlighet att på civilrättslig väg träffa avtal i
markanvändningsfrågan. Förhandlingsrätten är beskuren och ersatt med en
ovillkorlig offentlig prövning av markanvändningens tillåtlighet i samtliga fall.
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En central skillnad mellan de två grundtyperna består i att ex post-system
bygger på att endast de fall där parterna inte lyckats lösa intressekonflikten ge-
nom avtal prövas, medan ex ante-system fordrar prövning i samtliga reglerade
fall. Individualisering och avtal står mot legala inskränkningar av förhandlings-
och beslutsrätten.

6.2.1 Tillåtlighetsprövning i ex post-system

I ex post-systemen är de berörda parternas möjligheter att förhandla och träffa
avtal om individualiserade fastighetsfunktioner av central betydelse. Individuali-
seringens effekter har i allmänna ordalag behandlats i avsnitt 5.2.1. Där upp-
märksammades incitamentseffekter och vidgade möjligheter till marknadstrans-
aktioner, men också de systemkostnader som uppstår vid definition, avgränsning
och skydd av de individualiserade fastighetsfunktionerna. I förevarande sam-
manhang kan individualiseringens funktion att internalisera vissa externa effek-
ter åter påpekas.

Karaktäristiskt för ex post-system är vidare att den offentliga tillåtlighets-
prövningen sker först när en störning uppstått till följd av att två eller flera oför-
enliga markanvändningar utövas. Om parterna inte förmår lösa konflikten ge-
nom förhandling kan frågan anhängiggöras hos en myndighet för avgörande.
Myndigheten utgörs normalt av en domstol, vilket dock inte är av betydelse för
det följande resonemanget.2

Vi kan som exempel tänka oss att en tvist uppstår mellan två markägare om
vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot varandra i något avseende.
Rättsläget är således oklart avseende vilka fastighetsfunktioner som ingår i
äganderätterna; individualiseringen är ofullständig i förhållande till de yttre
omständigheterna.

Som en första åtgärd försöker parterna troligen lösa konflikten genom ett
civilrättsligt avtal. Det är dock inte alltid ett avtal kan komma till stånd. Kostna-
derna för att förhandla, upprätta avtal och trygga dess genomförande kan vara
större än de materiella nyttor som kan erhållas. Det kan t.ex. föreligga personli-
ga motsättningar mellan parterna. Opportunistiskt beteende som att undanhålla
eller förvränga information, ”vänta ut” motparten eller liknande kan förekomma
till följd av den bilaterala monopolsituationen. Risken finns också att en av fas-
tigheterna senare överlåts till en tredje part som inte är bunden av det tidigare

                                                     
2 Som förebild för ex post-systemen har anglo-amerikansk common law använts, särskilt
nuisance law (se Polinsky, 1989 s. 15-25).
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avtalet, varvid nya förhandlingar erfordras.3 Det potentiella överskottet urholkas
av transaktionskostnaderna.

Förhindrar transaktionskostnaderna avtal kan parterna välja att initiera en
offentlig prövning av markanvändningskonflikten. Det är dock inte helt säkert
att processalternativet väljs, eftersom även det offentliga förfarandet är behäftat
med kostnader. Det är en rimlig förutsättning att åtminstone en av parterna
måste anse att de egna fördelarna överstiger dessa kostnader för att tvisten ska
anhängiggöras vid domstol.4

Domstolens prövning innebär att rättsläget läggs fast och att det materiella
innehållet i äganderätterna klargörs i den aktuella frågan. Genom avgörandet
ökar individualiseringsgraden för de omtvistade fastighetsfunktionerna. De
resurser som investeras i prövningsprocessen motsvarar en förflyttning åt höger i
figur 5.2.

Eftersom parterna i ex post-system har rätt att förhandla och träffa avtal be-
höver emellertid inte avgörandet motsvara den slutliga allokeringen av markre-
surserna. Det klarlagda rättsläget kan minska transaktionskostnaderna för ytter-
ligare rättsliga transformeringar mellan parterna. Detta följer av Coase-teoremet.
Ju lägre transaktionskostnaderna är, desto mindre betydelse kommer avgörandet
att få för den slutliga resursallokeringen. Parterna kommer att på egen hand
omallokera resurserna genom förvärv och upplåtelser.

I de fall transaktionskostnaderna är mycket låga blir det därmed inte effektivt
för domstolen att försöka åstadkomma en optimal allokering. Den väsentliga
effekten av avgörandet är istället individualiseringen, vilken lägger fast rättslä-
get och därigenom möjliggör frivilliga transaktioner. Den offentliga processen
bör i dessa fall utformas med målsättningen att minimera de processuella kost-
naderna vid prövningen, vilka utgör rena systemkostnader.

När transaktionskostnaderna är höga kommer domstolens avgörande att i
större utsträckning bestämma den slutliga resursallokeringen. Höga transak-
tionskostnader kan, som nämnts i avsnitt 5.2.2, följa av transaktionernas specifi-
citet, frekvens, komplexitet, osäkerhet m.m. Är transaktionskostnaderna till-
räckligt höga kan de förhindra ytterligare omallokeringar genom avtal.

Domstolens avgörande kommer i dessa situationer att ersätta parternas civil-
rättsliga avtal. Kostnaderna för prövningen utgör därmed inte längre enbart sy-
stemkostnader, utan domstolen måste även ta hänsyn till de materiella kostna-
derna i sammanhanget; de positiva och negativa markanvändningseffekterna
måste värderas och vägas mot varandra.

                                                     
3 Detta belyser den fundamentala skillnaden mellan rättigheter tillskapade genom avtal, vilka
endast gäller mellan parterna, och rättigheter tillskapade genom individualisering, vilka gäller
mot tredje man (jfr Posner, 1992 s. 67).

4 Här antas att parterna bär (åtminstone) sina egna kostnader vid tillåtlighetsprövningen.
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Det är därmed dags att åter vända blickarna till de specifika markanvändningar
som fordrar särskild tillåtlighetsprövning i administrativa förfaranden. Vilka
fysiska och tekniska egenskaper utmärker dessa resurser, och vilka slutsatser
kan dras med avseende på transaktionskostnaderna?

Det är utifrån vad som sagts om de aktuella markanvändningarna under av-
snitt 6.1.1 en tämligen trivial operation att koppla dessa egenskaper till den mer
allmänna genomgången av transaktionskostnadsfaktorer i avsnitt 5.2.2.

De externa effekterna från dessa markanvändningar berör många individer,
vilka dessutom kan vara svåra att identifiera och avgränsa då omgivningseffek-
terna många gånger är diffusa. I flera fall är de externa effekterna inte heller
geografiskt stationära. Irreversibilitet, d.v.s. att resurserna inte kan frigöras för
annan användning förrän på lång sikt och till stora kostnader, är en annan egen-
skap som ökar transaktionskostnaderna. Detsamma gäller då osäkerhet råder om
kortsiktiga och långsiktiga effekter, och när de tekniska möjligheterna att förutse
dessa är dåliga.

Deltagarna i en markanvändningskonflikt är i hög grad specifika – förhand-
lingssituationen kan liknas vid ett multilateralt monopol. Risken för opportunis-
tiskt beteende är betydande: Även om det ligger i samtliga parters önskan att en
förhandlingslösning nås, har varje markägare intresse av att tvinga fram ett så
fördelaktigt avtal som möjligt för egen del, vilket kan omintetgöra potentiella
överenskommelser.

De rättsliga transformeringar som erfordrar administrativ tillåtlighetsprövning
kan således väl förenas med transaktionsattributen specificitet, låg frekvens,
osäkerhet och komplexitet, interdependens samt möjligheter till opportunism.
Möjligheterna för de berörda att genom förhandlingar och avtal allokera de
”tillståndspliktiga” mark- och vattenresurserna torde därför vara ytterst begrän-
sade. Istället kommer den slutliga allokeringen att ske genom myndighetsavgö-
randet ex post.

Emellertid medför även den offentliga prövningen kostnader för att agera och
bevaka sin rätt. Dessa kostnader innefattar, utöver rent monetära utlägg, tidsåt-
gång, olägenheter och risk. Som tidigare nämndes kan detta leda till att vissa
individer inte uppfattar officialprövningsalternativet som lockande, särskilt om
de fördelar som kan vinnas genom att initiera en offentlig prövning är av mindre
omfattning.

Detta är normalt sett oproblematiskt. Är kostnaderna för att agera större än
den nytta som kan erhållas saknas åtminstone ekonomiska motiv för att an-
hängiggöra frågan offentligt. Vad som kan utgöra ett problem i sammanhanget
är emellertid två av de egenskaper som utmärker de externa effekterna vid de
aktuella markanvändningarna - de är vidsträckta och diffusa. Detta medför i
förlängningen att effekternas omfattning är liten räknat per individ, men kan bli
mycket stor i aggregat.

Ett par exempel kan illustrera: Energiförsörjningssystemets effektivitet, sä-
kerhet, miljökonsekvenser etc. är något som berör de flesta medborgare. Värdet
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av en enstaka utbyggnad - en elektrisk starkströmsledning eller en pipeline för
olja - är dock lågt för de flesta enskilda individer. Detta gäller oavsett om de
värderar utbyggnaden positivt eller negativt. På samma sätt är vården och skyd-
det av miljön något som berör stora grupper i samhället, trots varje enskild indu-
strietablering endast berör det stora flertalet marginellt.5

För de flesta som berörs av dessa markanvändningar kan effekternas omfatt-
ning betecknas som fragmentarisk. Mätt i monetära termer, om detta ens är
möjligt, är värdena mycket låga för varje enskild markanvändningsförändring.
Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom ex post-system förutsätter individu-
ella initiativ, ett förhållande som ligger fast trots att kontexten förändras från
förhandling till offentlig prövning. Det offentliga tillhandahåller legala medel att
i efterhand avgöra konflikter, men först efter enskilda initiativ.

Då transaktionskostnaderna är höga finns således en risk att många individers
värdering av markanvändningseffekterna understiger kostnaden för att agera på
egen hand. Att så är fallet i förhandlingssituationen har redan uppmärksammats,
men problemet kan kvarstå även i det offentliga prövningsförfarandet. Värdet av
det förväntade utfallet i den offentliga prövningen måste vägas mot de förvänta-
de prövningskostnaderna. Är värdena fragmentariska och kostnaderna höga
saknas incitament att initiera processen. Det är i dessa situationer inte troligt att
sociala normer förändrar den rationella motivationsgrunden. Ju större andel av
de samlade prövningskostnaderna som parterna själva bär, desto färre intressen-
ter kommer att finna det förväntade utfallet positivt:

Förväntad materiell nytta ≤ Förväntad processuell kostnad

Om det materiella värdet av ex post-prövningen inte överstiger processkostna-
derna kommer således den slutliga resursallokeringen att kännetecknas av stora
materiella kostnader, fördelade i värdefragment på många individer.

Ett problem som särskilt vidhäftar markanvändningar med negativ omgiv-
ningspåverkan, är de incitament till ytterligare störningar som situationen ska-
par. Betrakta fallet med miljöfarlig verksamhet: Även om rättsläget är känt, har
utövaren inte någon ekonomisk anledning att begränsa störningarna så länge
värdet av dessa för de berörda understiger de individuella kostnaderna för of-
fentlig prövning. Rättens handlingsdirigerande funktion försvagas.

Fragmentariska värden som är spridda på ett stort antal individer kan i aggre-
gat utgöra avsevärda materiella kostnader. Detta kan formuleras som att det

                                                     
5 Detta gäller givetvis inte de individer som bor eller befinner sig i exploateringens närmiljö.
För de som påverkas av en markanvändning fysiskt eller visuellt bör benägenheten att agera
vara betydligt större. De ekonomiska och sociala incitamenten avtar dock med växande geo-
grafiskt avstånd och minskande ekonomiska konsekvenser.
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allmänna intresset av prövning och omallokering är stort. Frånvaron av incita-
ment för enskilda individer att agera innebär samtidigt att varje enskilt intresse
av prövning och omallokering är litet.

I de flesta situationer är det svårt att göra en adekvat gränsdragning mellan
enskilda och allmänna intressen - frågan är närmast av begreppsfilosofisk natur
(se Odelstad, 1998). På den mest grundläggande nivån brukar begreppet allmänt
intresse erfordra ett aggregat av homogena individuella intressen av ett visst
antal och storlek. I de här aktuella fallen med vidsträckta, diffusa och fragmenta-
riska värden kan det emellertid vara relevant att tala om utpräglat allmänna
intressen, just på grund av frånvaron av påtagliga enskilda intressen.

Om dessa fragmentariserade värden kan ackumuleras i en kollektiv process,
och kostnaderna för detta förfarande är lägre än summan av de enskilda pröv-
ningarna, minskar en sådan institution resursallokeringens materiella kostnader.
En sådan processuell form utgör grupptalan (Lindblom, 1989). Genom grupp-
talan kan en enskild part föra representativ talan för samtliga medlemmar i en
större grupp utan särskilt uppdrag. Övriga gruppmedlemmar är inte parter i
prövningen och behöver inte medverka aktivt. Ändå gäller grupptalan för och
mot alla som ingår i gruppen.6

Internationellt sett är processformen inte ovanlig, men har ännu inte introdu-
cerats i svensk rätt. Grupptalanutredningen har dock i ett betänkande föreslagit
att grupptalan ska kunna föras i bl.a. vissa miljörättsliga måltyper
(SOU 1994:151). Det är idag oklart om Grupptalanutredningens lagförslag
kommer att genomföras.7 Ovissheten angående processformens framtida ställ-
ning i kombination med ett begränsat utrymme i förevarande arbete har föranlett
mig att inte fördjupa analyserna vidare i denna riktning.

Därmed kan ex post-systemen sammanfattas så att ansvaret för samhällets allo-
kering av mark- och vattenresurser åvilar de berörda individerna. Vid konflikt
sker allokering i första hand genom förhandlingar och avtal. Först då transak-
tionskostnaderna förhindrar avtalslösningar träder det offentliga in, och då efter
enskilt initiativ.

I situationer med låga transaktionskostnader skapar individualiseringen av
fastighetsfunktioner förutsättningar för förvärv och upplåtelser. När transak-
tionskostnaderna ökar får den offentliga prövningen större betydelse för den
slutliga resursallokeringen. I de fall de materiella värdena är fragmentariserade
kan kostnaderna för den offentliga prövningen hindra individerna att agera på

                                                     
6 Den engelskspråkiga beteckningen är class action.

7 Betänkandet har utsatts för en hel del remisskritik och väckt livlig debatt. Se bl.a. Hammar-
skiöld (1995), Lindblom (1996b), Hammarskiöld (1996) samt Nordh (1996). Miljöbalkens
bestämmelser om överklagande av tillståndsavgöranden innehåller dock vissa beståndsdelar
av grupptalaninstitutet, vilket berörs något i avsnitt 7.1.
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egen hand. Därmed har tiden kommit för att uppmärksamma de ekonomiska
aspekterna vid ex ante-prövning.

6.2.2 Tillåtlighetsprövning i ex ante-system

Ex ante-systemen motsvarar i funktionellt hänseende de administrativa förfaran-
dena. Systemet torde därför inte fordra någon särskild presentation, utan fram-
ställningen kan direkt knytas till de ekonomiska aspekterna vid tillåtlighetspröv-
ning av markanvändningar med vidsträckt, diffus och fragmentarisk omgiv-
ningspåverkan.

De legala inskränkningarna i de administrativa förfarandena är av fundamental
betydelse för systemets funktion. Den föregående analysen av ex post-system
visade att individualiseringen av fastighetsfunktioner i dessa är den grund-
läggande principen. Genom individualiseringen tillgängliggörs så att säga funk-
tionerna för individerna. I ex ante-system är grundsatsen den direkt motsatta: De
aktuella fastighetsfunktionerna har istället genom lag avskiljts från individernas
förfogande. Det diametrala förhållandet mellan legala inskränkningar och indi-
vidualisering visar sig tydligt i de olika kostnader som uppstår vid markanvänd-
ningsförändringar i de två systemen.

En av de viktigaste konsekvenserna som följer av de legala inskränkningarna
avser de berörda individernas rätt att förhandla och träffa avtal i markanvänd-
ningsfrågan. I ex post-systemen tillskapades eller förbättrades parternas för-
handlingsmöjligheter genom individualiseringen. De legala inskränkningarna
medför istället att individerna inte ges beslutsrätt i tillåtlighetsfrågor. De admi-
nistrativa förfarandena ger endast parterna en rätt till samråd, någon förhand-
lingsrätt föreligger inte.

Detta är intressant i ljuset av att transaktionskostnaderna i de aktuella situa-
tionerna är mycket höga. Det är således för dessa markanvändningar möjligt att
identifiera två artskilda hinder mot handel med fastighetsfunktioner; prohibitiva
transaktionskostnader respektive legala inskränkningar. Transaktionskostnader-
na uppstår till följd av fysiska och tekniska egenskaper hos markanvändningar-
na, medan de legala inskränkningarna åstadkoms med institutionella medel.

En konsekvens av detta är att förhandlingskostnaderna inte uppstår i ex ante-
systemen. Dessa resurser kanaliseras istället direkt in i den offentliga prövnings-
processen, vilken även i ex post-systemen kommer att avgöra den slutliga re-
sursallokeringen. Ett ekonomiskt hinder har ersatts av ett legalt.

En annan följd av de legala inskränkningarna är att en helt annan typ av system-
kostnader uppstår. Legala inskränkningar tillsammans med offentlig tillåtlig-
hetsprövning innebär att individualiseringen sker för enskilda åtgärder istället
för på en generell nivå för samtliga markägare och rättighetshavare. Den som
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vill företa en koncessionspliktig markanvändning erhåller genom tillståndet ett
slags officialrättighet som belastar det berörda mark- och vattenområdet.

Till skillnad från exempelvis ett officialservitut är dock inte rättigheten knu-
ten till fastighetsindelningen. Individualiseringen i ex post-system får generella
konsekvenser för den effektiva äganderätten till mark, medan en meddelad kon-
cession istället innebär en utvidgning av den effektiva förfoganderätten för en
viss markanvändare eller företag.

Om vi antar att systemkostnaderna - på samma sätt som transaktionskostna-
derna - är relaterade till de fysiska och tekniska egenskaperna hos ifrågavarande
resurser, är det inte orimligt att systemkostnaderna för tillskapande, förvaltning
och upprätthållande av den legala institutionen kan vara lägre i de administrativa
förfarandena än i ex post-systemen. Denna ståndpunkt bör dock utvecklas något.

Karaktäriseras den resurs som individualiseringen avser av icke-stationaritet
eller svårigheter att exkludera andra individer från att nyttja resursen, ökar kost-
naderna för att tillskapa och förvalta den legala institutionen. Denna egenskap är
påtaglig hos ”flyktiga” resurser i luft och vatten, vilka rör sig oberoende av fas-
tighetsgränser. Kontamineras vatten inom en viss fastighet fordras avsevärda
resurser för att hindra spridning till de omkringliggande.8 Ett annat exempel är
de arter av vilt som rör sig över stora områden. Är kostnaderna för inhägnad
höga fordras kompletterande institutioner för en effektiv förvaltning av resur-
sen.9

Resursernas delbarhet är också av betydelse när det är fråga om större sam-
manhängande infrastruktursystem såsom energiförsörjnings- eller kommunika-
tionssystem. Det existerar ingen naturlig korrelation mellan dessa naturliga
monopol och fastighetsstrukturen. Infrastruktursystemens egenskaper påminner
om de icke-stationära resurserna - de tar ingen hänsyn till fastighetsgränser. I
dessa fall ökar systemkostnaderna dock inte till följd av mobilitet, utan på grund
av svårigheterna att samordna de enskilda markägarna vid allokeringsbeslut.

Dessa två egenskaper - icke-stationaritet och odelbarheter - torde öka kostna-
derna för att individualisera fastighetsfunktionerna. De ansluter i stora delar till
de egenskaper som ökar transaktionskostnaderna vid rättsliga transformeringar.
Om dessa fysiska och tekniska attribut i större utsträckning kännetecknar vissa
fastighetsfunktioner än andra, bör systemkostnaderna för individualisering också
vara högre i dessa fall. Detta berördes något i avsnitt 5.2.1, och min mening där
var att en effektiv jämviktslösning innebär att vissa fastighetsfunktioner alltid
kommer att vara mer eller mindre ofullständigt individualiserade. Systemkostna-
derna överstiger värdet av den förbättrade allokeringen. För de fastighetsfunk-

                                                     
8 I bl.a. USA förekommer s.k. överlåtbara utsläppsrättigheter (Kriström & Löfgren, 1990).
Lagtekniskt utgör dessa en hybrid mellan legala inskränkningar och individualiserade fastig-
hetsfunktioner.

9 Se t.ex. lagen om viltvårdsområden samt lagen om fiskevårdsområden.
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tioner som befinner sig till höger om jämvikten X* i figur 5.2 utgör därvid ex
ante-system en alternativ institution för allokering av mark- och vattenresurser.

I de administrativa förfarandena uppstår således inte samma typ av förhandlings-
och systemkostnader som i ex post-system. Kostnaderna kommer istället att
utgöra beslutskostnader för prövning och avgöranden i enskilda ärenden. Be-
slutskostnaderna består av organisationskostnader men också av stora informa-
tionskostnader vid produktion och värdering av beslutsunderlaget.

De tre hittills behandlade kostnadsposterna; förhandlings-, system- och be-
slutskostnader kan ställas mot varandra i en jämförande analys, vilket sker i
följande avsnitt.

6.2.3 En komparativ modell; beslutsrättens fördelning

Ex post-system bygger på individuella förhandlingar. När fastighetsfunktionerna
är tydligt definierade och skyddade genom individualisering, har parterna själva
goda förutsättningar att åstadkomma effektiva allokeringar till låga processuella
kostnader. Dessa utgör då förhandlingskostnader. För markanvändningar där
transaktionskostnaderna är prohibitiva fordras offentlig prövning för rättslig
transformering. Den offentliga prövningen genererar beslutskostnader.

I ex ante-system kanaliseras de processuella kostnaderna direkt in i den of-
fentliga prövningsprocessen. Dessa beslutskostnader består av kostnader för
organisation och information. Därutöver uppkommer vissa systemkostnader.

Med en mycket enkel modell kan de förutsättningar beskrivas, under vilka det
ena systemet är effektivare än det andra. Om vi inleder med de situationer där
transaktionskostnaderna för förhandling och avtal är prohibitiva gäller följande:
Ex ante-system är effektiva då summan av besluts- och systemkostnader i dessa
prövningar understiger summan av förhandlings-, system- och beslutskostnader i
ex post-system. Är förhållandet omvänt är istället ex post-system effektiva.

Hur ser situationen ut vid markanvändningskonflikter där transaktionskostna-
derna inte är prohibitiva? Den slutliga allokeringen i ex post-system sker då
genom förhandlingar och avtal. Vid en komparativ utvärdering får då förhand-
lings- och systemkostnader i ex post-system jämföras med besluts- och system-
kostnader i ex ante-system.

De båda situationerna med höga respektive låga transaktionskostnader kan
sammanföras i en gemensam modell genom en ytterligare förenkling: Olikheter i
myndigheternas beslutskostnader mellan de två systemen antas vara försumbara.
Detta antagande kan tyckas oförsiktigt. Analysen har dock medvetet hållits
mycket förutsättningslös med avseende på övriga processkarakteristika. Ingen-
ting hindrar att beslutsmyndigheter och förfarandena i övrigt är identiska.

I en sådan generell modell ställs parternas förhandlingskostnader mot myn-
dighetens beslutskostnader. Beroende på olika markanvändningars fysiska och
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tekniska egenskaper kan inte systemkostnaderna sägas vara generellt högre i den
ena eller andra institutionen. För de koncessionspliktiga markanvändningarna
antogs att systemkostnaderna är lägre i ex ante-system. För andra markanvänd-
ningar kan det vara tvärtom. Systemkostnaderna uttrycks därför lämpligast som
en olikhet, vilken kan anta positiva eller negativa värden. Utifrån dessa förut-
sättningar kan ex ante-system sägas vara effektivare än ex post-system när föl-
jande gäller:

Förhandlingskostnader + ∆ Systemkostnader > Beslutskostnader

Detta är en mycket enkel och principiell modell, som kan utvecklas vidare med
kompletterande teori, samt prövas genom empiriska iakttagelser. Denna uppgift
lämnas dock till framtida insatser på området. För att förtydliga resonemanget
kan ändå en enskild faktor av betydelse relateras grafiskt till de olika kostnads-
typerna, se figur 6.2. Antalet parter eller individer som berörs av en viss mark-
användning är obestridligen en parameter av betydelse för transaktionskostna-
derna. Givetvis samverkar i praktiken ett stort antal kostnadspåverkande fakto-
rer. Reduceringen till en lättolkad och entydig faktor görs av presentationstek-
niska skäl.

Kost-

nader

Antalet parter

Beslutskostnader

Ex post

Ex ante

X*

Förhandlingskostnaderr

Figur 6.2: Samband mellan transaktionskostnader och antalet parter i markan-
vändningskonflikter.

Systemkostnaderna har för enkelhets skull utelämnats i figuren. Effekten av
dessa är att kostnadsfunktionerna förskjuts vertikalt och skärningspunkten hori-
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sontellt. Detta påverkar inte det principiella resonemanget så länge de är små i
relation till övriga kostnader.

Förhandlingskostnaderna representeras av en progressivt växande funktion.
Funktionens utseende gäller under förutsättning att varje part förhandlar och
träffar avtal endast för egen räkning samt att inga skalfördelar förekommer.10

Till dessa koordinationskostnader kommer den ökande risken för strategiskt
beteende.

Beslutskostnaderna bör rimligtvis påverkas av antalet parter. I figuren antas
beslutskostnaderna växa linjärt. Lineariteten är dock inte av avgörande betydel-
se. Den för resonemanget centrala förutsättningen är istället att beslutskostna-
derna inte växer i samma takt som förhandlingskostnaderna när antalet parter
ökar. Skalfördelar, strukturerade procedurer för framtagande av beslutsunderlag
samt möjligheten att fatta tvingande beslut är några anledningar till detta. Vid få
parter antas vidare beslutskostnaderna vara högre än motsvarande förhandlings-
kostnader. Detta följer av högre informationskostnader samt fasta organisations-
kostnader vid den offentliga prövningen.

Under dessa förutsättningar erhålls en skärningspunkt X* i figur 6.2. Till
vänster om X* är beslutskostnaderna högre än förhandlingskostnaderna. Den
effektiva institutionen i dessa situationer är ex post-system. För markanvänd-
ningar som berör ett större antal parter, om allt annat är lika, kommer förhand-
lingskostnaderna att överstiga beslutskostnaderna, varför ett ex ante-system är
att föredra.

Enligt detta synsätt kan ingen av de två legala institutionerna generellt sägas
vara effektivare än den andra. Eftersom kostnaderna i de två institutionerna
utvecklas olika måste i varje situation en jämförelse göras mellan dessa. På
samma sätt som framhölls i avsnitt 5.2.3 påverkas kostnaderna för de alternativa
institutionerna i samma riktning när de yttre faktorerna förändras, men påverkan
skiljer sig åt storleksmässigt.

När hänsyn tas till flera faktorer blir analysen mer komplex. Grundprincipen
måste ändå alltid vara densamma: För att avgöra den institutionella effektiviteten
fordras en jämförande analys mellan reella institutionella alternativ. Enbart det
faktum att t.ex. koncessionsprövning av markanvändning är kostsam saknar
preskriptivt värde, då kostnaderna för de relevanta alternativen kan vara ännu
högre. De här företagna analyserna ger konkreta belägg för den teoretiska dis-
kursen i avsnitt 5.2.3. En inte ovanlig uppfattning just i tillåtlighetsfrågan illu-
streras emellertid av följande uttalande:

”För varje ny verksamhet som lägges under koncessionstvång, fordras en ny eller utbyggd
övervakningsorganisation för att detta tvång ska bli effektivt. Råder knapphet på produkti-
va resurser, innebär detta med nödvändighet en överflyttning av personal och anläggningar
från den produktiva till den improduktiva delen av samhället, och resurserna för produk-

                                                     
10 Med n antal parter fordras (n2/2 - n/2) antal träffade avtal, vilket motsvarar antalet relatio-
ner.
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tion minskar ytterligare. Vanligen uppstår också den effekten att de berörda, om de kan,
tvingas avsätta tid och energi för att förhandla och argumentera med den koncessionsgi-
vande myndigheten.” (Strömholm, 1992 s. 164)

Den ovan beskrivna modellen kan istället sammanfattas så att för markanvänd-
ningskonflikter där förhandlings- och avtalskostnaderna är lägre än beslutskost-
naderna allokerar parterna mark- och vattenresurserna effektivast på egen hand.
Ett offentligt avgörande bör då endast fylla funktionen att definiera och precise-
ra de omtvistade fastighetsfunktionerna. Efter individualisering kan rättsliga
transformeringar åstadkommas genom förhandlingar och avtal. När förhand-
lings- och avtalskostnaderna är högre än beslutskostnaderna bör den slutliga
resursallokeringen ske genom ett offentligt avgörande; en tillstånds- eller kon-
cessionsprövning.

Med tanke på de skiftande fysiska och tekniska egenskaper olika markan-
vändningar uppvisar talar en effektiv helhetslösning därför i riktning mot ett
kombinerat system.

Ser vi till det svenska systemet med administrativ tillåtlighetsprövning är
detta tillämpligt för de i lag angivna markanvändningsändamålen. Föregående
analyser ger stöd för uppfattningen att förhandlings- och avtalskostnaderna är
som högst i dessa situationer. För övriga markanvändningar fordras emellertid
ingen tillåtlighetsprövning ex ante. Då inga legala inskränkningar föreligger står
det markägare fritt att genomföra dessa markanvändningar själv, eller överlåta
och upplåta dessa fastighetsfunktioner till andra intressenter.11

Man bör dock uppmärksamma att denna rätt inte är obegränsad, utan
kringskärs av grannelags- och skadeståndsrättsliga bestämmelser. Den granne-
lagsrättsliga regleringen i jordabalken innebär att fastighetsägare och andra som
utnyttjar en fastighet ska visa skälig hänsyn till omgivningen. Vid konflikt kan
talan om förbud mot viss verksamhet väckas vid allmän domstol. Mot miljöfar-
liga verksamheter kan talan om förbud, skyddsåtgärder eller andra begränsning-
ar av verksamheten väckas vid miljödomstolen enligt miljöbalken. Ska-
deståndsfrågor hanteras också i miljöbalken när verksamhet på en fastighet
orsakar skador på omgivningen genom olika former av mark-, vatten- och luft-
föroreningar, buller, skakningar eller andra liknande störningar. Den som vill
framställa anspråk på ersättning kan väcka talan vid miljödomstolen.

För markanvändningskonflikter av dessa slag anvisas således en institutionell
lösning av ex post-typ. Parterna kan genom förhandlingar och avtal allokera
mark- och vattenresurserna på egen hand. Är detta inte möjligt kan offentlig
prövning avseende förbud, reglering eller ersättning för skador anhängiggöras.

Det svenska systemet som helhet kan därmed karaktäriseras som ett kombine-
rat system; ex ante-prövning av vissa i lagen angivna markanvändningar, ex
post-prövning för övriga markanvändningar där parterna inte kan lösa konflikten

                                                     
11 Detta följer av att äganderätten till fast egendom är negativt bestämd i svensk rätt, vilket
nämndes i kapitel 2.
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avtalsvägen. Analyserna antyder också att den effektiva institutionella lösningen
ligger i en kombination av ex post- och ex ante-system. Den väsentliga fråge-
ställningen blir därmed inte vilken av de två institutionerna som bör väljas, utan
var gränsen mellan dessa två bör dras.

6.3 Initieringsformer

De administrativa förfaranden som behandlades i avsnitt 6.2 avsåg prövningar
efter enskilt initiativ. Något som också utmärker de administrativa förfarandena
är de prövningar som sker efter officialinitiativ:

 Planering och byggande av allmänna vägar

Andra prövningar som kännetecknas av officialinitiativ är skydd av natur- och
kulturmiljö samt den kommunala markanvändningsplaneringen. Ett fåtal mark-
användningsprövningar kan dessutom initieras såväl genom enskilt- som offici-
alinitiativ:

 Planering och byggande av järnvägar

Ser vi till den materiellrättsliga sidan av dessa förfaranden med officialinitiativ,
innebär planer och beslut prövningar av tillåtlighet och lämplighet för markan-
vändningar med stor omgivningspåverkan. Beslutstypen är således densamma,
och resurserna uppvisar likartade fysiska och tekniska egenskaper, som de i
avsnitt 6.2 behandlade.

Exempelvis innebär fastställelseprövningen av arbetsplan för allmän väg en
central bedömning av företagets lämplighet från teknisk, ekonomisk och allmän
synpunkt, d.v.s. en allsidig avvägning av olika motstående intressen:

”Fastställelseprövningen ersätter i fråga om byggande av allmänna vägar den tillåtlighets-
prövning som skall ske enligt miljöskyddslagen i fråga om miljöfarlig verksamhet.” (prop.
1971:123 s. 124)

Vid planering och byggande av järnväg fyller järnvägsplanen samma funktioner
som arbetsplan för allmän väg. Processen fram till det färdiga plandokumentet är
utformad för att sammanställa information om och sammanväga skilda allmänna
och enskilda intressen (prop. 1995/96:2 s. 30-31).12

Även vid skydd och bevarande av värdefulla miljöer är avvägningar mellan
motstående allmänna intressen ett centralt inslag (prop. 1964:148 s. 25), medan

                                                     
12 Regeringens tillåtlighetsprövning, enligt miljöbalken, av allmänna vägar och järnvägar låg
före 1999 inom ramen för arbetsplane- respektive järnvägsplaneförfarandena. Regeringspröv-
ningen behandlas närmare under avsnitt 6.5.
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detaljplaneprocessen möjliggör motsvarande avvägningar för ett avgränsat geo-
grafiskt område (prop. 1985/86:1 s. 145).

Administrativa förfaranden efter officialinitiativ innefattar därmed inte någon
avvikande typ av avvägningar mellan olika markanvändningsintressen. De be-
rörda intressena representeras av ett stort antal individer, som i många fall är
svåra att identifiera. Att planavgörandena berör en vid och diffus krets belyses
särskilt av diskussionen om den konstitutionella gränsdragningen mellan för-
valtningsbeslut och normgivning som fördes vid tillkomsten av plan- och bygg-
lagen (prop. 1985/86:1 s. 87-93) samt lagen om byggande av järnväg
(prop. 1995/96:2 s. 38).

Det kan därför vara av intresse att mycket kort beröra de ekonomiska grun-
derna för officialinitiativets form i dessa situationer.

6.3.1 Officialinitiativ och kollektiva nyttigheter

Till att börja med kan markanvändningarnas och åtgärdernas karaktär av kollek-
tiva nyttigheter uppmärksammas. Kollektiva nyttigheter kan ses som ett special-
fall av positiva externa effekter som kännetecknas av icke-rivalitet samt icke-
exkluderbarhet vid konsumtion (Cooter & Ulen, 1988 s. 46-48). Att kollektiva
nyttigheter utgör ett utpräglat marknadsmisslyckande kommenterades i avsnitt
5.1.1 om välfärdsekonomin. Produktionen av kollektiva nyttigheter anses i detta
perspektivet vara ett typiskt offentligt ansvarsområde.

Vi kan ändå här relatera egenskaperna hos kollektiva nyttigheter till vad som i
avsnitt 6.2.1 sagts om fragmentariska värden och individuella incitament att
agera. Dessutom önskar jag nyansera synsättet att detta marknadsmisslyckande
påfordrar offentliga åtaganden genom att formulera de institutionella alternati-
ven i komparativa termer.

Vad gäller fragmentariska värden kan vi beskriva hur det ekonomiska utfallet
– intäkter, nyttor och kostnader – fördelar sig mellan den som tar initiativ till och
genomför markanvändningen, markägare i närmiljön samt gruppen av övriga
berörda. Samma rationellt baserade hinder mot att agera antas gälla som i tidiga-
re avsnitt:

Förväntad materiell nytta ≤ Förväntad processuell kostnad

Att fragmentariska positiva värden kan förhindra initiativ där transaktionskost-
naderna är höga har redan utretts. I de tidigare fallen med enskilt initiativ upp-
stod emellertid inte värdefragmentariseringen för den som vidtog en viss mark-
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användning; markförvärvaren eller kanske huvudmannen är en lämpligare be-
teckning i dessa sammanhang.

Även om kostnaderna för tillåtlighetsprövning och den följande verksamheten
kunde vara höga i situationerna med enskilt initiativ, förelåg goda möjligheter
för huvudmannen att tillgodogöra sig ett ekonomiskt överskott från markan-
vändningarna. De producerade nyttigheterna utgjorde s.k. privata nyttigheter. I
detta sammanhanget kan pekas på att det är inga stora kostnader förenade med
att begränsa tillgången till exempelvis mineraler, industriprodukter, elektrisk
kraft eller olja. Verksamheten kan finansieras med avgifter.

I situationer med kollektiva nyttigheter uppstår däremot problemet med frag-
mentariska värden även för den aktiva parten. Trots att det aggregerade värdet
för samhället kan vara positivt kommer transaktionskostnaderna för att genom-
föra och finansiera dessa nyttigheter genom avgifter att överstiga intäkterna. Det
saknas ekonomiska incitament för någon enskild individ eller företag att ta initi-
ativet.

Allmänna vägar utgör ofta regionala eller nationella kommunikationsstråk.
De betjänar större geografiska områden och förutsätter en hög tillgänglighet via
många på- och avfarter för ett optimalt utnyttjande. Detta leder dock till tekniska
och administrativa svårigheter att ta ut avgifter för tillhandahållande av väg-
tjänster.13 För markägare och andra i närmiljön kan tillgängligheten skapa stora
nyttoeffekter, vid sidan av störningar i form av buller, föroreningar och barriär-
effekter.

Bevarandet av värdefulla naturområden, såsom naturreservat, innebär liknan-
de svårigheter för utövaren att generera intäkter från markanvändningen. Nytto-
effekterna kan även uppstå för olika grupper utan att de ens besöker området.
Vid byggnadsminnesförklaring kan värdet av att bevara en kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelsemiljö i större utsträckning tillfalla omgivningen än själva
skyddsobjektet. I många fall är det inte tillträdet till utan närvaron av objektet
som skapar det största värdet. De informations- och samordningsfördelar som
genereras vid detaljplaneläggning ökar säkerheten vid investeringar inom – men
även utom – planområdet.

Planering och byggande av järnvägar karaktäriseras av tvåfaldig initierings-
form; enskilt- och officialinitiativ. I övrigt kan likheterna mellan vägplanering
och järnvägsplanering på goda grunder tyckas påtagliga.14 Emellertid blir exklu-
derbarheten den speciella egenskap som skiljer markanvändningarna åt. All-
männa vägar bör, som nämndes, vara öppna och tillgängliga för alla trafikanter,

                                                     
13 Tidigare kunde avgifter endast tas ut genom manuella vägtullar. I ljuset av den elektroniska
teknikutvecklingen förändras troligen detta. Elektroniska tullar med s.k. smart cards och GPS-
teknik kan möjliggöra avgiftsfinansiering av vägtjänster till låga systemkostnader. I ett framti-
da scenario är en institutionell förändring i riktning mot ”vägkoncession” kanske inte orimlig.

14 Likheterna lades i ett tidigare lagförslag (Ds 1989:69) till grund för införandet av en sär-
skild banrätt, vilken hade samma rättsliga konstruktion som vägrätten.
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åtminstone upp till kapacitetstaket. Detta gäller inte för järnvägen som av tek-
niska skäl har en naturligt begränsad tillgänglighet. Järnvägsdriften fordrar sta-
tioner för av- och påstigning för personer respektive lastning och lossning av
gods. De tekniska förutsättningarna för järnvägsbyggaren att tillgodogöra sig ett
värdemässigt överskott från markanvändningen är lätta att se.

Det enskilda initiativet synes således dominera för markanvändningar som före-
ter sådana fysiska och tekniska egenskaper att ett ekonomiskt överskott kan
tillgodogöras av huvudmannen. I övriga fall anvisas officialinitiativ.

Anlägger vi ett komparativt perspektiv är detta emellertid ingen självklarhet.
Officialinitiativet möjliggör visserligen sådana markanvändningar som erfordrar
alternativa finansieringsformer. Detta kan medföra att stora materiella värden
skapas i samhället. Men den offentliga organisationen och beslutsprocessen
konsumerar samtidigt processuella resurser. Om dessa processuella kostnader
för det offentliga ansvaret ska vara institutionellt sett berättigade, fordras att den
materiella värdeökningen överstiger de högre processkostnaderna.

Den relevanta jämförelsen ska således göras mellan materiella och processu-
ella kostnader både i alternativet med enskilt initiativ och i alternativet med
officialinitiativ. Den initieringsform som minimerar summan av dessa kostnader
blir därvid den institutionellt sett effektiva.

6.4 Utredningsaspekterna

Allt beslutsfattande förutsätter ett underlag, innefattande förutsättningar, be-
slutsalternativ och konsekvenser. Data av vitt skilda slag måste produceras eller
sammanställas, bearbetas, analyseras och struktureras till en information som är
relevant för den slutliga avvägningen mellan de aktuella markanvändningsin-
tressena. Produktionen av information är således förenad med kostnader.

Den ekonomiska målsättningen bör härvid vara att organisera utredningsför-
farandet så att ett tillfredsställande beslutsunderlag erhålls till lägsta möjliga
kostnad. Optimal kvantitet och kvalitet i underlaget följer av avvägningen mel-
lan materiella och processuella kostnader. Resurser bör investeras i utrednings-
materialet till dess att det materiella värdet på marginalen uppvägs av de proces-
suella kostnaderna. Detta illustrerades tidigare i figur 5.4.

Var den optimala utredningsnivån ligger i ett konkret ärende faller utanför
arbetets syfte.15 Om vi däremot tar denna nivå för given, kan problemet formule-
ras som att finna den förfaranderättsliga utformning som minimerar de proces-
suella kostnaderna för att producera denna information. Vad som därvid kom-
mer att ägnas särskild uppmärksamhet i de följande avsnitten är utredningsplik-
tens fördelning mellan myndighet och part samt de former och metoder som

                                                     
15 Edelstam (1995) har genomfört en rättsvetenskaplig studie med denna inriktning.
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anvisas för utredningens bedrivande. Utredningsaspekterna kommer dock inte
att behandlas slutgiltigt här eftersom tydliga korrelationer finns till myndigheter-
nas sammansättning. Komplettering och fördjupning av utredningsegenskaperna
sker därför under avsnitt 6.5.

6.4.1 Den förvaltningsrättsliga officialprincipen

Med utredningspliktens fördelning avses ansvaret för framtagandet av informa-
tion i sakfrågan. Sakfrågan avser de faktiska omständigheterna i ett ärende, vil-
ken ska särhållas från rättsfrågan som innefattar tolkning och tillämpning av
lagen. Rättsfrågan åvilar alltid myndigheten, en generell princip som gäller såväl
förvaltningsmyndigheter som domstolar.

Utredningspliktens fördelning i sakfrågan är i vissa delar noga reglerad i lag-
stiftningen om planering och markåtkomst. Exempelvis anges krav på ansök-
ningshandlingars innehåll och utformning, ansvaret för upprättande av planer,
miljökonsekvensbeskrivningar och andra dokument. Bestämmelser finns där
någon aktör åläggs höra vissa remissinstanser, hålla samråd med organisationer
eller andra grupper, inhämta viss myndighets godkännande, informera och un-
derrätta berörda genom kungörelser etc.

Dessa specialbestämmelser preciserar och kompletterar de konstitutionella
och förvaltningsrättsliga grunderna för myndigheternas ärendehandläggning.
Dessa grundläggande bestämmelser återfinns i olika författningar, beroende på
det offentliga organets sammansättning. För att komma vidare i framställningen
fordras således redan här att myndigheternas sammansättning uppmärksammas
något.

I de administrativa förfarandena förekommer i huvudsak tre typer av myndig-
heter vid utredning och beslut:

 Förvaltningsmyndigheter
 Regeringen
 Kommunala församlingar, nämnder och förvaltningar

Förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden regleras i förvaltningsla-
gen, som dock är subsidiär i förhållande till speciallagstiftningen.16 Begreppet
förvaltningsmyndighet ansluter till regeringsformens betydelse, vilken särskiljer
tre typer av offentliga organ; beslutande församlingar, domstolar och förvalt-
ningsmyndigheter (prop. 1985/86:80 s. 57). Som förvaltningsmyndigheter räk-
nas därmed centrala myndigheter under regeringen såsom Banverket, Vägverket

                                                     
16 Förvaltningslagen kompletteras av verksförordningen samt s.k. myndighetsinstruktioner.
Genom interna arbetsordningar preciserar myndigheterna själva sin organisation, handlägg-
ningsrutiner och delegering av beslutsrätten.
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och Lantmäteriverket, regionala statliga förvaltningsorgan som länsstyrelser
samt kommunala nämnder med tillhörande förvaltningar.17

För utredning eller beredning av ärenden åläggs förvaltningsmyndigheterna
vissa skyldigheter. Bestämmelser finns om serviceskyldighet (4 §), remiss (13 §)
och kommunikationsplikt (16-17 §§). I övrigt är förvaltningslagen sparsam med
explicita stadganden om utredningspliktens fördelning mellan parter och myn-
dighet. I allmänhet brukar dock den s.k. officialprincipen vara huvudregel inom
förvaltningen (Hellners & Malmqvist, 1999 s. 53-54). I sin renodlade form inne-
bär officialprincipen att myndigheten ska ombesörja att utredningen i ärendet
blir så fullständig som erfordras för ett riktigt beslut, samt att myndigheten ska
besluta i ärendet utan att vara bunden av parternas processhandlingar. Parterna
har således en relativt passiv roll under beredningen av förvaltningsärenden.

Officialprincipen är inte lagfäst, trots att sådana förslag förts fram, eftersom
den i egenskap av allmän grundprincip åtföljs av flera undantag och begräns-
ningar med hänsyn till de enskilda ärendenas olika beskaffenhet. Vid förvalt-
ningslagens tillkomst uttalade departementschefen att:

”Sedan länge anses det vara en närmast självklar eller underförstådd grundsats att dessa
myndigheter är skyldiga att se till att deras ärenden blir tillräckligt utredda. Hur långt den-
na skyldighet närmare bestämt sträcker sig och hur uppgiften att skaffa utredningen bör
fördelas mellan myndigheten och den som är part i ärendet kan inte anges generellt utan
beror på ärendets karaktär.” (prop. 1985/86:80 s. 19)

Myndighetens utredningsansvar är således beroende av frågans natur. I sin fulla
vidd anses officialprincipen endast gälla i de fall när myndigheten på egen hand
- ex officio - anhängiggör ett ärende. I ärenden där enskild part önskar utverka
en förmån, exempelvis ett tillstånd eller en dispens, modifieras principen så att
den sökande måste visa att förutsättningarna för ett positivt beslut är uppfyllda.
Myndighetens utredningsplikt begränsas då till att ge anvisningar om vilka
kompletterande uppgifter som behövs (Ragnemalm, 1992 s. 55-56). Här finns en
tydlig koppling till initieringsformen, vilket jag återkommer till nedan.

Regeringen omfattas inte av begreppet förvaltningsmyndighet. Tanken vid för-
valtningslagens tillkomst var emellertid att regeringens förvaltningsärenden i
möjligaste mån skulle handläggas enligt samma regler som gäller för underord-
nade myndigheter (prop. 1985/86:80 s. 57). Ett fåtal handläggningsregler för
regeringen finns i regeringsformen (7 kap.), bl.a. om remisstvång och kommu-
nikation.18 De knapphändiga bestämmelserna speglar intentionen att varje re-

                                                     
17 För kommunala myndigheter finns vissa begränsningar i förvaltningslagens tillämplighet
(FL 31-33 §§).

18 Ytterligare bestämmelser om ärendehantering finns i departementsförordningen och i de-
partementens interna arbetsordningar.
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gering själv ska kunna bestämma över sina arbetsformer då dessa kan behöva
växla efter regeringens typ (Holmberg & Stjernquist, 1980 s. 224).

Inte heller kommunfullmäktige omfattas av förvaltningslagens bestämmelser.
Istället gäller då de grundläggande reglerna om kommunernas organisation och
verksamhet i kommunallagen (5-6 kap.). Bl.a. stadgas om beredningstvång för
ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Den ledande rollen och det yttersta
ansvaret för beredningen av dessa ärenden ligger på kommunstyrelsen. Kommu-
nallagen ger i övrigt få direkta anvisningar om ärendehandläggningen under
utredningsskedet, vilket är en följd av lagstiftarens strävan att vidga kommuner-
nas frihet att organisera den egna verksamheten.19 Ett grundläggande krav på
beredning ansågs vara nödvändigt, men av effektivitetsskäl borde de närmare
formerna kunna varieras efter behoven i det enskilda fallet (prop. 1990/91:117
s. 81-83).

Eftersom beredningen i normalfallen sker på nämnd- eller förvaltningsnivå
kommer förvaltningslagen att bli tillämplig under utredningsskedet. Detta som
en följd av att kommunallagen saknar explicita bestämmelser som avviker från
förvaltningslagens subsidiärt gällande handläggningsregler under utredningen.

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att samma allmänna grundprincip
tycks gälla för utredningspliktens fördelning oberoende av myndighetens sam-
mansättning - officialprincipen med de modifieringar som följer av ärendenas
beskaffenhet. Hur dessa begränsningar utformats i speciallagstiftningen konkre-
tiseras lämpligen med ett par exempel. Eftersom initieringsformen är av betydel-
se bör ett representativt ansökningsärende – koncessionspliktig rörledning – ges
särskild uppmärksamhet. Detta kan sedan relateras till planering och byggande
av allmän väg, där officialprincipen gäller utan begränsningar.

Ett koncessionsärende för rörledning inleds formellt med en ansökan till Statens
energimyndighet. Kraven på ansökningshandlingarnas innehåll och formerna för
upprättandet är omfattande.20 Den skriftliga ansökan ska bl.a. innehålla uppgifter
om:

 Berörda fastigheter samt ägare och rättighetshavare
 Markanvändning och planförhållanden i området
 Inverkan på allmänna och enskilda intressen
 Tekniska och ekonomiska analyser av verksamheten
 Miljökonsekvensbeskrivning

                                                     
19 För kommunfullmäktige sker detta i en arbetsordning, medan nämndernas arbetsformer
preciseras i reglementen.

20 Redogörelsen utgår från bestämmelserna i lagen om vissa rörledningar med tillämpnings-
förordning samt miljöbalken (6 kap.).
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Till ansökan ska dessutom fogas kart- och utredningsmaterial som åberopas till
stöd för ansökan. Kraven på innehåll i handlingar och förfarande vid upprättan-
det medför att långtgående undersökningar, projektering och samråd åligger
ledningshavaren under en förberedande fas som kan sträcka sig över flera år
(Fritjofsson & Varnäs, 1982).

Energimyndigheten har som myndighet det övergripande ansvaret för att det
utredningsmaterial som erfordras tillförs ärendet innan beslut fattas. Gentemot
sökanden åligger det myndigheten att förelägga sökanden att åtgärda brister i
ansökningsmaterialet, med påföljd att ansökan annars kan avvisas.

I övrigt ska Energimyndigheten tillföra relevant information för att skydda
och tillgodose markpolitiska och andra allmänna intressen som är aktuella. Här-
vid gäller förvaltningslagens regler om remiss och kommunikation. Yttrande ska
alltid inhämtas från kommun och länsstyrelse. Energimyndigheten ska också
kungöra ansökan för att möjliggöra erinringar mot företaget hos en bredare all-
mänhet.

Det kan noteras att Energimyndigheten under utredningen inte är bunden av
den utformning och det innehåll som ansökningshandlingarna getts. Frågan om
tillåtlighet och lämplighet kan prövas förutsättningslöst beroende på den infor-
mation som tillförs ärendet genom samråd, kungörelse m.m. Ett positivt beslut i
koncessionsärendet kan förenas med de villkor som anses erforderliga för att
skydda allmänna intressen och enskild rätt. Dessa villkor kan innefatta särskilda
krav på skyddsåtgärder avseende säkerhets-, hälso-, miljö- eller hushållnings-
aspekter. Ett speciellt villkor är rätten för staten att delta i verksamheten.

Energimyndigheten avgör dock inte ärendet slutgiltigt, utan överlämnar det
sammanställda utredningsmaterialet till regeringen med ett eget ställningstagan-
de.

Dessa modifieringar och begränsningar av officialprincipen som sker i rörled-
ningsexemplet kan ställas mot ett typiskt utredningsförfarande i ärenden efter
officialinitiativ; planering och byggande av allmän väg.

Vägverkets beslut att bygga väg föregås normalt av den långsiktiga strategis-
ka vägplaneringen, vilken redovisas i den nationella väghållningsplanen. Förut-
sättningarna för den fortsatta vägplaneringen klarläggs i en förstudie som upp-
rättas av väghållaren.21 Visar förstudien att alternativa vägsträckningar behöver
utredas närmare sker detta i en vägutredning, som utgör underlag för val av
vägkorridor och trafikteknisk standard.

Genom remisser och samråd under de olika faserna kan myndigheter, organi-
sationer och allmänheten ges tillfälle att framföra synpunkter och kunna påverka
vägens omfattning, lokalisering, utformning och miljöpåverkan. En miljökonse-
kvensbeskrivningen ska också upprättas och godkännas innan den kungörs och

                                                     
21 Redogörelsen utgår från bestämmelserna i förordningen om nationell väghållningsplan,
väglagen, vägkungörelsen samt miljöbalken 6 och 17 kap.
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ställs ut tillsammans med övriga delar av vägutredningen för att ge allmänheten
tillfälle att yttra sig.

I de fall regeringen ska pröva vägens tillåtlighet sker detta med vägutred-
ningen som beslutsunderlag. Vägverket ska då med ett eget yttrande överlämna
det samlade planeringsunderlaget till regeringen. Det kan noteras att Vägverket
har ett uttalat ansvar för att detta underlag är tillräckligt för regeringens tillåtlig-
hetsprövning (VägK 23b §).

Arbetsplanen utgör den sista länken mellan systemplanering och byggpro-
jektering. Väghållningsmyndigheten ska i arbetsplanen ange den mark som be-
höver tas i anspråk, fördjupa miljökonsekvensbeskrivningen samt redovisa övri-
ga uppgifter som behövs för att genomföra vägprojektet.

Väghållningsmyndigheten ska normalt kungöra och ställa ut det upprättade
arbetsplaneförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen för allmänhetens
granskning. Efter att ha inhämtat länsstyrelsens yttrande ska väghållaren, med ett
eget ställningstagande, överlämna arbetsplanen och inkomna anmärkningar till
Vägverket. Om länsstyrelsen förordat planen och Vägverket godtar denna, sker
fastställelse. I övriga fall hänskjuts ärendet till regeringens prövning.

Inför fastställelsen har således Vägverket och dess regioner ansvaret för att
inventera och sammanställa transportbehov, trafiksäkerhetsmål, konsekvenser
för övriga samhällsintressen, tekniska alternativ, samhällsekonomiska och före-
tagsekonomiska kostnader samt enskilda intressenters synpunkter. Noggrann-
heten i uppgifterna ska vara så hög att arbetsplanen i sin helhet kan följas utan
att annat än oväsentliga avvikelser behöver göras. Det samlade beslutsunderlaget
ska vara heltäckande (jfr prop. 1971:123 s. 122-127).

6.4.2 Utredningsplikt och utredningsformer

Av naturliga skäl är de anvisade formerna för utredningens bedrivande avhängi-
ga frågan om vem som har det utredande ansvaret. Det finns således ett nära
beroendeförhållande mellan utredningsplikt och utredningsformer. Ändå önskar
jag inledningsvis försöka hålla isär de två aspekterna och börjar med att belysa
utredningspliktens fördelning.

Av de två tidigare exemplen framgår att en stor mängd information av olika
slag ska införskaffas under utredningsskedet. En genomgående princip är att det
övergripande utredningsansvaret i grunden alltid ligger hos myndigheten. Sö-
kanden – eller markförvärvaren – kan tilldelas uppgifter, t.ex. förebringande av
visst utredningsmaterial, men det är aldrig fråga om att markförvärvaren själv
disponerar över ärendets behandling och omfång eller vilken information som
ska ligga till grund för den slutliga prövningen.

Det samlade utredningsmaterialet är av skiftande art. Genom att göra en grov
indelning av informationens karaktär kan en enkel struktur erhållas för att be-
skriva utredningspliktens fördelning, både vid enskilt initiativ och officialinitia-
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tiv. Mycket förenklat kan det samlade informationsmaterialet i beslutsunderlaget
delas in i:

 Teknisk-ekonomisk information
 Social-ekonomisk information

Med teknisk-ekonomisk information avser jag sådan information som typiskt sett
är företagsrelaterad. Företagsekonomisk information är en fullt passande be-
teckning i sammanhanget som jag emellertid av nedan redovisade skäl valt att
inte begagna. En stor del av den teknisk-ekonomiska informationen fordrar spe-
cialistkunskaper inom det aktuella verksamhetsområdet. Det kan t.ex. röra sig
om geoteknisk, kemisk, biologisk, byggteknisk eller marknadsekonomisk kun-
skap.

För att ansluta till exemplen med rörledning och allmän väg faller naturligt
kostnader för anläggning och drift av alternativa sträckningar och tekniska ut-
formningar inom denna informationsklass. De företagsrelaterade intäkterna är
också en betydelsefull post, men även intrång och olägenheter i den befintliga
fastighets- och rättighetsstrukturen eftersom dessa ska ersättas. Man kan säga att
den teknisk-ekonomiska informationen speglar markförvärvarens värdering av
alternativa valmöjligheter, men saknar till stora delar de samhälleliga värdering-
ar som representeras av gruppen övriga berörda individer, d.v.s. de externa ef-
fekterna.

Återverkningarna i övriga delar av ekonomin motsvarar istället vad jag be-
nämner social-ekonomisk information, d.v.s. information om de externa effek-
terna samt hur dessa värderas av de individer i samhället som berörs på annat
sätt än genom marknadstransaktioner.22 Eftersom kretsen av övriga berörda kan
vara omfattande vid tillåtlighetsprövningar inom administrativa förfaranden kan
den sociala-ekonomiska informationen sägas utgöra kärnan i de administrativa
utredningsmomenten.23 Samtidigt är möjligheterna att producera, sammanställa
och avväga de berörda individernas uppfattningar långt ifrån perfekta. Just svå-
righeterna att erhålla denna centrala informationsklass uppfattar jag själv som en
grundläggande förklaring till förfarandereglernas utformning vid administrativa
prövningar. Det senare återkommer vi till i kapitlets följande avsnitt.

I figur 6.3 redovisas hur utredningsplikten fördelar sig mellan myndigheten
och markförvärvaren. Som framgår ligger alltid ansvaret för den sociala-
ekonomiska informationen på myndigheten oberoende av initieringsform. Det

                                                     
22 Motivet för att inte använda begreppsparet företags- respektive samhällsekonomisk infor-
mation är en strävan att undvika överlappning, då samhällsekonomisk information även in-
nefattar företagsrelaterad information.

23 Det kan påpekas att utredningsperspektivet vid administrativa prövningar alltid är sam-
hällsekonomiskt, vilket kan jämföras med de båtnadsbegrepp som föreskrivs vid förrättningar
enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen samt helt saknas i flertalet rättegångs-
förfaranden.
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utredningsansvar som följer av initieringsformen är istället framtagandet av den
teknisk-ekonomiska informationen. Vid enskilt initiativ faller detta ansvar på
markförvärvaren, medan officialinitiativet innebär att myndigheten utöver den
sociala-ekonomiska informationen också ansvarar för den teknisk-ekonomiska
informationen.

Myndighet Markförvärvare

Teknisk-ekonomisk
information

Social-ekonomisk
information

Alltid Aldrig

Endast vid
officialinitiativ

Endast vid
enskilt initiativ

Figur 6.3: Fördelning av utredningsplikt mellan myndighet och markförvärvare.

Det är därvid dags att studera de ekonomiska konsekvenserna av matrisen i figur
6.3. Vad gäller utredningspliktens fördelning ligger det nära till hands att upp-
märksamma den tidigare nämnda analogin med det produktionstekniska per-
spektivet. Vi har två aktörer som kan tilldelas uppgiften att anskaffa ett givet
beslutsunderlag. Det är inte ett orimligt antagande att en viss grad av substituer-
barhet föreligger mellan dessa två ”insatsfaktorer” för att nå det önskade
”produktionsresultatet”. Kostnader för att ta fram olika slags information kan
dock skilja sig åt mellan aktörerna. Det gäller därför att finna den kostnadsmi-
nimerande mixen av utredningsinsatsernas fördelning mellan dessa

Allmänt följer av detta att lagstiftningen, i effektivitetshänseende, bör lägga
förpliktelserna att anskaffa utredning på den aktör som till lägst kostnader kan
bära dem. Detta synbart triviala påstående kan utvecklas i flera avseenden, men
här nöjer vi oss med att belysa utredningskostnaderna ur två perspektiv:

 Tekniska kostnader för att producera information
 Ekonomiska eller andra incitament att producera information

De tekniska kostnaderna beror på tillgången till befintlig kunskap, möjligheterna
att producera och sammanställa ny information, tillgången till teknisk och annan
utrustning m.m.

Utöver en potentiell möjlighet att tillhandahålla information fordras även en
bevekelsegrund att investera de nödvändiga resurserna för att producera besluts-
underlag. Denna kan utgöras av ett ekonomiskt vinstintresse samt andra legalt
eller socialt betingade motivationsgrunder.
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Beroende på aktörernas skiftande bevekelsegrunder följer att den framtagna
informationen kan vara av varierande kvalitet. Exempelvis kan markförvärvaren
tänkas koncentrera utredningsinsatserna till sådan information som stöder ansö-
kan. Myndigheten kan å andra sidan välja att avsluta utredningsinsatserna och
fatta beslut på ett underlag som mer allmänt är bristfälligt. Detta tillför ännu en
dimension i analyserna, nämligen kostnaden för att kontrollera och granska
kvaliteten på den information som läggs till grund för prövning och beslut.

Markförvärvaren besitter för de här aktuella markanvändningarna normalt nå-
gon form av specialistkunskap. Det torde inte förekomma att enskilda för privat
bruk önskar dra fram en koncessionspliktig rörledning eller elektrisk stark-
strömsledning, bygga en större järnväg eller bearbeta mineralfyndigheter. Dessa
markanvändningar bedrivs istället i form av yrkesmässig verksamhet, av vilket
följer att en hög kompetens och teknisk beredskap kännetecknar sökanden i
tillåtlighetsprövningarna. Den teknisk-ekonomiska informationen torde därmed
till lägre kostnader kunna produceras av markförvärvaren genom att denne be-
finner sig ”närmare” de tekniska, fysiska och företagsekonomiska fakta i ären-
det.

Att markanvändningsförändringen ingår som ett led i en vinstgenererande
yrkesverksamhet innebär vidare att de ekonomiska incitamenten skapar en moti-
vationsgrund för kostnadseffektiva utredningsinsatser. Markförvärvaren investe-
rar resurser i utredningen så länge den förväntade nyttan överstiger dessa kost-
nader, vilket är ekonomiskt riktigt. Vi bör dock hålla i minnet att nyttan för
markförvärvaren är relaterad till det egna företaget snarare än samhället i stort.
Ekonomiska vinstintressen kan därför föranleda en skevhet i utredningsmateri-
alet till sådan information som befrämjar företagets interna målsättningar snara-
re än samhällets.

En preskriptiv synpunkt i sammanhanget kan vara att, för det första, begränsa
markförvärvarens utredningsplikt till sådana uppgifter som till rimliga resurser
går att kontrollera med avseende på riktigheten. För det andra bör utrednings-
förfarandet i övrigt utformas så att informationen tas fram och dokumenteras i
viss form för att möjliggöra insyn från myndighet och övriga berörda både i
process och material.24

Exempel på sådana utredningsformer är upprättandet av den obligatoriska
miljökonsekvensbeskrivningen med samråd, kungörelse, utställning och god-
kännande. Kraven på samråd med kommunala och statliga myndigheter i övrigt
är omfattande. För annan järnvägsbyggare än Banverket tillkommer dessutom
utställning av förslaget till järnvägsplan.

Att markförvärvarens utredningsplikt koncentreras till den teknisk-
ekonomiska informationen kan alltså delvis motiveras utifrån de tekniska kost-

                                                     
24 För grövre fall av desinformation kan sökanden dömas för bedrägeri (BrB 9 kap. 1 §).
Lämnande av oriktig uppgift kan leda till skadeståndsskyldighet (SkL 2 kap. 1 §).
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naderna för att producera informationen, men också för att öka möjligheterna
och minska kostnaderna för att kontrollera kvaliteten i utredningsmaterialet.

Det centrala beslutsunderlaget vid tillåtlighetsprövningar utgörs emellertid av
den sociala-ekonomiska informationen. Som vi återkommer till nedan ställer
erhållandet av sådan information mycket speciella krav på förfarandet. För en
enskild markförvärvare torde kostnaderna för att erhålla tillförlitlig utredning i
dessa avseenden vara närmast oöverstigliga. Det är istället en:

”... lämpligare ordning att sökandens utredningsplikt begränsas till de privatekonomiska
kalkyler och andra utredningar han med sina egna informationsmöjligheter rimligen kan
och bör utföra. Den överordnade samhälleliga kalkylen och andra samhälleliga utredningar
bör däremot utföras av beredningsmyndigheten.” (prop. 1977/78:86 s. 78)

De externa effekterna från de aktuella markanvändningarna är vidsträckta och
berör ett mycket stort antal individer. Att mäta, samla in, sammanställa, värdera
och avväga de berörda individernas uppfattningar i varje ärende kan endast
genomföras till höga processuella kostnader. Denna informationsproblematik
med de åtföljande transaktionskostnaderna var ett viktigt argument för ex ante-
systemets effektivitet i avsnitt 6.2.

Det är därför av största vikt att utforma förfarandet så att denna information
kan nå beslutsfattaren till så låga kostnader som möjligt. Med hänsyn till de
fragmentariska värdena är det dessutom önskvärt att möjliggöra informations-
och kommunikationsformer där kostnaden för de berörda att signalera sin upp-
fattning är tillräckligt låg för att överkomma ekonomiska och andra hinder för
att aktivera sig. Om vi återvänder till den beslutsteoretiska modellen i figur 5.4
är det inte orimligt att den optimala informationsnivån vid beslut är, relativt sett,
låg i dessa ärenden. Den processuella kostnadsfunktionen är brant, och avgöran-
dena kommer att karaktäriseras av betydande materiella kostnader, även om
dessa är fördelade i mindre fragment över många individer.

Ansvaret för den sociala-ekonomiska informationen ligger på myndigheten.
Den beredande myndigheten besitter en hög allmänkompetens inom den sam-
hällssektor sakfrågan gäller, men framför allt har det offentliga organet en unik
institutionell ställning i samhället, något vi återkommer till i avsnitt 6.5. 25

I motsats till markförvärvaren förutsätts myndigheten i sin roll vara ojävig,
d.v.s. sakna ekonomiska eller andra intressen i ärendet. Handläggningen av
ärendet grundar sig istället på en i lag tilldelad kompetens. Beredningsuppgiften
syftar till att bevaka och tillgodose de allmänna intressena i ärendet. Med ett
kontraktsteoretiskt statsperspektiv kan myndigheten sägas representera den
sammantagna gruppen övriga berörda, vilka till följd av transaktionskostnader
inte själva kan bevaka sina intressen.
                                                     
25 I sina myndighetsinstruktioner har bl.a. Energimyndigheten, Vägverket och Banverket i
egenskap av centrala förvaltningsmyndigheter ett uttalat sektorsansvar för energi-, väg- re-
spektive järnvägssystemet. De åläggs där verka för att de politiska målsättningarna inom den
egna sektorn uppnås.
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Om myndighetens roll är att bevaka och koordinera de fragmentariska värde-
na i prövningen leder detta naturligt in på frågan om de berörda individernas
styrning, kontroll och granskning av myndigheten självt. Frågan berördes något i
avsnitt 5.4.3. Koncentrerar vi här intresset till förfarandereglerna i speciallag-
stiftningen kan följande tes formuleras: Genom att i lag specificera utredningens
moment och former erhålls en indirekt styrning av beslutsunderlagets kvantitet
och kvalitet. Momenten och formerna styr nämligen det informationsflöde som
når den handläggande myndigheten. Utredningsprocessen möjliggör också kon-
troll och granskning både från markförvärvarens sida och från den mer diffusa
gruppen övriga berörda.

Det kanske mest slående i de administrativa utredningsreglerna är den vid-
sträckta spridning och tillgänglighet som karaktäriserar beredningsprocessen.
Reglerna om tidigt samråd, förfarandet vid miljökonsekvensbeskrivningens
upprättande med kungörelse och utställning, samt miljökonsekvensbedömning
med utökat samråd belyser tydligt lagstiftarens strävan att redan i ett inledande
skede vidga och underlätta för den krets som berörs av ett markanvändningsför-
slag att påverka beslutsunderlagets innehåll och form (jfr McCubbins, Noll &
Weingast, 1987).

”... myndigheter, organisationer, sakägare och allmänhet beredas tillfälle att framföra syn-
punkter och kunna påverka verksamhetens lokalisering och utformning samt innehållet i
och utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Därmed förstärks inflytandet för
myndigheter och allmänhet under planeringsstadiet och underlaget för den som skall upp-
rätta miljökonsekvensbeskrivningen breddas. För att informationen och samrådet skall
fylla sin funktion måste den, i likhet med det inledande samrådet med länsstyrelsen och
enskilda som särskilt berörs, komma in i ett tidigt skede, parallellt med planeringen av tek-
niska och ekonomiska frågor. Det måste ske innan exploatören har fattat beslut om inrikt-
ningen i stort av verksamheten och innan några låsningar har gjorts och projektet fått en
mera bestämd utformning.” (prop. 1997/98:45 s. 286-287).

Genom remiss till andra myndigheter och offentliga organ kan den fysiska pla-
neringen och sakkunskapen inom olika samhällssektorer samordnas och koordi-
neras. De remitterade myndigheterna har i dessa situationer en skyldighet att
tillhandahålla relevant och aktuellt beslutsunderlag.

Kravet på kommunikation, d.v.s. att sökanden ska ges tillfälle att yttra sig över
den information som tillförts beslutsunderlaget, fyller två funktioner. Dels ges
markförvärvaren en rätt till insyn och kontroll, dels tas den speciella teknisk-
ekonomiska kompetensen tillvara (jfr Bishop, 1990 s. 515-516).

Beslutsunderlaget består så gott som uteslutande av skriftliga dokument; an-
sökningar, förteckningar, planer, konsekvensanalyser m.m. Det skriftliga förfa-
randet i kombination med viss utsträckning i tiden underlättar framför allt för
gruppen övriga berörda att informera sig, ta ställning till och yttra sig över för-
slagen. Över huvud taget är skriftliga handlingar en förutsättning för det viktiga
utställningsmomentet, när en bredare allmänhet har möjlighet att granska och
lämna synpunkter på besluts- och planförslag.
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Det kan uppmärksammas att inkomna synpunkter i olika skeden av utred-
ningen genomgående ska dokumenteras i samrådsredogörelser, granskningsytt-
randen etc. I det slutliga beslutet ska redovisas i vilken utsträckning synpunkter-
na beaktats eller inte. Som en allmän förvaltningsrättslig princip ska alltid be-
slutsskälen också redovisas.

Det finns två viktiga förfaranderegler som kompletterar de ovan nämnda vid
administrativa prövningar; möjligheten att hänskjuta vissa ärenden till överord-
nad instans, liksom rätten att överklaga beslut. Dessa behandlas dock lämpligen
i sammanhang med myndigheternas sammansättning, avsnitt 6.5.

Kanalerna för information och påverkan är således omfattande i de administ-
rativa utredningsförfarandena. Enskilda ärenden ges ofta utrymme för debatt och
kritisk granskning i massmedia, främst lokal dagspress, radio och TV men vid
större projekt även på riksplanet. Massmedial uppmärksamhet har ofta stor ge-
nomslagskraft som kontroll- och styrinstrument för offentligt beslutsfattande
(Lundquist, 1992 s. 224-226).

En kort utvikning bör göras för de speciella förfarandeaspekter som gäller ut-
redning efter officialinitiativ. Officialinitiativet innebär att en enskild sökanden
saknas under beredningen. I vissa fall medför detta också att myndigheten själv
måste förena rollen som markförvärvare med sina åligganden i egenskap av
företrädare för gruppen övriga berörda, d.v.s. myndighetsrollen.

När myndigheten åläggs svara även för den teknisk-ekonomiska informa-
tionsproduktionen är således den kontrollfunktion som baseras på markförvärva-
rens ekonomiska vinstintresse, vid jämförelse med det enskilda initiativet, kraf-
tigt försvagad.

Detta innebär att den offentliga och lättillgängliga kontrollen och informatio-
nen från gruppen övriga berörda kan behöva förstärkas. Ett exempel finner vi i
momentet att ställa ut besluts- eller planförslaget för den bredare allmänhetens
granskning. Utställningsmomentet i denna form återfinns typiskt sett i utred-
ningsförfaranden efter officialinitiativ; Vägverket ställer ut arbetsplan, Banver-
ket ställer ut järnvägsplan och kommunerna ställer ut detaljplan, områdesbe-
stämmelser och fastighetsplan.26 Genom kungörelse och utställning kan en
mycket vid krets av intressenter kommuniceras utan att de berörda åsamkas
större kostnader för förfarandet:

”Den möjlighet till granskning av arbetsplanen som fastighetsägare, myndigheter och
andra får genom utställelseförfarandet är av största vikt för att enskild rätt och allmänna
intressen ska kunna tas tillvara.” (prop. 1971:123 s. 123)

                                                     
26 Vid miljöbalksreformen infördes ytterligare ett kontrollmoment i vissa beslutsprocesser –
obligatorisk regeringsprövning av större trafikanläggningar (prop. 1997/98:45 s.444-447).
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6.4.3 Sammanfattande kommentarer

Innan vi lämnar utredningsaspekterna i de administrativa förfarandena bör det
påpekas att något ekonomiskt övertygande skäl till att förlägga utredningsplikten
för den sociala-ekonomiska informationen på myndigheten ännu inte presente-
rats. Detta är dock min avsikt i följande avsnitt. I detta avsnitt om utrednings-
processen har jag istället försökt belysa och framhålla den påtagliga öppenheten
och offentligheten, liksom flexibiliteten i de administrativa utredningsförfaran-
dena.

Något som också utmärker de administrativa utredningsförfarandena är att
den legala regleringen ger uttryck för en lägsta eller miniminivå vad gäller myn-
dighetens insatser för att ta fram information. Få hinder finns mot att öka de
processuella ansträngningarna t.ex. genom ett eller flera vidgade samråd och
utställningar, eller till och med utnyttja massmedia som informationskanal. Offi-
cialprincipen i administrativa förfaranden kan sägas gynna den aktiva myndig-
heten.

Officialprincipen får också konsekvenser för den materiella sidan av pröv-
ningen. Myndigheten är under utredning och vid beslut inte bunden av formella
yrkanden eller andra processhandlingar, utan beslutsunderlag och avgörande kan
grundas på all tillgänglig information. Den administrativa myndigheten kan ex
officio utvidga ärendets omfattning, föra in villkor i avgörandet liksom samord-
na och sammanlänka skilda ärenden i en gemensam prövning.

Det flexibla, offentliga och lättillgängliga utredningsförfarandet vid administ-
rativa prövningar ger utrymme för ett fritt informationsflöde till och från de som
berörs av en viss markanvändningsfråga. De fria formerna och låga kostnaderna
för att delta i processen och utöva inflytande har givetvis också en baksida:
Styrning och inriktning på utredningsprocessen kan lätt hamna utanför myndig-
hetens kontroll.27 Välorganiserade intressegrupper kan genom kampanjer och
opinionsbildning skapa stor debatt i begränsade delfrågor. Det politiska inslaget
i beslutsmyndigheternas sammansättning kan komma att dominera över sakfrå-
gorna. Genom det öppna informationsflödet utgör därmed myndigheten en tyd-
lig måltavla för propaganda. Här finns uppenbarligen en korrelation mellan
tillgång till information och risken att utsättas för desinformation, vilket följande
avsnitt närmare behandlar.

                                                     
27 Alternativt kan processen hamna utanför de berördas deltagande och kontroll. Begreppet
förhandlingsplanering avser de olika former för samverkan mellan privata och offentliga
aktörer i samhällsbyggandet som rönt visst intresse på senare tid (bl.a. Cars & Snickars,
1994).
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6.5 Utrednings- och beslutsmyndigheternas sammansättning

Det kanske tydligaste särdraget hos administrativa förfaranden är inslaget av
politiskt valda representanter i flera myndigheters sammansättning. Den politis-
ka arenan utgör en speciell institutionell kontext, med viktiga konsekvenser för
styr-, kontroll- och motivationssystemen för beslutsfattarna. I detta avsnitt avser
jag först att studera de ekonomiska effekterna av det politiska systemets demo-
kratiska procedurer i form av allmänna val, men också konsekvenserna av lob-
bying från organiserade intressegrupper. Därefter kommer bl.a. de byråkratiska
expertstrukturernas liksom överklagandeinstitutets funktioner i sammanhanget
att klargöras.

6.5.1 Utformning av institutioner för kollektiva beslut

Som tidigare konstaterats intar den sociala-ekonomiska informationen en central
ställning i det materiella beslutsunderlaget vid administrativa prövningar. Den
sociala-ekonomiska informationen representeras av spridda, diffusa och frag-
mentariska värden. Frågan är då på vilket sätt de speciella politiska strukturerna
kan uppskatta dessa effektivt? Eller annorlunda formulerat: Vad gör de politiska
representanterna och byråkratiska experterna bättre lämpade att hantera allmän-
na intresseavvägningar, jämfört med de professionella experter vi möter i för-
rättning och rättegång?

Sökes svaret på denna fråga bland lagstiftarens motivuttalanden blir dessvärre
resultatet föga upplysande. De sparsamt förekommande motiveringarna av
exempelvis regeringens prövnings- och beslutsrätt kan sammanfattas i
punkterna:

 Förekomsten av motstående allmänna intressen
 Strävan efter politiskt ansvar samt politisk styrning

Någon närmare förklaring eller utveckling av dessa begrepp ges däremot inte,
vilket skapar ett stort utrymme för tolkning. Några exempel kan få illustrera
konventionen vid dessa formuleringar. Under arbetet med 1983 års vattenlag
framfördes följande motiv angående regeringens tillåtlighetsprövning av vissa
större vattenföretag (SOU 1970:40 s. 37):

”Vid prövningen av sådana företags tillåtlighet måste en avvägning ske mellan ofta vä-
sentliga samhällsintressen, och avgörandet innefattar i dessa fall en prioritering av ett eller
flera intressen på andras bekostnad. Tillståndsprövningen kan i denna del sägas vara en
politisk präglad uppgift som passar mindre väl för judiciella myndigheter.”

Synsättet ansluter till vad som tidigare i detta kapitel framhållits angående egen-
skaperna hos de aktuella externa effekterna. Vattenlagsutredningen hamnar
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emellertid mycket nära ett cirkelresonemang när uppgiftens politiska karaktär
läggs till grund för valet av en politisk prövningsinstans. Vad som särskiljer en
politisk avvägning från en rättslig ger inte utredningen något svar på.

Vid tillkomsten av lagen om vissa rörledningar framhölls att lämplighets-
prövningen vid koncession innebär att nyttan av ledningen ska vägas mot de
negativa effekter som ledningen kan få på skilda samhällsintressen:

”Ytterst är frågan om prövningens omfattning och inriktning ett politiskt spörsmål.” (prop.
1977/78:86 s. 75)

Ett avslutande exempel kan hämtas från Miljöbalksutredningens knapphändiga
motiv för regeringens tillåtlighetsprövning av vissa omfattande verksamheter:

”Det är enligt Miljöbalksutredningen alltjämt viktigt att regeringen ska kunna utöva en
politisk styrning av vissa beslut. Detta gäller framför allt verksamheter som har betydelse
för viktiga samhällsintressen och samtidigt riskerar att skada människors hälsa, innebär
stora ingrepp i miljön och tar i anspråk värdefulla naturresurser. Det är önskvärt att reger-
ingen behåller detta inflytande.” (SOU 1996:103 s. 457)

Dessa exempel på lagmotiv för regeringen som prövningsmyndighet är inte lätta
att omedelbart tolka i ett transaktionskostnadsperspektiv.28 Förekomsten av mot-
stående allmänna intressen samt strävan efter politiskt ansvar är dock två for-
muleringar som kan vara värdefulla att återvända till i följande avsnitt. Dessför-
innan är emellertid en kortare teoretisk utvikning erforderlig.

När beslutsnivån flyttas från individplanet till en utsedd representant gäller all-
mänt att detta medför vissa kostnader.29 För det första ökar informationskostna-
derna, eftersom beslutsfattaren genom olika metoder nu måste informera sig om
vad deltagarna anser i de enskilda frågorna. Den sociala-ekonomiska informa-
tionen om individernas preferenser blir således sämre, jämfört med när indivi-
derna själva fattar beslut. Det omvända kan dock gälla den teknisk-ekonomiska
informationen, i de fall beslutsfattaren besitter särskild expertkunskap inom
området. Detta torde mer sällan gälla de politiska representanterna, vilka vi be-
gränsar oss till i detta avsnitt.

Dessutom uppstår organisatoriska kostnader i det politiska liksom andra
offentliga beslutssystem. Agent-kostnader är en speciell typ av informations- och
organisationskostnader som uppkommer när en huvudman – t.ex. medborgarna -
överlåter beslutskompetens till en agent – i detta fall de politiska representanter-
na (Moe, 1984). Agenten har sällan preferenser som exakt speglar aggregatet av

                                                     
28 Ytterligare exempel på liknande motiveringar finns, bl.a. för mineralkoncession
(prop. 1988/89:92 s. 64) och större industrietableringar (prop. 1985/86:3 s. 125).

29 Ekonomiska teorier om kollektivt beslutsfattande har utvecklats av bl.a. Buchanan och
Tullock (1962) samt Olson (1965). Se även den tidigare redogörelsen för public choice-
skolan i avsnitt 5.1.2.
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individer, vilket medför materiella avvikelser samt kostnader för styrning och
kontroll. De sammantagna informations- och organisationskostnaderna ökar med
kollektivets storlek och heterogenitet (Sandler, 1992 s. 35-58).

Vari består då de komparativa nyttorna eller intäkterna från det politiska be-
slutssystemet? Vi har i avsnitt 6.4 noterat att den sociala-ekonomiska informa-
tionen är av kritisk betydelse vid administrativa tillåtlighets- och lämplighets-
prövningar, och att utredningsförfarandet möjliggör deltagande och påverkan till
låga kostnader för en bred allmänhet. Är det så att den politiska dimensionen i
administrativa förfaranden, i förhållande till förrättning och rättegång, ytterligare
förstärker och vidgar den beslutsfattande myndighetens informationstillgång?
Vilka informationsprocedurer och -kanaler har de politiska representanterna
tillgång till som saknas i förrättning och rättegång?

Svaret på den lite naivt formulerade frågan är naturligtvis den demokratiska
proceduren, d.v.s. de allmänna valen. De röstberättigade medborgarna har vart
fjärde år en möjlighet att till låga kostnader ge uttryck för preferenser av socialt-
ekonomiskt slag, samtidigt som de repetitiva mandatcyklerna ger viss styrning
och kontroll av representanterna. I perioder mellan val spelar massmedias be-
vakning, opinionsundersökningar m.m. en viktig demokratisk roll.

Den demokratiska proceduren uppfattas emellertid normalt som ett mycket
trubbigt instrument för att mäta befolkningens preferenser, eftersom den bara
förmedlar information om antal individer men inte om intensiteten i dessas pre-
ferenser. Ett delvis motsatt argument som framförs mot politiskt beslutsfattande
är utsattheten för påtryckningar och kampanjer från intressegrupper:

”The egalitarianism inherent in the slogan ’one man, one vote’ is distorted when interest
groups act as intermediaries between candidates and citizens.” (Mueller, 1989 s. 205)

Starka och välorganiserade intressegrupper kan lägga ner stora resurser i syfte
att påverka de politiska beslutsfattarna. Effekterna av sådana investeringar kan
tolkas på två sätt. Enligt det optimistiska synsättet innebär intressegruppernas
aktivitet att beslutsfattaren får signaler om intensiteten i ekonomiska och andra
ej fragmentariserade värden som inte fångas i den demokratiska proceduren.
Lobbying är enligt detta synsätt demokratistärkande (Bergström, 1999 s. 92).

Det pessimistiska alternativet är att intressegrupperna inte kan relateras till
intensiva preferenser, utan till låga kostnader för påverkan, samt att dessa grup-
per genom lobbying erhåller inflytande på bekostnad av heterogena och oorgani-
serade majoriteter (Levmore, 1999). Komesar (1994 s. 56) använder termen
”minoritarian bias” för att beskriva den oproportionerliga vikt det organiserade
fåtalet därigenom kan få över det oorganiserade flertalet.30

                                                     
30 Den pessimistiska synen på intressegrupper och lobbying är också grundvalen i public
choice-skolans kritik av politiskt beslutsfattande (se t.ex. Buchanan, Tollison & Tullock,
1980).
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Mot överrepresentation av en minoritet kan dock ställas risken för den om-
vända situationen. Den politiska processen kan nämligen innebära att en majo-
ritet med ”svala intressen” blir överrepresenterad och kan exploatera en – nume-
rärt sett – underlägsen minoritet. Denna skevhet benämns ofta ”tyranny of the
majority” (Mueller, 1989 s. 107).

Därmed är denna allmänteoretiska utvikning avklarad, och vi ska i följande
avsnitt studera den konkreta situationen vid regeringens prövning av tillåtlig-
hets- och lämplighetsfrågor.

6.5.2 Regeringsbeslut i den representativa demokratin

I Sverige råder ett statsskick av typen representativ parlamentarism. Riksdagen
väljs i direkta, allmänna och proportionella val.31 Regeringen, som är landets
högsta verkställande organ, måste ha riksdagens förtroende.

Den representativa demokratin kan tolkas som en strävan att efterlikna en
direkt demokrati, men till överkomliga beslutskostnader. Genom det proportio-
nella valsystemet kommer riksdagens sammansättning att approximera befolk-
ningens preferenser, de fattade besluten ska representera väljarnas åsikter (jfr
Holmberg, 1999 s. 47-50). Det är emellertid regeringen som prövar och fattar
beslut i de förvaltningsärenden som tillåtlighets- och lämplighetsfrågorna utgör.
Regeringen företräder därvid aggregatet av preferenser i gruppen övriga berörda
– de allmänna intressena. Det kan redan här noteras att dessa preferenser passe-
rar flera filter eller agent-relationer på sin väg från medborgare till beslutsfattare.
Utrymmet för icke-representativa allokeringar är stort.

Som kontrollinstrument intar här det politiska ansvarssystemet med allmänna
val och massmedial bevakning en betydelsefull roll.32 I enskilda ärenden möjlig-
görs även granskning och kontroll genom förfarandereglernas utformning under
utrednings-, besluts- och överklagandeskedena. Den andra funktionen hos dessa
moment är, som tidigare nämnts, att kanalisera och förmedla information till
beslutsunderlaget. Om vi tar fasta på informationsflödets styrande effekt, kan
man identifiera tre grupper av aktörer som förfogar över denna information:

 Sökanden (enskilt subjekt eller myndighet)
 Sakägare och myndigheter som deltar i förfarandet
 Övriga berörda

De första två grupperna har tidigare behandlats i avsnitt 6.4 om utrednings-
aspekterna. Gruppen övriga berörda, vilket poängterats flera gånger, besitter
                                                     
31 Det svenska valsystemet regleras främst i vallagen. För riksdagsval och kommunalval finns
särskilda bestämmelser i regeringsformen (3 kap.) respektive kommunallagen (5 kap.).

32 Därutöver gäller det allmänna straff- och skadeståndsrättsliga ansvaret även de politiska
representanterna vid myndighetsutövning (SOU 1996:173).
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dock social-ekonomisk information av stor betydelse för de materiella kostna-
derna i den slutliga resursallokeringen. Det går också att särskilja tre procedurer
för att tillhandahålla de olika delarna i beslutsunderlaget:

 Det formella utredningsförfarandet (samråd, utställning m.m.)
 Organiserad påverkan och lobbying
 Politiska procedurer (allmänna val m.m.)

Dessa tre metoder för att överföra information till de politiska representanterna
kan delvis komma att överlappa varandra i vissa situationer. I det följande ska vi
ändå försöka hålla de två senare åtskilda i ett försök att analysera möjligheterna
för gruppen övriga berörda att med hjälp av dessa signalera sina preferenser och
samtidigt kontrollera regeringens handläggning av markanvändningsärenden.33

Med organiserad påverkan och lobbying avser jag aktiviteter som sker utanför
utredningsförfarandets formella ramar. Mindre och avgränsade delar av det be-
rörda kollektivet, med gemensamma och starka intressen i en markanvändnings-
fråga, kan till lägre kostnader överkomma svårigheterna att organisera kollektivt
handlande (Olson, 1965 s. 33-36). De kan därigenom agera mer kraftfullt och
fånga en större uppmärksamhet från regeringens sida.

Resurser kan investeras i utredningar och undersökningar som sprids genom
informationskampanjer, möten eller i massmedia. De bästa opinionsfora för
lobbying anses vara Dagens Nyheter, radio och TV (Bergström, 1999), men i
flertalet markanvändningskonflikter torde resurserna och intresset begränsa sig
till lokala informationsmedier. Massmedias roll i sammanhanget är inte entydig
på grund av dess betydelse också för de oorganiserade intressena.

De grupperingar som förmår organisera sig kan vara av olika slag. De kom-
munala organisationerna, med lokalpolitiker och tjänstemän, besitter fördelen av
att verka inom redan befintliga strukturer. Föreningar för villaägare, fastighets-
ägare eller enskilda vägnät har också denna fördel. Intressegemenskapen uppstår
genom den geografiska samhörigheten. Befintliga intressegrupper finns också
för olika samhällssektorer; naturskydds-, kulturvårds-, näringslivs- och konsu-
mentföreningar för att nämna några. Det är inte heller ovanligt att lokala ad hoc-
grupper bildas kring t.ex. lokaliseringen av en större allmän väg eller industri.

Det finns förhållandevis begränsad mängd forskning i Sverige om intresse-
grupper och opinionsbildning genom lobbying (Bergström, 1999). Fenomenet
uppfattas dock i allmänhet som något negativt:

”These expenditures, which may simply offset each other to some extent, are purely
wasteful from the standpoint of society as a whole; they are spent not in increasing wealth,
but in attempting to transfer or resist transfer of wealth.” (Tullock, 1980a s. 44)

                                                     
33 Framställningen bygger till stora delar på Komesar’s (1994 s. 53-89) eleganta ”two-force
model” där det politiska utfallet avgörs i mötet mellan de två motverkande kraftkomposanter-
na ”minoritarian bias” och ”majoritarian bias”.
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Detta synsätt förutsätter implicit att de politiska beslutsfattarna redan har infor-
mation om effekterna för intressegrupperna av olika beslutsalternativ. Införs
möjligheten att politikerna har ofullständig information i dessa frågor blir värdet
av lobbying mer komplicerad. Vid sidan av rena sakanalyser, d.v.s. teknisk-
ekonomisk information, förmedlar även intressegruppernas aktivitet viktig soci-
al-ekonomisk information om vilka grupper som påverkas positivt och vilka som
påverkas negativt. Organisationernas ansträngningar ger vidare en signal om
intensiteten i dessa konsekvenser:

”Interest groups are often relatively well informed about issues that are relevant to them,
and policymakers have an interest in acquiring this information.” (van Winden, 1999 s. 15)

Lobbying kan ur detta perspektiv uppfattas som en metod att allokera vissa in-
formationskostnader dit de är lägst. Risken för att intressegrupperna agerar stra-
tegiskt med informationen är naturligtvis stor. Organisationerna representerar
endast sina egna medlemmar, varför en skevhet kan uppstå (jfr Moberg, 1994
s. 145-147).34

Intressegrupperna kan alltså fylla en effektivitetsbefrämjande funktion genom
att tillhandahålla de politiska beslutsfattarna viktig social-ekonomisk informa-
tion. Eftersom de endast representerar begränsade minoriteter av det berörda
kollektivet finns alltid risken att de resursstarka intressena blir överrepresentera-
de i det fattade beslutet.

Ett motverkande kraft till skydd för den ej organiserade allmänheten finns i de
allmänna valen, där det är antalet röster som räknas istället för intensiteten i
värderingarna. De allmänna valen och vissa andra politiska procedurer förmed-
lar nämligen viss information om de åsikter och värderingar som är alltför diffu-
sa och fragmentariserade för att fångas under utredningsmomenten eller genom
organiserad lobbying.

Nu är det inte troligt att en enskild markanvändningsfråga fäller avgörandet
när medborgarna uttrycker sina preferenser i allmänna val, särskilt inte i riks-
dagsvalet.35 Genom det svenska partisystemet ställs väljarna istället inför sam-
manhållna program som inkluderar social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och
miljöpolitik m.m. Den signal som kan finnas i ett markanvändningsärende
kommer att drunkna i bruset från övriga partipolitiska frågor på programmen.

                                                     
34 Att på ett övertygande sätt sprida rena falsarium torde vara kostsammare än att helt enkelt
utelämna ofördelaktig information. På sikt kan sådana åtgärder också undergräva en organi-
sations framtida trovärdighet.

35 I kommunalvalen florerar emellanåt enfråge-partier såsom ”Stoppa Västerleden” i Ekerö,
”Kommunala gatukostnadspartiet” i Tyresö, ”Nej till Tullinge flygplats” i Botkyrka eller
”Lidingöpartiet” i Lidingö.



Kapitel 6. Administrativa förfaranden

154

Här fyller emellertid massmedia en viktig roll genom den ”politisering” av
sakfrågorna som ofta sker i lokalpress och lokalradio (SOU 1990:44 s. 57-71).
Den lokala massmediabevakningen av sådana markanvändningsförändringar
som prövas och avgörs av politiska representanter har en tendens att bli självför-
stärkande när en åsikt väl ställts mot en annan. Orsaken kan ligga i massmedias
enorma genomslagskraft som politiskt styr- och kontrollinstrument (jfr Lund-
quist, 1992 s. 224-226).36

Bland de mer spektakulära exemplen finns Arlandabanan, Västkustbanans
dragning genom Hallandsåsen, Stockholms kringfartsleder (Dennisöverens-
kommelsen), det s.k. Tredje spåret vid Stockholms Centralstation, Öresundsbron
eller Arlandas tredje landningsbana (Paulsson, 1999). Men även mindre projekt
som utbyggnaden av dubbelspår för järnvägen mellan Kalhäll och Kungsängen,
norr om Stockholm, kan erhålla massmedial uppmärksamhet på riksplanet
(Willcox, 1998).

Uttrycket att en debatten blivit ”politiskt inflammerad” framförs ibland i ne-
gativ bemärkelse. Vad som då förbises är den information om väljarkårens
åsikter och värderingar som politiseringen medför. En enskild fråga kan plötsligt
bli av stor betydelse för marginalväljarnas sympatier.

Andra procedurer för att sammanställa liknande information om väljarkårens
åsikter är s.k. namnlistor, upprop m.m., liksom intervju- och enkätundersökning-
ar av väljarsympatier. En mer sällan använd metod är folkomröstningsinstitutet,
som under senare tid ändå förekommit på den kommunala nivån. Dessa yttringar
utgör politiska signaler till de valda representanterna. Beslutet i ett enskilt mark-
användningsärende kan generera politiskt stöd men också bli en belastning.

I de fall dessa krafter tillåts fälla avgörandet på bekostnad av en begränsad
minoritets mer intensiva värderingar, uppstår – ekonomiskt sett – en annan typ
av skevhet i beslutet. Risken för att en politisk majoritet kan exploatera en mino-
ritet är märkbar i de legala minoritetsskydd som bl.a. finns i det proportionella
valsystemet samt regler om kvalificerad majoritet i vissa omröstningar (jfr Höök
& Lundin, 1998).

När dessa två, delvis motverkande, informationsflöden och kontrollmekanismer
träffar den politiske representanten och beslutsfattaren, minskar betydelsen av
beslutsfattarens egen motivation och ideologiska uppfattning. Genom att be-
slutsfattaren inte har fullständig information är han eller hon mer beroende och
styrd av den information som förmedlas genom lobbying och väljarsympatier,

                                                     
36 Den massmediala effekten kan förstärkas ytterligare av det svenska partisystemet. Den
lokala partiorganisationen kan förmedla information och påverka internt upp till riksnivå.
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snarare än sin egen bristfälliga insikt i frågan.37 De allmänna valen är dessutom
en evolutionär urvalsprocess, där representativiteten speglas i ett politiskt an-
svar.

R ö s tb e rä t t i ga d e
Sakägare

Intressegrupper
Berörda

R e g e r i n g e n

Allmänna val
Massmedia
Partiorganisationen

MKB-procedur
Samråd

Uställning
Opinionsbildning

Tillåtlighets-
avgörande

Figur 6.4: Informations- och kontrollsystem vid regeringsprövning av tillåtlighet.

Figur 6.4 illustrerar de olika flöden av information som styr regeringens pröv-
ning av enskilda tillåtlighetsfrågor. Den schematiska figuren är generell så till
vida att de uppåtriktade pilarna även fångar beslutsunderlaget när kommunalt
förtroendevalda prövar exempelvis ett detaljplaneärende. Information till be-
slutsunderlaget erhålls genom det formaliserade utredningsförfarandet, organise-
rad opinionsbildning samt via politiska signaler om väljarkårens inställning.

Under utredningsförfarandet produceras den teknisk-ekonomiska informatio-
nen samt vissa beståndsdelar av den sociala-ekonomiska informationen. Det
öppna utredningsförfarandet sänker kostnaderna för att delta och påverka, ändå
medför värdefragmentariseringen att dessa kostnader för stora delar av det be-
rörda kollektivet förhindrar ett aktivt deltagande.

Bristerna i detta avseende kompenseras genom det politiska inslaget, vilket
möjliggör överföring av ytterligare social-ekonomisk information. De två mot-
verkande krafterna signalerar information om intensitet och antal. Genom att
politiska representanter prövar och avgör dessa ärenden kan delar av den socia-

                                                     
37 Om man istället accepterar den något tvivelaktiga modellen av politiska representanter som
välinformerade röstmaximerare, följer att det för egennyttan optimala beslutet bör fattas där
den marginella nyttan av stöd från en välorganiserad grupp precis motsvarar den marginella
kostnaden av röstbortfallet från det oorganiserade kollektivet (Hägg, 1997 s. 343-344). I
denna modell försvinner funktionen att överföra social-ekonomisk information till beslutfatta-
ren. De två krafterna kommer emellertid fortfarande att någonstans balansera varandra i den
kontrollerande funktionen.
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la-ekonomiska informationen, som är så fragmentariserad att varken deltagande
i utredningsförfarandet eller organiserad lobbying är reella alternativ, förmedlas.

Den förklaringsmodell jag här redovisat kan tyckas inbjuda till angrepp från det
artilleri av kritik mot politiskt beslutsfattande som public choice-skolans företrä-
dare uppbådat. Jag har i summarisk form redogjort för dessa synpunkter i avsnitt
5.1.2. I ett komparativt perspektiv blir emellertid den relevanta frågan: Vad är
alternativen?

Denna fråga ska emellertid inte besvaras här, innan förrättningsmyndighetens
respektive domarens konstitutionella ställning och informationstillgång klar-
gjorts i kapitel 7. Vi kan ändå summera avsnittet med konstaterandet att det
politiska systemet ger öppna, lättillgängliga och obundna prövningsprocesser.
Beslutsfattaren kan ta ”politiska hänsyn”, vilket vidgar beslutsunderlagets om-
fattning. Den offentliga och massmediala öppenheten leder i sin tur till att in-
formationsflödet blir okontrollerat. Det följer inte bara fördelar av att vara en
tydlig måltavla för organiserade kampanjer respektive väljaryttringar. Besluten
kan bli ”svajiga” och karaktäriseras av låg ”träffsäkerhet”, men frågan är åter
vilket alternativt förfarande som förmår producera den centrala sociala-
ekonomiska informationen när denna är fragmentariserad?

Helhetsresultatet mätt såsom summan av materiella och processuella kostna-
der kan mycket väl motsvara en institutionell effektivitet, trots att interaktionen
sker mellan individer och grupper som främst ser till sina egna intressen men i
slutänden balanseras genom det politiska ansvaret. En parallell kan dras till de
marknadsjämvikter som uppstår till följd av enskilda aktörers vinstmaximering.

Kanske den av mig tidigare kritiserade Vattenlagsutredningen, formulerade
valet av regeringen för tillåtlighetsprövning av större vattenföretag mer träffande
än man var medveten om:

”Ett avgörande skäl för en central prövning hos Kungl. Maj:t är enligt utredningens me-
ning att endast Kungl. Maj:t f.n. torde ha möjlighet att grunda en allsidig bedömning av
tillståndsfrågor på det material som växer fram vid arbetet på den fysiska riksplaneringen
och övriga utredningar och inventeringar på planeringsområdet.” (SOU 1970:40 s. 37)

6.5.3 Delegering; från politiker till byråkrater

Beslut om markanvändningars tillåtlighet och lämplighet fattas i många fall av
förvaltningsmyndigheter; Vägverket fastställer arbetsplaner för allmänna vägar,
Energimyndigheten beslutar i vissa ärenden om nätkoncession, länsstyrelsen
beslutar om expropriationstillstånd eller bildandet av naturreservat. Förvaltning-
ens prövningskompetens kan vara generell eller uppstå genom särskilt beslut om
delegering i enskilda ärenden.

Förvaltningen är underställd regeringen, vilken är landets högsta förvalt-
ningsorgan. Förvaltningstjänstemännen – de byråkratiska experterna – ingår i
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den administrativa hierarkin med politiker över sig och väljare under sig (Lund-
quist, 1993). De är därför inte helt isolerade från det politiska systemet, trots att
byråkratins tjänstemän anställs på professionella meriter istället för att utses
genom politiska val.

Ändå är det politiska ansvaret kraftigt försvagat när förvaltningens tjänstemän
fattar beslut. Detta beror på att delegeringen tillför ytterligare en agent-relation
mellan väljarkåren och den beslutsfattande myndigheten (jfr Bishop, 1990
s. 495-504). Medborgarnas kontroll försvagas, inte bara kontrollen av förvalt-
ningen utan också av de politiska instanser som inte längre är fullt ansvariga för
de delegerade besluten.

Som förklaring till delegering av beslutsnivån från politiker till byråkrater före-
kommer flera delvis motstridiga modeller och teorier. Inom public choice upp-
fattas ofta delegering som ett sätt för röstmaximerande politiker att undgå det
politiska ansvaret vid åtgärder med tydlig fördelningsprofil (Fiorina, 1982
s. 52):

”… [D]elegation creates an altered perception of benefits and costs …”

I administrativa tillåtlighetsprövningar är detta inte en hållbar förklaring. Genom
de legala urvalsmekanismer vi strax ska beröra kommer nämligen de – politiskt
sett – mest komplexa och omstridda ärendena att avgöras av regeringen. De kan
helt enkelt inte delegeras.

Inom statsvetenskapen anläggs ofta ett weberianskt synsätt. Byråkratin möj-
liggör opolitisk expertkunskap vilket ökar rationaliteten och minskar osäkerhe-
ten vid beslutsfattande (Lundquist, 1992 s. 260-261). Ramlagstiftningen skapar
dessutom en flexibilitet, så att besluten kan anpassas till skiftande förutsättning-
ar i enskilda fall (Hydén, 1984 s. 16).

”Delegering har blivit en tvingande nödvändighet… Krav ställs på specialistkunskap,
planmässighet, mångfald, lokal förankring, anpassning till marknadsförhållanden, perso-
nalinflytande, goda omvärldskontakter, oberoende kunskapsproduktion etc.”
(prop. 1986/87:99 s. 17)

Vänder vi blickarna mot de administrativa förfarandena håller inte heller expert-
kunskapen som argument eller förklaring. Även regeringsärendena bereds re-
gelmässigt av byråkratin, varefter det samlade utredningsmaterialet överlämnas
till regeringen med ett eget yttrande. Den ämnesmässiga expertkunskapen har
redan tillgodogjorts under utredningsskedet.

Ser man till lagstiftarens motiv för delegering av vissa ärenden blir en tredje
förklaringstyp synlig – regeringens arbetsbelastning. Delegeringsrätten vid
koncessionsärenden för elektriska starkströmsledningar infördes i syfte att korta
ner handläggningstiderna samtidigt som resurser inom dåvarande handelsdepar-
tementet skulle komma att frigöras för andra arbetsuppgifter (prop. 1946:192
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s. 9). Ett annat exempel finns i expropriationslagens förarbeten, där föredragan-
de statsråd anförde att:

”… expropriationsärendena utgör en inte obetydlig belastning på Kungl. Maj:ts kansli och
att åtskilliga ärenden uppenbarligen inte är av sådan vikt att beslutanderätten ovillkorligen
bör tillkomma Kungl. Maj:t.” (prop. 1972:109 s. 221)

Detta kan tolkas som att negativa skaleffekter uppstår i regeringsorganisationen
när antalet ärenden växer över en viss nivå. Effekten blir en avtagande ”politisk”
marginalproduktivitet vid beslutsfattandet till följd av ökande kostnader för
information, koordination, administration m.m. Regeringskansliet kan inom
vissa ramar öka sina resurser, men antalet politiskt ansvariga statsråd i regering-
en samt departementsorganisationen har tydliga organisatoriska gränser.

Om vi analyserar delegeringsinstitutet i termer av alternativkostnader för
regeringen respektive byråkratin, kan slutsatserna från föregående avsnitt 6.5.2
formuleras som en utgångspunkt: De politiska representanternas betydelse för
informationstillgången i administrativa förfaranden består inte av någon teknisk-
ekonomisk expertkunskap, utan först och främst i att deras position gör dem
särskilt tillgängliga för social-ekonomisk information.

När det politiska ansvaret saknas vid tillåtlighets- och lämplighetsprövningar
kan de materiella beslutskostnaderna därför tänkas öka i omfattning. Byråkra-
tiska experter bör vara betydligt mindre lyhörda för sådana signaler från väljar-
kåren. Till stora delar sammanfaller de ökade materiella kostnaderna med det
nämnda agent-kostnadsbegreppet.

På intäktssidan finner vi däremot lägre processuella beslutskostnader. Dessa
minskar av det enkla skälet att den beredande myndigheten också vid regerings-
beslut formulerar ett eget yttrande eller ställningstagande. Vid delegering är
således marginalkostnaden för beslutsfattande, baserat på det egna ställningsta-
gandet, mycket låg. Dessutom inbesparas den transportkostnad avseende infor-
mation och administration som uppstår när regeringen ska sätta sig in i ett ären-
de som tidigare utretts av en förvaltningsmyndighet.

För att delegering från politiska representanter till byråkratiska experter ska
vara institutionellt effektivt fordras således att agent-kostnaderna ökar i mindre
omfattning än de processuella beslutskostnaderna minskar:

|∆ Agent-kostnader| < |∆ Processuella beslutskostnader|

Detta för oss till frågan om vad som avses med ”ärenden av mindre vikt”, vilket
bl.a. uttalades som förutsättning för delegering av ärenden om expropriationstill-
stånd (prop. 1972:109 s. 221). Kan de legala urvalsreglerna för delegerbara
respektive ej delegerbara ärenden sprida något ljus över relationen mellan agent-
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kostnader och beslutskostnader? Två exempel, varav det ena är hämtat från un-
derklassen ”officialinitiativ” får belysa frågan.

Tillstånd till expropriation prövas enligt huvudregeln av regeringen. Under
förutsättning att ansökan inte bestritts eller ärendet från allmän och enskild syn-
punkt är av mindre vikt, har regeringen rätt att delegera avgörandet. Av expro-
priationskungörelsen (4 §) framgår att delegering till länsstyrelsen kan ske på två
sätt: Om ansökan inte bestridits av vare sig sakägare, kommun eller statlig myn-
dighet avgör länsstyrelsen tillståndsfrågan. I övriga fall fordras emellertid ett
särskilt beslut om delegering av regeringen. Vissa begränsningar finns när ex-
propriationsfrågan har samband med annan tillåtlighetsprövning som utförs av
regeringen.38

Det andra exemplet avser fastställelse av järnvägsplan. Delegering av be-
slutsrätten har skett av riksdagen genom lag. Huvudregeln i lagen om byggande
av järnväg blir den omvända mot expropriationstillstånd: Banverket fastställer
järnvägsplanen efter samråd med berörda länsstyrelser. I två situationer ska dock
planen hänskjutas till regeringen för prövning. Den första är när en länsstyrelse
har annan uppfattning än Banverket.39 Men också om andra särskilda skäl före-
ligger, får Banverket hänskjuta prövningen till regeringen. I förarbetena nämns
situationer där Banverket har ett partsintresse gentemot andra järnvägsbyggare,
eller om järnvägsbygget kommer i stark konflikt med något annat samhällsin-
tresse (prop. 1995/96:2 s. 39).

Förutom att huvudregeln är olika beroende på initieringsformen, förenas be-
gränsningen av förvaltningens beslutsrätt i båda fallen till situationer där inga
allmänna intressekonflikter föreligger. Det är ju dessa diffusa, spridda och frag-
mentariserade åsikter och värderingar som kan överföras till beslutsfattaren
genom det politiska systemet.

Man kan formulera detta som att förvaltningsmyndigheterna har rätt att fatta
beslut om tillåtlighet och lämplighet när den sociala-ekonomiska informationen
är mindre komplex, motstridig och svårtolkad än i regeringsprövningarna.

Detta skulle då fordra att tillfredsställande social-ekonomisk information kan
erhållas genom det formella utredningsförfarandet. Så är fallet om den ”passiva”
majoritetens värderingar inte väsentligt förändrar beslutsunderlaget som produ-
cerats under MKB-moment, samråd, utställning etc. De politiska beslutskostna-
derna kommer då på marginalen att överstiga värdet av den ”politiska” informa-
tionen. Regeringens resurser förbehålls istället de ärenden där marginalproduk-
tiviteten av det politiska ansvaret är som högst.

Givetvis förstärker delegeringsinstitutet behovet av att utforma utredningsför-
farandet i så öppna och lättillgängliga procedurer som möjligt. Detta har redan

                                                     
38 Motsvarande gäller vid delegering till Energimyndigheten av ärenden om elektriska an-
läggningar (ExK 6 §).

39 Länsstyrelsen samordnar och svarar för den statliga förvaltningen i länet, se förordningen
med länsstyrelseinstruktion (1-2 §§).
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behandlats i avsnitt 6.4, men det kan ändå betonas att särskilt den information
som annars förmedlas via det politiska systemet lätt går förlorad om inte de bre-
da, diffusa och svaga intressena kan ställas mot de starkare grupperna i utred-
ningsmaterialet (jfr de Figueiredo, Spiller och Urbiztondo, 1999). Utöver de
tidigare behandlade utredningsaspekterna måste dessutom ytterligare två mo-
ment uppmärksammas för att det fullständiga informations- och kontrollsystemet
vid delegering ska klargöras. Dessa moment är hänskjutnings- och överklagan-
defunktionerna, vilka studeras i ett sammanhang under avsnitt 6.5.5.

6.5.4 Decentralisering; begränsning av kollektivet

Decentralisering, d.v.s. nedflyttning och spridning av prövningsrätten till regio-
nal eller kommunal nivå, har flera egenskaper gemensamt med vad som tagits
upp i föregående avsnitt om delegering. Likheterna är särskilt påtagliga vid de-
centralisering till länsstyrelsen som är regeringens regionala förvaltningsorgan.
Vid kommunalisering sker däremot en överflyttning av ansvaret till politiska
beslutsfattare som endast representerar en begränsad del av landets väljare. I
detta avsnitt avser jag endast göra några korta anmärkningar om de effekter som
är specifika för decentraliseringsaspekten, med tonvikt på kommunalt självbe-
stämmande.

Den rätt att pröva frågor om mark- och vattenanvändning samt bebyggelse
som kommunerna ges i plan- och bygglagen är ansenlig. Emellertid har pröv-
ningsrätten fått en annorlunda utformning än tillåtlighetsprövningar vid övriga
legala inskränkningar. Bortsett från bebyggelseförändringar avser den kommu-
nala rätten inte specificerade markanvändningar utan är istället kopplad till ett
antal planinstrument med rättsverkan; detaljplan, områdesbestämmelser och
fastighetsplan.

Dessa planformer kan dock inte användas för att pröva tillåtlighet och lämp-
lighet för de i kapitlets tidigare delar studerade markanvändningarna, där de
externa effekterna i geografiskt hänseende var av regional eller nationell ut-
sträckning.40

Om vi tolkar detta som att den kommunala beslutsrätten är knuten till externa
effekter, kollektiva nyttigheter och koordinationsproblem av lokal karaktär,
innebär decentraliseringen att de aktuella markanvändningarnas influensområde
och den politiska representationen blir mer likformiga än vid regeringsprövning,
även om de inte sammanfaller helt.

Kommunalisering kommer då att få gynnsamma följder för de materiella och
processuella kostnaderna vid prövning och beslutsfattande. För det första så
minskar värdefragmentariseringen för de berörda, varje individ utgör en större
                                                     
40 Däremot ger det kommunala planmonopolet en möjlighet att förhindra lokalisering av
dessa verksamheter, eftersom dessa normalt inte får strida mot kommunala detaljplaner, om-
rådesbestämmelser eller fastighetsplaner.
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andel av kollektivet. Detta kan både förstärka det politiska systemets roll och
öka det aktiva deltagandet i utredningsförfarandet. Oavsett vilken av effekterna
som dominerar bör den effektiva informationsnivån vara högre i förhållande till
centrala regeringsprövningar, eftersom kostnaderna för att producera informa-
tion är lägre.

”Inom mer begränsade beslutsterritorier anses de heterogena intressen som kännetecknar
dagens samhälle vara lättare att hantera. ... [I]ntressegemenskapen är större inom mindre
geografiska områden. Kravet på den demokratiska beslutsprocessens förmåga att väga
samman motstående intressen blir därmed inte lika starka.” (SOU 1998:166 s. 104)

Det är inte bara informationskostnaderna som minskar. Organisations- och
agent-kostnaderna är i allmänhet lägre för ett geografiskt och antalsmässigt
mindre och mer homogent kollektiv (jfr Olson, 1965 s. 33-36). Kontroll och
övervakning av de politiska representanterna kan ske till lägre kostnader; agen-
ter och huvudmän kommer ”närmare” varandra. Det finns också ett egenvärde i
att besluten fattas nära de berörda medborgarna, det skapar legitimitet.

Det ekonomiska argument som verkar i motsatt – centraliserande – riktning
följer av de kostnader som uppstår när markanvändningarnas fysiska och teknis-
ka egenskaper erfordrar koordination och samordning mellan kommuner. Kom-
munala markanvändningsbeslut kan förorsaka externa kostnader eller nyttor som
faller utanför kommunens egna gränser. När de materiella beslutskostnaderna till
följd av den lokala prövningsrätten överväger kostnaderna för regeringsbeslut,
har kommunaliseringens positiva effekter ”ätits upp” av mellankommunala sam-
ordningsförluster. Detta kan också formuleras som att:

”… [I]ncitamentsstrukturen vid decentraliserat beslutsfattande ibland kan ge upphov till
kollektivt irrationella utfall (fångarnas dilemma), uteblivna stordriftsfördelar eller förluster
till följd av bristande samordning (allmänningarnas tragedi, the tragedy of the commons).
En långt driven decentralisering kan leda till att lokala särintressen inlägger sitt veto mot
varje förändring (nimby, ’not in my backyard’).” (Petersson m.fl., 1997 s. 19)

Vi bör även för decentraliseringsinstitutet uppmärksamma de speciella förfaran-
deaspekter som dämpar risken för att mellankommunala externa effekter ska
uppstå. Genom bestämmelserna om planföreläggande i plan- och bygglagen
(12 kap.) kan det kommunala planmonopolet brytas i just dessa situationer.41

Överklagandevägen i kommunala förfaranden öppnar också en möjlighet att
överföra det politiska ansvaret från lokala, via den regionala förvaltningen, till
nationella representanter.

                                                     
41 Ett annat exempel är begränsningar av den ”kommunala vetorätten” vid regeringens tillåt-
lighetsprövning enligt miljöbalken (MB 17 kap. 6 §).
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6.5.5 Överklagande och annan överprövning

Anledningen till att behandla de olika formerna för överprövning gemensamt
med övriga aspekter på myndigheternas sammansättning speglar min uppfatt-
ning att de administrativa överprövningarna utgör en viktig del i det politiska
informations- och ansvarssystemets helhet.

Beslut i tillåtlighets- och lämplighetsfrågor överklagas som huvudregel i ad-
ministrativ ordning. Instansordningen går från kommun via länsstyrelse till re-
geringen. Slutinstansen är genomgående landets högsta verkställande organ,
bestående av politiska representanter.42

Historiskt sett saknas i den svenska rättstraditionen en tydlig rågång mellan
administrativ och judiciell rättskipning. Den allmänna grundsatsen, som bl.a.
uttalades i proposition 1983/84:120 (s. 29), brukar dock formuleras så att ären-
den där rättsfrågan är huvudsak bör överprövas av domstol, medan lämplighets-
bedömningar istället bör göras av regeringen. Vi kan här åter uppmärksamma
det vida tolkningsutrymme som språkbruket i motivuttalandena skapar.

Domstolsutredningen (SOU 1991:106) noterade uppriktigt att distinktionen
mellan lämplighetsfrågor och juridiska spörsmål kan vara svårfångad:

”Att någon klar rågång inte finns mellan ärenden där den rättsliga prövningen är det över-
vägande momentet och ärenden där skönsmässiga bedömningar dominerar illustreras av att
det finns viktiga inslag av rättslig bedömning i en del typer av ärenden som regeringen el-
ler någon förvaltningsmyndighet i dag prövar som högsta instans. Å andra sidan ligger åt-
skilliga tillämpningsfrågor som närmast kan karakteriseras som lämplighetsbedömningar
hos förvaltningsdomstolarna.” (s. 55)

Genom att fortsätta de tidigare analyserna utifrån transaktionskostnadsperspekti-
vet, kan dock en viss klarhet erhållas även på överklagandeinstitutets område.
Av tidigare avsnitt har framgått att delegering och decentralisering kan medföra
lägre beslutskostnader totalt sett. Vid förvaltningsbeslut uppstod den största
intäkten genom lägre processuella beslutskostnader. Vid kommunala beslut
kunde även informationskostnaderna påverkas i gynnsam riktning.

Å andra sidan ökade agent-kostnaderna vid delegering till förvaltningen,
medan bristande koordination och samordning var en ökande kostnadspost i
kommunala förfaranden.

Även om de totala kostnaderna för den samlade gruppen markanvändnings-
beslut påverkas positivt genom delegering och decentralisering kommer många
ärenden att avgöras med ett annat materiellt beslutsinnehåll än vad som hade
varit fallet i en regeringsprövning. Vissa av dessa beslut kan sägas vara oriktiga
eller felaktiga i betydelsen att den materiella avvikelsen eller kostnadsökningen
inte uppvägs av inbesparade processuella kostnader. Det hade i dessa fall varit

                                                     
42 Framställningen begränsas, när inte annat sägs, till förvaltningsbesvär.
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ekonomiskt riktigt att investera ytterligare resurser i information och/eller kon-
troll.

Är dessa felaktiga avgöranden många är det rimligt att investera mer resurser
i utredningsförfarandet genom ökade krav på beslutsunderlagets kvantitet och
kvalitet; utökade och flera samråd, vidgade regler om utställning etc. En alterna-
tiv metod är att förlägga dessa ärendekategorier, om de kan separeras, i ett annat
förfarande, d.v.s. inte utnyttja delegerings- eller decentraliseringsmöjligheterna.
De ökade processuella resursinvesteringarna kommer då att tillföras samtliga
ärenden.

Om antalet felaktiga avgöranden istället utgör en begränsad mängd av hela
ärendekategorien, kan en fördelaktigare metod vara att koncentrera ytterligare
resurser till det färre antal beslut som har den högsta sannolikheten för att vara
oriktiga. Överklagandeinitiativet kan därvid ses som den legala urvalsmekanis-
men för att separera tveksamma allokeringar från mer övertygande och tillförlit-
liga.43 Under överklagandeprocessen kan beslutsunderlaget fördjupas och bred-
das genom riktade resurser i utredningsmaterialet. Ny information kan också
tillföras genom att överprövningen sker i en annan förfarandetyp, t.ex. när by-
råkratiska beslut överprövas i en politisk instans som regeringen.

Överklagandeinstitutet får i detta perspektiv funktionen att kontrollera och
korrigera den materiella riktigheten i lägre instansers allokeringar
(jfr SOU 1995:124 s. 133-138). Skillnaden mot de först nämnda metoderna är
att de ökade resurserna för information och organisation endast tillförs de ären-
den som överklagats, istället för samtliga.

Betraktar vi särskilt överklaganden av byråkratiska avgöranden är det intres-
sant att det varken är den juridiska eller sakmässiga kompetensen som nödvän-
digtvis ökar, utan den politiska signalkänsligheten. Överflyttningen av ansvaret
från tjänstemän till politiska representanter öppnar dörren för sådan social-
ekonomisk information som inte kunde erhållas eller tillgodogöras av de by-
råkratiska experterna. Dessa bör ju i sin myndighetsroll inte bära ett politiskt
ansvar. Ökad tillgång till och lyhördhet för social-ekonomisk information är en
betydelsefull skillnad mellan administrativa och judiciella överklaganden, vilket
vi återkommer till i kapitel 7.44

För att överklagandet ska fylla denna funktion att effektivisera utredningsre-
surserna faller ett tungt ansvar på de klagoberättigade att äga insikt om graden
av riktighet i besluten i lägre instanser. Urvalet bygger nämligen på att den för-
väntade nyttan av överklagande är högre om det ifrågasatta beslutet är felaktigt

                                                     
43 Redogörelsen har delvis inspirerats av Shavell’s (1995) formaliserade analys av det judici-
ella överklagandets ekonomiska funktion.

44 Man kan i sammanhanget notera att vid judiciell laglighetsprövning och rättsprövning,
domstolen inte kan sätta ett annat avgörande i det överklagade beslutets ställe. Det kan upp-
hävas och eventuellt återförvisas (KL 10 kap. 8 §; RPL 5 §), varvid det politiska ansvaret
ånyo inträder.
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än om det är riktigt, eftersom sannolikheten för ändring i den högre och mer
kvalificerade instansen då är större. En part som - på goda grunder - är missnöjd
har således en högre förväntad utdelning av överklagande än den som är miss-
nöjd på sämre grunder.

För att denna drivkraft ska verka i effektiv riktning måste därmed den över-
klagande besitta en uppfattning om det sannolika utfallet av ett överklagande
som är bättre än ett rent slumpmässigt urval. Detta är något av modellens svaga
punkt. Om svårigheterna att erhålla den sociala-ekonomiska informationen
fordrar att det kostsamma politiska allokeringssystemet måste användas, vilka
möjligheter har då en enskild sakägare att uppskatta den materiella riktigheten i
lägre instansers beslut? En övertro på den egna ståndpunkten kan även ligga
bakom överklaganden.45

Till försvar för synsättet kan sägas att överklagandet ändå blir en urvalspro-
cess mellan lätta eller ”genomskinliga” ärenden respektive svåra i betydelsen
”otydliga”. Man kan också notera att vissa myndigheter har överklaganderätt.
Myndigheterna kan i dessa fall ofta ha en större insikt i det sannolika utfallet av
en överprövning inom det egna sakområdet. De mest bristfälliga uppfattningarna
torde vanligtvis finnas hos de berörda med de minsta värdefragmenten. De sak-
nar ju motivation att sätta sig in i frågan. Som en effekt av fragmentariseringen
saknar de även rationella incitament att överklaga. I de fall andra motivations-
grunder föranleder överklagande finns begränsningar av kretsen klagoberättiga-
de, jämfört med den krets som kan delta och påverka under utredningsskedet.
Detta kan tolkas som att de individer som saknar ekonomiska incitament att
överklaga, inte heller har rättsliga möjligheter. Kretsen klagoberättigade ska
strax uppmärksammas ytterligare.

Om det är så att överklagandet fyller en kontrollerande och korrigerande
funktion, minskar de materiella kostnaderna av ett oriktigt beslut i lägre instan-
ser, eftersom avgörandet med viss sannolikhet kan komma att rättas till i högre
instanser (jfr Shavell, 1995 s. 387). Detta skulle t.ex. innebära att agent-
kostnaderna vid delegering är lägre när tillgång till administrativt överklagande
finns, vilket kan motivera delegering av en större mängd ärenden än om den
administrativa överklagandemöjligheten saknats.

I detta sammanhang är det lämpligt att uppmärksamma den likartade funktion
som momentet hänskjutning fyller i de administrativa förfarandena. Hänskjut-
ningen följer i stort samma instansordning som överklagandet. En överprövning
av politiska representanter möjliggörs, om än den politiska prövningen sker
innan förvaltningsinstansen fattat beslut. Hänskjutningen fungerar dock, på
samma sätt som överklagandet, som en urvalsmekanism för att koncentrera de
ökade resursinsatserna till ärenden där den politiska marginalproduktiviteten är
som högst.

                                                     
45 Se Schwartz (1995) för en kritisk kommentar till modellen i detta avseende.
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I figur 6.5 har överklagande- och hänskjutningsmomenten sammanförts i en
illustration av det indirekta politiska ansvar som är närvarande också i byråkra-
tiska förfaranden. Figuren kan givetvis utvidgas till att omfatta även kommunala
förfaranden. Vid delegering finns således stora möjligheter att åter öppna be-
slutsprocessen för den viktiga sociala-ekonomiska informationen. Det svagare
politiska ansvaret kompenseras av legala begränsningar av delegeringsrätten
samt hänskjutnings- och överklagandemomenten.

F ö r v a l tn i n g sm y nd i g h et

R e ge r i n g en

K l ag o be rä t t i g a de

Tillåtlighets-
avgörande

Delegering
Hänskjutning

Överklagande

Figur 6.5: Indirekt politiskt ansvar genom olika former av överprövning.

Min tes har i kapitlets tidigare delar varit att administrativa förfaranden är ut-
formade för att möjliggöra produktion av bred information till låga kostnader för
berörda individer och beslutsfattare. Dessa egenskaper kan identifieras även i
det administrativa överklagandet. Vid jämförelse med judiciella överklaganden
framstår det administrativa överklagandet som förhållandevis öppet, lättillgäng-
ligt och riskfritt.

Ser vi till kretsen klagoberättigade är denna normalt betydligt vidare än i
judiciella överprövningar. I förvaltningslagen (22 §) stadgas att:

”Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och be-
slutet kan överklagas.”

Att närmare avgränsa kretsen klagoberättigade utifrån ordalydelsen låter sig inte
göras. För den närmare avgränsningen fyller rättspraxis en viktig funktion (Hell-
ners & Malmqvist, 1999 s. 244-261). En viss saklegitimering anses erforderlig
för att en överklaganderätt ska föreligga. Med detta menas att beslutet måste
påverka individens rättsliga ställning eller röra ett intresse som erkänns av rätts-
ordningen (Ragnemalm, 1992 s. 112-118). Detta behöver dock inte vara fastig-
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hetsanknutet, vilket är det normala vid judiciella överklaganden inom fastighets-
rätten.

En särskild kommentar kan göras angående överklagande av kommunala
beslut enligt plan- och bygglagen (13 kap.). Utöver den traditionella sakägare-
kretsen tillkommer överklaganderätt även bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende samt hyresgästorganisationer (prop. 1985/86:1 s. 459). Rätt att överklaga
tillkommer också angränsande kommuner om dessa berörs, trots att uttryckliga
bestämmelser saknas (Didón, m.fl., 1987 s. 620-621).

En annan skillnad från judiciella överklaganden är att prövningstillstånd inte
förekommer vid administrativa överklaganden. Ytterligare aspekter som ökar
tillgängligheten och omfånget hos det administrativa överklagandet är friheten
att åberopa allmänna intressen (prop. 1997/98:45 s. 486) samt rätten att ändra
sin talan eller föra in nya fakta och omständigheter i överprövningen (jfr Carls-
son & Persson, 1995 s. 76). Den överklagande får under överprövningen stå för
sina egna kostnader, men riskerar å andra sidan inte att få bära motpartens. Detta
minskar påtagligt risktagandet vid administrativt överklagande.

6.6 Avslutande kommentarer

I administrativa förfaranden prövas tillåtlighet och lämplighet för sådana mark-
användningar och åtgärder som avgränsats från markägarens effektiva ägande-
rätt. De legala inskränkningarna medför att markägaren inte heller kan överlåta
eller upplåta dessa fastighetsfunktioner genom avtal. Den individuella besluts-
rätten är således starkt beskuren vid dessa allokeringar. Avgörandena fattas
istället av politiska organ med tillhörande förvaltning.

De legala inskränkningarna i kombination med administrativ tillåtlighets-
prövning kan vid första anblicken framstå som det Pareto-effektiva idealets kon-
kreta motsats. Istället för att individualisera de aktuella fastighetsfunktionerna
och låta markägare och rättighetshavare själva allokera dessa där resurserna
skapar det högsta värdet, har de politiska representanterna tillerkänts denna rätt.
Utöver de processuella kostnader som det offentliga organet och prövningen av
varje enskild åtgärd medför, uppstår avsevärda agent-kostnader, d.v.s. materiella
avvikelser från individernas önskemål.

Det är således stora kostnaderna förenade med kollektivt eller politiskt be-
slutsfattande om man använder den perfekta marknaden som måttstock. Mot
detta kan invändas att de mark- och vattenresurser som behandlats i detta kapitel
uppvisar få, om ens något, av den perfekta marknadens kännetecken. Jag har
emellertid undvikit att försöka vederlägga den kritik som ofta framförs mot of-
fentligt beslutsfattande. Det politiska systemet för ekonomiska allokeringar är
mycket ofullkomligt, detta har inte ifrågasatts.

Ändå har alltså medborgarna, med ett kontraktsperspektiv, överlåtit delar av
sin beslutsrätt till sina förtroendevalda. Min tes är att detta inte beror på en oför-
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klarlig (miss-)uppfattning om att det politiska systemet i sig självt är attraktivt
som allokeringsmekanism – den rakt motsatta åsikten kan mycket väl vara för-
härskande. Orsaken ligger, enligt mitt synsätt, istället i att de realistiska alterna-
tiv som kan ställas mot de administrativa förfarandena – marknad, förrättning
eller rättegång – medför ännu högre materiella och processuella kostnader. Al-
lokeringarna i alternativa institutioner kommer att vara än mer avlägsna om vi
mäter mot det Pareto-effektiva idealet. Detta återkommer vi till i kapitel 8.

De mark- och vattenresurser som allokeras genom administrativa förfaranden
genererar positiva och negativa externa effekter. Effekterna är diffust spridda
över många individer, stora geografiska områden och berör olika samhällssekto-
rer. Effekternas positiva och negativa verkningar kan vara ansenliga i aggregat,
men är fördelade över ett stort och heterogent kollektiv i mindre värdefragment,
vilket minskar incitamenten för det stora flertalet berörda att informera sig och
agera för att bevaka sina intressen. Situationen utgör ett klassiskt marknads-
misslyckande.

Enligt min tolkning utgör det materiella informationsvärdet i de spridda vär-
defragmenten – den sociala-ekonomiska informationen – kärnan i den institutio-
nella förklaringen till utformningen av de administrativa förfarandena. Svårig-
heterna att producera och erhålla den sociala-ekonomiska informationen kan
direkt relateras till utformningen av utredningsaspekterna och myndigheternas
sammansättning.

Vad gäller utredningens materiella omfång har det noterats att all samhällsre-
levant information kan ingå i den slutliga intresseavvägningen. Inga begräns-
ningar till vissa typer av nyttor och kostnader eller grupper av individer finns.

Förfarandet under utredningen kännetecknas vidare av öppenhet, flexibilitet
och lättillgänglighet. Kostnaderna för att delta och påverka är låga och de legala
begränsningarna av deltagarkretsen är få. Utredningsförfarandet möjliggör där-
med ett fritt informationsflöde från gruppen övriga berörda samtidigt som kon-
troll och granskning av myndighet och markförvärvare underlättas.

Att myndigheten agerar ex officio och därigenom inte är bunden av innehåll
och form i ansökningar, yrkanden eller andra processhandlingar förstärker det
politiska ansvarets funktion. Genom politiseringen av markanvändningspröv-
ningen erhålls ytterligare en kanal för kommunicering av social-ekonomisk in-
formation. Den politiska faktorn uppfattas således som en institutionell egenskap
för att minska transaktionskostnaderna vid dessa allokeringar. Det politiska
ansvaret ger information om representativitet och möjliggör kontroll och styr-
ning genom de demokratiska procedurerna. De oorganiserade väljarna med
fragmentariserade åsikter ges en inträdesbiljett i påverkansprocessen.

I den politiska lyhördheten i administrativa förfaranden ligger emellertid, som
nämnts, också en kostnad. Tillgången till och känsligheten för stora mängder
information minskar möjligheterna att kontrollera och belägga kvaliteten i be-
slutsunderlaget. Kvantitet erhålls till priset av kvalitet. Den politiska processen
integrerar mer information till lägre kostnad med påtagliga risker för skevhet i
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beslutsunderlaget. Den sociala-ekonomiska informationen är också av en natur
som i sig är svår att kontrollera.
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Kapitel 7

Förrättnings- och rättegångsförfaranden

I detta kapitel analyseras två förfarandetyper för att genomföra de rättsliga trans-
formeringar som sker vid prövning av ianspråktagande och ersättning. Förrätt-
nings- och rättegångsförfarandena särskiljer sig i flera viktiga avseenden från
administrativa förfaranden, men kännetecknas sinsemellan av många likheter.

Det nära sambandet grundar sig inte bara på beröringspunkter i utformningen
av enskilda processaspekter. I flera situationer föreligger också ett legalt utrym-
me att välja mellan förrättning och rättegång för att hantera markåtkomstfrågor.
Rättegången är också det anvisade förfarandet vid överprövning av förrättnings-
beslut. Motiven är således flera för att behandla förrättning och rättegång i ett
gemensamt kapitel.

I de inledande avsnitten koncentreras uppmärksamheten till förrättningens
och rättegångens gemensamma egenskaper. Parternas rätt att förhandla och träf-
fa avtal inom officialförfarandets ram kommer därvid att studeras ingående.

De olikheter som förrättning och rättegång uppvisar analyseras istället i ett
särskilt avsnitt om utredningspliktens fördelning och utredningsformer. I det
avslutande avsnittet diskuteras vissa systemeffekter avseende effektivitet och
legitimitet till följd av dessa olikheter.

7.1 Förfarandekarakteristika och beslutstyper

Vi har nu kommit till två beslutstyper som i viktiga avseenden skiljer sig från de
tidigare behandlade tillåtlighets- och lämplighetsprövningarna: Ianspråktagande
och ersättning. Ianspråktagandet avser överföring av individualiserade fastig-
hetsfunktioner från markägaren till markförvärvaren, vilket kompenseras eko-
nomiskt genom ersättningen. Det är således fråga om helt andra materiellrättsli-
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ga produkter vid prövning av ianspråktagande och ersättning. De nya transak-
tionsegenskaper som följer av detta kan medföra komparativa fördelar för de
processaspekter som kännetecknar förrättning och rättegång.

I de flesta enskilda processaspekterna överensstämmer förrättnings- och rätte-
gångsförfarandena. Initieringsformen är i huvudsak enskild; ansökan eller stäm-
ningsansökan. Utredningsformerna ansluter på ett principiellt plan väl till var-
andra med märkbara muntliga inslag i form av sammanträden, syn på stället
m.m. Prövningsmyndigheterna består av tjänstemän med speciell yrkesutbild-
ning – professionella experter. I vissa fall kompletteras dessa av politiska lek-
män i form av gode män respektive nämndemän.1

Gemensamt för förrättning och rättegång är också rätten för parterna att sins-
emellan träffa avtal med bindande verkan i dispositiva frågor. De överenskom-
melser och avtal som parterna ingår, liksom innehåll i ansökan och yrkanden,
begränsar inriktningen och omfattningen av myndigheternas prövning och avgö-
rande.

Parternas förhandlingsrätt förstärks av att förrättningsmyndigheten respektive
domstolen har en skyldighet att undersöka möjligheterna till överenskommelser
eller förlikning, liksom att underlätta och verka för att parterna tar tillvara dessa
potentialer.

Överklagandet sker på judiciell väg i både förrättning och rättegång. Det kan
noteras att förrättningsbeslut normalt överklagas till fastighetsdomstolen, vilken
utgör första instans i de flesta rättegångsförfarandena. Denna egenskap hos för-
rättningen såsom lägsta instans med överprövning i domstolshierarkin kommer
att belysas i avsnitt 7.4.1.

De tydligaste skillnaderna mellan förfarandena ligger i utredningspliktens för-
delning mellan parter och utredningsmyndighet, något som får naturliga konse-
kvenser för de konkreta utredningsformerna.

Förrättningen karaktäriseras av officialutredningsskyldighet. Förfarandet kan
i sin idealform beskrivas som en inkvisitorisk process (jfr Ekelöf & Boman,
1990 s. 62) – den beslutsfattande myndigheten ansvarar ex officio för utredning-
ens samtliga aspekter utan att vara beroende av parternas agerande. Utrednings-
plikten kan framstå som den förvaltningsrättsliga officialprincipen i närmast
omodifierad form.2 En viss begräsning av officialprincipen sker emellertid för
sakägare, d.v.s. de markägare och rättighetshavare som har processrättslig status
i förrättningen. Det ska ändå vara fullt möjligt för dessa att bevaka sina intressen
utan juridiska biträden eller annan expertmedverkan (prop. 1969:128 s. 56-57).

                                                     
1 Jag har medvetet undvikit att beteckna lekmännen som politiska representanter av skäl som
framgår i avsnitt 7.4.

2 Officialprincipen redovisades i avsnitt 6.4.1.
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För rättegångens utredningsskede har istället parterna det främsta ansvaret.
Den processrättsliga förhandlingsprincipen är i grunden kontradiktorisk. De
tvistande parterna står mot varandra inför en opartisk domstol, samt disponerar
över och ansvarar för det material som rätten ska döma på. Parternas ansvar
begränsas emellertid av rättegångsbalkens regler om materiell processledning.
Rätten ska verka för att tvistefrågorna blir klarlagda och att parterna anger allt
de vill åberopa, samt genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydlighe-
ter och ofullständigheter i parternas framställningar.

I fastighetsmål utökas rättens processledande ansvar. Den kontradiktoriska
principen modifieras i riktning mot en högre aktivitet från fastighetsdomstolens
sida (prop. 1972:109 s. 242). Ändå är det parterna som i slutet har förstahands-
ansvaret för utredningen. Den materiella processledningen är alltid subsidiär i
förhållande till parternas egen processföring (Westberg, 1988 s. 548).

Några ord bör i sammanhanget sägas om de speciella egenskaper som ansök-
ningsmålen i miljödomstolen uppvisar. När tillstånd för miljöfarlig verksamhet
respektive vattenverksamhet prövas i miljödomstolen innefattas nämligen delvis
samma typ av tillåtlighetsprövningar i rättegången som tidigare analyserats inom
de administrativa förfarandena.

Vi finner här en situation där miljödomstolen har att väga samman vidsträck-
ta, diffusa och fragmentariserade värden, utan något tydligt inslag av politiskt
ansvar i prövningsmyndighetens sammansättning. Det är emellertid inte bara
beslutstypen som avviker från det typiska rättegångsförfarandet vid planering
och markåtkomst. Ansökningsmålen uppvisar även i övrigt speciella särdrag,
vilka sammantaget utgör en alternativ teknologi för att producera motsvarande
social-ekonomisk information.

För det första har ett antal offentliga myndigheter ställning som part i ansök-
ningsmålen beträffande sådana intressen de anses företräda. För tillvaratagandet
av miljöintressen och andra allmänna intressen förs talan av Naturvårdsverket,
Kammarkollegiet, länsstyrelse respektive kommun (MB 22 kap. 6 §).

Den andra avvikelsen är den rätt som vissa organisationer har att överklaga
domar och beslut enligt miljöbalken (MB 16 kap. 12-13 §§). De i lagen angivna
organisationerna innefattar vissa ideella naturskydds- och miljöorganisationer,
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer liksom konsumentorganisationer.
Överklaganderätten avser just tillåtlighetsfrågorna. Detta är en form av gruppta-
lan, vilket i avsnitt 6.2.1 angavs som en institutionell variant av ex post-
prövningar för att minska de negativa konsekvenserna av fragmentariserade
värden.

Den tredje, och kanske mest betydelsefulla avvikelsen från övriga rättegångs-
förfaranden avser skyldigheten för miljödomstolen att i vissa situationer hän-
skjuta tillåtlighetsprövningen till regeringens avgörande. Bestämmelsen i miljö-
balken (21 kap. 7 §) är tillämplig för alla verksamheter eller åtgärder som:



Kapitel 7. Förrättnings- och rättegångsförfaranden

172

 Kan föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för hälsa eller miljö
 Riskerar att väsentligt försämra levnadsförhållandena för ett stort antal människor
 Riskerar att försämra miljön avsevärt
 Regeringen alltid ska pröva (MB 17 kap. 1 §)
 Regeringen förbehållit sig rätten att pröva (MB 17 kap. 3 §)
 Miljöintresset kommer i konflikt med något annat allmänt intresse

I författningskommentaren (prop. 1997/98:45 s. 235) nämns arbetsmarknadspo-
litiska effekter som ett exempel på andra allmänna intressen som kan stå emot
miljöintresset, enligt sista punkten i ovanstående lista. Försvarsintressena är
generellt sett av sådan natur och ska därför regelmässigt överlämnas till reger-
ingens avgörande.

Vi finner här således en specialform av rättegångsförfaranden där hänskjut-
ningsmomentet möjliggör kommunicering av politiska signaler i de fall den
sociala-ekonomiska informationen är betydelsefull för de materiella beslutskost-
naderna. Miljödomstolen överlämnar då frågan till regeringen med ett eget ytt-
rande, på samma sätt som förvaltningsmyndigheter i administrativa förfaranden.

I regeringens tillåtlighetsprövning ingår frågan om en viss verksamhet ska få
komma till stånd, liksom var den ska lokaliseras. Regeringen har också möjlig-
het att bestämma särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen (prop.
1997/98:45 s. 442), vilka blir bindande för miljödomstolens efterföljande avgö-
rande.

Om dessa tre noterade avvikelser från övriga rättegångsförfaranden i detta
arbete innebär att tillåtlighetsförfarandet i ansökningsmål är effektivare än mot-
svarande handläggning i ett administrativt förfarande ska inte utredas vidare.
Något entydigt motiv till valet av rättegångsförfarande saknas i miljöbalkens
förarbeten. Regeringen tycks emellertid själv tvehågsen i frågan om det lämpliga
förfarandet för prövning av tillåtligheten:3

”Regeringen konstaterar att Miljöbalksutredningen inte lämnat något förslag i frågan om
lämpligheten av att tillståndsprövning skall ske i administrativ ordning i första instans…
finns det emellertid anledning att överväga om tillståndsprövning i framtiden bör ligga di-
rekt på miljödomstol eller om frågan skall prövas av domstolen först efter överklagande av
förvaltningsmyndighets beslut. Regeringen har för avsikt att snarast inleda en översyn av
frågan om tillståndsprövning i första instans. Tiden medger inte att översynen genomförs
innan miljödomstolarna inrättas...” (prop. 1997/98:45 s. 461)

Denna något snöpliga motivering av ett nytt prövningsförfarande får avsluta
utvikningen om ansökningsmålens speciella egenskaper. I avslutningskapitlet
kommer dock denna anomali i systemet att ytterligare beröras något.

                                                     
3 En kommitté utreder för närvarande bl.a. frågan om administrativ tillståndsprövning i första
instans (Dir. 1999:109).
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7.1.1 Ianspråktagande och ersättning

För att belysa den materiellrättsliga distinktionen mellan ianspråktagande och
ersättning å den ena sidan, och de tillåtlighetsprövningar som avhandlades i
kapitel 6 å den andra, önskar jag göra en kort tillbakablick. I kapitel 2 redovisa-
des en modell av ägande och andra rättigheter i fast egendom. Betraktar vi ex-
empelvis figur 2.2 befinner vi oss nu inom området för de fastighetsfunktioner
som blivit definierade, individualiserade och legalt sanktionerade. Dessa fastig-
hetsfunktioner ingår således i markägarens effektiva äganderätt, alternativt har
uttagits som officialrättigheter eller upplåtits som avtalsrättigheter. Enskilda
subjekt åtnjuter ett legalt skydd för dessa funktioner.

Beslutstypen ianspråktagande avser överföring av dessa individualiserade
fastighetsfunktioner till markförvärvaren. Det är alltså fråga om intrång i eller
inskränkningar av markägares och rättighetshavares effektiva rättigheter.

Av detta följer att beslutstyperna i förrättning och rättegång får helt andra
transaktionsegenskaper än tilltålighetsprövningarna. Tillåtlighets- och lämplig-
hetsfrågorna kännetecknades av spridda, diffusa och fragmentariserade värden.
Ianspråktagandet riktar sig istället mot ett färre antal identifierbara individer med
legalt skyddade rättigheter. Effekterna är i huvudsak koncentrerade till sakäga-
rekretsen.

Ett legalt uttryck för att inga vidsträckta externa effekter uppstår vid ian-
språktagande finner vi i förrättningens båtnadsvillkor; beräkning av nyttor och
kostnader av en viss åtgärd begränsas till effekterna för de markägare och rättig-
hetshavare som utgör sakägare.4 En viss motsvarighet finns i fastighetsdomsto-
lens oskadlighetsprövning av panträttshavares ställning (ExL 5 kap. 25 §).

Ett sådant synsätt förstärks av att ersättningsrätten vid ianspråktaganden är
direkt kopplad till sakägarekretsen. Ersättningen får i detta perspektiv en repara-
tiv funktion som ansluter till utsträckning och omfattning av ianspråktagandets
negativa effekter. Sakägarebegreppet i förrättning och rättegång kommer att
utvecklas i avsnitt 7.3.1.

När vi nu koncentrerar uppmärksamheten till ianspråktagande och ersättning
innebär detta inte att de legala inskränkningarna därmed bortfaller från analyser-
na. Istället förekommer två nya typer av legala inskränkningar i samband med
officialprövning av ianspråktagande och ersättning. Den första avser de legala
tvångsmöjligheterna i markåtkomstlagstiftningen. Den andra gäller tillskapande
och förändring av individualiserade rättighetsstrukturer såsom fastigheter och
andra officialrättigheter. Också dessa legala inskränkningar fordrar en offentlig
prövning, en slags tillåtlighetsprövning ex ante som vi dock ska hålla isär från
de tillåtlighetsfrågor som behandlades i föregående kapitel – det är nämligen
                                                     
4 Se om båtnadsvillkoret vid fastighetsreglering i Landahl och Nordström (1991 s. 176-178),
vid anläggningsförrättning i prop. 1973:160 (s. 149), och vid ledningsrättsförrättning i
prop. 1973:157 (s. 132).
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möjligt att inom vissa ramar kringgå kravet på tillåtlighetsprövning i de nya
situationerna.

För att inleda med de legala tvångsmöjligheterna som ges i markåtkomstlag-
stiftningen, begränsar dessa dels markägares och rättighetshavares möjligheter
att förhindra vissa anpassningar av fastighetsfunktioner, dels vilken ersättning
som kan påfordras.

Till skillnad från tidigare behandlade legala inskränkningar syftar dessa inte
till att begränsa rätten att förändra markanvändning eller markanvändare. Istället
är det tvärtom rätten att förhindra eller stoppa förändringar som är inskränkt. Det
legala tvånget aktualiseras vidare endast när markförvärvare och markägare inte
kan enas om ianspråktagandet och ersättningen. Då fordras en avvägning mellan
markförvärvarens intressen och de enskilda markägarnas intressen.

Dessa situationer utmärks av särskilda transaktionsegenskaper där de expro-
priativa förfarandena kan minska kostnaderna för sådana anpassningar av indi-
vidualiserade fastighetsfunktioner som är önskvärda från ett samhällsperspektiv.
Framför allt skapar markens lägesspecificitet en bilateral monopolsituation, med
ett stort utrymme för strategiskt och opportunistiskt beteende från parternas sida
(jfr Williamson, 1981). Detta ökar transaktionskostnaderna för frivilliga för-
handlingar och avtal, vilket tidigare behandlats i avsnitt 5.2.2.5

Den andra legala inskränkningen som aktualiseras vid officialprövning av ian-
språktaganden har däremot inte kommenterats i arbetets tidigare delar. Detta
beror på att de individualiserade rättighetskomplex som tillskapas vid fastig-
hetsbildnings- och markåtkomstavgöranden tillhör den materiellrättsliga sidan
av marklagstiftningen. Här har istället intresset koncentrerats till de förfarande-
rättsliga instrumenten för att förändra rättigheterna, och kommer så att göra även
fortsättningsvis.

Några anmärkningar bör dock göras angående de lagstadgade kraven på ex
ante lämplighetsprövning av olika slags officialrättigheter, bland vilka fastig-
hetsindelningen intar en särställning. Tillskapande av ledningsrätt, vägrätt eller
andra liknande officialrättigheter genom avtal är också utan verkan i flera avse-
enden utöver vad som följer av jordabalkens bestämmelser om nyttjanderätter
och avtalsservitut.

Hur är det då med förhandlingsrätten i förrättning och rättegång, en egenskap
som framhållits på åtskilliga ställen i detta arbete? Eller annorlunda formulerat:
Om parterna kan enas om ianspråktagande och ersättning, och inga externa ef-
fekter förekommer, varför fordras då en offentlig lämplighetsprövning vid änd-
ring av fastighetsgränser eller begränsade rättigheter?

                                                     
5 Se även Munch (1976) och Werin (1978) för rättsekonomiska analyser av expropriationslag-
stiftning.
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För att se detta måste de dynamiska funktionerna i de fastighetsrättsliga reg-
lerna särskiljas från de mer statiska. De dynamiska funktionerna reglerar, möj-
liggör och underlättar förändring, medan de statiska verkar i motsatt riktning och
skapar stabilitet och kontinuitet.6

Vad gäller de dynamiska funktionerna kan parternas rätt att förhandla och
träffa avtal om överlåtelse, upplåtelse, tillträde och ersättning sägas vara de-
samma i såväl civilrättsliga som offentligrättsliga förfaranden. Förändringarna i
sig skapar få eller begränsade externa effekter – parterna internaliserar effekter-
na i avtalstransaktionen. Det som utmärker de offentligrättsliga förfarandena är
att de rättsfigurer som etableras när avgörandet vinner laga kraft, erhåller ett
starkt sakrättsligt skydd och en lång beständighet – den statiska funktionen är
framträdande.

Civilrättsliga förvärv och upplåtelser saknar denna statiska beständighet, men
även delar av den offentlighet som åtföljer officialrättigheter i allmänhet. Nytt-
janderättsupplåtelser och avtalsservitut enligt jordabalken kan bl.a. påverkas av
ändringar i fastighetsindelningen (JB 7 kap. 29 §). Nyttjanderätter är dessutom
tidsbegränsade och kan i vissa situationer upphöra att gälla vid frivillig överlå-
telse och exekutiv försäljning av fastigheten (Bengtsson & Victorin, 1997
s. 306-307). Jordabalksrättigheter erhåller alltså inte samma sakrättsliga skydd
och varaktighet som officialrättigheter.

De rättsfigurer som fordrar offentlig prövning är nämligen obegränsade i
tiden och påverkas inte av civilrättsliga åtgärder enligt jordabalken som överlå-
telser eller upplåtelser. De står sig även bättre än avtalsrättigheter i konkurrens
med andra uttag av officialrättigheter.7 Vägrätt, ledningsrätt, exproprierade
nyttjanderätter eller officialservitut gäller vidare i den mark de upplåtits obero-
ende av ändringar i fastighetsindelningen (Landahl & Nordström, 1991 s. 271).
De är skyddade vid exekutiv försäljning då de gäller med bästa rätt i fastigheten,
och erhåller publicitet genom den obligatoriska registreringen i fastighetsre-
gistret.8 För ändring eller upphävande av officialrättigheter fordras myndighets-
beslut. En särställning bland dessa rättighetsstrukturer intar fastighetsindelning-
en, för vilken varaktigheten formulerats i ett särskilt lämplighetsvillkor (jfr FBL
3 kap. 1 §).

Fastighetsindelning och andra officialrättigheter karaktäriseras därmed av att
de statiska funktionerna väger tyngre än i de civilrättsliga motsvarigheterna.
Rättsfigurerna förutsätts bestå under en längre tid, de skapar stabilitet och trygg-
het vilket möjliggör långsiktiga investeringar och markanvändningar. Samtidigt
utgör de givetvis rättsliga och ekonomiska hinder i de fall förändringar är på-

                                                     
6 Se om dynamiska och statiska funktioner i fastighetsrätten i avsnitt 1.2.

7 Se om rättigheters ställning vid tvångsförvärv i bl.a. ExL (1 kap. 3-4 §§) och LL (12 §).

8 Innehåll i fastighetsregistrets allmänna del framgår av förordningen om fastighetsregister.
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kallade. Baksidan av kontinuiteten är de högre processuella kostnaderna för
anpassningar när förändring är önskvärd.

Dessa trögheter i officialrättigheterna kan således generera både positiva och
negativa externa effekter över tiden. De positiva effekterna uppstår genom kon-
tinuitet, långsiktighet och informationsvärdet i de offentliga registren. De nega-
tiva följer av osäkerheten om framtida behov, vilken ökar med tidshorisontens
längd.

Den tillåtlighetsprövning som sker i samband med ianspråktagandet avser –
utöver användandet av legalt tvång – de statiska effekterna som uppstår utanför
relationen mellan markförvärvare och markägare. De dynamiska delarna av
ianspråktagandet ligger istället helt inom parternas rättsliga kapacitet.

För beslutstyperna ianspråktagande och ersättning vill jag av ovanstående
skäl skilja mellan avgörandenas statiska och dynamiska effekter. Ianspråktagan-
deprövningen kan därför sägas innebära ex ante tillåtlighetsprövning av fastig-
hetsbildning och andra officialrättigheter. Samtidigt innebär prövningen ett ex
post-system för den dynamiska anpassningen av fastighetsfunktioner mellan
markförvärvare och markägare. Kan eller vill inte parterna bilda avtalsservitut är
officialservitut ett alternativ, med de tvångsmöjligheter men också krav på
lämplighetsprövning som följer av fastighetsbildningslagen. Situationen är lik-
artad vid valet mellan nyttjanderätt och ledningsrätt, arrende och fastighetsbild-
ning etc.

När vi i följande avsnitt analyserar förhandlingssituationen vid ianspråkta-
gande och ersättning är det de dynamiska sidorna av markåtkomsten jag önskar
koncentrera framställningen till, och tillfälligtvis bortse från de speciella materi-
ellrättsliga strukturer som följer av officialförfarandena. Därmed har denna teo-
retiska omväg för att med arbetets begreppsapparat avgränsa de dispositiva frå-
gorna vid ianspråktagande och ersättning nått sitt slut.

7.2 Beslutsrättens fördelning och initieringsformer

I detta avsnitt koncentreras analyserna till de aspekter av markåtkomsten som
markförvärvare och markägare själva disponerar över, vilket typiskt sett är frå-
gor om utrymme, fysiskt och rättsligt tillträde samt ersättning. Endast undan-
tagsvis uppmärksammas distinktionen mellan förrättning och rättegång. Det är
istället den för båda förfarandena gemensamma förhandlingsrätten, den legala
regleringen av denna rätt samt parternas incitament att träffa avtal som är hu-
vudtema för avsnittet.

Det råder flera samband mellan rätten att förhandla och träffa avtal samt rät-
ten att initiera officialprövningen. Inledningsvis kan man uppmärksamma de
ekonomiska effekterna för de berörda individerna, när beslutstypen förändras
från tilltålighet till ianspråktagande. Förutom att transformeringens tekniska och
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fysiska aspekter förändras, genererar ianspråktagande-prövningen också en ny
incitamentstruktur.

Den värdemässiga påverkan av de tidigare tillåtlighetsprövningarna karaktäri-
serades som vidsträckta, diffusa och fragmentariska. Vid ianspråktagandet kan
de ekonomiska m.fl. konsekvenserna för ifrågavarande markägare och rättig-
hetshavare istället beskrivas i termerna koncentrerade, konkreta och väsentliga.
Från att ha varit marginell och mer eller mindre sannolik, har nu beslutssituatio-
nen förändrats till både angelägen och definitiv. Detta får givetvis konsekvenser
för den individuella benägenheten att agera genom att informera sig och bevaka
sina intressen.

Utöver denna förändring av incitamentstrukturen är också de tekniska och
fysiska förutsättningarna annorlunda än vid tillåtlighetsprövning. Jag har i tidi-
gare avsnitt framhållit att de externa effekterna som följer av ianspråktagandet
och ersättning är få och begränsade. Den värdemässiga påverkan som uppstår
koncentreras huvudsakligen till parterna själva, d.v.s. markförvärvare och mark-
ägare. I denna nya situation, där de största effekterna av den rättsliga transfor-
meringen internaliseras i partsrelationen, kommer den enskilda initiativrätten att
skapa effektiva incitament för parterna att agera utifrån motivationsgrunden:

Förväntad materiell nytta > Förväntad processuell kostnad

Kombinationen av förhandlingsrätt och enskilt initiativ innebär att det ligger i
parternas händer att initiera den offentliga prövningen när tiden är mogen. An-
tingen kan ett avtal läggas till grund för officialbeslutet eller så kan de legala
tvångsmöjligheterna utnyttjas i en officialprövning utan stöd i överenskommel-
se.

Genom parternas närhet till den relevanta teknisk-ekonomiska informationen
kan de till lägre kostnader informera sig om motparten och möjligheterna att nå
en överenskommelse, i jämförelse med prövningsmyndigheten. Troligen är par-
ternas organisationskostnader också lägre än myndighetens. De tydliga ekono-
miska incitamenten driver parterna att hushålla med sina resurser under förfa-
randenas inledande förhandlingsskede.

Parterna kan alltså sägas ha de tekniska och informationsmässiga förutsätt-
ningarna samt ekonomisk motivation att genomföra de rättsliga transformering-
arna under processuellt effektiva former. Det tycks därmed som om lagstiftarens
placering av dessa förpliktelser på parterna indikerar effektivitet, eftersom par-
terna själva kan bära förpliktelserna till lägst kostnader. Förhandlingsrätten blir
därigenom ett sätt att minska transaktionskostnaderna i de situationer detta är
möjligt (jfr Haddock & McChesney, 1991).
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Samtidigt finns utvägen att tvångsvis pröva markåtkomsten om förhandlings-
kostnaderna hotar att bli högre än kostnaderna för officialförfarandet. Det finns
alltid en risk att utrymme för ömsesidigt fördelaktiga avtal saknas. I andra fall
kan den bilaterala monopolsituationen, samt de möjligheter till opportunistiskt
förhandlingsbeteende denna skapar, generera så höga kostnader att officialförfa-
randet blir kostnadseffektivare.

Empiriska undersökningar visar dock att förhandlingsrätten får ett enormt
genomslag i praktiken: Parterna tillvaratar rätten att förhandla och träffa avtal i
det kraftigt övervägande antalet ianspråktaganden. Bl.a. Kjellberg (1996) har
inventerat andelen avtal, överenskommelser och förlikningar om ersättning vid
markåtkomst för flera olika markanvändningar; järnväg, allmän platsmark i
detaljplan, allmän väg, kraftledning, naturreservat, byggnadsminne m.m. Resul-
taten visar att andelen uppgörelser till grund för avgörande genomgående ligger
på 90-95 procent.9 För bevarandeändamål är andelen nära 100 procent. Det är
således mycket få markåtkomstavgöranden som fattas utan stöd i någon över-
enskommelse eller förlikning. Detta återkommer vi till i avsnitt 7.2.4.

Förhandlingsinslaget vid markåtkomstprövningar förstärks av legala krav på
markförvärvaren att initialt försöka nå förhandlingslösningar, exempelvis vid
expropriation (jfr prop. 1972:109 s. 218). Vid skydd av natur- eller kulturområ-
den samt byggnadsminnesförklaring föreligger en uttrycklig skyldighet att för-
söka nå frivilliga uppgörelser med ersättningsberättigade sakägare.10

För förrättningsändamålen saknas explicita bestämmelser om förhandlings-
skyldighet. I förarbetena framhålls emellertid att förrättningsförfarandets ut-
formning i första hand förutsätter att förhandlingar bedrivs och att överenskom-
melse träffas.11

I de fall den offentliga prövningen initieras innan uppgörelse nåtts åligger det
inte längre bara markförvärvaren att söka förhandlingslösningar. Då har också
förrättningsmyndigheten respektive domstolen en skyldighet att aktivt verka för
överenskommelser och förlikning.12

                                                     
9 En enskild järnvägssträcka, med endast 80 procent överenskommelser, avviker från de övri-
ga resultaten.

10 Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (34 §) samt förordningen om
kulturminnen (15 §).

11 För fastighetsbildningsförrättningen ansågs en av de viktigaste funktionerna vara att funge-
ra som ram för erforderliga förhandlingar mellan sakägarna (SOU 1963:68 s. 121). Motsva-
rande uttalanden finns för ledningsrättsförrättning (SOU 1972:57 s. 38) samt markanvis-
ningsförrättning enligt minerallagstiftningen (prop. 1974:146 s. 72).

12 För rättegång framgår detta av rättegångsbalken (42 kap. 6 och 17 §§). För förrättningar
saknas uttryckliga lagregler i detta avseende, något som kan bero på förrättningens hävdvunna
karaktär som förhandlingsforum. Se föregående fotnot samt Ds Ju 1971:16 (s. 124-128).
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7.2.1 Den legala förhandlingssituationen

En förhandlingssituation karaktäriseras i grunden av en kombination av intres-
sekonflikt och intressegemenskap mellan två eller flera parter. Som utgångs-
punkt kan vi nöja oss med följande definition av vad som kännetecknar en för-
handling:

”En förhandling är en beslutssituation där det föreligger ett ömsesidigt strategiskt beroende
mellan aktörer i form av en intressemotsättning eller en gemensam samarbetsfördel och det
saknas etablerade regler som föreskriver utfallet.” (Cars, 1992 s. 27)

Den helt frivilliga förhandlingen kan särskiljas från marknadstransaktioner ge-
nom att den består av färre aktörer och färre alternativ eller substitut. Konkur-
rensen är obefintlig och varje enskild aktör kan påverka pris och kvantitet –
avtalsutrymmet är betydligt större än ”take it or leave it”. Det är dessa egenska-
per som både skapar beroendeförhållanden samt vidgar möjligheterna för strate-
gier och opportunism.

Vid markåtkomstförhandlingar kan många individer involveras. Jag önskar
dock begränsa analyserna till två aktörstyper; markförvärvaren respektive mark-
ägaren, av vilka den senare givetvis också representerar innehavare av begrän-
sade rättigheter. Markåtkomstförhandlingen uppfattas därvid som en bilateral
tvåpartsförhandling.

Markåtkomsten innefattar inte bara en förhandlingsfråga. Det är istället flera
olika frågor, där parterna har olika preferenser som kännetecknar markåtkomst-
förhandlingar (jfr Raiffa, 1982). Markförvärvaren vill förvärva eller på annat sätt
ta marken i anspråk till så låga kostnader och på så kort tid som möjligt, medan
markägaren vill ha så hög ersättning och andra gynnsamma avtalsvillkor som
möjligt. Möjligheten finns att markägaren inte på några villkor önskar frånhända
sig mark eller rättigheter.

Om markägaren motsätter sig all förändring finns egentligen inte ett gemen-
samt intresse av att träffa något avtal. Ändå föreligger potentiella fördelar av att
samarbeta. Dessa fördelar följer av de speciella möjligheter som markåtkomst-
lagstiftningen ger markförvärvaren att genom officialprövning ta i anspråk de
aktuella fastighetsfunktionerna med tvång.

Detta potentiellt expropriativa element i markåtkomstlagstiftningen innebär
en maktförskjutning från markägaren till markförvärvarens fördel. I helt frivilli-
ga förhandlingar finns ett nollalternativ i betydelsen att inget avtal träffas och
den tidigare situationen fortgår. I en markåtkomstsituation kommer istället offi-
cialavgörandet att utgöra parternas alternativ till förhandlingslösning (jfr Fisher,
Ury & Patton, 1992).

Utfallet av officialprövning utan överenskommelse bestäms av lagstiftningens
materiella och processuella beslutsregler. Dessa är dock inte sådana ”etablerade
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regler som föreskriver utfallet” enligt den tidigare definitionen. De utgör istället,
som nämndes, markförvärvarens och markägarens bästa alternativ om ett avtal
inte kan träffas, och kommer därigenom att fungera som riktmärken eller refe-
renspunkter under förhandlingarna:

”If a party’s assessment of his expected gain or loss in trial differs according to the legal
procedures used in trial, so, too, will his pretrial negotiating behavior differ over these in-
stitutional procedures.” (Coursey & Stanley, 1988 s. 161)

Markåtkomstförhandlingar sker således i skuggan av de legala tvångsmöjlighe-
terna. De är inte helt frivilliga, snarare kännetecknas de av frivillighet under
hotet om tvång.13 Förhandlingsrätten medför i detta perspektiv att parterna har
att göra ett institutionellt val mellan de förhandlingsuppgörelser som kan nås
och det förväntade utfallet vid officialavgörande. De relativa fördelarna och
nackdelarna i alternativen måste uppskattas och jämföras. För att något förenkla
analyserna i följande avsnitt kan vi koncentrera intresset till de frågor som troli-
gen är mest betydelsefulla för parterna: ersättning, kostnader och tidsåtgång.
Dessa får bilda de centrala spelreglerna under markåtkomstförhandlingarna.

Ersättningsprinciperna har tidigare översiktligt redovisats i kapitel 2. Av ut-
rymmesskäl begränsar jag intresset till huvudprinciperna här, varför det inte
finns anledning att komplettera eller fördjupa den tidigare genomgången.14

Vid de här aktuella markåtkomståtgärderna är det normalt expropriationsla-
gens bestämmelser om ersättning som är tillämpliga (ExL 4 kap.). Ersättning
utgår enligt den kompensatoriska principen att markägaren ska försättas i samma
ekonomiska situation som han eller hon var före ianspråktagandet, d.v.s. som
om markåtkomsten aldrig ägt rum (prop. 1971:122 s. 165).

Till skillnad från den vinstfördelning som sker vid vissa typer av fastighetsre-
gleringar och anläggningsförrättningar (jfr prop. 1992/93:127), innebär expro-
priationslagens ersättningsprinciper att den ekonomiska vinst som uppkommer
vid ianspråktagandet i sin helhet tillfaller markförvärvaren. Markägaren kom-
penseras för den skada som uppstått medan markförvärvaren kan tillgodogöra
sig det överskjutande värdet.

För bestämmande av den fastighetsrelaterade ersättningen anvisas marknads-
värdesprincipen. Ersättningen ska således motsvara det sannolika priset (eller
värdeminskningen) vid en försäljning på den öppna marknaden. Individuella
värden som markägaren kan erfara, men som inte delas av marknaden generellt,
är därmed inte ersättningsgilla:

                                                     
13 Ibland förekommer benämningen ”bargaining in the shadow of the law” (Cooter, Marks &
Mnookin, 1982; Coursey & Stanley, 1988), vilket något oriktigt ger associationen att så inte
är fallet vid helt frivilliga förhandlingar.

14 De fastighetsrättsliga ersättningsprinciperna ges en utförlig och detaljerad behandling i
Hager (1998) samt beskrivs i handbokens form i Hall, m.fl. (1988).
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”Ersättning utgår […] bara för ekonomisk skada. Affektionsvärden och liknande kompen-
seras alltså inte.” (prop. 1971:122 s. 192)

Begreppet reservationspris brukar beskriva det lägsta pris som t.ex. en markäga-
re är beredd att frivilligt sälja viss egendom till (Werin, 1982 s. 350). Vid lägre
pris väljer markägaren att ”reservera” egendomen för sig självt eftersom det
individuella värdet är högre än marknadsvärdet. För en viss typ av egendom
finns det troligen stora variationer mellan de enskilda ägarnas individuella vär-
den eller reservationspriser. De objekt som bjuds ut och försäljs till marknads-
priser representerar därvid de lägsta reservationspriserna.15

Eftersom markåtkomst normalt avser vissa bestämda markområden, vilka
exempelvis vid järnvägsbyggande dessutom är sammanhängande, blir den rimli-
ga slutsatsen att tvångsförvärven inte kan begränsas till de marginella markägar-
na, där reservationspriset är lika med eller lägre än marknadsvärdet (Burrows,
1991). Istället kommer det stora flertalet markägare att underkompenseras för
den skada de lider vid ianspråktagandet. När ersättning utgår enligt expropria-
tionslagen uppstår alltså i de flesta fall en förlust för markägaren (jfr Kalbro,
1998), även om denna inte är av monetär art. Detta förstärks i de fall med rådig-
hetsinskränkningar där ersättningen minskas med det belopp som understiger
den s.k. kvalifikationsgränsen.

Av betydelse för förhandlingssituationen är också vilka kostnader som markför-
värvare och markägare själva får bära i officialförfarandet samt hur dessa för-
delas mellan parterna.

Kostnaderna för förrättning betalas av parterna, enligt principen om full kost-
nadstäckning (SOU 1994:90). I förrättningskostnaderna ingår bl.a. taxeavgift,16

ersättning till sakkunnig, hantlangning m.m. (FBL 2 kap. 6 §).
Vid fastighetsreglering för tvångsförvärv ska markförvärvaren bära samtliga

förrättningskostnader samt övriga kostnader som uppstår vid regleringen
(FBL 5 kap. 14 §). I förrättningen saknas möjlighet att få ersättning av motpar-
ten för egna kostnader, vilket följer av förrättningsmyndighetens officialutred-
ningsskyldighet.17 I de fall en sakägare vållat onödiga kostnader genom försum-
melse eller vårdslöshet finns dock möjligheten att beakta detta i beslutet om
kostnadsfördelning (prop. 1969:128 s. B 193).

                                                     
15 Empiriska undersökningar visar att reservationspriser för småhusfastigheter kan ligga 40
procent över marknadsvärdet (Burrows, 1991 s. 60). För skogsfastigheter har reservationspri-
ser skattats till dubbla marknadsvärdet (Lindeborg, 1986).

16 Se förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

17 Markanvisningsförrättningen utgör ett undantag från denna princip (MinL 9 kap. 21 §).
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För fastighetsmål samt ersättningsmål i miljödomstolen utgår en mindre an-
sökningsavgift vid anhängiggörandet av målet.18 I övrigt är domstolarnas egna
kostnader finansierade genom skattemedel.

Till skillnad från förrättningen är parternas rättegångskostnader ersättnings-
gilla, d.v.s. kan ersättas av motparten enligt olika fördelningsregler. Det är då
fråga om kostnader som varit skäligen påkallade för att tillvarata partens rätt,
vilka innefattar kostnad för bevisning, ombud eller biträde, egen inställelse, eget
arbete och tidsspillan samt förberedelsearbete (RB 18 kap. 8 §). Till rättegång-
ens förberedelse hör även förlikningsförhandlingar. I ansökningsmål om miljö-
farlig verksamhet gäller särbestämmelser.

För fördelningen av rättegångskostnaderna innehåller rättegångsbalken
(18 kap) de allmänna principerna. Huvudregeln är att den part som förlorar må-
let ska ersätta motparten dennes rättegångskostnader. Från denna regel finns
flera undantag. I vissa situationer får vardera parten bära sina egna kostnader
oavsett utgången i målet, s.k. kvittning. Om en part eller dennes ombud genom
okynne, vårdslöshet eller försummelse vållar kostnad för motparten är han skyl-
dig att ersätta sådan kostnad, oavsett utgången i målet.

I markåtkomstmål gäller särskilda bestämmelser. Den genomgående princi-
pen i fastighetsmål är att markförvärvaren ersätter markägarens samtliga skäliga
rättegångskostnader (ExL 7 kap. 1 §). Regeln gäller även vid förlikning. Två
viktiga undantag begränsar detta kostnadsansvar. Det första avser sådana onytti-
ga utredningar som markägaren företagit i strid med fastighetsdomstolens utred-
ningsbeslut. Det andra ansluter till regeln om försumlig eller vårdslös processfö-
ring i rättegångsbalken.19 För mål enligt miljöbalken finns vissa undantag från
dessa fördelningsprinciper.

En annan stor kostnadspost för markförvärvaren är tidsaspekten (jfr Hellsten,
Hållén & Magnusson, 1980). Bostadsexploateringar, järnvägsbyggen etc. ger
stora intäkter den dag de tas i bruk. Till tidskostnaden hör då förskjutningen
framåt i tiden av dessa intäkter och nyttor. Tidsaspekten kan därmed vara ett
starkt förhandlingskort i markägarens hand:

”En fastighetsägare kan bl.a. utnyttja eventuell tidsnöd hos den tillträdande till att betinga
sig överkompensation.” (prop. 1976/77:114 s. 34)

Huvudregeln vid markåtkomst är att tillträde får ske först då officialavgörandet
vunnit laga kraft och ersättning betalats. Detta har tidigare berörts i kapitel 2.

                                                     
18 Ansökningsavgiften är (2000) 450 kr, se förordningen om avgifter vid de allmänna dom-
stolarna. Angående miljödomstolens prövning av ansökningsmål, se förordningen om avgifter
och tillsyn enligt miljöbalken samt miljöbalken (25 kap. 8 §).

19 Det finns ytterligare undantag i vissa speciallagar; PBL (15 kap. 6 §), LBJ (4 kap. 5 §) och
KML (3 kap. 13 §). Vid rena okynnesmål kan markägaren där åläggas att utöver sina egna
kostnader även bära motpartens.
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Genom bestämmelser om förtida tillträde eller förhandstillträde i markåtkomst-
lagstiftningen försvagas emellertid mycket av markägarens förhandlingsstyrka i
frågan om när marken får tillträdas fysiskt.20 Beslut om förtida tillträde kan nor-
malt också verkställas utan att beslutet vunnit laga kraft.

I vissa markåtkomstsituationer utgör dock inte tillträdesaspekten en legal
förhandlingsfråga överhuvudtaget. Vägrätten uppstår utan särskild prövning när
arbetsplanen vinner laga kraft (VägL 31 §). Andra situationer är skydd och be-
varande enligt miljöbalken (7 kap.). De inskränkningar av markägarens rådighet
som meddelas vid bildande av natur- eller kulturreservat gäller från det att myn-
dighetens beslut vinner laga kraft. Detsamma gäller rätten att ta i anspråk mark
för att anlägga vägar, parkeringsplatser, badplatser m.m. Vid byggnadsminnes-
förklaring gäller skyddsföreskrifterna med omedelbar verkan (KML 3 kap.
21 §).

I dessa senare fall är inte tillträdet beroende av ett avtal eller officialavgöran-
de i frågan. Utfallet från den tidigare administrativa prövningen av den tilltänkta
markanvändningens tillåtlighet och lämplighet kan istället verkställas utan ytter-
ligare beslut: Ianspråktagandet följer automatiskt av tillåtligheten. Att tids-
aspekten inte är en legal förhandlingsfråga torde få effekter för övriga dispositi-
va frågor. Särskilt i förhandlingar om ersättning bör aktörernas utrymme för
avtal förändras då markägaren inte kan utnyttja eventuell tidsnöd hos markför-
värvaren alternativt myndigheten.

Sammanfattar vi den legala förhandlingssituationen medför markåtkomstlag-
stiftningen en påtaglig maktförskjutning till markförvärvarens fördel om man
jämför med en helt frivillig förhandling. Lagstiftningen ger inte bara möjlighet
att mobilisera legalt tvång utan kommer även indirekt att begränsa förhandlings-
utrymmet i tillträdes- och ersättningsfrågorna.

På den materiella sidan erhåller markförvärvaren normalt hela den ekonomis-
ka vinst som uppstår genom markåtkomsten. I vissa fall kan det tyckas som att
markförvärvaren egentligen kan tillgodogöra sig mer än 100 procent av det
samhällsekonomiska överskottet. Markägaren kompenseras nämligen i de gynn-
sammaste fallen endast för marknadsrelaterade värden. Som framgick innebär
därvid ersättningen en underkompensation. Markägarens individuella värde
torde i de flesta fall överstiga marknadsvärdet, oavsett om dessa övervärden bör
uppfattas som ekonomiska eller av annat slag.

I viss mån verkar reglerna om kostnadsfördelning i motsatt riktning. Markför-
värvaren bär som huvudregel samtliga processuella kostnader vid officialpröv-
ningen i förrättning eller rättegång. För markägaren är dock officialförfarandet
inte helt kostnadsfritt. Det finns alltid en risk att få bära sina egna kostnader, på

                                                     
20 Bestämmelser om förtida tillträde vid fastighetsreglering finns i FBL 5 kap. 30a §. Para-
grafen är tillämplig vid förrättningar enligt LL (25a §) och AL (27a §). I expropriationsmål
regleras förhandstillträde i ExL 5 kap. 17-19 §§. För ansökningsmål om vattenverksamhet, se
MB 22 kap. 28 §.
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grund av försumlighet eller liknande. Obehag, rädsla och andra psykiska kost-
nader är heller aldrig ersättningsgilla.

För markförvärvaren kan nämnas några ytterliga kostnader som tillkommer
när förhandlingen ersätts av officialprövning. Det kan vara fråga om ett försäm-
rat rykte eller goodwill inför framtida markåtkomstsituationer, liksom den ökade
risken för överklagande från markägarens sida. De ekonomiska effekterna av
ovanstående aspekter är vad följande avsnitt ska belysa.

7.2.2 Den ekonomiska förhandlingssituationen

För att en legal förhandlingsrätt ska utnyttjas måste den utgöra ett fördelaktigt
alternativ till officialprövningen för de inblandade aktörerna, det måste finnas en
vinst att fördela genom uppgörelsen. Denna vinst uppstår genom att de proces-
suella kostnaderna för förhandlingslösningar kan vara lägre än vid tvingande
officialavgörande.21 De kostnader som kan inbesparas består av de process- och
tidskostnader som redovisades i föregående avsnitt.22 Dessa kostnader innefattar
även risken för överklagande samt den försämrade relation som ett tvångsbeslut
skapar. Till parternas privatekonomiska vinster tillkommer, vid rättegångsförfa-
randen, även samhällets sparade kostnader för domstolens ledamöter, administ-
ration, lokaler etc.23

Frågan om hur markförvärvaren och markägaren i förhandlingen fördelar
detta potentiella ekonomiska överskott utgör en av den neoklassiska teorins
dilemman. I de fall en ömsesidigt fördelaktig lösning existerar kommer parterna
genom förhandlingen att tillgodogöra sig överskottet (jfr Coase, 1960). Men hur
detta fördelar sig mellan parterna säger ekonomisk teori ingenting om, annat än
att avtalet hamnar någonstans på kontraktskurvan mellan markägarens och
markförvärvarens reservationspriser (Varian, 1992 s. 313-329). Tar vi bara hän-
syn till reservationspriserna finns således många jämvikter att välja bland i av-

                                                     
21 Jag håller således isär den materiella vinst som uppstår genom den nya allokeringen av
markresurserna från den processuella vinst som uppstår genom kostnadseffektivare förfaran-
den.

22 Se bl.a. Hellsten m.fl. (1980; 1982) som redovisar uppgifter om tids- och kostnadsaspekter
vid expropriation. Parternas sammantagna rättegångskostnader minskade från 20-200 procent
av ersättningen vid dom till 10-20 procent vid förlikning. Samtidigt sjönk medianvärdet för
tidsåtgången från knappt tre till ett år.

23 Dessa kostnadsminskningar utgör inte en ren vinst eftersom domstolarnas avgöranden
bildar rättspraxis. Informationsvärdet av denna är i sig en kollektiv nyttighet.
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talszonen mellan dessa.24 Var och om dessa möjliga avtal existerar är vidare
beroende av parternas egna preferenser, vilket begränsar utrymmet för analytisk
vidareutveckling.

Inför man något mer realism i denna modell, och beaktar möjligheterna till
tvångsförvärv, kommer den legala förhandlingssituationen att definiera parter-
nas reservationspriser. Markförvärvaren kommer inte att betala mer än den
legala ersättningsnivån och markägaren kommer inte att acceptera lägre bud. De
avtal som träffas kommer i så fall att motsvara expropriationslagens ersättnings-
regel, d.v.s. marknadsvärdet. Expropriationslagens 4 kapitel utgör en perfekt
legal fokalpunkt (jfr Roth, 1985a).

Tar vi emellertid även hänsyn till transaktionskostnaderna kommer inte er-
sättningsregeln att ensamt motsvara parternas slutliga utfall vid officialavgöran-
de. Genom de kostnader som parterna får bära vid officialprövningen uppstår
istället en ny avtalszon, vars utseende följer av hur dessa kostnader fördelas.
Denna mer realistiska förhandlingssituation illustreras grafiskt i figur 7.1.

Reservations-
pris (MÄ)

Reservations-
pris (MF)

k K     +  K

MV

Sannolikhetsfördelning MP

MÄ MÄ MF

Figur 7.1: Den ekonomiska förhandlingssituationen definierad av markåtkomstlag-
stiftningen.

Expropriationslagen stadgar att ersättningen ska motsvara marknadsvärdet eller
minskningen i marknadsvärde. Marknadsvärdet för en viss egendom är ett sta-
tistiskt begrepp som motsvarar det mest sannolika marknadspris (MP) som
egendomen kan säljas för på den öppna marknaden (Hager, 1998). Normalt
tänker man sig att egendomen bjuds ut och säljs ett stort antal gånger, varvid de
träffade avtalen antas vara normalfördelade i ett värdespektrum med väntevärdet

                                                     
24 Frågan om vilken eller vilka av dessa jämvikter parterna kommer att välja har däremot
ägnats stor uppmärksamhet inom spelteorin (t.ex. Nash, 1950; Roth, 1985b), vilket vi åter-
kommer till i det följande.
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E(MP) = MV. Detta marknadsvärde motsvarar den förväntade ersättningen vid
ett officialavgörande.25

Genom att markförvärvaren i förrättning och rättegång bär både sina egna
kostnader (KMF) och markägarens ersättningsgilla kostnader (KMÄ),26 kommer
markförvärvaren att acceptera alla avtal där:

Förhandlingspris < MV + KMF + KMÄ

Detta utgör markförvärvarens legalt definierade reservationspris eller ”threat
point” (Cooter & Rubinfeld, 1989). Överstiger markägarens krav denna punkt är
markförvärvarens förväntade utfall från tvångsförvärv genom officialprövning
att föredra, ekonomiskt sett.

Markägaren ska inte behöva bära några kostnader vid markåtkomsten. Det
torde ändå vara ofrånkomligt att vissa utlägg och tidskostnader uppstår utan att
ersättas (kMÄ). Bara tidsåtgången m.m. för att sätta sig in i och förstå frågan kan
vara avsevärd (jfr Glass, 1996 s. 57-59). Särskilt i förrättningssammanhang kan
detta problem tänkas föreligga eftersom inga kostnader är ersättningsgilla.
Markägaren riskerar också att få bära kostnader som uppstått genom egen för-
summelse eller vårdslöshet. Markägaren har därför anledning att anta sådana
bud där:

Förhandlingspris > MV - kMÄ

Vi kan konstatera att markägarens legalt definierade reservationspris understiger
marknadsvärdet, trots att dess ekonomiskt definierade motsvarighet i flertalet
fall antagligen överstiger marknadsvärdet. Genom markåtkomstlagstiftningen
åsidosätts således den information som parternas ursprungliga reservationspriser
förmedlar. Det är i förhandlingssituationen inte längre intressant att uppge sitt
”sanna” pris. Istället är det spelet omkring de legala tvångsreglerna som blir
betydelsefullt. För markägarens del innebär förhandlingsrätten att han eller hon

                                                     
25 Jag bortser för enkelhets skull från situationer där parterna tvistar om huruvida något er-
sättningsansvar över huvud taget föreligger, t.ex. om ”pågående markanvändning inom berörd
del av en fastighet avsevärt försvåras” eller inte (jfr MB 31 kap. 4 §).

26 I förrättning särskiljs inte vilka kostnader som belastar respektive part. De två termerna
bakas samman i förrättningskostnaderna.
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kan göra en vinst i förhållande till det sannolika utfallet av officialprövningen,
trots att situationen utan någon markåtkomst alls hade varit att föredra.

Sammantaget kan man alltså tänka sig att markförvärvare och markägare
kommer överens i de situationer en avtalszon existerar, vilket förutsätter att
förhandlingskostnaderna är lägre än de som uppstår vid tvingande officialavgö-
rande, d.v.s:27

∆ ( KMÄ + KMF + kMÄ ) > 0

Ovanstående uttryck beskriver också storleken på den processuella vinst som
förhandlingslösningen genererar i förhållande till officialprövningen: Vinsten är
lika med skillnaden mellan förhandlingskostnader och officialprövningskostna-
der.

Kostnadsrelationen mellan förhandlings- och officialprövningsalternativen
avgör således avtalszonens omfattning i figur 7.1. Det senare uttrycket i fotnot
27 visar tydligt att ökade kostnader för officialförfarandet vidgar zonen för för-
delaktiga avtal. Med tanke på hur dessa kostnader fördelas är det i huvudsak
markförvärvarens legala reservationspris som stiger. Markägaren kan genom
förändringen träffa gynnsammare överenskommelser än tidigare medan det mot-
satta gäller för markförvärvaren, vilket ansluter till den kritik mot höga rätte-
gångskostnader som ofta framförs från markförvärvarehåll:

”Kritiken har framför allt gått ut på att förfarandet är alltför omständligt och kostsamt.
Från kommunalt håll har hävdats att tidsutdräkten och hänsynen till kostnaderna många
gånger försatt de exproprierande i lägen som tvingat dem att medge ersättningskrav som de
annars skulle ha motsatt sig.” (prop. 1972:109 s. 238)

Omvänt gäller givetvis att en sänkning av officialprövningskostnaderna krymper
zonen för avtal, vilket – om det sker i kostnadsbesparingssyfte – kan motverkas
genom en ökad andel officialprövningar (jfr Posner, 1973 s. 418). Även i detta
fall är det markförvärvarens reservationspris som påverkas. Markförvärvarens

                                                     
27 Vilket kan skrivas i utförligare form:

MV – kMÄ + FMÄ < MV + KMF + KMÄ – FMF

där F betecknar förhandlings- och avtalskostnader. Detta kan även formuleras som:

FMÄ + FMF < KMF + KMÄ + kMÄ

Observera att förhandlingskostnaderna inte avser sådana förlikningskostnader som är ersätt-
ningsgilla i rättegång. För markägarens del innebär detta att kostnaderna för förhandling
respektive officialförfarande kanske inte skiljer sig så mycket. I så fall närmar sig markäga-
rens legala reservationspris marknadsvärdet.



Kapitel 7. Förrättnings- och rättegångsförfaranden

188

förhandlingsbenägenhet kan antas minska med de markägare som fordrar de
högsta förhandlingskostnaderna.

Hittills har jag begränsat mig till den processuella kostnadssidan, och antagit
att båda parterna förväntar sig samma materiella ersättningsnivå: E(MP)MÄ =
E(MP)MF. Ett mer realistiskt antagande är dock att parternas uppfattningar om
det förväntade utfallet skiljer sig åt. Marknadsvärdet och det därpå baserade
ersättningsavgörandet kommer alltid att betingas av en viss osäkerhet. En osä-
kerhet vidhäftar även kostnadssidan eftersom officialprövningens omfattning
och tidsutdräkt är beroende av parternas och myndighetens agerande.

I de fall parterna är pessimistiska i sina uppfattningar om det förväntade ut-
fallet vid officialprövning kommer avtalszonen att vidgas. Omvänt så medför
optimism att parterna överskattar sina alternativ till förhandlingslösning; avtals-
zonen krymper genom att de legala reservationspriserna förskjuts mot varandra.
Optimism ökar alltså benägenheten att välja officialprövningsalternativet.28

Optimism och pessimism fungerar faktiskt som en urvalsmekanism under
markåtkomstens förhandlingsskede (Priest & Klein, 1984). De mest pessimistis-
ka aktörerna tenderar att träffa avtal tidigt medan de mest optimistiska istället
kommer att vara överrepresenterade i den andel markåtkomstfall som avgörs
genom tvingande officialavgörande.

Förekomsten av optimism kan bero på flera faktorer, av vilka ofullständig
information kanske är den viktigaste (Bebchuk, 1984).29 I den mån optimismen
har sin grund i informationsbrister kan dessa åtminstone delvis korrigeras under
officialförfarandets inledande utredning och förberedelse (jfr Waldfogel, 1998).
En avtalszon kan då uppstå genom att MVMF och MVMÄ konvergerar när parter-
nas förväntningar blir mer realistiska. Detta är en möjlig förklaring till den stora
andel överenskommelser och förlikningar som träffas först när officialprövning-
en inletts.30

Vi ska skilja begreppsparet optimism – pessimism från riskaversion, vilket
också sammanhänger med beslutsfattande under osäkerhet. De flesta individer är
riskaverta, d.v.s. föredrar att undvika eller reducera risk.31 Inför valet mellan en
säker nyttighet X och en osäker nyttighet Y med förväntat utfall E(Y) = X, väl-

                                                     
28 Enligt tidigare använda beteckningar kan förutsättningarna för förhandlingslösning då
formaliseras:

MVMÄ – kMÄ + FMÄ < MVMF + KMF + KMÄ – FMF

29 Aubert (1981 s. 144) ger kompletterande socialpsykologiska förklaringar till varför parterna
kan tänkas överskatta sina förväntade utfall i dessa sammanhang.

30 Detta gäller både förrättning (bl.a. Bokvist & Hillding, 1995) och rättegång (bl.a. Hellsten,
Hållén & Magnusson, 1980 s. 46-48).

31 Begreppet riskaversion utgår från von Neuman och Morgensterns (1967) teori om förvän-
tad nytta (eng. expected utility theory) som förutsätter konkava nyttofunktioner med avtagan-
de marginalnytta.
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jer de flesta X. Eftersom utfallet av officialprövningen är osäkert kommer risk-
aversion hos parterna vid markåtkomst att vidga avtalszonen. Gould (1973) har
visat att riskaversion kan möjliggöra överenskommelser och förlikningar till och
med i de fall förhandlingskostnaderna överstiger officialprövningskostnaderna.

Riskaversion torde vara mest uttalad för den enskilde markägaren, vilket kan
föranleda denne att acceptera bud som understiger det legala men osäkra reser-
vationspriset. För att markförvärvaren skulle vara mer riskneutral talar främst det
skälet att risken för denne aktör normalt kan spridas över flera berörda fastighe-
ter och förhandlingar. Delvis kompenseras detta av att den osäkerhet som råder
om officialprövningskostnaderna enbart belastar markförvärvarens risk.

Om vi därmed försöker sammanfatta ovanstående resonemang, vilket ibland
benämns teorin om förlikningsgapet (Roos, 1995) eller ”the selection theory”
(Goodpaster, 1992), kommer markåtkomstlagstiftningens tvångsregler att lägga
fast parternas förhandlingspositioner. Dessa legala fokalpunkter påverkas i sin
tur av faktorer som tillgänglig information och riskaversion hos parterna själva.
Om en avtalszon saknas måste markåtkomsten prövas i officialförfarandet, vilket
behandlas närmare i avsnitt 7.3. Däremot är det inte självklart att närvaron av en
zon för potentiella avtal automatiskt resulterar i en förhandlingslösning.

”Although the existence of an area of overlap between the parties’ minimum terms or res-
ervation prices – a settlement range, in other words – is a necessary condition for a settle-
ment, it is not a sufficient condition. (Posner, 1992 s. 555)

7.2.3 Förhandlingsstrategier

Samtidigt som både markägare och markförvärvare bör ha intresse av att nå en
totalt sett effektiv lösning, har de rakt motsatta önskemål om hur förhandlings-
vinsten ska fördelas mellan dem. Valet mellan förhandlingslösning och tvingan-
de officialavgörande bestäms av mycket mer än existensen av en avtalszon. Eller
riktigare: En potentiell avtalszon kan krympa och försvinna till följd av de resur-
ser som förbrukas under markåtkomstförhandlingen.

Dessa kostnader avser dels kommunicering och koordinering av parternas
individuella information om MV och K samt uppfattningar om hur förhand-
lingsvinsten skäligen bör fördelas. I den mån parternas förväntningar skiljer sig
åt och detta beror på optimism eller informationsbrister kan dock de resurser
som investeras i förhandlingen frambringa och vidga ett utrymme för avtal.

Men förhandlingskostnaderna innefattar också åtgärder och handlingar för att
dölja eller förvränga information i syfte att påverka fördelningen av vinsten till
sin egen fördel. Sådana förhandlingsstrategier kan aldrig vidga avtalszonen,
istället är strategiskt beteende och opportunism den viktigaste förklaringen till
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varför avtalszonen i vissa fall helt försvinner och att parterna tvingas in i en
officialprövning.32

Att förhandlingsstrategier kan användas och ge utdelning beror i grunden på
informationsbrister. Om parterna hade perfekt information om kostnads- och
ersättningsparametrarna liksom om varandras individuella preferenser vore det
inte möjligt att genom olika strategier påverka den slutliga fördelningen av för-
handlingsvinsten. Parterna skulle kunna identifiera och upptäcka varje försök till
opportunism, vilket kan rendera bestraffningar eller sammanbrott i förhandling-
en.

Eftersom detta inte är fallet vid markåtkomst kan det vara värdefullt att något
belysa de strategier som under förhandlingen står parterna till buds och hur in-
teraktionen mellan dessa kan beskrivas i en mycket enkel spelteoretisk modell.33

Jag har valt att låta parterna få tillgång till två strategier som de kan välja mellan
– en hårdför eller exploaterande och en mjukare eller samarbetsinriktad.

Om vi inleder med markägarens situation finns goda skäl att tänka sig en hård
förhandlingsstrategi från dennes sida. För det första minskar givetvis risken för
att bli exploaterad av motparten genom att inte visa eftergivenhet. Den andra
sidan av myntet är möjligheten att själv exploatera motparten. Men också andra
motivationsgrunder kan utgöra skäl för strategier. Markägaren kan ha socialt
betingade uppfattningar om skälighet och rättvisa, vilka föranleder honom eller
henne att avvisa bud som är oacceptabla ur fördelningssynpunkt. En markägare
som känner sig kränkt eller rättslös under markåtkomsten kan finna tröst i att
obstruera och åsamka markförvärvaren så stora kostnader som möjligt (jfr Froh-
lich & Oppenheimer, 1984).

Den ekonomiska potentialen för en hård förhandlingsstrategi följer av den
legala förhandlingssituationen. Genom att utnyttja möjligheterna att åsamka
markförvärvaren höga process- och tidskostnader i officialprövningen, kan
markägaren tänkas kräva huvuddelen av förhandlingsvinsten.34

Styrkan i denna hårda strategi följer av lagreglerna om kostnadsfördelning.
Om andra regler skulle tillämpas kan inte markägaren obetingat välja den hårda
förhandlingsstrategin utan att också väga in rimligheten i sina ersättningskrav i

                                                     
32 I enlighet med teorin om förlikningsgapet kommer icke-strategiskt agerande parter att
hamna i officialprövning endast i de fall situationen även efter förhandlingsförsöken är:
MVMÄ – MVMF > ∆ (KMÄ + KMF + kMÄ), d.v.s. att skillnaden mellan parternas förväntade
utfall i officialavgörandet överstiger de kostnader som officialprövningen medför på margi-
nalen. Riskaversion kan emellertid även här möjliggöra förhandlingslösningar.

33 Se Baird, Gertner & Picker (1994) för en introduktion till spelteorin, med tyngdpunkt på
rättsliga tillämpningar.

34 D.v.s: Förhandlingspris = MV + KMÄ + KMF – α, där α betecknar den minsta odelbara
monetära enheten. Strategin är analog med s.k. ”hold out”-opportunism (jfr Klein, Crawford
& Alchian, 1978).



Kapitel 7. Förrättnings- och rättegångsförfaranden

191

förhållande till MV. Särskilt regeln om förlorande parts kostnadsansvar verkar
hämmande på svagt grundade ersättningskrav:

”One of the principal results in the economic theory of litigation is that the English rule of
fee allocation (in which the loser pays the winner’s litigation costs) is better at discourag-
ing suits by low-probability-of prevailing plaintiffs than the American rule (in which each
side bears its own costs).” (Polinsky & Rubinfeld, 1998 s. 519)

Principen att markförvärvaren bär båda parters kostnader stimulerar markäga-
rens processbenägenhet oavsett hur välgrundade kraven är, och gör därmed den
hårda förhandlingsstrategin mycket trovärdig bland markägarens alternativa
strategier.35 Att markförvärvaren är medveten om detta kan medföra eftergifter
redan inför hotet om den hårda linjen.

En hypotes är att den hårda förhandlingsstrategin är mer framgångsrik i de
fall markförvärvaren är beroende av ett avtal eller särskilt beslut för att få tillträ-
da marken. Markägaren kan då utnyttja de höga tidskostnaderna som ytterligare
påtryckningsmedel, vilket inte är möjligt vid markåtkomst för allmän väg eller
vid rådighetsinskränkningar. Vi ska hålla denna hypotes öppen för stunden och
återkomma till frågan i det följande.

Den hårda förhandlingsstrategin ökar sannolikheten för att ingen förhand-
lingslösning nås. Markåtkomsten kan då komma att avgöras i officialprövning,
varvid ingen förhandlingsvinst längre finns att fördela. Den hårda linjen innebär
alltså ett risktagande: Markägarens förhandlingshot kan bli verklighet trots att
detta inte är avsikten.36

I syfte att undvika sammanbrott i förhandlingarna och samtidigt maximera
förhandlingsvinsten kan markägaren istället tänkas välja en mjuk förhandlings-
strategi. Genom att försöka skapa ett förtroendefullt och uppriktigt förhand-
lingsklimat, med ömsesidiga eftergifter och måttliga krav, kan förhandlingskost-
naderna hållas låga och storleken på det gemensamma överskottet ökas. Båda
parter kan tjäna på detta, även om markägarens motiv för den mjuka strategin är
att han eller hon själv kan öka sitt eget utfall, åtminstone i absoluta belopp. Den
mjuka linjen innebär dock en risk för att bli exploaterad av en hårdför markför-
värvare.

Från markförvärvarens perspektiv ter sig förhandlingssituationen på ett annat
sätt. Beaktar man att markförvärvaren bär kostnadsansvaret, och därmed har
höga marginalkostnader så länge konflikten inte löses, blir den hårda strategin
mindre trovärdig som hot.

Den viktigaste skillnaden mot markägarens förhandlingssituation ligger dock
i den indirekt repetitiva karaktären som markåtkomstförhandlingar har för
                                                     
35 Jag bortser härvid från rena okynnesmål och andra vårdslösheter från markägarens sida,
vilka kan påverka kostnadsfördelningen. Se avsnitt 7.2.1.

36 Fenomenet betecknas ibland ”the toughness dilemma” (Brams, 1990 s. 29).
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markförvärvaren. Ett kraftbolag, en kommun, Vägverket eller Banverket m.fl.
större markförvärvare har ett oändligt antal markåtkomster framför sig där sam-
ma förhandlingsspel kommer att upprepas med olika markägare.

Dessa markförvärvare kan då tänkas minimera de processuella kostnaderna
över aggregatet av markåtkomstförhandlingar, och i den enskilda förhandlingen
utnyttja möjligheten att bygga upp ett rykte som kan påverka framtida förhand-
lingar.37

Att etablera ett rykte som t.ex. rättvis, brutal, opålitlig eller eftergiven kom-
mer att signalera information till framtida markägare när dessa ska välja strategi.
Det sammantagna utfallet i förhandlingen består därför av dels det kortsiktiga
utfallet i den enskilda förhandlingen, dels av de långsiktiga effekterna på framti-
da förhandlingar:

”Hence, current decisions must optimize the tradeoffs between short-term consequences
and the longer-run effects on one’s reputation.” (Wilson, 1985 s. 27)

En helt annan långsiktig effekt är den återverkan som överenskomna förhand-
lingspriser kan få på MV inför framtida förhandlingar och officialavgöranden.
Höga köpeskillingar medför att markvärdenivån stiger i det berörda området,
vilket på sikt kan tvinga in markförvärvaren i en värdestegringsspiral. Denna
långsiktiga effekt bör rimligen verka återhållande på markförvärvarens förhand-
lingsbud.

Vilka effekter kan det repetitiva inslaget ha för markförvärvarens val av stra-
tegier? En möjlighet är att den hårda strategin ökar det långsiktiga utfallet efter-
som den signalerar att markförvärvaren inte kan exploateras och att eftergiven-
het inte förekommer (jfr Cooter, Marks & Mnookin, 1982 s. 241). Detta skulle i
så fall avhålla markägaren från att själv använda en hård strategi. En utebliven
förhandlingsvinst i en enskild förhandling, kan väl kompenseras av större för-
handlingsvinster på sikt. Ett uttalande av en representant från Sydkraft kan illu-
strera detta:

”Hovrättsresultat ger prejudicerande verkan. Får vi prejudikat så gagnar det föga för andra
att klaga under många år. Ur den aspekten är det bra att då och då få domstolsunderlag…”
(Glass, 1996 s. 65)

En annan möjlighet är att repetitionen istället ökar det långsiktiga utfallet vid en
mjuk förhandlingsstrategi. Genom att etablera ett rykte med ”good-will” som
ärlig, uppriktig och pålitlig kan markägaren lockas att också välja den mjuka
strategin (jfr Kim, 1996), eller åtminstone avhållas från att helt vägra förhandla.
Den mjuka linjen bör även på kort sikt minska risken för överklagande.

                                                     
37 Effekterna av en förhandlingsparts rykte har belagts i flera experimentella studier (bl.a.
Camerer & Weigelt, 1988; Andreoni & Miller, 1993).
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Sammantaget är alltså effekterna av markförvärvarens långsiktiga strategival i
huvudsak beroende av hur markägarna reagerar på eller svarar mot den mjuka
respektive hårda strategin.

När markägaren och markförvärvaren möter varandra i förhandlingen vet de inte
på förhand vilken strategi motparten kommer att välja; mjuk eller hård. Om båda
väljer mjuk strategi genereras den största förhandlingsvinsten. Om i detta läge
en av parterna väljer den hårda strategin kan detta medföra ett bättre enskilt
utfall trots att den gemensamma förhandlingsvinsten därigenom minskar. Inför
risken att bli exploaterad bör den rationella reaktionen för den andra parten vara
att också välja den hårda strategin.

Osäkerheten om motparten gör det samtidigt svårt att på ett trovärdigt sätt
binda sig vid en mjuk strategi. Om en av parterna signalerar en mjuk linje kan ju
detta vara en bluff i syfte att kunna exploatera motpartens mjuka respons. Situa-
tionen karakteriseras således av ofullständig och asymmetrisk information, d.v.s.
att varje part har privat information om sin egen strategi som inte på ett överty-
gande sätt kan kommuniceras till motparten.

Som en följd av tidigare förhandlingar kan markförvärvaren ha byggt upp viss
erfarenhet om olika markägares sannolika strategival. På liknande sätt kan
markägaren utifrån markförvärvarens rykte minska osäkerheten något. Även om
parterna genom denna information kan ha en uppfattning om motpartens sanno-
lika distribution av strategival kvarstår ändå en osäkerhet.

Bristen på information, risken för att bli exploaterad samt svårigheten att
trovärdigt garantera en mjuk förhandlingslinje medför att markägaren och mark-
förvärvaren, i spelteoretiska termer, befinner sig i ett ”fångarnas dilemma”
(Poundstone, 1992). Situationen illustreras i strategisk form i figur 7.2.38

I förhandlingen antas parterna göra ett val mellan den mjuka och hårda för-
handlingslinjen. I ett traditionellt fångarnas dilemma kommer den hårda för-
handlingslinjen att vara en dominant strategi för båda parter.39 Ta markägaren
som exempel: Om markförvärvaren väljer en mjuk strategi erhåller markägaren
ett bättre utfall genom att välja en hård linje i syfte att exploatera markförvärva-
rens eftergivenhet. Väljer markförvärvaren istället en hård strategi ligger det i
markägarens intresse att också då svara med en hård linje för att undvika att
själv exploateras. Motsvarande gäller givetvis även markförvärvarens val av
strategi. Resonemanget förutsäger att parterna genom att välja hårda strategier

                                                     
38 Observera att utfallen representeras med ordinaltal och inte kardinaltal. Detta generaliserar
spelets struktur men förbiser att utfallen kan vara asymmetriska, d.v.s. att t.ex. markägarens
näst bästa utfall och markförvärvarens näst bästa utfall inte är desamma i absoluta nytto- eller
intäktsmått.

39 För att klassificeras som ett fångarnas dilemma måste spelstrukturen uppfylla följande
olikheter för utfallen: Bli exploaterad < Officialprövning < Samarbete < Exploatera motparten
(jfr Rapoport & Chammah, 1965 s. 34).
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hamnar i spelets Nash-jämvikt – förhandlingsvinsten uteblir och markåtkomsten
avgörs i officialprövning.

Förhandlingslösning

Officialavgörande

Mjuk Hård

Mjuk

Hård

Markförvärvare

Mark-

ägare

3 , 3 1 , 4

4 , 1 2 , 2

Figur 7.2: Markåtkomstförhandling som ett strategiskt spel. Parterna rangordnar
sina respektive utfall från 4 (bästa utfallet) till 1 (sämsta utfallet).

Man kan notera att det är fördelningen av kostnaderna för officialprövningen
som gör att den hårda strategin föredras av markägaren framför risken att explo-
ateras. Markägaren bär ju inga kostnader i officialförfarandet. För markförvärva-
ren ligger istället de långsiktiga effekterna av eventuell eftergivenhet till grund
för att officialprövningen föredras framför risken att exploateras. Utan dessa två
centrala egenskaper hade markåtkomstförhandlingen troligen tagit en annan
form, t.ex. som spelstrukturen i ”chicken”.40

Dilemmat består alltså i att båda parter har incitament att välja en hård för-
handlingsstrategi oavsett vad motparten gör, trots att detta leder till ett sämre
utfall än om båda valt den mjuka linjen. Resonemanget kan förefalla logiskt men
är i konflikt med empiriska undersökningar. Resultaten från dessa visar nämli-
gen att parterna når uppgörelser i det stora flertalet markåtkomstförhandlingar.41

Detta innebär inte nödvändigtvis att fångarnas dilemma i grunden är en felaktig
representation av förhandlingssituationen. Vi behöver emellertid komplettera
den strikta spelstrukturen med mer realistiska förutsättningar, vilket kan förbätt-
ra dess förklaringskraft.

De restriktioner som främst kan ifrågasättas gäller antagandet om parternas
simultana och oberoende val av strategier. Detta torde inte vara fallet i markåt-
komstförhandlingar där valen snarare sker sekventiellt. En annan svaghet i den
strikta fångarnas dilemma-modellen är att parterna möts i ett enperiods-spel,

                                                     
40 I spelsituationen ”chicken” inträffar det sämsta utfallet när parterna inte förmår koordinera
sig, d.v.s. i cellen SO i matrisen. Detta kan uppstå när parterna binder sig vid ett slutbud i
förhoppningen att motparten ska ge efter, trots att ingen önskar hamna i officialprövning (jfr
Baird, Gertner & Picker, 1994 s. 44).

41 Jag har kort berört detta tidigare men återkommer till andelen uppgörelser i avsnitt 7.2.4.
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varför de inte kan anpassa sin strategi till vad motparten gjorde i föregående
omgång.

I markåtkomstförhandlingar är parterna inte låsta vid en strategi, utan valet av
strategier sker sekventiellt i ett dynamiskt flerperioders-spel där parterna kan
ändra sina strategier och förflytta sig mellan olika celler i matrisen i figur 7.2.
Det initiala eller kortsiktiga utfallet av parternas val motsvarar inte nödvändigt-
vis det slutgiltiga. Det inträder istället en långsiktig dimension i förhandlings-
spelet genom att en part måste väga in vilka konsekvenser den egna strategin får
för motparten, och vad den sannolika responsen från motparten kommer att bli i
nästa period.42

Markåtkomstförhandlingar består normalt av flera sammanträffanden där bud,
motbud och annan information kommuniceras. Efter varje sådan omgång kan
parterna uppdatera sin kunskap om motpartens strategi och inför nästa omgång
på nytt överväga sitt motdrag (jfr Lave, 1965). Detta medför ett reellt hot att
utdela bestraffningar. Om en part under förhandlingen överväger att välja den
hårda linjen finns alltså i det dynamiska perspektivet möjligheten för motparten
att bestraffa genom att svara med samma strategi (jfr Kondo, 1990).

Parterna kommer under förhandlingssekvensen att vara beredda att ändra sin
strategi så länge detta kan öka det individuella utfallet för parten i fråga. När
varken markägaren eller markförvärvaren kan förbättra sitt utfall erhålls det
stabila slutliga utfallet i förhandlingen.

Är markägare och markförvärvare medvetna om detta blir det rationellt för
båda parter att välja den mjuka linjen (3, 3). Att en hård förhandlingsstrategi är
irrationell beror på vetskapen om att det slutliga utfallet blir (2, 2). Utfallen
(1, 4) och (4, 1) är aldrig långsiktigt stabila eftersom den exploaterade parten
kommer att välja en hård strategi i nästa period och därigenom förbättra sitt
individuella utfall. Den sekventiella och dynamiska förhandlingsstrukturen re-
sulterar i att den långsiktigt rationella lösningen i fångarnas dilemma inte är
densamma som Nash-jämvikten. Det är istället den kooperativa lösningen som
kommer att bli jämvikt.

Om parterna under förhandlingen väl en gång befinner sig i cellen SO (2, 2)
kan det vara svårt att förflytta sig därifrån, eftersom den part som tar ett sådant
initiativ riskerar att utnyttjas istället för att återgäldas. Den rationella förhand-
lingsöppningen bör därför vara en mjuk strategi, eftersom den hårda linjen ändå
kvarstår som ett potentiellt hot. Valet av den mjuka strategin bör även formule-
ras så tidigt och så tydligt som möjligt.

Särskilt med tanke på att markförvärvaren normalt torde ha förhandlingsiniti-
ativet i sin hand bör det därför ligga i dennes intresse att så tidigt som möjligt
signalera en mjuk förhandlingsstrategi, i syfte att undvika missförstånd och för-

                                                     
42 Denna sekventiella och dynamiska förhandlingsmodell bygger på Brams’ (1990 s. 120-127)
”theory of moves”.
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hastade ageranden från markägarens sida. Här har markförvärvarens möjligheter
att bygga upp ett rykte klart fördelaktiga konsekvenser.

En effektiv markförvärvare-strategi kan tänkas bestå i att bygga upp ett rykte
om sig att förhandla på ett sätt analogt med ”tit-for-tat” (Axelrod, 1984). Tit-for-
tat följer de enkla och tydliga reglerna att alltid inleda med samarbete, d.v.s. den
mjuka förhandlingslinjen. Därefter väljs samma strategi som motparten använde
i föregående förhandlingsomgång. Strategin förenar således en mjuk öppning
med möjligheten att bestraffa samtidigt som den är enkel och lätt att förstå. Den
kombinerar därmed på ett effektivt sätt effekterna av att markförvärvaren repete-
rar förhandlingsspelet med många olika markägare.

Den sekventiella flerperiods-modellen är lätt att föra samman med empiriska
undersökningar av större markförvärvares tillvägagångssätt i markåtkomstför-
handlingar. Särskilt finner tanken om förhandlingsstrategin ”tit-for-tat” gott stöd
i de iakttagelser som gjorts.

I de fall parterna når en uppgörelse finns indikationer att förhandlingsersätt-
ningen genomgående överstiger den förväntade ersättningen MV vid officialav-
görande (jfr Hellsten m.fl., 1982 s. 35-36). Granskog (1995 s. 80) anger att den
avtalsmässiga ersättningen vid markåtkomst för allmänna vägar i Sverige ligger
ca 12 procent över marknadsvärdenivå. Motsvarande ”förhandlingsbonus” i
Norge uppgår till 10-15 procent. Kjellberg (1996 s. 50) rapporterar för olika
markåtkomständamål om avtalsersättningar mellan 7 och 14 procent högre än
den bedömda marknadsvärdespåverkan.43 Dessutom åtar sig ofta markförvärva-
ren att bekosta ett ombud för markägaren även i förrättningar (Hjelm & Norg-
ren, 1995).

Om parterna däremot inte når en överenskommelse, d.v.s. att markägaren
använder en hård förhandlingsstrategi och kräver högre ersättning, gäller inte
längre de förhandlingspremier markförvärvaren tidigare erbjudit (jfr Wernfeldt,
1993 s. 34). Markförvärvaren svarar istället själv med en hård förhandlingslinje:

”Den part som inte vill träffa uppgörelse kan gå till domstol och få ersättningen prövad på
exploatörens bekostnad. I de fallen rycker Sydkraft bort ersättningen för frivillig överens-
kommelse.” (Glass, 1996 s. 65)

Väljer man att uppfatta markåtkomstförhandlingen på det sätt som här redovisats
borde markförvärvare och markägare nå en förhandlingslösning i samtliga fall
där en avtalszon initialt existerar. Omvänt skulle detta innebära att uteslutande
fall där avtalszon initialt saknas avgörs i en tvingande officialprövning.

                                                     
43 Risken för långsiktigt stigande framtida markvärdenivåer kvarstår emellertid som en häm-
mande faktor. För att undvika länkningseffekter brukar ”överkompensationen” hänföras till
fastighetsspecifika värden (Wernfeldt, 1993 s. 38) eller anges såsom ”annan ersättning”
(Kjellberg, 1996 s. 51). Det förekommer även att markförvärvaren åtar sig att utföra anlägg-
ningsarbeten på markägarens fastighet.
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Detta är visserligen en möjlighet, men jag vill ändå understryka risken för att
parternas signaler under förhandlingen missuppfattas, och att missförstånd i
kombination med rädsla för att motparten bluffar ändå kan omintetgöra en för-
handlingslösning. Bestraffningar kan utdelas när en mjuk linje felaktigt tolkas
som en förtäckt hård strategi (jfr Bendor, Kramer & Stout, 1991).

Till sist i detta avsnitt en återkoppling till den tidigare formulerade hypotesen
om tidsaspektens betydelse i markåtkomstförhandlingen. Är det så att lägre för-
handlingsersättningar kan iakttas i de fall markförvärvaren inte är beroende av
ett avtal eller officialbeslut för att få tillträda marken, jämfört med när så erford-
ras?

Utifrån de tidigare redovisade undersökningarna av ersättningsnivåer vid
överenskommelser måste frågan besvaras nekande: Förhandlingsersättningen
tenderar att ligga omkring 10 procent över marknadsvärdet vare sig ändamålet är
allmän väg och naturreservat - där tillträde redan skett - eller ledning och järn-
väg – där tillträde inte skett.

Materialet är dock av begränsad omfattning, varför någon definitiv slutsats
inte bör dras här. Det kan dock bli en uppgift för framtida studier att undersöka
om den iakttagna tendensen beror på att de legala möjligheterna till förtida till-
träde helt undanröjer tidsaspekten som ett förhandlingskort i markägarens hand,
eller om den fortfarande äger relevans men försvagas av markförvärvarens
rädsla för en eventuell markvärdepåverkan.

7.2.4 Förhandlingsrätten; avslutande kommentarer

I förrättning och rättegång har de berörda parterna ökade möjligheter att för-
handla och träffa avtal jämfört med administrativa förfaranden. Under det tidiga-
re antagandet om att markägare och markförvärvare i förhandlingsrelationen
internaliserar effekterna av sin dispositionsrätt gäller följande: I förhållande till
prövningsmyndigheten bör de ha tekniska fördelar avseende tillgång till infor-
mation, möjligheter att kommunicera och att koordinera sina önskemål och för-
väntningar. De organisatoriska kostnaderna torde vara lägre för parterna. Ge-
nom att effekterna koncentreras till partsrelationen erhålls effektiva incitament
att maximera utfallet och hushålla med de egna resurserna.

Att lagstiftningen lägger dessa rättigheter, men också förpliktelser, på mark-
ägare och markförvärvare torde således befrämja den processuella effektiviteten,
eftersom parterna kan bära dessa till lägre kostnader än prövningsmyndigheten.

Men markåtkomstlagstiftningen skapar i sig självt också nya incitament ge-
nom att förändra parternas intäkter/nyttor och kostnader i valsituationer under
förhandlingen. De materiella och processuella reglerna kan fungera som legala
fokalpunkter, och definierar då parternas alternativa utfall om ingen förhand-
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lingslösning nås. Därigenom skapar lagreglerna ett utrymme för uppgörelser; en
avtalszon.

Förhandlingsrätten i kombination med ex post officialprövning kommer där-
igenom att fungera som en urvalsmekanism för att särskilja lågkostnads-ärenden
från högkostnads-ärenden. Under förhandlingen produceras information om
möjligheterna att nå uppgörelse och sannolikheten för en tvingande official-
prövning. Informationen som signaleras genom parternas förhandlingsbeteende
genereras i en sekventiell flerstegsprocess, där informationen från föregående
förhandlingsomgång kan läggas till grund för parternas nästa val av handlings-
alternativ.

Förekomsten av ömsesidig samarbetsvilja och avtalsmöjligheter utreds initialt
av parterna själva. I de fall parterna misslyckas på egen hand kan prövnings-
myndigheten medverka till att minska skevheter i information samt koordinera
förväntningarna för att åstadkomma en uppgörelse inom ramen för officialförfa-
randet. Endast i de fall detta inte är framkomligt tillgrips tvångsreglerna fullt ut.

Parterna och myndigheten kan således i flera steg föra konflikten från låg-
kostnads-procedurer i riktning mot högkostnads-procedurer (jfr Ury, Brett &
Goldberg, 1988). Det urval som sker i flera steg leder till att endast högkost-
nads-ärendena i slutänden avgörs genom den kostsammare officialprövningen.

Förhandlingsrätten kan också medverka till att öka legitimiteten i förfarandet.
Socialpsykologiska experiment visar nämligen att när konflikter avgörs under
medverkan av en tredje neutral part, kan parternas tillfredsställelse i stor ut-
sträckning relateras till den proceduriella utformningen, d.v.s. uppfattningar om
processuell rättvisa (Tyler, 1987). En central beståndsdel i processuell rättvisa
avser möjligheten att delta och utöva inflytande under den pågående processen.
Genom inflytandet erhåller parterna en kontroll som också ger det materiella
utfallet en högre legitimitet, även i de fall avgörandet går dem emot:44

”Procedures are viewed as fairer when they vest process control or voice in those affected
by a decision.” (Lind & Tyler, 1988 s. 208)

Endast i ett mindre antal markåtkomstfall förmår inte parterna tillgodogöra sig
den potentiella förhandlingsvinsten. Jag har tidigare kommenterat Kjellbergs
(1996) undersökning som redovisade någon form av uppgörelser i ca 97 procent
av samtliga ärenden. Ett flertal andra studier pekar i samma riktning, varför man
med viss säkerhetsmarginal bör kunna utgå från att högst ca 10 procent av
markåtkomstförhandlingarna avgörs utan stöd i något avtal.45 Den direkta till-
                                                     
44 Bland andra arbeten som betonar partsinflytande som ett medel för att skapa legitimitet och
acceptans kan nämnas Mattsson (1985) och Miller (1988). Vi ska återvända till den processu-
ella legitimiteten under själva officialprövningen i avsnitt 7.3.4.

45 Se bl.a. Hellsten, Hållén och Magnusson (1980), Fondenes (1990), Bjerkén (1992), Gran-
skog (1995) samt Hjelm och Norgren (1995).
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lämpningen av markåtkomstlagstiftningens tvångsmöjligheter tycks således höra
till undantagen:

”It seems that the most important justification for society’s having established the legal
apparatus for the holding of trials is, paradoxically, not actually to have trials occur.
Rather, it is to provide […] the threat necessary to induce settlements.” (Shavell, 1997
s. 697)

I de fall någon uppgörelse ändå inte kan nås måste även de dipositiva markåt-
komstfrågorna prövas av myndigheten i officialförfarandet. En orsak kan vara
kvarstående optimism hos parterna, d.v.s. en ogrundad övertro på det förväntade
officialprövningsutfallet. Har parterna inte etablerat en gemensam informations-
bas och koordinerat sina uppfattningar om sakförhållandena kan asymmetrisk
information vara en annan förklaring. Båda dessa faktorer kan i fångarnas di-
lemma-situationen förleda parterna att välja hårda förhandlingsstrategier. Legi-
timitetsbrister kan istället aktivera socialt betingade motivationsgrunder.

Under officialförfarandets utredning kommer information att produceras ge-
nom mer strukturerade procedurer. Själva utredningen av ärenden och förbere-
delsen av mål kan öka möjligheterna till uppgörelse, då underlaget förbättras och
osäkerheten därmed minskar. Särskilt problemet med bristfällig och asymmet-
risk information kan tänkas undanröjas eftersom den ökade informationen är
gemensam för både markägare och markförvärvare (jfr Waldfogel, 1998).

Man kan i det empiriska materialet observera att en stor andel uppgörelser
sker först efter att officialförfarandet inletts. Till sammanhanget hör också att
prövningsmyndigheterna ska verka för överenskommelser och förlikning, vilket
ålägger dem ett ansvar som neutral medlare. Detta kan bryta upp låsta situationer
där parterna fastnat i bilateralt hårda strategier.

I de återstående 10 procent av markåtkomstfallen som avgörs genom tvingan-
de officialavgörande har ett urval skett genom den sekventiella flerstegs-
proceduren. Markåtkomstfrågor som avgörs genom officialprövning är alltså
inte representativa för samtliga markåtkomstsituationer.

Vi kommer istället att finna en ökad andel konflikter med bristfälligt infor-
mationsunderlag, t.ex. i form av värderingstekniska svårigheter. Vi torde även
möta de mest optimistiska och minst riskaverta individerna i denna grupp, lik-
som individer som av olika skäl valt en hårdför förhandlingsstrategi eller vägrar
förhandla alls.

Detta minskar givetvis det integrativa inslaget i den formella officialpröv-
ningen, till förmån för de distributiva aspekterna. I förhandlingen betonas de
gemensamma intressena, i en tvingande officialprövningen träder de motstående
positionerna i förgrunden. Parterna går från samarbete till kamp. Den nya strate-
giska situationen kan förändra det tidigare plussumme-spelet till ett minussum-
me-spel, vilket är vad följande avsnitt bl.a. ska granska.
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7.3 Utredningsplikt och utredningsformer

Jag har i föregående avsnitt avhandlat förrättning och rättegång utan tydlig åt-
skillnad, eftersom förhandlingsinslaget utgör en gemensam egenskap för båda
dessa förfaranden. Nu har tiden kommit för att skilja dessa åt och istället fram-
häva de särdrag som utmärker förrättningens idealtyp å den ena sidan, och rätte-
gångens å den andra.

Inledningsvis önskar jag emellertid kommentera sakägarebegreppet, vilket i
förrättning och rättegång får viktiga konsekvenser för officialförfarandenas till-
gänglighet och räckvidd.

7.3.1 Något om sakägarebegreppet

Sakägarebegreppet har en materiellrättslig och en processrättslig dimension.
Den materiellrättsliga sidan avgränsar de rättssubjekt som kan ställa materiella
ersättningsanspråk. Det processrättsliga sakägarebegreppet avgränsar den krets
som kan initiera ett ärende, framställa yrkanden, överklaga beslut och domar etc.
– sammantaget rätten att föra talan i ett ärende eller mål.

I förrättning och rättegång är den processrättsliga statusen i stort förbehållen
markägare och innehavare av särskilt rätt (jfr SOU 1994:151 s. C224-245). Tale-
rätten är i dessa förfaranden tydligt knuten till den materiella ersättningsrätten,
d.v.s. endast de som kan ställa sakrättsliga anspråk kan också delta och föra
talan som part.46 Rättegångsförfarandet i miljödomstolen avviker något från
mönstret, vilket tidigare berörts i avsnitt 7.1.

De processrättsliga effekterna är betydande när förrättning och rättegång
jämförs med de tidigare behandlade administrativa förfarandena. I kapitel 6
framkom att de administrativa prövningarna är öppna och lättillgängliga, vilket
gynnar ett fritt informationsflöde. Krav på breda samråd i kombination med
kungörelser och utställning ger offentlighet och tillfällen för en vidare krets att
yttra sig över utredningar och planförslag. Även rätten att överklaga är vidgad
utanför kretsen individer med kvalificerad anknytning till fast egendom.47

Konsekvenserna av sakägarekretsens restriktiva avgränsning i förrättning och
rättegång blir att informationsflödet koncentreras till individerna i denna grupp.

                                                     
46 Se om sakägarebegreppet vid fastighetsreglering (prop. 1969:128 s. B 225-228) samt vid
expropriation (prop. 1972:109 s. 186-188).

47 Exempelvis kan ägaren till en grannfastighet vara överklagandeberättigad vid ett planbeslut
enligt plan- och bygglagen, men är det inte vid fastighetsbildning (Larsson, 1998 s. 120) eller
expropriation (Bouvin & Stark, 1989 s. 48). Vissa förrättningsbeslut kan däremot överklagas
av kommun och länsstyrelse (FBL 15 kap.).
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Processen blir sluten och svår att påverka för andra än sakägare.48 Samtidigt
medför begränsningen till färre individer att varje deltagare med större kraft kan
påverka utfallet.

Också i övrigt har sakägarna en stark ställning i förrättnings- och rättegångs-
förfarandena. De formulerar innehållet i ansökningar och yrkanden, vilket styr
och begränsar prövningens inriktning och omfattning. Prövningsmyndigheterna
är i stor utsträckning är bundna till de frågor som initierats av parterna, och kan
endast undantagsvis ex officio vidga eller ändra prövningens omfång.49

Under förrättning och rättegång är dessutom den avvägning mellan positiva
och negativa effekter i huvudsak begränsad till konsekvenserna för sakägare-
kretsen, samt eventuella panträttshavare.50 Perspektivet blir företagsekonomiskt
snarare än samhällsekonomiskt, såsom var fallet i de administrativa förfarande-
na. Jag har tidigare kommenterat dessa frågor under avsnitt 7.1.1.

Samtidigt som förrättning och rättegång således begränsar öppenheten och
informationsflödet i beslutsprocessen, stärks möjligheterna till inflytande och
påverkan från den krets individer som ges tillträde.

7.3.2 Förrättningsförfaranden

Jag har redan i avsnitt 7.1. berört utredningsskedet både i förrättning och rätte-
gång, och ska här försöka undvika upprepningar av vad som tidigare anförts i
dessa frågor. Officialprincipen medför i förrättningen att myndigheten ex officio
har det primära utredningsansvaret (FBL 4 kap. 25 §).

”… fastighetsbildningsmyndigheten har att sörja för en fullständig utredning i ärendet.”
(prop. 1969:128 s. B 270)

Av fastighetsbildningslagen (4 kap.) framgår att i officialutredningsplikten inne-
fattas bl.a. att utreda vilka som är sakägare, att utreda tekniska och ekonomiska
förutsättningar, att samråda med andra myndigheter samt att utföra erforderliga
tekniska göromål.

Kontakterna med sakägarna är betydelsefulla (jfr Larsson, 2000). Normalt ska
ett eller flera sammanträden hållas. Under sammanträden kan sakägarna yttra sig
över ärendet och även tillföra egna utredningar. Det är möjligt att framställa

                                                     
48 Det bör noteras att lantmäterimyndigheten vid behov ska samråda med kommun, länsstyrel-
se eller andra myndigheter som berörs av åtgärden (FBL 4 kap. 25-25a §§; ExL 5 kap. 10 §).
Motsvarande bestämmelser finns i anläggningslagen och ledningsrättslagen.

49 Se angående förrättning prop. 1969:128 (s. B 85 och B 368) respektive rättegång Westberg
(1988).

50 Jag håller här isär förrättningens båtnadsbegrepp från myndighetens bevakning av allmänna
intressen.
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muntliga ansökningar under sammanträde, liksom att fatta beslut i olika frågor.
Kravet på sammanträde är inte ovillkorligt, enklare ärenden kan avgöras utan
sammanträde. Förrättningsmyndigheten ska också vid sidan av sammanträdena
hålla kontakt med sakägarna och inhämta deras mening i olika frågor genom
rådplägning. För utredning av en fråga som kräver särskild fackkunskap, kan
förrättningsmyndigheten förordna sakkunnig.

Av utredningsplikten följer också ansvaret för att bevaka de allmänna intres-
sena. Detta sker dels genom hänsynstagande till tidigare tillåtlighets- och lämp-
lighetsprövningar, men också genom samråd med olika myndigheter. De syn-
punkter som framkommer i samråden får sedan vägas samman i förrättnings-
myndighetens allmänna lämplighetsprövning (jfr SOU 1963:68 s. 110). Kom-
munens ställningstagande vid samrådet blir i vissa situationer bindande för för-
rättningsmyndighetens fortsatta prövning.51

Ser vi ytterligare något till utredningsformerna, saknas vissa av rättegångens
utredningsmoment i förrättningen. Det är inte möjligt att som en del av official-
prövningen framtvinga personlig inställelse av sakägare (jfr RB 44 kap. 3 §),
höra sakägare under sanningsförsäkran (jfr RB 37 kap. 2 §), kalla och höra vitt-
nen under ed (jfr RB 36 kap.) eller genom editionsplikt tvinga fram skriftliga
bevis (jfr RB 38 kap. 1-5 §§).52

Dessa skillnader i förhållande till rättegångsförfarandet rönte kritik från flera
remissinstanser under arbetet med fastighetsbildningslagen. Departementschefen
ansåg emellertid att de brister i beslutsunderlaget som därav kunde uppstå ändå
uppvägdes av de fördelar som erhölls genom förenklingen av förrättningshand-
läggningen (prop. 1969:128 s. 191). Denna motivering befästes åter i proposi-
tion 1991/92:127 (s. 49). En mer rättegångsliknande karaktär hos förrättningen
skulle minska snabbheten och smidigheten i förfarandet. Dessutom framhölls att
de beslut som fattas vid förrättning kan överprövas i två eller tre domstolsinstan-
ser.

Som tidigare nämnts har inte heller parterna möjlighet att få ersättning för
nedlagd tid eller eget utredningsarbete m.m. under officialförfarandet. Detta
begränsar givetvis sakägarnas incitament till att producera och förebringa ytter-
ligare beslutsunderlag, något som ligger i officialprincipens idé:

”Systemet kan sägas förutsätta att sakägarnas egna utredningar koncentreras till fastighets-
domstolen.” (prop. 1991/92:127 s. 48)

De legala begränsningarna av förrättningens utredningsformer syftar till att
minska de processuella kostnaderna. Detta kan dock ske på bekostnad av den

                                                     
51 Se FBL (4 kap. 25a §), LL (21 §) och AL (23 §).

52 Att höra sakägare under sanningsförsäkran är, liksom vittnesförhör under ed, förenat med
straffrättsligt ansvar för uppgiftslämnaren (jfr BrB 15 kap. 1-3 §§).
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materiella utredningskvaliteten. Ett förhållande som ytterligare kan verka i be-
gränsande riktning vad gäller resursinsatserna under utredningsskedet är kost-
nadstäckningskravet vid lantmäteriförrättningar. Förrättningsavgifterna ska
åstadkomma full kostnadstäckning för förrättningsverksamheten (SOU
1994:90). De utgår normalt i form av en tidstaxa.53

En risk finns emellertid för att kostnadstäckningskravet kan skapa en oönskad
tidspress för myndigheten, med negativa konsekvenser för legitimitet och rätts-
säkerhet i processen. Tveksamheter kan lämnas olösta i syfte att hålla nere kost-
naderna för sakägarna. I sämsta fall kan avgörandet komma att fattas utifrån ett
undermåligt beslutsunderlag. En studie av överklagade lantmäteriförrättningar
påvisade bl.a. brister i dessa avseenden.54

”… kan detta bero på att kravet på kostnadstäckning för all förrättningsverksamhet gör att
lantmätaren, medvetet eller omedvetet, ej tycker sig ha tid att företa en tillräckligt omfat-
tande utredning.” (Karlsson & Tallhage, 1989 s. 50)

7.3.3 Rättegångsförfaranden

Rättegångar i markåtkomstmål följer, med vissa avvikelser, rättegångsbalkens
allmänna principer om civilmål. Efter stämning och svaromål ska parterna under
förberedelsen klargöra sina yrkanden och invändningar (RB 42 kap.). Förbere-
delsen sker normalt i form av ett eller flera sammanträden. Parterna ska då även
ange vilka omständigheter och sakförhållanden de åberopar som grund samt
förebringa den bevisning som de anser styrker dessa.

Under den muntliga huvudförhandlingen sker sakframställning, bevisupptag-
ning och plädering (RB 43 kap.). Sakframställningen innebär att parterna fram-
ställer och utvecklar sin talan inför rättens ledamöter. Vid bevisupptagningen
presenterar parterna sina bevis, såsom vittnen, sakkunniga, eller skriftliga utred-
ningar.55 Efter bevisupptagningen slutför parterna sin talan genom pläderingen,
vilken kan omfatta både bevis- och rättstillämpningsfrågor.

För rättegångsförfaranden i allmänhet gäller några bärande processprinciper;
muntlighet, omedelbarhet och koncentration (Lindell, 1998 s. 62-64). Markåt-
komstlagstiftningen innehåller emellertid flera undantag från dessa principer.
Både expropriationslagen (5 kap. 28 §) och miljöbalken (22 kap. 21 §) anger att

                                                     
53 Se förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

54 Även inom lantmätarekåren förs en kritisk debatt om huruvida myndighetsutövning under
kostnadstäckningsansvar är förenligt med god rättsvård och rättssäkerhet för den enskilde
markägaren. Se bl.a. Carlander (1989), Jaensson (1982; 1988) samt Wallner (1990).

55 Skriftliga bevis ska dock ha lämnats in redan under förberedelsen (RB 42 kap. 8 §; jfr
ExL 5 kap. 5-6 §§).
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domstolens avgörande ska grundas på vad som förekommit vid syn eller annan
förhandling och vad handlingarna innehåller i övrigt.

I exempelvis expropriationsmål förs processen till övervägande delen med
skriftliga inlagor till rätten (prop. 1972:109 s. 304-305). Bevismaterialet består
vanligen av kartor och ritningar samt värderingsmaterial, baserat på ortspris-
analyser eller avkastnings- och produktionskostnadskalkyler. Detta utesluter
dock inte att muntliga bevis och hörande av vittnen förekommer (Bjerkén, 1992
s. 35-37).

En annan processrättslig grundsats är den fria bevisprövningens princip (RB
35 kap. 1 §), vilken dels innefattar fri bevisföring – alla former av bevismedel är
tillåtna – dels fri bevisvärdering – domstolen får värdera bevisningen fritt utan
hänsyn till t.ex. vem av parterna som åberopat bevisningen (SOU 1994:151 s. C
363). Rättegångsbalken (36-40 kap.) innehåller bestämmelser om vissa bevis-
medel som vittnen, partsförhör, skriftliga bevis, syn och sakkunniga. Reglering-
en är dock inte uttömmande, som huvudprincip gäller den fria bevisprövningen.

Vi noterade i föregående avsnitt att vissa former av bevisning och utrednings-
underlag inte är möjliga att frambringa i förrättningen. Rättegången ger därvid
betydligt vidare utredningsmöjligheter. För skriftliga bevis gäller dessutom edi-
tionsplikt, d.v.s. att parterna är skyldiga att visa upp dem (38 kap.). För fullgö-
rande av editionsplikten kan rätten, på yrkande av part, meddela s.k. editionsfö-
reläggande.

Genom regler om materiell processledning och annan officialprövning från
rättens sida inskränks emellertid principen om fri bevisföring. Dessa bestämmel-
ser medför även att parterna inte fullständigt disponerar över konflikten själva;
förhandlingsprincipen kringskärs likaså.

Rättens materiella processledning, vilken ska utövas under förberedelsen
(RB 42 kap. 8 §) och huvudförhandlingen (RB 43 kap. 4 §), innebär att dom-
stolen ex officio ska klarlägga frågeställningarna, avhjälpa otydligheter samt se
till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver utan att något onödigt
dras in i processen.

Den materiella processledningen kan både utvidga och begränsa beslutsun-
derlaget. I berikande syfte kan rätten även ex officio förordna om bevisning,
såsom sakkunnigutlåtande och syn, trots att det i första hand är parterna som ska
sörja för bevisningen (RB 35 kap. 6 §). För att istället begränsa processmateria-
let kan rätten avvisa bevis som den anser saknar betydelse i målet eller om be-
visningen kan föras på annat sätt till lägre kostnad (RB 35 kap. 7 §).

Dessa inslag av officialprövning förstärks i markåtkomstlagstiftningen. Bl.a.
anvisas undersökning på platsen som huvudregel (ExL 5 kap. 13 §). Expropria-
tionslagen (5 kap. 12 §) innehåller en regel som ålägger fastighetsdomstolen en
aktivare materiell processledning.56 Domstolen ska därvid uttryckligen se till att
onödig utredning inte förebringas i målet. Utredningsbeslutet skärper dessutom

                                                     
56 Motsvarande regler finns i miljöbalken (22 kap. 18 och 11 §§).
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markägarens ansvar för rättegångskostnaderna. Vidtas utredning i strid med
utredningsbeslutet riskerar markägaren att själv få bära denna kostnad
(ExL 7 kap. 1 §).

Eftersom parterna likväl bär det primära utredningsansvaret i markåtkomst-
mål, bör till sist frågan om bevisbördans placering mellan markägare och mark-
förvärvare kommenteras något. Varken rättegångsbalken eller markåtkomstlag-
stiftningen innehåller explicita regler om hur domstolen ska behandla den osä-
kerhet som genomgående måste belasta fastställandet av en sannolik marknads-
värdespåverkan. Vem av parterna ska då bära risken för ofullständigheter i be-
slutsunderlaget?

Två rättsliga metoder förekommer för att fördela bevisbördan (Lindell, 1998
s. 504-521). Antingen är viss part skyldig att bevisa ett påstående med viss san-
nolikhet, vilken följer av beviskravet – en av parterna har bevisbördan. Den
andra metoden innebär att bevisbördan fördelas jämnt mellan parterna så att
domstolen väljer det mest sannolika alternativet, oavsett hur liten bevisövervik-
ten är. Metoden benämns överviktsprincipen.

Hager (1998) menar att överviktsprincipen bäst beskriver domstolens situa-
tion vid fastställande av expropriationsersättning. Bevisbördan skulle i dessa fall
ligga mitt emellan markägare och markförvärvare på så sätt att respektive part
har bevisbördan för det värde som denne hävdar. Rätten får väga bevisvärdet i
parternas respektive utredningar etc. och fälla avgörandet någonstans i det vär-
despektrum som uppstår mellan yrkandena. I de fall båda parter endast före-
bringat svag bevisning kan domstolen göra en skälighetsuppskattning (jfr RB
35 kap. 5 §). Resonemanget torde äga generell giltighet även för andra typer av
markåtkomst.

7.3.4 En komparativ modell; utredningspliktens fördelning m.m.

I förrättning och rättegång prövas likartade frågor – ianspråktagande och ersätt-
ning. I flera markåtkomstsituationer är båda förfarandetyperna möjliga att till-
lämpa som alternativ. Vid ianspråktagande av allmän plats enligt detaljplan eller
järnvägsmark enligt järnvägsplan är den legala substituerbarheten närmast obe-
gränsad.57 Eftersom samma materiellrättsliga produkter i dessa fall tillskapas i
två olika processrättsliga tekniker, kan det vara intressant att närmare belysa de
ekonomiska konsekvenserna av de skillnader förfarandena uppvisar.

Som en inledning önskar jag kommentera något av den kritik som från olika
håll, och under lång tid, framförts mot rättegångsförfarandet. Gemensamt för de
kritiska anmärkningarna är att kostnaderna uppfattas vara för höga, tidsutdräkten

                                                     
57 I plan- och bygglagen (15 kap. 1 §) respektive lagen om byggande av järnväg (4 kap. 5 §)
anvisas inlösen i rättegångsförfarande. Fastighetsbildningslagen (5 kap. 8a-8b §§) ger vissa
undantag från skyddsvillkoren i samma kapitel, vilket ökar möjligheterna att genom mark-
överföring och servitutsbildning lösa markåtkomsten.
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för lång och proceduren för omständlig (bl.a. SOU 1982:26 s. 212). Till stora
delar kommer kritiken från större markförvärvare (jfr Ds Ju 1971:23), men även
lagstiftaren anför ofta liknande synpunkter:58

”Enligt min mening finns det fog för kritiken mot expropriationsförfarandet. Statistiken vi-
sar att handläggningen i expropriationsmålen tenderar att dra alltför långt ut på tiden. Up-
penbarligen har också kostnaderna i många fall blivit betydande.” (prop. 1972:109 s. 238)

Det framgår emellertid mer sällan av vilka skäl som rättegången anses alltför
kostsam och tidskrävande. Inte heller anges vilka kostnader eller moment som är
onödiga och därför bör undvikas.

Som utgångspunkter för den fortsatta framställningen, kan tre olika teoretiska
spekulationer formuleras, vilka kan tänkas rymma förklaringen till det resurs-
krävande rättegångsförfarandet. Dessa hypoteser är ofullbordade och vaga.
Ändå önskar jag redan här formulera dem i ett sammanhang, eftersom de delvis
kommer att styra strukturen i den komparativa analysen av rättegången och för-
rättningen.

1) De högre rättegångskostnaderna beror på omständliga och strikta procedurregler.

En möjlighet är att de omfattande procedurreglerna i rättegångsförfarandet ökar
kostnaderna genom att motverka en snabbare och flexiblare handläggning av
målen. Förrättningen uppvisar en flexibilitet i formen som tydligt avviker från
rättegångsförfarandets strikta procedurer, vilket gör att förrättningen till just
formen företer principiella likheter med de administrativa förfarandena.

Om denna hypotes stämmer skulle en ”avreglering” av rättegångsförfarandet i
riktning mot ökad flexibilitet kunna minska kostnaderna och öka effektiviteten.

2) De högre rättegångskostnaderna är en följd av ett bättre beslutsunderlag.

En alternativ förklaring kan vara att de högre kostnaderna följer av de mer om-
fattande möjligheterna till utredning och bevisning som rättegången erbjuder i
förhållande till förrättningen. Ett grundligare och mer fullständigt beslutsunder-
lag kan då uppvägas av ett materiellt sett bättre beslut.

”Det torde knappast kunna förnekas att domstolsförfarandet är överlägset förrättningsförfa-
randet när det gäller att på ett säkert sätt avgöra tvister av rent civilrättslig natur.” (prop.
1969:128 s. B 788)

Vi kommer då in på avvägningen mellan processuella och materiella kostnader.
Högre processuella kostnader kan vara väl förenliga med effektivitet under för-
utsättning att dessa resulterar i en större materiell kostnadsminskning på margi-

                                                     
58 Även empiriska undersökningar visar att rättegångsförfarandet, vid jämförelse med förrätt-
ningsförfarandet, genererar betydligt högre processuella kostnader (Malmesjö, 1993).
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nalen. Värdet av den ökade rättssäkerheten överväger då de tillförda processu-
ella resurserna, se avsnitt 5.3.2.

Det är alltså fullt möjligt att de högre rättegångskostnaderna inte alls håller
som argument pro förrättning kontra rättegång. De högre kostnaderna är inte
nödvändigtvis ett tecken på ineffektivitet. För en sådan ståndpunkt fordras att
även den materiella beslutskvaliteten fogas till jämförelsen.

3) De högre rättegångskostnaderna orsakas av att partsansvaret är mer resurskrävande än
officialutredningen.

En tredje förklaring kan ligga i de ekonomiska effekterna av utredningspliktens
fördelning. Anlägger vi ett produktionstekniskt perspektiv kan förfarandena,
med avseende på utredningsplikten, liknas vid två teknologier med olika faktor-
mix i utredningsskedet. I förrättning har myndigheten utredningsplikten medan
rättegången lägger utredningsansvaret på markägare och markförvärvare. Om
målet är effektivitet bör utredningsplikten därvid läggas på den eller de aktörer
som till lägst kostnader kan bära den.

Dessa tre, mer eller mindre rimliga, hypoteser får bilda utgångspunkter och ge
viss struktur åt de fortsatta analyserna. Jag avser att belysa samtliga i kapitlets
resterande delar. För överblickbarhetens skull kommer de att penetreras delvis
åtskilda. I avsnitt 7.5.1 avser jag att åter foga dem samman för att belysa hur
tekniska faktorer och ekonomiska incitament kan bringas att samverka i det
institutionella valet mellan förrättning och rättegång.

Till att börja med önskar jag utveckla den sista punkten, om utredningspliktens
roll i sammanhanget. Den centrala frågan blir då om parterna eller myndigheten
kan producera den relevanta informationen till lägst kostnader? Jämför vi med
vad som yttrades om olika slags information i beslutsunderlaget i avsnitt 6.4.2,
är det tydligt att den teknisk-ekonomiska informationen är av störst vikt vid ian-
språktagande- och ersättningsfrågor. Den sociala-ekonomiska informationen har
en mer undanskymd roll. I samma avsnitt gjordes också en åtskillnad mellan
tekniska förutsättningar och incitament för att ta fram den erforderliga informa-
tionen.

De tekniska kostnaderna följer av teknisk, kunskapsbaserad och annan till-
gång till fakta om sakförhållanden. När förhandlingslösningarna övergetts, och
avgörandet ska utgå från expropriationslagens marknadsvärdesprincip, är det
inte säkert att parterna har tekniska fördelar framför myndigheten att producera
ortsprismaterial, avkastningskalkyler eller produktionskostnadsberäkningar.
Särskilt enskilda markägare kan tänkas vara missgynnade i den mån dessa är
fysiska personer utan rättslig och värderingsteknisk kompetens. Markförvärvare
i form av företag eller offentliga organ bör ha bättre förutsättningar. Prövnings-
myndigheten kan å andra sidan tänkas ha vissa skalfördelar i den befintliga or-
ganisationen och tillgången till offentliga register med prisstatistik etc.
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Däremot torde parterna ha klart entydigare incitament för att engagera sig i
framtagandet av beslutsunderlaget eftersom stora ekonomiska värden står på
spel. Detta motverkas dock av risken för att skev information produceras, som
valts och presenterats i syfte att gynna partsintresset. Myndighetens utrednings-
insatser torde i mindre utsträckning lida av systematisk skevhet, men kan istället
belastas av högre kostnader eller allmän bristfällighet eftersom myndighetens
incitament inte är lika tydliga som parternas.

Vi kan inleda med parternas starka ekonomiska incitament att agera i exempel-
vis ersättningsfrågan, vilken torde vara den centrala tvistefrågan vid markåt-
komstprövningen. I rättegången kan markägare och markförvärvare välja att
investera en viss mängd resurser i utredningar, statiska bearbetningar, värde-
ringsteknisk expertis, juridiska biträden etc. Ju mer resurser t.ex. markägaren
lägger ner för att söka, sammanställa, bearbeta och presentera bevis till stöd för
sitt yrkande, desto större är sannolikheten att domstolen utdömer ersättning i
enlighet med yrkandet (jfr Hay, 1995). Värdet av investeringarna avtar dock på
marginalen.59

Markägarens förväntade utfall är emellertid också en funktion av markförvär-
varens investeringar för att bevisa rimligheten i sitt eget ersättningsbud. Om vi
till att börja med antar att parternas yrkanden är lika rimliga med hänsyn till de
yttre faktorerna, kan sannolikheten (P) för framgång på markägarens sida ut-
tryckas som en funktion av båda parters resursinvesteringar (jfr Posner, 1972):

PMÄ =

Investerar markförvärvaren ingenting är markägarens sannolikhet för att få ige-
nom sitt yrkande 1, även om de egna utläggen är mycket begränsade. Investerar
båda lika mycket faller det sannolika avgörandet mitt emellan parternas yrkan-
den.

Studerar vi denna situation från markägarens perspektiv, innebär ytterligare
resursinvesteringar från motpartens sida – markförvärvaren – att markägarens
sannolika utfall försämras. Så länge markägarens utlägg har en positiv margi-
nalproduktivitet, har han eller hon emellertid anledning att öka sina rättegångs-
kostnader. Det för markägaren optimala beteendet är att investera resurser upp
till den nivå där ökningen av det sannolika ersättningsdomen är lika stor som

                                                     
59 För ögonblicket bortses ifrån att markägarens skäliga rättegångskostnader ersätts av mark-
förvärvaren.

KMÄ


KMÄ + KMF
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den marginella rättegångskostnaden. Detta blir den ekonomiska konsekvensen
av den nämnda överviktsprincipen:

”Domstolen ska döma till förmån för den, av de tvistande parterna, som s.a.s. övertrumfar
den andre. Det bör påpekas att det inte finns något lägsta krav på bevisningens styrka, utan
att den svagast tänkbara bevisning räcker, under förutsättning att inte motpartens bevisning
också är minst lika stark.” (Hager, 1998 s. 329)

Problemet, för markägaren, är att markförvärvaren befinner sig i samma besluts-
situation. Markägarens ytterligare utlägg försämrar markförvärvarens sannolika
utfall i precis samma storleksordning som det egna förbättras. Ökar markägarens
förväntade utfall med 100.000 kr, minskar markförvärvarens med samma be-
lopp. Parternas processföring genererar externa effekter på motparten.

I rättegångar med stark och entydig bevisning behöver inte detta leda till yt-
terligare investeringar i processföringen. En part med svag bevisning, eller
orimliga anspråk, kan inför överväldigande motbevis finna att mer resurser inte
ger ett positivt netto (jfr Katz, 1988). Detta kan motivera den svagare parten att
sträva efter en förlikning.

I de situationer vi här behandlar har emellertid ett urval av konflikter skett
genom den sekventiella flerstegsprocessen under förhandlingsmomentet. Tving-
ande officialavgörande utan stöd i avtal sker i högst 10 procent av alla ärenden. I
avsnitt 7.2.4 antogs att markåtkomstärenden med realistiska och rationella parter
samt ett fullgott beslutsunderlag skulle träffa en uppgörelse, och därigenom
realisera den potentiella förhandlingsvinsten. När markåtkomsten måste avgöras
genom ett tvingande officialavgörande har ett urval skett på partssidan i riktning
mot optimism och social frustration. Vad gäller beslutsunderlaget menade jag att
urvalet sker i riktning mot sämre information, där alltså osäkerheten om det
förväntade officialprövningsutfallet förhindrar parterna att nå en uppgörelse.

Inför rättegångsavgörandet är det därför inte orimligt att vi dels finner fall
som ”står och väger” till följd av bevissvårigheterna (jfr Priest och Klein, 1984),
dels möter parter som agerar på ett sätt som om utsikterna vore ljusare än vad en
neutral myndighet skulle uppfatta dem. De parter som koordinerat sina förvänt-
ningar har redan sållats bort under förhandlingen. Vi kan alltså anta att parterna
inte själva agerar som om de skulle förlora, även om så blir fallet.

Ett mycket enkelt exempel kan få illustrera konsekvenserna av detta. Låt säga att
markägaren yrkar att ersättning ska utgå med 400.000 kr och markförvärvaren
yrkar att 300.000 kr ska utgå, parterna tvistar alltså om summan (S) 100.000 kr
vilket är mellanskillnaden.60 Om målet enligt ovan initialt står och väger, är den
sannolika ersättningsdomen ex ante parternas investeringar 350.000 kr, d.v.s.

                                                     
60 Storleksordningen är representativ. Se Glas (1994) för flera refererade rättsfall i ersätt-
ningsfrågan.
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mitt emellan parternas yrkanden. Vardera part erhåller 50.000 kr av det omtvis-
tade beloppet.61

I detta läge kan en av parterna investera resurser för att producera bevis som
styrker det egna kravet eller budet. För att tydliggöra det principiella resone-
manget kan vi liksom tidigare bortse från expropriationslagens regler om fördel-
ningen av rättegångskostnader. Jag ska strax införa dessa i modellen.

Säg att markägaren konsulterar juridisk expertis och tar fram ett värderings-
utlåtande som uppskattar marknadsvärdespåverkan till 400.000 kr, vilket kostar
10.000 kr. Detta förbättrar markägarens utfall radikalt eftersom den sannolika
domen då lyder på 400.000 kr. Markägaren erhåller ett överskott på 100.000 kr
och övervältrar samtidigt utredningskostnaderna på markförvärvaren enligt re-
geln om förlorande parts kostnadsansvar.

Markförvärvarens negativa utfall på –10.000 kr kan emellertid ökas genom att
denne också kostar på bevisning och processföring. En insats om 20.000 kr ger
markförvärvaren ett förväntat netto på knappt 57.000 kr, medan markägarens
försämras till drygt 13.000 kr.62 Markförvärvarens sannolikhet för att få rättens
bifall har ökat till två tredjedelar samtidigt som risken för att få bära kostnaderna
minskat till en tredjedel.

Markägaren kan svara med ytterligare investeringar för att motverka detta.
Ökar markägaren sina insatser med 70.000 kr (totalt 80.000 kr) är dennes för-
väntade netto 60.000 kr medan markförvärvarens är –60.000 kr. Sammantaget
har parterna i detta läge lagt ut 100.000 kr, precis motsvarande tvistens värde.
Då har inte domstolens egna kostnader medtagits.

Ändå har markförvärvaren all anledning att fortsätta investera i utrednings-
material, bevisning och processföring. Varje investerad krona förbättrar det
sannolika nettoutfallet för markförvärvaren samtidigt som det försämrar mark-
ägarens. Men markägaren har i varje läge goda skäl att svara med samma mynt.

”Inte sällan åberopas kalkyler med hypotetiskt underlag. I princip finns det inte någon
gräns för hur omfattande och ingående utredningar av detta slag kan göras.” (Ds Ju
1971:23 s. 75)

Faktum är att detta sekventiella rättegångs-spel saknar en stabil lösning. Genom
parternas möjlighet att övervältra sina egna kostnader på motparten erhålls
ingen jämvikt. Dessa institutionella egenskaper hos rättegången skapar incita-
ment för parterna att öka sina investeringar, men inte att begränsa dem. Varje
resursinsats ger två marginaleffekter; dels ökar det förväntade värdet av domen,

                                                     
61 Man kan notera att domstolens bundenhet till parternas yrkanden (ExL 5 kap. 25-26 §§)
kan vidga konflikten. I ovanstående situation kan det vara en fördel att inleda med ett mer
förmånligt yrkande, så länge detta inte framstår som orimligt.

62 I bilaga 2 redovisas parternas förväntade utfall i matrisform för resursinsatser mellan 0 och
100.000 kr.
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dels minskar sannolikheten för att få bära kostnaderna. Markägarens förväntade
netto (EMÄ) kan uttryckas som:

EMÄ = S × PMÄ – [ (1 – PMÄ) × (KMÄ + KMF) ]

Det omvända gäller för markförvärvaren. När parternas utlägg når en viss nivå i
förhållande till värdet av konflikten (S) försvinner betydelsen av ersättningsdo-
men i ljuset av kostnadsfördelningen. Den största effekten av parternas utlägg
blir istället att minska de sannolika rättegångskostnaderna. Vi kan notera att
denna negativa resursspiral inte är beroende av storleken på ersättningsbeloppet.
Det är istället kostnadssidan som driver parterna till ytterligare utlägg.

Om parterna genom avtal eller på annat sätt kunde trovärdigt binda sig vid en
viss högsta kostnadsnivå skulle detta undvikas. Ett sådant förtroende mellan
parterna är dock knappast troligt, eftersom de befinner sig i rättegången just av
det skälet att förhandlingarna misslyckats. En ensidig utfästelse att begränsa sina
utlägg är en mycket riskabel strategi: Varje krona som en av parterna undanhål-
ler ökar istället motpartens chanser att vinna rättegången.

I spelteoretiska termer befinner sig parterna åter i ett fångarnas dilemma. I
motsats till förhandlingen kan däremot inte parterna ändra sina tidigare val. När
en investering väl är gjord, är den oåterkallelig, vilket försämrar möjligheterna
till kooperativa lösningar (Katz, 1988 s. 139):

”If ex ante commitment is not feasible, there may be a race of expenditure, in which each
party tries to commit enough resources to get to the favored outcome.”

När parternas totala investeringar tillsammans med domstolens egna kostnader
överstiger det omtvistade beloppet kan vi tala om rättegången som ett minus-
summe-spel.63 Detta ligger givetvis inte i någons intresse, men följer av de ex-
terna effekter en parts processföring får på motparten.

Situationen kan tyckas inoptimal, men modellen lider av många svagheter varav
den främsta är bristande realism. Jag har medvetet undvikit många av de institu-
tionella restriktioner som karaktäriserar markåtkomstmål. Syftet har emellertid
varit att i en principmodell mycket enkelt beskriva parternas incitament och
beslutssituation till följd av utredningspliktens fördelning i rättegångar. Då detta
nu är avklarat kan ett första steg mot ökad realism lämpligen vara att införa ex-

                                                     
63 Utom i de fall värdet av rättspraxis överstiger kostnaderna.
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propriationslagens (7 kap. 1 §) regel om att markförvärvaren betalar samtliga
rättegångskostnader i första instans.64

Denna fördelningsregel är skev, den tidigare symmetrin mellan utfall och
kostnadsansvar finns inte. Markägarens teoretiska marginalkostnad för utred-
ningar, värderingar eller annan bevisning samt professionell expertis är faktiskt
noll! Kostnadssidan ingår inte längre i markägarens beslutskalkyl:

EMÄ = S × PMÄ

EMF = S × PMF – (KMÄ + KMF)

Den skeva kostnadsfördelningen minskar inte markägarens incitament att öka
sina utlägg, tvärtom kan de förstärkas. Sådana återhållande faktorer på markäga-
residan såsom riskaversion eller budgetrestriktioner försvinner nämligen när
ytterligare resursinvesteringar inte längre är förenade med ett kostnadsansvar.

Vi kan återvända till det tidigare exemplet och studera hur båda parters för-
väntade utfall förändras med den låsta kostnadsfördelningen. Parterna yrkar
alltså 400.000 kr respektive 300.000 kr och tvistar därmed om värdet 100.000
kr. Så länge inga utlägg gjorts är situationen densamma som tidigare.65 Säg att
markägaren åter inleder med att investera 10.000 kr. Markägarens sannolika
utfall blir då 100.000 kr, d.v.s. att domstolen dömer enligt dennes yrkande, me-
dan markförvärvaren får bära kostnaderna på 10.000 kr.

Återigen kan markförvärvaren förbättra sitt utfall genom att själv investera
resurser, men bara inom ett begränsat intervall. Så länge värdet av den sannolika
domen ökar i högre takt än de egna kostnaderna ger investeringarna ett positivt
netto på marginalen. Men efter hand kommer den skeva kostnadsfördelningen
att överväga, och ytterligare resurser ge en negativ marginalavkastning.

Studerar vi matrisen i bilaga 3 är markförvärvarens optimala investering nu
20.000 kr, vilket ger markförvärvaren ett utfall på nära 37.000 kr samtidigt som
markägarens försämras till drygt 33.000 kr.66 Därefter försämras markförvärva-
rens förväntade utfall till följd av att rättegångskostnaderna inte längre kan över-
vältras på markägaren.

                                                     
64 Se Tullock (1980b s. 87-99) för en analys av rättegångar med amerikansk kostnadsfördel-
ning, d.v.s. att varje part bär sina egna kostnader.

65 I bilaga 3 redovisas parternas förväntade utfall i matrisform för resursinsatser mellan 0 och
100.000 kr med expropriationslagens kostnadsfördelning.

66 Det exakta belopp som maximerar markförvärvarens utfall är: 10'√10 – 10' (~21.623) kr.
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Markägaren kan emellertid fortsätta att öka sina resursinvesteringar och där-
med förbättra sitt eget utfall. Detta sker på markförvärvarens bekostnad. Mark-
förvärvaren har ingen ekonomisk anledning att öka sina utlägg, snarare finns
skäl att minska redan gjorda investeringar.67 Detta är dock inte möjligt.

Även detta spel saknar således en stabil lösning, men vi kan notera att det
endast är markägaren som saknar återhållande incitament att begränsa sina re-
sursinsatser i förhållande till tvistens värde (jfr Hellsten m.fl., 1982). Ett starkt
incitament finns att ta fram bevisning vars informationsvärde understiger kost-
naderna för att producera, analysera och utvärdera. Kostnaderna kommer att
bäras av markförvärvaren och det skattebetalande kollektivet.68 Detta gäller även
när exogena fakta otvetydigt talar mot markägarens ståndpunkt. Markägaren har
helt enkelt inget att förlora när förhandlingsbordet lämnats:

”… ofta ansetts att sakägarna utför omfattande undersökningar, som har ringa eller intet
värde för prövningen men som medför att målen drar långt ut på tiden och att rättegångs-
kostnaderna blir oproportionerligt höga.” (prop. 1972:109 s. 240)

Sannolikheten för att parterna i sin processföring investerar en samhällsekono-
miskt optimal mängd resurser i produktionen av beslutsunderlag är låg. En moti-
vationsbaserad avvägningsmekanism saknas mellan det materiella informations-
värdet och de processuella kostnaderna. Framför allt på markägaresidan finns
starka motiv att producera kostsam information med lågt materiellt värde. Driv-
kraften finns i de externa effekter som kan åsamkas motparten.

En sammanhängande aspekt är att parternas bevisning inte är neutral, efter-
som den talar i den egna saken. Detta kompenseras i viss utsträckning av att
motparten gör ett motsatt urval av den information som presenteras för rätten.
Genom att båda parter lägger fram bevis och motbevis ökar rättens möjligheter
att granska tillförlitligheten och fullständigheten i beslutsunderlaget.

Problemet har därmed på ett principiellt plan formulerats: Utredningspliktens
fördelning i rättegång skapar starka incitament att producera information, men
uppvisar svagheter avseende informationens begränsning och tillförlitlighet.

Två institutionella åtgärder kan tänkas för att korrigera situationen. En väg är
att begränsa parternas processföring. I uttrycket nedan skulle detta innebära att
de incitament som skapas genom parternas egen utredningsplikt (den första
termen) beläggs med institutionella restriktioner. Effekten av parternas resurser
blir då en funktion som inte alltid är växande.

En annan väg är att överföra delar av utredningsplikten på myndigheten,
d.v.s. en officialprövning. Detta motsvarar den andra och nytillkomna termen –

                                                     
67 Åtminstone inga kortsiktiga skäl. Det långsiktiga värdet av en prejudicerande dom i speci-
ella mål kan förändra utfallet.

68 Domstolens egen organisation och verksamhet är skattefinansierad.
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g (KOFF) – i uttrycket för markägarens sannolikhet för framgång i sitt yrkande.
Effekterna av myndighetens officialprövning uttrycks som en funktion eftersom
den kan anta både positiva och negativa värden, sett ur markägarens synvinkel.
Beroende på de yttre faktorerna kan myndighetens officialprövning gynna eller
missgynna markägarens yrkande. Ett motsvarande uttryck kan givetvis formule-
ras för markförvärvaren.

PMÄ =  + g (KOFF)

Uppdelningen i institutionella restriktioner och officialprövning underlättar en
komparativ analys av rättegången med förrättningen, men har begränsad prak-
tisk relevans. De två parametrarna sammanfaller normalt. I rättegången aktuali-
seras de institutionella restriktionerna genom att domstolen prövar parternas
processföring och bevisning utifrån lagstiftningen.

Därmed är tiden mogen att införa de ytterligare restriktioner och institutio-
nella egenskaper som markåtkomstlagstiftningen tillhandahåller. Vi har redan
noterat effekterna av den skeva kostnadsfördelningen i expropriationslagen.
Men flera andra institutionella karakteristika finns, vilka förändrar intäkts- och
kostnadsrelationerna för parternas val.

En central sådan restriktion finner vi i expropriationslagens begränsningar av
vilka rättegångskostnader som är ersättningsgilla (ExL 7 kap. 1 §).69 Hänvis-
ningen till rättegångsbalken medför att endast kostnader som varit skäligen på-
kallade för tillvaratagandet av markägarens rätt ersätts av markförvärvaren. Vid
vårdslös eller försumlig processföring kan markägaren istället bli ersättnings-
skyldig för kostnader som därigenom uppkommit för markförvärvaren. I förar-
betena framhölls att bestämmelserna bör tillämpas mycket strikt:

”Bestämmelsen i 18 kap. 8 § RB bör kunna tillämpas även beträffande utredning som i ut-
redningsbeslut har angetts böra förebringas, om exempelvis utredningen utförts på ett sätt
som gjort att kostnaderna blivit oskäligt höga.” (prop. 1972:109 s. 245)

Kostnader som inte faller inom begreppet ”skäliga” får alltså markägaren bära
själv, vilket torde verka begränsande både på karaktären och mängden bevis som
produceras. Vid rena okynnesmål kan markägaren få bära samtliga kostnader i
målet.

                                                     
69 Jämför miljöbalken (25 kap. 5-6 §§).

f (KMÄ)


f (KMÄ) + f (KMF)
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Vad gäller rättens vidgade materiella processledningsansvar i markåtkomst-
mål, kan särskild vikt läggas vid skyldigheten att se till att onödiga utredningar
inte förebringas. Detta torde främst rikta sig mot markägaresidan.

Domstolens utredningsbeslut är ett kraftfullt medel för att uppnå detta. För
det första statuerar beslutet gränserna för vilka utredningskostnader markförvär-
varen ska ersätta. För det andra bör utredningsbeslutet fattas på ett tidigt stadium
under målets förberedelse (prop. 1972:109 s. 242). Genom denna ordning kan
rätten förekomma strategiskt tidiga investeringar från markägaren i syfte att
kringgå beslutet. För det tredje, och kanske mest intressanta, ska domstolen i
utredningsbeslutet ta hänsyn till det värde som egendomen preliminärt kan tän-
kas ha och till skillnaden mellan erbjuden och yrkad ersättning:

”Som riktpunkt bör gälla att utredningskostnaderna står i rimlig proportion till de angivna
värdena.” (prop. 1972:109 s. 243)

För bevisning som ändå förebringas, och där bevisvärdet är svagt i förhållande
till kostnaderna, har domstolen möjlighet att helt avvisa denna (RB 35 kap.7 §).

I realiteten finner vi således ett rättegångsförfarande i markåtkomstmål som i
flera avseenden skiljer sig från den teoretiska principmodellen. Genom begräns-
ningarna av parternas processföring till förmån för myndighetens officialpröv-
ning redan i ett tidigt skede avtar parternas incitament att investera resurser i
beslutsunderlaget. De processuella reglerna om bevisning och rättegångskost-
nader fungerar således som institutionella restriktioner på parternas utrednings-
insatser. Framför allt kompenseras markägarens bristande incitament på kost-
nadssidan.

Samtidigt medför emellertid begränsningarna av parternas fria bevisföring en
risk för ökade materiella kostnader i avgörandet. Det står inte parterna fritt att
presentera vilka utredningar och bevis de önskar. Rättens beslutsunderlag mins-
kar.

De processuella restriktionerna som nu behandlats kan, i det ovan formulerade
uttrycket, kopplas till den första termen som inverkar på en viss parts sannolik-
het för framgång i avgörandet. Förflyttar vi tyngdpunkten något mot den senare
termen i uttrycket – myndighetens investeringar i officialutredningen – uppstår
flera parallella effekter.

För det första kommer parternas egen processföring att inverka allt mindre på
avgörandet, ju större andel av utredningsinsatserna som bärs av myndigheten. I
motsats till parterna får dock myndigheten inte ha något personligt intresse i
saken eller ekonomiska motiv att föredra den ena partens ståndpunkt framför
den andres. I så fall är myndighetens ledamöter jäviga och måste lämna ifrån sig
målet eller ärendet. Detta innebär att när myndigheten investerar resurser i ut-
redningsmomentet kommer dessa i mindre utsträckning att styras av partsintres-
sena och i högre grad av det processrättsliga eller förvaltningsrättsliga regelver-
ket.
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Möjligheten att åsamka motparten externa effekter kommer då inte längre att
utgöra en motivationsgrund för produktion av bevisning och andra utredningsin-
satser. Man kan säga att parternas utsikt för framgång i sina respektive yrkanden
blir mer beroende av rimligheten i yrkandena än av de resurser som investeras
för att övertyga beslutsfattaren.

Däremot kan myndighetens ojävighet förorsaka en helt annan typ av kostnad.
Just handläggarens personliga ointresse kan medföra alltför svaga incitament
att driva utredningen så långt som erfordras. Det motsatta är givetvis också en
tänkbar möjlighet: Det saknas ekonomiska motiv att väga utredningskostnader
mot informationens materiella värde, varför officialinslagen kommer att medföra
en sämre hushållning med utredningsresurserna. Detta kan både leda till en allt-
för omfattande utredning samt lägre produktivitet.

Tar vi steget fullt ut och koncentrerar samtliga utredningsinsatser till den sista
termen i det formaliserade uttrycket ovan, lämnar vi därmed rättegångsförfaran-
det bakom oss. Istället inträder förrättningens utredningsegenskaper. Här ligger
huvuddelen av utredningsinsatserna på myndigheten, parternas eget agerande
har mycket begränsad inverkan på det slutliga avgörandet.

Officialutredningsplikten i förrättning innebär att det inte längre är parterna
som har det processuella ansvaret för utredningens bedrivande. Det torde där-
med vara i förrättningen som myndighetens ointresse och svaga ekonomiska
incitament kan ge störst negativa effekter för utredningens effektivitet. Förrätt-
ningsmyndigheten kan t.ex. vara obenägen att ifrågasätta vad den själv kommit
fram till. Finner myndigheten utredningsfakta som talar i en bestämd riktning,
saknas här en motpart som har att producera och presentera motfakta. Även om
utsikterna tycks dåliga finns ju alltid möjligheten att tidigare okänt material för-
ändrar det samlade beslutsunderlaget.

Officialutredningen undviker alltså de externa effekter som ligger i den kon-
tradiktoriska principens kärna. Baksidan av myntet är de svagare incitamenten
att effektivt utnyttja tillgängliga fakta och metoder under beaktande av kostna-
derna för utredningsresurserna. Jämfört med den partstyrda rättegången fordras
här helt andra motivationsgrunder.

Några parametrar kan identifieras i de styr- och kontrollsystem som åtföljer för-
rättningsinstitutet.70 Vi kan börja med risken för att förrättningsmyndigheten
hamnar i samma dilemma som parterna i rättegången, d.v.s. att utredningsinsat-
serna blir oproportionerligt stora och att beslutsunderlagets materiella värde
understiger de processuella kostnaderna.

Förfarandereglerna anger de legala ramarna för ärendens beredning. I dessa
fall är det främst fastighetsbildningslagen (4 kap.) och förvaltningslagen som

                                                     
70 För grövre förseelser finns, utöver förfarandereglerna, ett straffrättsligt, skadeståndsrättsligt,
arbetsrättsligt och disciplinärt ansvarssystem för offentliganställda (SOU 1996:173).



Kapitel 7. Förrättnings- och rättegångsförfaranden

217

blir styrande. I begränsande riktning säger dessa handläggningsregler emellertid
inte mycket. De anger snarare en minsta eller lägsta nivå för myndighetens ut-
redningsinsatser. Reglernas karaktär ansluter till vad som i avsnitt 6.4.3 fick
sammanfatta de administrativa utredningsförfarandena. Få legala begränsningar
finns således av utredningsinsatserna.

Däremot finns ett finansiellt – kravet på kostnadstäckning i förrättningar. Det
är möjligt att skillnaden mellan avgiftsfinansiering i förrättningar och skattefi-
nansiering i rättegångar här faller på plats som en institutionell pusselbit. Kost-
nadstäckningskravet utgör en stram finansiell kontroll som indirekt skapar en
medvetenhet om kostnaderna i ärendehandläggningen. Jag nämnde tidigare den
kritik som från olika håll riktats mot kostnadstäckningen och den därav följande
risken för att beslutsunderlaget inte blir fullständigt.

Utöver dessa motivationssystem finns de sociala och kulturella normerna
inom professionen. Som jag framhållit i avsnitt 5.4.3 är det svårt att finna empi-
riska belägg för konflikterande målsättningar mellan individuella handläggare
och den offentliga myndigheten. För att parafrasera public choice-skolans hu-
vudtema kan man ändå anta att en utredning driven långt över de lagstadgade
kraven torde hållas tillbaka av önskemål om att minska arbetsbördan och risken
för kollegialt utanförskap. Bekvämlighet kan vara en passande benämning på
dessa faktorer som dock torde vara av underordnad betydelse jämfört med kost-
nadstäckningskravet.

Vilka faktorer verkar då i motsatt riktning, d.v.s. förstärkande, i förrättning?
De legala kraven i förvaltningslagen och fastighetsbildningslagen är, som nämn-
des, utformade så att vissa minimikrav på utredningsprocessen stadgas. Lagreg-
lerna gynnar således en aktiv myndighet.

De socialt baserade motivationsgrunderna torde äga större relevans ifråga om
att begränsa utredningsinsatser nedåt än uppåt. Framför allt bör risken för över-
klaganden och offentlig kritik från högre instanser vara en faktor som stimulerar
förrättningsmyndigheten att fullgöra sin utredningsplikt på ett fullgott sätt.
Överklagandet är ju bl.a. ett medel för att kontrollera myndighetens ärende-
handläggning.71

Tillsammans med överklagandeinstitutets effekter kan även ett rykte som
slarvig, oaktsam eller lat försämra framtida karriärmöjligheter och den kollegi-
ala statusen i arbetslivet. Mycket av detta beror på den rådande professionskul-
turen, vilket försvårar någon entydig slutsats.

Jag vill därmed sammanfatta den hittillsvarande genomgången, och samtidigt
koppla några slutsatser till figur 7.3 nedan. Jag inledde med en kraftigt förenklad
modell över de incitament som utredningspliktens fördelning skapar i rättegång-
en. Den motor som driver utredningen i rättegången är parternas ekonomiska
incitament. Dessa kan dock i sig själva leda till en ineffektiv utredningsnivå

                                                     
71 Jag behandlar överklagandets funktioner närmare i avsnitt 7.4.1.
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eftersom incitamenten endast verkar i förstärkande riktning. Den motverkande
kraften finns i de institutionella restriktionerna av parternas bevisning och pro-
cessföring som implementeras genom domstolens officialprövning.

Denna iakttagelse kan ställas mot den tidigare formulerade hypotesen num-
mer 1. De höga rättegångskostnaderna förmodades där vara en konsekvens av de
omständliga och strikta procedurreglerna, vilka motverkar ett friare och mer
flexibelt förfarande. En ”avreglering” framhölls som en potentiell åtgärd. Analy-
sen har därvid visat på att det just är dessa processuella restriktioner som verkar
återhållande på parternas och domstolens kostnader för att producera och värde-
ra beslutsunderlaget. Restriktionerna minskar de institutionella kostnader som
följer av den kontradiktoriskt fördelade utredningsplikten. De dämpar parternas
motivation, även om också detta sker till en kostnad.

FörrättningRättegång

Resurser
i besluts-
underlag Kostnadstäckning

Bekvämlighet

Ekonomiska incitament

Institutionella restriktioner
Officialprövning.

Förvaltningsrätt
Risk för överklagande
Karriär, status m.m.

Partsansvar
Officialansvar

Figur 7.3: Ekonomiska, legala m.fl. faktorer under utredningsmomentet.

I förrättning är grundvalen den motsatta; myndigheten har att sörja för en full-
ständig utredning ex officio. Myndighetens incitament förutsätter emellertid
frånvaron av personliga ekonomiska intressen hos handläggaren. Motivationen
skapas istället genom flera olika samverkande faktorer, varav det legala regelsy-
stemet torde vara dominerande i utvidgande riktning medan kostnadstäcknings-
kravet troligen är starkast återhållande.

Förrättningsmyndigheten befinner sig i spänningsfältet mellan den egna orga-
nisationens krav på att begränsa kostnaderna och sakägarnas anspråk på att ing-
en betydelsefull information förbises. Det senare förstärks av högre instansers
överprövningsmöjligheter.

Så som figur 7.3 utformats tycks rättegångsförfarandet innebära en större
resursinvestering i utredningsmaterialet jämfört med förrättningsförfarandet. Jag
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har tidigare berört vissa empiriska belägg för att så kan vara fallet. Men det finns
också goda teoretiska skäl för uppfattningen.

Vid sidan av de utvidgade bevismedlen, bedriver i rättegången två motparter
var för sig utredningsarbete för att bevisa rimligheten i sina yrkanden. Den in-
formation som produceras ska presenteras för och utvärderas av domstolens
ledamöter innan avgörandet kan fällas. I förrättningen har istället myndigheten
ensamt ansvar för alla dessa moment. Rättegången förutsätter alltså att tre olika
aktörer engagerar sig aktivt i att producera och utvärdera den tillgängliga infor-
mationen.72

När markägare respektive markförvärvare driver utredningar i riktning att
bevisa olika ståndpunkter torde sannolikheten för ett materiellt riktigt avgörande
öka. Rätten erhåller ett mer fullständigt beslutsunderlag. En risk finns dock för
att respektive parts bevisning är skev, ett urval har gjorts av de exogent givna
omständigheterna för att öka tyngden i de egna argumenten. Denna skevhet
kompenseras av att båda parters bevisning kan ställas mot varandra och jämfö-
ras. Domstolen har goda möjligheter att kontrollera kvaliteten i det utrednings-
material som slutligen läggs till grund för avgörandet. Denna egenskap saknas
däremot i förrättningen där ingen ”alternativutredning” produceras.

Den förmodligen högre materiella kvaliteten i rättegångsavgörandet har
emellertid sitt pris. Frågan är om det ökade materiella värdet uppväger de högre
processuella kostnaderna. Detta – vilket motsvarar den tidigare hypotesen num-
mer 2 – ger inte analyserna någon indikation om. Inte heller besvaras frågan om
en optimal utredningsnivå erhålls i något av de två alternativa teknologierna för
att producera beslutsunderlag. Vi har istället två utredningsförfaranden, vart och
ett med sina särskilda brister. Något jag ändå vill ta fasta på är de olika resurs-
mängderna i de två förfarandena, och återkomma till konsekvenserna av detta i
de följande avsnitten.

Som en sista utvikning dessförinnan vill jag med några ord belysa relationen
mellan parternas kontroll över processen och legitimitetsaspekterna. Jag nämnde
tidigare i avsnitt 7.2.4 att en central aspekt i individers uppfattning om processu-
ell rättvisa består i möjligheterna att delta, utöva inflytande och kunna påverka
den pågående processen.

Utredningspliktens olika fördelning i förrättning och rättegång innebär att
parterna i rättegången har en betydligt högre kontroll över utredningsmomentet.
Det inkvisitoriska inslaget i förrättningen medför därvid en risk att myndighe-
tens mer aktiva roll kan rubba förtroendet för både process och avgörande. Vissa
experimentstudier pekar i riktningen att den kontradiktoriska principen uppfattas
som mer legitim än den inkvisitoriska (Lind & Tyler, 1988).

                                                     
72 Uppfattningen att rättegången är mer resurskrävande än förrättningen kommer att förses
med ytterligare argument i följande avsnitt som behandlar myndigheternas sammansättning.
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Ett sådant resonemang kan anslutas till den i processrätten omdiskuterade
frågan om domstolens materiella processledning (jfr SOU 1982:26 s. 101-137).
Det stående argumentet i denna diskussion är att en alltför aktiv materiell pro-
cessledning kan skada förtroendet för och legitimiteten i rättegångsförfarandet.
Den materiella processledningen blir en balansakt mellan strävan efter materiellt
riktiga avgöranden å den ena sidan, och upprätthållandet av domstolens opar-
tiskhet och neutralitet å den andra sidan (Westberg, 1995).

Om det finns en risk att rätten uppfattas som partisk när den materiella pro-
cessledningen blir omfattande, bör denna fara vara betydligt större i förrättnings-
förfaranden. Särskilt påtagligt bör detta kunna vara i situationer där partsrelatio-
nen inte är jämbördig med avseende på kunskap, erfarenhet, vana och ekono-
miska resurser, t.ex. när en enskild fysisk markägare står emot en större mark-
förvärvare som Banverket, Vägverket, större kraftbolag etc.

Norrlin (1997 s. 41) rapporterar bl.a. om situationer där enskilda markägare
under förhandlingar med Banverket inom förrättningens ram känt sig hårt pres-
sade och närmast av uppgivenhet accepterat Banverkets bud. Förrättningsmyn-
digheten lyckades inte balansera det ojämlika styrkeförhållandet mellan parter-
na. Malmesjö (1993 s. 34) anger att den aktiva förrättningsmyndighetens integ-
ritet i sin relation till större markförvärvare ibland ifrågasätts från markägarehåll.
Från Lantbrukarnas riksförbund har kritik riktats mot den obalans som uppstår
mellan resursstarka markförvärvare och enskilda markägare, vilken förrätt-
ningsmyndighetens officialutredningsplikt inte anses kunna råda bot på (Bonde,
1992).

Dessa tendenser är dock inte entydiga. Andra studier visar att förrättningsför-
farandet istället inger ett gott förtroende hos de sakägare som berörts av en åt-
gärd (Brodin, 1994; Persson & Welin, 1991). En jämförande enkätundersökning
av markägareuppfattningar efter markåtkomst för järnvägsändamål för olika
sträckor påvisar inte heller några skillnader i legitimitet mellan expropriation
och fastighetsreglering (Nanryd & Olsson, 1995).

Vi bör ändå inte utesluta möjligheten att förrättningen relativt rättegången kan
ha svårare att skapa legitimitet till följd av de begränsade möjligheterna för
markägaren att påverka och kontrollera utredningsmomentet. Är så fallet kan en
bristande legitimitet tänkas generera ytterligare processuella kostnader i form av
obstruktion samt en högre andel överklaganden.

7.4 Myndigheternas sammansättning

I detta avsnitt avser jag anlägga två olika perspektiv. För det första är en jämfö-
relse med myndigheternas sammansättning i administrativa förfaranden av in-
tresse, då skillnaderna är påtagliga. I ett andra steg kan det vara värdefullt att
belysa vilka egenskaper som skiljer förrättningsmyndigheten från domstolen ur
ekonomisk synvinkel.
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Dessa två infallsvinklar leder in på vad som kan benämnas den ”judiciella
hierarkin” – förrättningsbeslut överklagas i rättegång. Av detta skäl behandlas
även överklagandemomentet i ett särskilt underavsnitt.

Förrättningsmyndigheter och domstolar uppvisar, enligt klassificeringen i den
generella processmodellen, en likartad sammansättning.73 De består i kärnan av
professionella experter som i förrättningen utgörs av en förrättningslantmätare74

och i rättegången av en eller flera lagfarna domare.
I fastighetsdomstolen ingår också en eller flera tekniska ledamöter (fastighets-

råd) med särskild kunskap i fastighetsrättsliga eller värderingstekniska frågor. I
miljödomstolen benämns de tekniska ledamöterna miljöråd, vilka ska ha teknisk
eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av miljöfrågor.

Utöver dessa experter kan också gode män ingå i förrättningsmyndigheten
liksom nämndemän i fastighetsdomstolen. Jag betecknade dessa tidigare i avsnitt
7.1 som politiska lekmän för att hålla isär begreppet från de politiska represen-
tanterna i administrativa förfaranden. Lekmännen utses i politiska församlingar
men fyller inte en politisk funktion i den mening som åsyftades i kapitel 6. Jag
ska återkomma till detta i det följande.

Inledningsvis kan vi dock notera att de professionella experterna i utrednings-
och beslutsmyndigheterna intar en helt annan befattnings- eller yrkesmässig
ställning än de politiska representanterna i administrativa förfaranden.

Tillsättning sker inte genom allmänna val eller på grundval av politisk upp-
fattning. Istället anställs dessa ledamöter på basis av utbildning, erfarenhet och
andra professionella meriter. Deras position är mer skyddad än de politiska re-
presentanternas, och de kan inte förlora sitt ämbete av andra än arbetsrättsligt
grundade skäl.

För ordinarie domare är anställningen till och med grundlagsskyddad
(RF 11 kap. 5 §). Endast vid brottsliga gärningar eller grova åsidosättanden av
sina tjänsteåligganden kan en ordinarie domare skiljas från tjänsten. Denna be-
stämmelse svarar mot Sveriges internationella åtaganden enligt Europakonven-
tionen (artikel 6) som stadgar att domstolar ska vara oavhängiga och opartiska.
Kravet på oavhängighet avser relationen till regeringsmakten och syftar till att
skapa vissa rättssäkerhetsgarantier mot politiska påtryckningar (SOU 1998:88).

Vi ska dock inte glömma lekmannainslaget i förrättningsmyndigheter och
domstolar. Gode män utses genom val i kommunfullmäktige (FBL 4 kap. 2 §)
och nämndemän i landstingsfullmäktige (LDF 6 §). Dessa församlingar för na-

                                                     
73 De lagrum som i huvudsak reglerar myndigheternas sammansättning är fastighetsbild-
ningslagen (4 kap. 1-2 §§), lagen om domstolar i fastighetsmål (3-8 §§) samt miljöbalken
(20 kap. 4-10 §§).

74 Markanvisningsförrättning enligt minerallagen (9 kap. 4 §) handläggs av bergmästaren.
Andra undantag finns bl.a. i anläggningslagen (4 §) och lagen om viltvårdsområden.
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turligt tanken till ett politiskt inflytande i de sammansatta myndighetsformerna.
Jag nämnde emellertid tidigare att dessa ledamöter inte avser att fylla någon
partipolitisk funktion i denna roll. Samma regler om neutralitet, objektivitet och
jäv gäller lekmän, förrättningslantmätare och lagfarna domare.75 De politiska
lekmännen ska alltså ikläda sig samma ansvar och samma funktion som de pro-
fessionella experterna:

”Med anledning av detta vill jag först och främst konstatera att det givetvis inte är förenligt
med nämndemannens roll som domare att lägga partipolitiska aspekter på ett mål. […]
Nämndemännen skall göra en självständig bedömning, där endast rättsliga aspekter får be-
aktas.” (prop. 1982/83:126 s. 18-19)

Det är i praktiken ytterst sällsynt att partipolitiska ståndpunkter framskymtar i
lekmännens agerande (Lagerbjelke, 1996 s. 88). Det tillhör också ovanligheterna
att lekmännen är oeniga med de lagfarna ledamöterna vid dom (Diesen, 1996
s. 233).

Om det politiska ansvaret således inte kan iakttas, är frågan vilken funktion
gode män och nämndemän fyller i förrättningsmyndigheten och fastighetsdom-
stolen? Rent allmänt kan man som Diesen (1996 s. 20-38) finna flera argument
som antingen betonar värden av demokratisk eller teknokratisk karaktär.

Ofta anförs lekmannainflytandet som en garanti för att avgörandena ligger i
linje med den allmänna rättsuppfattningen i samhället (jfr prop. 1982/83:126
s. 18). Särskilt när prövningen ska utgå från vad som är ”skäligt” eller ”rimligt”
ter sig detta motiv tilltalande. Men lekmännen kan också tillgodose medborgar-
nas intresse av insyn i och förtroende för prövningarna. I denna funktion bidrar
lekmännen till att skapa legitimitet för myndighetens handläggning och avgö-
rande (jfr Rothstein, 1987 s. 33).

Till den teknokratiska sidan hör att fler beslutsfattare ger större allsidighet i
prövningen samtidigt som lekmännen tillför sin kunskap och erfarenhet till lägre
kostnader än de professionella experterna. I förrättning och rättegång ställs spe-
ciella kompetenskrav på lekmannaledamöterna. Gode män ska ha erfarenhet i
fråga om tätortsförhållanden eller vara kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrå-
gor (FBL 4 kap. 2 §). Nämndeman i fastighetsdomstol ska vara allmänt betrodd
och väl förtrogen med sin orts förhållanden (LDF 3 §):

”Jordmålen är ofta av den beskaffenhet att ortskännedom är av betydelse för bedömning-
en.” (prop. 1969:44 s. 212)

Efter denna korta genomgång kan vi återvända till utgångspunkten för avsnittet:
Förrättningsmyndighet och domstolar synes – trots lekmannadeltagandet – på-
tagligt isolerade från de politiska signaler som var så tydliga i de administrativa
förfarandena. De ingår inte i den administrativa hierarkin med politiska repre-

                                                     
75 Se fastighetsbildningslagen (4 kap. 4-5-§§) och rättegångsbalken (4 kap.).
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sentanter i toppen, hänskjutningsmomentet saknas76 och överklagande sker på
judiciell väg.

Effekterna av detta är tydliga om vi relaterar myndigheternas sammansättning
till den relevanta informationens karaktär. I de administrativa förfarandena
intog den sociala-ekonomiska informationen en central ställning i beslutsunder-
laget. Effekterna av tillåtlighetsprövningarna var vidsträckta. Samtidigt var kon-
sekvenserna på individplanet diffusa och fragmentariska. De sammantagna ef-
fekterna var stora i aggregat, men spridda över ett heterogent kollektiv i små
värdefragment. Detta uppfattades som ett grundläggande ekonomiskt motiv för
att utforma de administrativa förfarandena som öppna, lättillgängliga och of-
fentliga beslutsprocesser i kombination med en politisk signalkänslighet.

Vid prövning av ianspråktagande och ersättning befinner sig myndigheten i
en annorlunda situation: Effekterna – och därmed även den relevanta informa-
tionen – är inte diffust spridda över ett större kollektiv, utan koncentrerade till
färre individer med starkare incitament att agera för att framföra och bevaka sina
intressen. Det är den teknisk-ekonomiska informationen som nu blir betydelse-
full. Intresseavvägningarna ska göras mellan enskilda, starka och aktiva intres-
sen, inte diffusa, spridda och fragmentariska. Vad jag i kapitel 6 betecknade
”allmänna intressen” är av begränsad omfattning i den nya beslutssituationen.
Informationsproblematiken är således av ett annat slag jämfört med de administ-
rativa förfarandena.

Det ska givetvis tillstås att social-ekonomisk information är nödvändig vid
tillskapande av de rättsligt starka officialrättigheterna, och då särskilt fastighets-
bildning. Som jag tidigare nämnde genererar dessa externa effekter. Metoden att
producera denna information skiljer sig dock från de administrativa förfarande-
na. Exempelvis erhåller förrättningsmyndigheten denna genom sin samrådsskyl-
dighet med kommun, länsstyrelse och andra myndigheter. Någon aktiv involve-
ring av gruppen övriga berörda sker dock inte. Dessa är tvärtom uteslutna från
deltagande genom olika legala hinder.

En hypotetisk förklaring till detta kan vara att de effekter som i sammanhang-
et uppstår för gruppen övriga berörda är så små också i aggregat, att den proces-
suella kostnaden för deltagande överstiger den materiella nyttan som detta ge-
nererar. Om så är fallet bör den ekonomiska målsättningen i förfarandena vara
att undvika snarare än stimulera insyn, deltagande och påverkansmöjligheter för
gruppen övriga berörda. Granskar vi förrättningen och rättegången utifrån detta
perspektiv finner vi också myndigheter och processer i övrigt som faktiskt tycks
syfta i just riktningen att minimera det politiska inslaget och allmänhetens möj-
ligheter att överföra social-ekonomisk information till beslutsunderlaget.

Som vi sett saknar prövningsmyndigheterna i förrättning och rättegång myck-
et av den känslighet för politiska signaler och yttringar som åtföljde de administ-
                                                     
76 Ett undantag utgör den kommunala tillåtlighetsprövningen av fastighetsbildning för ny eller
befintlig bebyggelse (FBL 4 kap. 25a §), där hänskjutning kan ske. Bestämmelsen föreslås
upphöra att gälla i Ds 1999:42.
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rativa förfarandena. De består istället av professionella experter med den an-
ställningstrygghet som redan berörts.

Förfarandereglerna i övrigt förstärker denna lomhördhet för politisk påver-
kan genom olika institutionella begränsningar. Vi har noterat att sakägarebe-
greppet medför en striktare och snävare avgränsning av de individer som har
talerätt i förrättning och rättegång. Att myndigheterna vid prövning är bundna av
parternas yrkanden, liksom de vidsträckta möjligheterna att träffa bindande avtal
förstärker förfarandenas karaktär av slutenhet i motsats till de administrativa
förfarandenas öppenhet. Muntligheten i formen verkar också i denna riktning. Å
ena sidan har enskilda parter ofta lättare att uttrycka sig muntligt, men samtidigt
begränsas därigenom spridningen av informationen, jämfört med skriftligt ut-
ställningsmaterial m.m. I förrättning och rättegång finner vi alltså färre talebe-
rättigade, men den skara som utgör sakägare talar i gengäld med kraftfullare
stämmor.

Ovanstående faktorer begränsar prövningsmyndigheternas tillgång till infor-
mation. Flödet stryps och isoleras från den omgivning som inte har processrätts-
lig status. Förrättningsmyndighet och domstol blir legalt förhindrade från att ta
hänsyn till information av ”politisk” karaktär. Skillnaderna är avsevärda mot de
administrativa förfarandena där mycket information överförs från väljare, intres-
segrupper och massmedia.

Samtidigt ger de processuella restriktionerna bättre möjligheter att kontrollera
och verifiera kvaliteten på den tillgängliga informationen än vad som är fallet i
de administrativa förfarandena. Beslutens materiella träffsäkerhet ökar genom
att särskilda kvalifikationer krävs för att få delta – sakägarestatus.

Genom myndigheternas sammansättning och processerna i övrigt undviks
således de materiella och processuella kostnader som är förenade med politiska
allokeringar. Detta är emellertid i sig självt förenat med kostnader – det materi-
ella värdet av den sociala-ekonomiska information som inte kan läggas till grund
för avgörandet. Vi har substituerat det politiska systemets kostnader med det
judiciella systemets. Detta återkommer jag till i kapitel 8.

Vari består då skillnaderna mellan förrättningsmyndigheten och domstolen?
Enligt den generella processmodellen kommer ju dessa myndigheter att klassifi-
ceras på samma sätt: Professionella experter eller – i fullständig form – sam-
mansatta nämnder.

Om vi börjar med de professionella experterna kan det konstateras att såväl
lagfarna domare som förrättningslantmätare besitter en kvalificerad juridisk
kompetens. Domaren har en bredare allmänjuridisk utbildning, medan lantmäta-
rens kunskap är koncentrerad till det fastighetstekniska området samtidigt som
den kompletteras av ekonomiska färdigheter inom värderingsteknik m.m.

Något att ta fasta på är den betydligt längre utbildningstiden en s.k. domarut-
bildning kräver jämfört med lantmätarens. Efter fyra och ett halvt års studier för
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juristexamen, vilket motsvarar lantmätarens studielängd,77 vidtar en meritering
inom domstolsväsendet på ca tre år innan en ordinarie domartjänst kan erhållas
(SOU 1998:88). En lagfaren domare kan av detta skäl uppfattas som en högre
personell resurskostnad än en förrättningslantmätare.

Ser vi vidare till antalet ledamöter i myndigheterna är dessa flera i domstolen
än i förrättningsmyndigheten. Enligt huvudregeln består förrättningsmyndighe-
ten av en förrättningslantmätare. Endast när förrättningslantmätaren finner att
det behövs eller när sakägare begär det utökas myndigheten med två gode män.

I rättegången är huvudregeln istället den sammansatta nämndstrukturen, d.v.s.
fullständig sammansättning fordras för domförhet. I komplicerade mål kan yt-
terligare ledamöter tillföras domstolen. Under förberedelse och vid enklare mål
kan antalet ledamöter minskas. Det tillhör dock undantagen att domstolarna vid
markåtkomst är domföra med mindre sammansättning än en lagfaren domare
och en teknisk ledamot.

Förrättningsmyndigheten kan även i detta perspektiv ses som en mindre kost-
nadskrävande personell investering i prövning och avgörande än domstolen.
Samtidigt torde de större resursinvesteringarna i domstolens kompetens öka
sannolikheten för en högre materiell kvalitet i avgörandet, vilket osökt leder in
på instansordningen vid överklagande av markåtkomstavgöranden.

7.4.1 Överklagande

Markåtkomstavgöranden överklagas i judiciell ordning. Förrättningsbeslut över-
klagas till fastighetsdomstol. Fastighetsdomstolens och miljödomstolens avgö-
randen som första instanser överklagas till hovrätt respektive miljööverdomstol,
och vidare i den judiciella instanskedjan.78

Vid överprövningen har den högre instansen en mer kvalificerad samman-
sättning. Överprövningsmyndigheten tillförs ytterligare resurser i form av perso-
nal och kompetens. Detta förhållande behandlades ovan för förrättningsmyndig-
heten, fastighetsdomstolen och miljödomstolen. När de två senare domstolarnas
avgörande som första instans överklagas sker överprövningen på samma sätt i en
mer kvalificerad myndighetssammansättning.

Hovrättens sammansättning i dessa fall är normalt tre lagfarna domare samt
en eller, i särskilda fall, två tekniska ledamöter (fastighetsråd). I miljööver-
domstolen fordras för domförhet som huvudregel tre lagfarna domare och ett

                                                     
77 Normalt fordras civilingenjörsexamen, inriktning lantmäteri.

78 Se lagrum för överklagandeinstanser i fastighetsbildningslagen (15 kap. 1 §), minerallagen
(16 kap. 1 §), rättegångsbalken (2-3 kap.) samt miljöbalken (23 kap.).
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miljöråd. Vissa undantag finns.79 Vi kan notera att de tidigare lekmännen inte
återfinns i högre instanser. Istället har dessa ersatts av ytterligare juridisk exper-
tis.

Den ökade kompetensen i myndighetens sammansättning torde öka sannolik-
heten för ett riktigt avgörande om de lägre instanserna avgjort ärendet eller må-
let felaktigt - avgörandets materiella kvalitet förbättras.

Vi kan härvid i överklagandeinstitutet se en legal urvalsmekanism för att
separera komplexa, otydliga och tveksamma avgöranden från de klara, överty-
gande och tillförlitliga. Resonemanget bakom detta synsätt utvecklades i avsnitt
6.5.5 som behandlade administrativa överklaganden. Överklagandeinstitutet
fungerar i detta perspektiv som en rättslig teknik för att kontrollera och eventu-
ellt korrigera det materiella innehållet i lägre instansers avgöranden (jfr Shavell,
1995).80 Genom urvalsmekanismen kommer prövningsmyndigheternas förstärkta
resurser att koncentreras till en mindre andel ärenden och mål.

Rätten att överklaga är, liksom talerätten i övrigt, begränsad till sakägarekret-
sen. Förrättningsbeslut kan emellertid i vissa fall överklagas också av kommun
och länsstyrelse om de rör allmänna intressen (FBL 15 kap.). Överklagandet blir
en kontrollmöjlighet både för enskilda sakägare och företrädare för allmänna
intressen.

Vid administrativt överklagande uppstod effekten att det politiska ansvaret
och signalkänsligheten skärptes när ärendena förflyttades från byråkratiska för-
faranden till regeringsförfaranden. Så är inte fallet i de judiciella överklagande-
na. De tillförda resurserna består av en förstärkt rättslig kompetens.

Men vid överklagande av förrättningsbeslut blir effekterna mer intressanta.
Resursförstärkningen består inte endast av en mer kvalificerad myndighetssam-
mansättning, utan prövningen överförs till en ny förfarandetyp – rättegång.

Detta kan anslutas till mitt tidigare antagande, i avsnitt 7.3.4, att rättegången
som institution är mer resurskrävande än förrättningen. Genom att parterna själ-
va bär utredningsplikten i rättegång skapas starka incitament att presentera om-
fattande och ingående utredningsmaterial. Denna ekonomiska drivkraft saknas i
förrättningens officialutredningsplikt, vilket kan komma att minska beslutsun-
derlagets omfång samtidigt som utredningskostnader inbesparas.

Men vi finner i rättegången även en vidgad uppsättning utredningsmoment
och bevismedel, vilka inte är tillgängliga i förrättningen. Detta noterades i av-
snitt 7.3.3.

                                                     
79 Överrätternas sammansättning regleras i rättegångsbalken (2 kap. 4 §), lagen om domstolar
i fastighetsmål (13-14 §§) samt miljöbalken (20 kap. 11 §).

80 Vid sidan av denna kan ytterligare två funktioner identifieras vid överprövning: Att kon-
trollera den formella handläggningen i lägre instans samt att bidra till rättsbildningen (SOU
1995:124 s. 133-138). Den senare funktionen faller dock huvudsakligen på högsta domstolen,
i egenskap av prejudikatinstans (Lindell, 1998 s. 382).
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Utöver den förstärkta kompetensen hos prövningsmyndigheten skapas alltså
även andra institutionella effekter genom övergången från förrättning till rätte-
gång, vilka samtliga tenderar att öka de resurser som investeras i prövningspro-
cessen.

Det urval som sker genom överklagandet till mer kostsamma processer kan
även sammanfogas med vad som i avsnitt 7.2.4 anfördes om förhandlingsrätten
som en mekanism för att särskilja låg-kostnadsärenden från hög-kostnads-
ärenden. Detta förhandlingsmoment som vi återfinner i förrättning och rättegång
producerar information om möjligheterna att nå en uppgörelse och sannolikhe-
ten för en tvingande officialprövning. Den sekventiella flerstegsproceduren
under förhandlingen, och senare officialprövningen, kan nu tillföras ytterligare
ett steg – överklagandet.

Tar vi avstamp i förrättningsförfarandet kommer därvid ett markåtkomstären-
de att kunna föras, med successivt ökande processuella resurser, från förhand-
ling via förrättning till, slutligen, rättegång. De inledande stegen fungerar som
sortering och förberedelse av de ärenden som påfordrar de största processuella
ansträngningarna:

”Om man så vill, kan man i de fall som förs vidare till domstol betrakta förrättningshand-
läggningen som ett försök att förlika parterna och som en förberedelse till domstolspröv-
ningen.” (prop. 1969:128 s. B 788)

Innebär det sagda att beslut i förrättning är, materiellt sett, underlägsna rätte-
gångsavgöranden? Den teoretiska framställningen talar för att så inte endast kan
vara fallet, utan överklagandets ekonomiska funktion fordrar också att så bör
vara fallet. Om den materiella beslutskvaliteten är identisk i förrättning och rät-
tegång, saknar ju fastighetsdomstolen som överprövningsinstans den centrala
egenskapen hos överklagandets funktioner.

Använder vi överklagandefrekvensen i förrättning respektive rättegång som
en indikator på avgörandenas materiella kvalitet, bör en fungerande urvalsme-
kanism resultera i en högre andel överklaganden i förrättning. Befintlig statistik
av överklagade markåtkomstavgöranden fordrar dock komplettering och bear-
betning innan tillförlitliga slutsatser kan dras i frågan.

De uppgifter som kan hämtas från tidigare undersökningar på området tyder
på att av typiska markåtkomstförrättningar, överklagas ca 3 procent.81 Betänker
vi emellertid förrättningsförfarandets obligatoriska ex ante lämplighetsprövning
av fastighetsbildning eller andra officialrättigheter, tillstöter ett metodproblem
vid utnyttjandet av tidigare material: Vi kan inte särskilja tvingande officialav-
göranden från de beslut som fattats på grundval av parternas överenskommelser.

                                                     
81 Med typiska markåtkomstförrättningar avses fastighetsregleringar, anläggningsförrättningar
och ledningsrättsförrättningar. Uppgifterna har hämtats från Karlsson och Tallhage (1989)
samt Kalbro och Larsson (1983).
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Vissa uppgifter ges i SOU 1984:72 (s. 53-56) om överklagade fastighetsre-
gleringar för genomförande av detaljplan. I redovisningen har överklagade er-
sättningsbeslut efter officialvärdering brutits ut. Överklagandefrekvensen i dessa
fall anges till 5-10 procent. Siffrorna bygger dock på uppskattningar och avser
ett begränsat material, varför tendensen får tolkas mycket försiktigt.

Detta kan ställas mot vissa uppgifter om inlösenmål enligt den tidigare bygg-
nadslagen.82 År 1992 avgjordes 170 inlösenmål i fastighetsdomstolen som första
instans (SCB, 1993 s. 188). Av dessa överklagades ca 2,5 procent.

Det mycket ofullständiga materialet tyder således på att en något högre fre-
kvens överklaganden sker i förrättning jämfört med rättegång. Detta ligger helt i
linje med den teoretiska prediktionen.

Härvid finns emellertid anledning att återknyta till de legitimitetsaspekter som
tidigare berördes i avsnitt 7.3.4. Ett visst teoretiskt och empiriskt stöd finns för
tanken att parternas sämre processkontroll i förrättning kan påverka förtroendet i
negativ riktning. I avsnittet framfördes hypotesen att även en bristande legitimi-
tet skulle kunna föranleda en högre frekvens överklaganden i förrättning jämfört
med rättegång.

De två hypoteserna pekar i samma riktning. Följden av detta blir att den högre
överklagandefrekvensen i förrättningsförfarandet antingen kan vara uttryck för
brister i avgörandenas materiella kvalitet eller i processens legitimitet.

7.5 Avslutande kommentarer

I förrättning och rättegång prövas frågor om ianspråktagande och ersättning.
Förfarandena uppvisar i övrigt stora likheter.83 Tar vi fasta på de gemensamma
egenskaperna hos förfarandena, och väntar med den inbördes jämförelsen till
nästa avsnitt, har det uppmärksammats att stora avvikelser finns i förhållande till
de administrativa förfarandena.

Olikheterna är av både materiellt och processuellt slag. Till skillnad från de
administrativa tillåtlighetsprövningarna, avser markåtkomsten sådana fastighets-
funktioner som ingår i markägarens effektiva äganderätt. Ianspråktagande och
ersättning innebär en rättslig transformering av legalt definierade, sanktionerade
och skyddade fastighetsfunktioner.

Situationen uppvisar helt andra transaktionsegenskaper än vid tillåtlighets-
prövningarna. Till de annorlunda tekniska och fysiska förutsättningarna hör att
markåtkomsten medför betydligt färre externa effekter för omgivningen. De
viktigaste konsekvenserna är istället begränsade till markförvärvare, markägare

                                                     
82 Se 1947 års byggnadslag (41, 47-48 §§).

83 Som tidigare påpekats uppvisar ansökningsmål i miljödomstolen speciella egenskaper. I
dessa avslutande försök att generalisera bortses från dessa avvikelser.
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och rättighetshavare. Den påverkan som uppstår kan inte heller karaktäriseras
som diffus och fragmentarisk, utan tvärtom konkret och koncentrerad. Detta
generar i sin tur effektiva incitament för de berörda att på egen hand agera för att
bevaka och skydda sina intressen.

De samlade kostnaderna för information och organisation torde av dessa skäl
vara lägre vid markåtkomst än vid tillåtlighetsprövning. Markens lägesspecifi-
citet skapar dock en monopolsituation, vilket kan öka transaktionskostnaderna
för helt frivilliga avtalsuppgörelser.

Vi finner i markåtkomsttransaktioner alltså en helt annan form av marknads-
misslyckande än vid prövning av tillåtlighet och lämplighet. De institutionella
lösningarna uppvisar följdriktigt också helt andra egenskaper än de administrati-
va förfarandena. Framför allt menar jag att två gemensamma egenskaper hos
förrättning och rättegång är av central vikt i en ekonomisk förklaringsmodell –
parternas förhandlingsrätt och myndigheternas professionalism.

Inom förhandlingsrättens ram har parterna tekniska förutsättningar och ekono-
miska incitament att ta initiativ till och på egen hand genom avtal allokera de
aktuella fastighetsfunktionerna till låga kostnader.

Expropriationslagens ersättningsregler i kombination med möjligheten till
tvingande officialprövning konstituerar legalt tillskapade fokalpunkter: Parternas
reservationspriser kommer inte att definieras av de individuella preferenserna
utan av det förväntade utfallet och kostnadsfördelningen vid officialavgörande.
Relationen mellan intäkter och kostnader för olika förhandlingsstrategier föränd-
ras därmed genom markåtkomstlagstiftningen, och en förhandlingsvinst – mot-
svarande avtalszonen – uppstår om parterna kan undvika den kostsammare offi-
cialprövningen.

Markåtkomstförhandlingens sekventiella och dynamiska förlopp ger parterna
tillfällen att signalera privat information men också att hota, eller till och med
bestraffa, en part som inte samarbetar. Möjligheten att ändra sin förhandlings-
strategi, baserat på motpartens agerande, gynnar kooperativa förhandlingslös-
ningar. I det övervägande antalet fall förmår också parterna utnyttja det potenti-
ella avtalsutrymmet. I dessa situationer undviks därmed den kostsammare och
tvingande officialprövningen. Myndighetens resurser kan koncentreras till en
mindre andel av samtliga ärenden; förhandlingsrätten blir en urvalsmekanism.

Officialprövningen i förrättning och rättegång utförs av professionella experter.
Det politiska inslaget är försumbart. Myndighetens oberoende och självständig-
het i förhållande till politiska signaler förstärks av förfarandenas karaktär av
slutenhet och svårtillgänglighet i övrigt.

Rätten att delta, påverka och överklaga är exklusiv för kretsen av sakägare.
Dessa har dock en stark ställning. Utöver rätten att träffa avtal kan sakägarna
genom sina yrkanden styra och avgränsa prövningens inriktning och omfattning.
Detta är en påtaglig skillnad från de administrativa förfarandena, där myndighe-
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terna fritt kunde införa nya sakfrågor i ärenden liksom väga in intressen som inte
formellt anförts av någon taleberättigad.

Att de administrativa förfarandena vid jämförelse är öppna och tillgängliga
för en vidare krets, understryks av breda offentliga samråd, utställning av be-
slutsförslag liksom möjligheten att genom hänskjutning och överklagande skär-
pa det politiska ansvarssystemet. Dessa processuella egenskaper saknas i förrätt-
ning och rättegång.

I det politiska ansvaret ville jag i föregående kapitel se en – förvisso bristfäl-
lig men ändå reell – teknik att fånga in och väga samman den fragmentariserade
sociala-ekonomiska informationen.

I förrättning och rättegång förmedlas beslutsunderlaget i huvudsak av sak-
ägarna. Processen och myndigheten isoleras från det politiska systemets infor-
mationsflöde, vilket ger aktörerna en större kontroll över prövning och utfall än
vad som är fallet i administrativa förfaranden. Vi har koncentrerat intresseav-
vägningen till effekternas ekonomiska och sociala utredningsområde. För de
berörda parterna tar detta formen av en rätt att förhandla och träffa avtal, och en
kraftfull processrättslig ställning i de fall ingen uppgörelse kan nås.

Min uppfattning är att de begränsade externa effekterna samt parternas starkare
incitament att agera utgör de två centrala faktorerna i den ekonomiska tolkning-
en av förrättningens och rättegångens komparativa fördelar vid jämförelse med
administrativa förfaranden.

De kostnader av materiellt och processuellt slag som uppstår vid politiskt
beslutsfattande kan i dessa förfaranden undvikas. Kostnaderna för information
och organisation är av annat slag, men kan ändå vid tvingande officialavgörande
vara mycket höga. Ändå torde de totala transaktionskostnaderna vid markåt-
komst minska genom förrättningens och rättegångens egenskaper, om dessa
ställs mot politiska och byråkratiska system. En närmare jämförelse får dock
anstå till kapitel 8.

7.5.1 Förrättning kontra rättegång; effektivitet och legitimitet

I flera markåtkomstsituationer anvisas förrättningsförfarandet, t.ex. för lednings-
ändamål (LL), gemensamhetsanläggningar (AL) eller vid markanvisning
(MinL). I andra fall är rättegångsförfarandet det tillämpliga forumet, t.ex. vid
fullföljd av expropriation (ExL), tvångsrätt för vattenverksamhet (MB) samt
ersättning för vägrättsintrång (VägL) eller rådighetsinskränkningar (KML).

En tredje variant är de situationer då ett legalt utrymme finns att pröva mark-
åtkomsten i båda förfarandena. Jag har redan tidigare nämnt att så är fallet vid
kommunal markåtkomst för allmän plats i detaljplan samt vid markåtkomst för
järnvägsändamål enligt fastställd järnvägsplan.
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Sett över tiden saknas en tydlig utvecklingslinje i lagstiftarens val mellan
förrättning och rättegång.84 För vissa ändamål tycks förrättning föredras, medan
andra hänvisas till rättegång. Under senare år har båda vägarna lämnats öppna,
varvid valet av förfarande ligger i parternas händer.

Detta kan närmast tolkas som en ambivalens och tvehågsenhet från lagstifta-
rens sida.85 Samma beslutstyper prövas i förrättning och rättegång. I den ut-
sträckning förfarandenas respektive för- och nackdelar inte kan särskiljas med
avseende på olika markanvändningsändamål kan otydligheten i sig självt tänkas
stimulera och inspirera till kritik och reformförslag.

Jag har tidigare i kapitlet nämnt delar av den kritik som riktats mot rätte-
gångsförfarandet, men intressant är att kritik under flera år framförts också mot
förrättningsförfarandet. Kritiken och reformförslagen kommer från delvis olika
aktörsgrupper eller företrädare för dessa.

Mot vissa av förrättningens egenskaper härstammar de kritiska synpunkterna
företrädesvis från intresseorganisationer på markägaresidan, såsom Sveriges
Villaägareförbund (jfr LMV, 1988 s. 66-67) och Sveriges Fastighetsägareför-
bund (jfr prop. 1973:157 s. 63). Lantbrukarnas Riksförbund har också vid flera
tillfällen ifrågasatt den enskilde markägarens rättsställning i förrättningen (bl.a.
Bonde, 1992). Den avgörande invändningen gäller möjligheterna att få ersätt-
ning för egna kostnader, såsom inställelse, ombud eller biträde samt egna utred-
ningar. Särskilt i ärenden där markförvärvaren är ett resursstarkt företag eller
offentligt organ menar kritikerna att förrättningens officialprincip inte lyckas
uppväga obalansen mellan parterna. Den enskilde sakägarens rättssäkerhet kan
därvid komma att försämras.86

Förslag till reformer i syfte att förändra vissa typer av utpräglade markåt-
komstförrättningar har också förts fram (SOU 1984:72; LMV,1988). Förslagen,
vilka jag kommenterar närmare i det följande, har bestått i att göra förrättningen
mer rättegångslik i de kritiserade avseendena. Framför allt har idéer framförts
om vidgade möjligheter för sakägare att få ersättning för egna kostnader i för-
rättningen.

Förslagen har i dessa delar avvisats av lagstiftaren, med argumenten att detta
skulle öka kostnaderna samt minska förfarandets snabbhet och flexibilitet:

                                                     
84 Se Ekbäck (1994) för en översiktlig redogörelse av förfaranderegler i äldre markåtkomst-
lagstiftning.

85 Även inom den närbesläktade nordiska rättssfären kan skilda lösningar iakttas för markåt-
komstförfaranden (jfr Ericsson & Lindholm, 1995).

86 Detta ansluter till vad som i avsnitt 7.3.4 anfördes om legitimitetsaspekterna i förrättnings-
förfaranden.
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”Enligt min mening är det inte lämpligt att ge förrättningsförfarandet någon annan karaktär
än det hittills har haft. Förfarandet bör således även i fortsättningen präglas av en strikt och
aktiv officialprövning. Det är inte minst detta som gör förfarandet så smidigt.” (prop.
1991/92:127 s. 49)

Rättegångsförfarandet har å andra sidan under lång tid väckt kritik för de höga
kostnaderna, den omständliga proceduren samt den långa tidsutdräkten. Detta
har jag kommenterat tidigare. Anmärkningarna kommer i huvudsak från kom-
munalt håll samt från företrädare för större markförvärvare (bl.a. Ds Ju
1971:23).

De aspekter i rättegången som främst anförts som brister är de omfattande
utredningar sakägarna utför, som ofta anses vara av mycket begränsat värde.
Åtgärderna som anvisas för att komma till rätta med dessa problem är större
inslag av officialprövning och processledning från domstolens sida samt be-
gränsningar av möjligheterna att erhålla kostnadsersättning för egna utredningar.
Flera av de anförda synpunkterna tillgodosågs under arbetet med expropria-
tionslagen (prop. 1972:109 s. 238-246).

Vi kan sammanfatta denna genomgång av synpunkter med att önskemål finns
om att göra förrättningen mer rättegångslik, samtidigt som anspråk på ett mer
förrättningslikt rättegångsförfarande gör sig hörda. Dessa något motstridiga krav
framförs av motstående partsintressen, vilket vi kan utveckla något eftersom
fenomenet orsakas av de olika fördelningseffekter förfarandena generar.

I förrättning erhåller markägaren ingen kostnadsersättning för egna utredningar,
ombud etc. Sådan ersättning utgår dock i rättegångsförfarandet. Som jag tidigare
varit inne på kan detta skapa brister i förrättningens legitimitet, eftersom offici-
alprincipen indirekt motverkar processkontroll och aktiv delaktighet från parter-
nas sida. Denna materiella kostnad i form av sämre förtroende och känslan av en
ojämnbördig process i förhållande till en resursstark markförvärvare kommer
normalt att bäras av markägaren. De lägre processuella kostnaderna i förrätt-
ningsförfarandet kan istället tillgodogöras av markförvärvaren.

Om rättegången av markägaren uppfattas som en mer rättvis och jämbördig
process, kommer däremot markförvärvaren att bära de högre processuella kost-
naderna för markägarens ombud, utredningar m.m. Därmed torde det ligga i
markförvärvarens intresse att använda sig av förrättningsförfarandet, medan
markägaren kan tänkas föredra rättegången.

Detta är en uppenbar brist i systemet. Ett grundläggande krav man bör kunna
ställa på en legal konstruktion med två alternativa förfarandemöjligheter är att
dessa uppvisar neutralitet och likställighet med avseende på fördelningseffekter
(jfr SOU 1996:168 s. 101-115). Mellan förrättning och rättegång skapas däremot
en asymmetri i parternas nytto-kostnadsrelationer. Förrättningen gynnar mark-
förvärvaren, medan rättegången gynnar markägaren.
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Förutom de legitimitetsbrister som kan uppstå beror problemen också på de
styrande partsincitament som fördelningseffekterna genererar. Markägare och
markförvärvaren kan tänkas anpassa sina respektive beteenden till de asymmet-
riska utfallen, och initiera det förfarande som bäst gynnar det egna intresset
snarare än de sammantagna effekterna.

Jag skulle med utgångspunkt i detta vilja avsluta kapitlet om förrättning och
rättegång med några principmodeller av hur alternativa förfarandesystem för
markåtkomstprövningar kan se ut. De tre modellerna, vilka illustreras i figur 7.4,
förenas av att de är tydliga, enhetliga och konsekventa med avseende på proces-
sen i första instans. Endast ett förfarande är tillämpligt vid markåtkomst. Där-
med undviks delvis de asymmetriska fördelningseffekterna som idag uppstår i
den första prövningsinstansen. Utifrån vad som framkommit i tidigare avsnitt
finns också möjlighet att formulera vissa ekonomiska konsekvenser av de alter-
nativa utformningarna.

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Förrättning, 
konventionell

Förrättning,
modifierad

Förberedande
förrättning

Rättegång,
modifierad

Överklagande:
Rättegång

Överklagande:
Rättegång

Överklagande:
Rättegång

Figur 7.4: Tre principiella system av markåtkomstförfaranden.

I korthet innebär alternativ 1 att markåtkomst genomgående prövas i ett förrätt-
ningsförfarande motsvarande fastighetsregleringsinstitutet så som det är utfor-
mat i fastighetsbildningslagen (5 kap.). Överklagande sker till fastighetsdomstol
eller miljödomstol, varvid överprövning alltså sker i rättegång. Alternativ 2 mot-
svarar en modifierad förrättningsform med mer rättegångslik karaktär, såsom
möjlighet för markägare att få ersättning för egna ombuds- och utredningskost-
nader. Överprövning sker i rättegång. Alternativ 3 innebär ett kombinerat för-
rättnings- och rättegångsförfarande, där utredning sker enligt officialprincipen
men avgörandet fattas enligt rättegångsförfarandets förhandlingsprincip. Även
här överklagas avgörandet judiciellt i rättegång.
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Vi finner de mest utpräglade förrättningsegenskaperna i figurens vänstra del,
och gradvis ökade inslag av rättegångsförfarandets egenskaper när vi förflyttar
oss åt höger bland modellerna. Av skäl som framgår i det följande tar jag inte
upp ett tänkbart fjärde alternativ med ett konventionellt rättegångsförfarande i
första instans.

Alla tre modellerna ovan är full tänkbara som system för att pröva och avgöra
rättsliga tranformeringar av markanknutna rättigheter. De har samtliga i olika
former också förts fram i debatt och förslag.

Börjar vi med alternativ 1 så skulle systemet innebära att de prövningar av ian-
språktagande och ersättning som idag sker i rättegång istället hänvisas till för-
rättning i första instans.

En liknande tanke på ett förrättningsförfarande som första instans vid expro-
priation diskuterades något i samband med expropriationslagens tillkomst (Ds Ju
1971:23 s. 65-69). Syftet var att minska de långa handläggningstiderna och höga
kostnaderna i expropriationsmålen. Tanken avvisades dock, då bristerna ansågs
bero på svagheter i den tidigare domstolsorganisationen. Istället inriktades ar-
betet mot effektiviserande reformer inom ramen för ett rättegångsförfarande.
Stora förhoppningar ställdes dessutom till de nyinrättade fastighetsdomstolarna.
Lagstiftaren tycktes emellertid ovillig att helt förkasta förrättningsalternativet:

”Jag vill tillägga att, om de nu föreslagna ändringarna i förfarandet inte leder till åsyftat re-
sultat, frågan om ett förrättningsförfarande i expropriationsärenden får övervägas på nytt.”
(prop. 1972:109 s. 240)

Vad som tidigare framkommit i detta arbete ställer dock de uttalade förväntning-
arna på fastighetsdomstolarna i ett annat ljus. Den konventionella förrättningens
lägre kostnader och kortare tidsåtgång är institutionellt betingade, de är resulta-
tet av flera samverkande faktorer; begränsningar av utredningsmoment och be-
vismedel, effekterna av utredningspliktens fördelning samt skillnader i myndig-
heternas sammansättning.

De låga processuella kostnaderna kan samtidigt skapa brister i avgörandenas
materiella kvalitet och processens legitimitet. Överklagandet blir då det filter
eller den urvalsmekanism som separerar olika kategorier av ärenden – enklare
och svårare, samt olika kategorier av parter – förhandlingsbenägna och hårdföra
eller frustrerade, liksom de ärenden där förrättningen inte lyckats kompensera
skillnader i parternas styrkeförhållanden och därför brustit i legitimitet.

Alternativ 1 utnyttjar förrättningens låg-kostnadsegenskaper i en sekventiell
flerstegs-procedur. Till dess negativa konsekvenser hör risken för överklagande.
Särskilt som den tidigare nämnda asymmetrin i denna modell finns mellan första
och andra prövningsinstansen. Det är inte en orimlig tanke att markägarens
strategi av detta skäl blir att överklaga förrättningsbeslutet. Inte på grund av
beslutets materiella innehåll, utan för att få till stånd en förmånligare process.
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Mot denna risk talar statistiken om överklagandefrekvenser i förrättningar.
Jag har tidigare nämnt att ca 3 procent av de totala markåtkomstförrättningarna
blir föremål för överklagande. Denna siffra torde knappast påverkas av att rätte-
gångsförfarandet inte är tillgängligt i första instans.

För att sammanfatta innebär alternativ 1 ett processuellt lågkostnads-
förfarande i första instans med en strikt officialutredning. Genom urvalet vid
överklagande kommer de större resursinvesteringarna som följer av partsansva-
ret m.m. att begränsas till en mindre andel av markåtkomstprövningarna. Ser vi
till hela instanskedjan torde detta system medföra relativt sett låga transaktions-
kostnader.

Vad gäller möjligheten att överklaga förrättningsbeslutet till domstol, kan det
vara på sin plats att här något kommentera artikel 6 i Europakonventionen, som
ställer vissa krav på domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter:

”Var och en skall, vid prövning av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en an-
klagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom
skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag...”

Artikeln förutsätter att det finns en rätt att få tillträde till domstolsprövning.
Rätten till domstolsprövning omfattar alla tvister där beslutet är direkt avgörande
för den enskildes privata rättigheter och skyldigheter, t.ex. rätten att förvärva
egendom, behålla egendom eller använda egendom.

I begreppet offentlig rättegång innefattas att parterna ska få framträda direkt
inför en domstol för att muntligen få framlägga sin sak och att denna rättegång
ska vara tillgänglig för allmänheten. Som element i en rättvis rättegång ingår
också att parterna är likställda i processen och att förfarandet är kontradiktoriskt
(Lindell, 1998 s. 45-46).

Markåtkomstsituationer kommer otvetydigt att omfattas av detta krav på en
kontradiktorisk process inför en oavhängig och opartisk domstol. Kravet har
under senare år även framhållits av lagstiftaren, bl.a. vid miljöbalkens tillkomst
(prop. 1997/98:45 s. 458) samt under arbetet med lagen om byggande av järn-
väg:

”När det gäller frågan om införande av förbättrade markåtkomstmöjligheter för järnväg är
en grundläggande förutsättning att ett markåtkomstinstrument med expropriativa inslag in-
nehåller en möjlighet till domstolsprövning.” (prop. 1995/96:2 s. 20)

Man kan därvid ställa sig frågan hur en systemreform enligt principalternativ 1
för markåtkomst förhåller sig till Europakonventionens krav? Förrättningen upp-
fyller i sig självt inte de kriterier som uppställs i kraven på domstolsprövningens
egenskaper. Förfarandet är inte kontradiktoriskt (jfr SOU 1993:40 s. 43-56), och
förrättningsmyndigheten åtnjuter inte heller samma konstitutionella oberoende
som domstolen (jfr RF 11 kap. 5 §).
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Samtidigt får inte Europakonventionen tolkas så att dessa krav måste uppfyl-
las i samtliga instanser. Det är tillräckligt att ett fattat beslut kan överklagas till
en högre instans som motsvarar fordringarna på rättegångsförfarandet (jfr SOU
1994:134 s. 77).

Det är precis denna tankegång som ligger bakom lagen om rättsprövning av
vissa förvaltningsbeslut. För att anpassa den svenska förvaltningsrätten till kon-
ventionen infördes överklagandemöjlighet till domstol för beslut fattade av för-
valtningsmyndigheter (jfr prop. 1995/96:133). Motsvarande synsätt finns i re-
formen av instansordningen vid överklagande av förvaltningsbeslut enligt för-
valtningslagen (jfr prop. 1997/98:101). Min egen uppfattning är således att sy-
stemet i alternativ 1 uppfyller kraven i Europakonventionen, vilket av samma
skäl även gäller alternativ 2 och 3 i figuren.

I alternativ 2 finner vi en modifierad förrättningsform. Förrättningens official-
princip gäller som huvudregel, men kompletteras dessutom av möjligheter för
markägare och rättighetshavare att få ersättning för nödvändiga kostnader för att
bevaka sin rätt vid förrättningen, vilket främst inkluderar ombuds- och utred-
ningskostnader.

Alternativ 2 tillgodoser den kritik som riktats mot sakägarnas rättsställning i
markåtkomstförrättningar, och tanken på ett mer rättegångsliknande förrätt-
ningsförfarande vid markåtkomst är inte ny. Flera förslag till reformer ansluter
till denna modell.87

Fastighetsbildningsutredningen (SOU 1984:72) föreslog att en särskild lag om
inlösenförrättning, efter finsk förebild,88 skulle införas för att reglera kommunal
markåtkomst vid plangenomförande. Inlösenförrättningen skulle helt ersätta
rättegången i dessa inlösenmål.

Vid inlösenförrättningen skulle kommunen ersätta sakägares nödvändiga
kostnader för att tillvarata sin rätt. Sådana kostnader innefattade resa, uppehälle
och tidsåtgång, utredningar samt ombud eller biträde. Att dessa kostnader skulle
vara ersättningsgilla förtog emellertid inte förrättningsmyndighetens official-
utredningsplikt.

Att kostnaderna ska vara nödvändiga innebär givetvis en restriktivare gräns-
dragning i förhållande till rättegångsbalkens (18 kap. 8 §) skälighetskriterium.
Kostnadernas storlek föreslogs dessutom begränsas till maximalt motsvarande
inlösenersättningen.

                                                     
87 Se även Hellsten m.fl. (1982 s. 48-51) som framför liknande tankegångar.

88 Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter är den finländska motsvarighe-
ten till den svenska expropriationslagen. Där anvisas en särskild inlösningsförrättning som
fullföljdsförfarande.
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Bland detaljerna i förslaget kan även noteras att strängare kompetenskrav
föreslogs gälla för förrättningsmyndighetens sammansättning, bl.a. skulle som
huvudregel alltid två gode män ingå i myndigheten.

Lantmäteriverket (LMV, 1988) lade senare fram ett förslag till ett modifierat
förrättningsförfarande vid markåtkomst som skulle inarbetas i den befintliga
fastighetsbildningslagstiftningen. Bland annat skulle särskilda regler gälla i vissa
förrättningar av expropriativ karaktär. Vid större sådana intrång och när parts-
förhållandet var ojämnbördigt förelogs ersättning utgå för markägarens nödvän-
diga ombuds- och utredningskostnader. En skillnad från Fastighetsbildningsut-
rednings tidigare förslag var tanken att det modifierade förrättningsförfarandet
skulle tillämpas vid markåtkomstförrättningar enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och ledningsrättslagen.

Till de ekonomiska konsekvenserna av det modifierade förrättningsförfarandet
hör givetvis ett mer omfattande och fullständigt utredningsmaterial. Detta borgar
för en högre materiell kvalitet i avgörandet samt dessutom en förbättrad legiti-
mitet. Samtidigt kan vi förvänta oss att de processuella kostnaderna ökar. Vi får
tre olika aktörer som bedriver utredningsinsatser; myndighet, markförvärvare
och markägare. Modifieringen innebär en förskjutning – om än begränsad – av
utredningspliktens fördelning. Markägarens ekonomiska incitament att investera
resurser förstärks när kostnaderna för detta inte behöver bäras. Dessa faktorer
talar för att de processuella kostnaderna i första instans tilltar. Samtidigt kan
dessa kostnadsökningar tänkas betala sig genom en lägre andel överklaganden
till det kostsamma rättegångsförfarandet.

För att illustrera effekterna ämnar jag företa ett litet tankeexperiment med
utgångspunkt i de statistiska uppgifter som finns tillgängliga. Dessa är som
nämnts bristfälliga, men under 1980-talets början finns uppgifter om att ca 3.000
fastighetsregleringar för plangenomförande skedde årligen (SOU 1984:72 s. 54).
Vi kan därför koncentrera framställningen till denna grupp markåtkomstärenden.
Överklagandefrekvensen i markåtkomstförrättningar har i avsnitt 7.4.1 uppskat-
tats till ca 3 procent.89 Detta innebär att av gruppen fastighetsregleringar för
plangenomförande överklagades årligen knappt 100 ärenden.

Den samlade kostnaden för överprövning av förrättningar i domstol har tidi-
gare grovt uppskattats till ca 37.000 kr per överklagande (SOU 1990:9 s. 49).
Dessa resurser innefattar både domstolens och parternas kostnader. Totalt sett
skulle då de 100 överklagade förrättningsbesluten kosta knappt 4.000.000 kr.

Tillförs ökade resurser i första instans finns således en potential att minska
kostnaderna i högre rätt med 4.000.000 kr. De i första instans tillförda utred-
ningsresurserna kommer då att belasta samtliga 3.000 ärenden i gruppen. Under

                                                     
89 I SOU 1984:72 (s. 54) uppskattas dock överklagandefrekvensen i denna grupp vara betyd-
ligt lägre.
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antagandet att inga överklaganden därefter alls sker, innebär detta att varje ären-
de i förrättningsinstansen maximalt kan tillföras ca 1.300 kr för att en processu-
ell vinst ska uppstå. Denna oansenliga summa torde dock inte medföra mer än
mycket marginella effekter för kvaliteten och legitimiteten.

Två invändningar kan riktas mot resonemanget. För det första är siffrorna
grova och osäkra uppskattningar. Högre överprövningskostnader och högre
överklagandefrekvenser ökar värdet av resursförstärkningar i första instans. Å
andra sidan är antagandet om noll överklaganden orealistiskt, vilket istället
minskar värdet av ytterligare resurser i första instans.90

Min sammanfattande bedömning av alternativ 2 blir därför att kostnaderna för
ett modifierat förrättningsförfarande kommer att överstiga de potentiella intäk-
terna i högre instanser. Modellen utnyttjar inte till fullo överklagandeinstitutets
funktion att separera lågkostnads-ärenden från högkostnads-ärenden. Jag finner
därför inte något processekonomiskt skäl för att förorda denna systemmodell. En
reservation kan emellertid vara på sin plats. Det materiella värdet av en högre
legitimitet är svår att behandla på detta sätt, varför det sagda får stå som en hy-
potetisk bedömning.

Alternativ 3 kan egentligen uppfattas som ett modifierat rättegångsförfarande.
De för rättegången konventionella egenskaperna har dock ändrats i ett avseende:
Utredningsmomentet åvilar inte parterna, utan det samlade fastighetstekniska
och värderingstekniska materialet tas fram av exempelvis domstolens tekniske
ledamot. Ett annan möjlighet är att rätten förordnar en sakkunnig för detta (jfr
RB 40 kap. 1 §). Parterna har sedan möjlighet att inför rätten argumentera och
plädera för olika tolkningar och slutsatser som på grundval av bevismaterialet
stödjer den egna ståndpunkten.

Detta kombinerade förfarande med tydligt inslag av förberedande förrättning
uppvisar stora likheter med prövningen av markavvattningssamfälligheter, enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (7 kap. 19-29 §§). Mil-
jödomstolen förordnar en markavvattningssakkunnig, som utreder förutsättning-
arna under förrättningsliknande former och därefter inger ett yttrande till miljö-
domstolen. Detta ligger sedan till grund för parternas processföring och dom-
stolens avgörande.

De ekonomiska invändningar som kan anföras mot principmodellen i alterna-
tiv 3 är av samma karaktär som i det tidigare alternativet 2. Modellen är nämli-
gen behäftad med motsvarande brister. De ökade resurserna i första instans till-
förs samtliga ärenden, varvid överklagandemomentets funktion delvis åsidosätts.
I alternativ 2 kanaliserades de tillförda resurserna till utredningen. I detta alter-
nativ 3 är det istället främst den kvalificerade myndighetssammansättningen som
ökar kostnaderna.

                                                     
90 Överklagandefrekvensen för finländska inlösningsförrättningar uppges vara närmare 40
procent (SOU 1984:72 s. 52), en siffra som dock inte känns övertygande.
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Som en följd av min uppfattning om alternativ 2 och 3, blir den logiska slutsat-
sen att det möjliga alternativet 4 – konventionell rättegång i första instans – inte
alls utnyttjar den urvalsprocess som i olika grad sker i de tre behandlade alterna-
tiven. I alternativ 4 skulle istället samtliga ärenden fordra rättegångens omfat-
tande resurser, med de incitament att ytterligare öka dessa som följer av utred-
ningspliktens fördelning.

På ett mycket principiellt plan är det således min uppfattning att alternativ 1
är det system som – givet överklagandemöjligheten – minimerar summan av
processuella och materiella kostnader vid markåtkomst, och därmed uppvisar
institutionell effektivitet.
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Kapitel 8

Avslutning

I föregående avdelning analyserades förfarandetyperna delvis åtskilda. Detta för
att lättare och tydligare kunna belysa samverkan mellan olika processaspekter
inom ett och samma förfarande i ”vertikalled”. I detta avslutande kapitel är
istället avsikten att tydligare angripa förfarandena ”på tvären”, och foga de olika
institutionella lösningarna samman till en helhet.

Därmed återvänder vi till de utgångspunkter som formulerades i kapitel 1
angående de legala förfaranden som anvisas vid planering och markåtkomst. Jag
konstaterade där att en samlad granskning av lagstiftningen som system uppvi-
sade komplexitet och svåröverskådlighet.

I förevarande kapitel är ambitionen att låta de centrala resultaten i tidigare
analyser kombineras till en sammanhängande förklaringsmodell, där de olika
förfarandena ingår som komponenter i ett institutionellt system för transfor-
meringar av markanknutna rättighetsstrukturer. Min förhoppning är därvid att
de genomförda analyserna kan bidra till ökad klarhet och struktur.

8.1 Effektivitet och legala förfaranden

I arbetets inledande kapitel ställdes frågan om förfarandena vid planering och
markåtkomst kan förklaras och förstås såsom ekonomiskt rationella beslutspro-
cesser. En målsättning med arbetet var att fastställa huruvida reglerna kan anses
förenliga med ekonomisk effektivitet eller inte. De olika förfarandena uppfatta-
des som likvärdiga med avseende på funktionen: De utgör alternativa institutio-
nella lösningar på transaktionskostnadsproblemet vid rättsliga transformering-
ar av fastighetsfunktioner. Ändå uppvisar de så olika processuella egenskaper.
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Vi noterade i kapitel 5 att de totala kostnaderna vid rättsliga transformeringar
har både en processuell och en materiell dimension. Genom processuella re-
sursinvesteringar kan de materiella målsättningarna i högre grad förverkligas i
beslutsprocesserna. Dessa transaktionskostnader uppstår i olika former beroende
på den institutionella kontexten. De olika förfarandena representerar därvid
olika teknologier för att producera den relevanta informationen och att organise-
ra den rättsliga transformeringen.

Med hänsyn tagen till att transaktionskostnader är en reell och oundviklig
parameter vid alla transformeringar formulerades ett institutionellt effektivitets-
begrepp. Om ett visst förfarande är en effektiv institution eller inte, kan i detta
perspektiv inte avgöras genom att i absoluta mått studera positiva eller negativa
effekter av utfallet. Institutionell effektivitet är tvärtom ett relativt mått, vilket
påfordrar en komparativ analys med alternativa förfaranden. Det förfarande som
minimerar summan av processuella och materiella kostnader definierades därvid
som effektivt.

Beroende på de yttre transaktionsegenskaperna har analyserna visat att ett
visst förfarande kan uppvisa komparativa fördelar gentemot övriga alternativ.
De olika transaktionsegenskaperna uppstår dels till följd av fysiska och tekniska
egenskaper såsom antalet berörda individer, beslutets komplexitet, ömsesidighet
och beroenden till andra beslut m.m. Dessa faktorer påverkar kostnaderna både
för information och organisation. Men dessa kostnaderna är också beroende av
vilka incitament beslutssituationen skapar hos aktörer och andra berörda indivi-
der. De beteendemässiga grunderna följer i stor utsträckning av relationen mel-
lan den individuella nyttan av att agera och den individuella kostnaden för att
delta (jfr Komesar, 1994).

En viktig indikator för att särskilja transaktionsegenskaper åt i olika situatio-
ner är de prövnings- eller beslutstyper som formulerades i kapitel 2 – tillåtlighet,
ianspråktagande och ersättning. Utifrån den generella processmodellen från
kapitel 3, visades i kapitel 4 att en tydlig korrelation mellan förfarandetyper och
beslutstyper föreligger. Jag har vid flera tillfällen därefter betecknat dessa be-
slutstyper som officialprocessernas materiellrättsliga produkter. Dessa får nu
fungera som den strukturerande principen i en jämförande diskussion om de
olika förfarandetypernas komparativa fördelar och nackdelar vid olika pröv-
ningstyper.

8.1.1 Beslutstyper och förfarandetyper

Inleder vi med beslutstypen tillåtlighet avser denna utvidgningar av de legala
inskränkningarna i äganderätten. De legala inskränkningarna och kravet på of-
fentlig tillåtlighetsprövning har sin grund i de vidsträckta och diffusa externa
effekter dessa markanvändningar och åtgärder medför.
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För de flesta som berörs av dessa allokeringar är effekterna av fragmentarisk
karaktär. Det marginella värdet för varje enskild individ att agera i dessa besluts-
situationer måste ställas mot kostnaden för att aktivt delta och engagera sig i
processen. Eftersom de fragmentariska värdena kan vara stora i aggregat, kom-
mer den sociala-ekonomiska informationen att vara betydelsefull för den slutliga
allokeringens materiella kvalitet.

Beslutssituationen kompliceras ytterligare av den osäkerhet och komplexitet
som följer av beroendeförhållandet mellan den enskilda tillåtlighetsprövningen
och andra interdependenta beslut i samhället. Rättsliga transformeringar vid
tillåtlighet är skolexempel på olika typer av klassiska marknadsmisslyckanden,
såsom externa effekter, kollektiva nyttigheter, naturliga monopol m.m.

Den offentliga tillåtlighetsprövningen innefattar en avvägning och prioritering
av de konkurrerande och oförenliga markanvändningsintressen som kommer att
beröras av den nya allokeringen. De fragmentariserade värdena skapar ett myck-
et speciellt informationsproblem.

Dessa transaktionsegenskaper ökar kostnaderna för tillåtlighetsprövning i
samtliga tänkbara förfaranden. Det är inte troligt att vare sig administrativa för-
faranden, förrättning eller rättegång ens kommer i närheten av någon Pareto-
effektivitet. Istället kommer samtliga förfarandetyper att generera mycket höga
processuella och materiella kostnader i dessa situationer.

Enligt min mening uppvisar ändå de administrativa förfarandena tydliga kom-
parativa fördelar i sina processkarakteristika vid jämförelse med förrättning och
rättegång. De legala inskränkningarna är, institutionellt sett, individualiseringens
motsats. Markägares och markförvärvares möjligheter att förfoga över dessa
fastighetsfunktioner har begränsats till en samrådsrätt och, i vissa fall, en rätt att
initiera offentlig prövning.

De legala hindren för markägare och markförvärvare att signalera och kom-
municera sina intressen via förhandlingar öppnar samtidigt vägen för gruppen
övriga berörda att påverka allokeringen. De fragmentariska värdena utgör dock
ett ekonomiskt hinder för dessa att investera resurser och tid i beslutsprocessen.

Genom de administrativa förfarandenas öppna, lättillgängliga och offentliga
procedurer kan kostnaderna för gruppen övriga berörda att informera sig och
kommunicera synpunkter och önskemål minskas. Breda samråd, skriftliga sam-
rådsredogörelser, offentlig utställning av beslutsförslag, massmedial bevakning
och en vidsträckt rätt att överklaga beslut ökar givetvis de processuella kostna-
derna för förfarandet. Värdet ligger i den sociala-ekonomiska information som
genom dessa tekniker kan produceras, vilket minskar den slutliga allokeringens
materiella kostnader.

De offentliga procedurreglerna kompletteras i administrativa förfaranden av
ytterligare en kommunikationskanal där medborgarna kan signalera sina prefe-
renser – de demokratiska procedurerna. Det politiska ansvaret, som ytterst mani-
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festeras i de allmänna valen, stimulerar till opinionsbildning, aktiverar intresse-
grupper och förstärks av massmedias bevakning.

En synergieffekt erhålls när den offentliga proceduren och det politiska an-
svaret samverkar. Enskilda markanvändningsprövningar politiseras och förstär-
ker beslutsfattarens lyhördhet för den centrala sociala-ekonomiska informatio-
nen.

De processuella kostnaderna för att erhålla denna information är givetvis
höga. De materiella kostnaderna kan dessvärre också bli höga. Eftersom möjlig-
heterna att påverka och delta till låga kostnader är så stora, finns en risk för att
den sociala-ekonomiska informationen i beslutsunderlaget blir skev eller att den
teknisk-ekonomiska informationen inte ges tillbörlig vikt.

Det för administrativa förfaranden speciella delegeringsmomentet fyller här
viktiga funktioner. Genom delegering minskar de processuella kostnaderna, men
även de materiella kostnaderna kan minska till följd av att förvaltningen besitter
expertkunskaper inom ett visst sektorsområde. När de externa effekterna av
allokeringen går utöver denna enskilda samhällssektor ökar de materiella kost-
naderna. Överstiger denna kostnadsökning de genom delegeringen inbesparade
processuella kostnaderna, blir hänskjutning och överklagande till regeringen
logiska delar av helheten. Detta illustreras i figur 8.1.

Regeringen

Förvaltning
Specialkunskap A

Förvaltning
Specialkunskap B

Hänskjutning/överklagandeDelegering

Figur 8.1: Delegering, hänskjutning och överklagande i administrativa förfaranden.

Kan prövning och avgörande i förrättning eller rättegång förväntas minska de
höga kostnaderna för tillåtlighetsfrågor i administrativa förfaranden?

Ett första problem vid denna jämförelse är att tillåtlighetsprövningarna avser
de legala inskränkningarna. Genom att de ifrågavarande fastighetsfunktionerna
inte är individualiserade är inte heller förhandlingar och avtal legalt sanktionera-
de i dessa frågor. Att individualisering inte skett kan till stor del förklaras av de
höga systemkostnader detta skulle medföra. Men låt oss ändå till att börja med
anta att individualisering skett, och spekulera något över om värdet av en för-
handlingsrätt i dessa situationer kan tänkas överväga systemkostnaderna.
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Förhandlingsrätten stärker inflytandet för de individer med de starkaste inci-
tamenten att agera. Få eller inga utanför sakägaregruppen kommer att erhålla ett
positivt nettoutfall av att informera sig och organisera avtalsprocessen. De pro-
cessuella kostnaderna för att förhandla förstärks dessutom av det stora antalet
berörda individer. I motsats till de legala inskränkningarna finner vi här ekono-
miska begränsningar av möjligheterna att förhandla och träffa avtal.

Om, vilket kan förutses, endast en mindre del av samtliga berörda av dessa
skäl deltar i processen, blir resultatet höga materiella kostnader. Förhandlingen
utestänger nämligen huvudparten av den sociala-ekonomiska informationen från
beslutsunderlaget.

Låt oss då bortse från det centrala förhandlingsinslaget i förrättning och rätte-
gång, för att istället belysa konsekvenserna av de övriga processaspekterna vid
tillåtlighetsprövningar. Det visar sig emellertid att problemet med skeva alloke-
ringar till förmån för de individer som har starkast intressen och incitament att
agera kvarstår. Detta följer av att informationen i beslutsunderlaget i förrättning
och rättegång produceras och kommuniceras med en helt annan teknik än i ad-
ministrativa förfaranden.

Procedurerna är slutna och avskärmade från andra aktörer än sakägarna.
Kostnaderna för att delta, formulera yrkanden och tillföra egna utredningar över-
stiger motsvarande för kommunikationsmöjligheterna i administrativa förfaran-
den. En stor del av detta beror på de professionella experternas isolering från
politiska hänsyn vid prövning och avgörande. Det politiska ansvaret är en trub-
big, men likväl reell, teknik för att erhålla den fragmentariserade sociala-
ekonomiska informationen. Det saknas helt enkelt politisk vindkänslighet där
den bäst behövs.

Sammanfattar vi är det antagligen så att förrättning och rättegång skulle minska
de processuella kostnaderna för tillåtlighetsprövningar jämfört med administra-
tiva förfaranden. De materiella kostnaderna kan däremot förväntas öka. Min
egen uppfattning är att den materiella kostnadsökningen skulle komma att
överstiga den processuella kostnadsminskningen. Trots sina många brister kan
alltså de administrativa förfarandenas speciella processegenskaper ge vissa
komparativa fördelar i dessa tillåtlighetsprövningar.

Det förda resonemanget ger också förbättrade möjligheter att tolka och förstå
lagstiftarens motivuttalanden, vilka jag tidigare angripit för att bl.a. vara kryptis-
ka. Jag uppmärksammade i avsnitt 6.5.1 ett anfört motiv för regeringens tillåt-
lighetsprövning av vissa större vattenföretag:

”Vid prövningen av sådana företags tillåtlighet måste en avvägning ske mellan ofta vä-
sentliga samhällsintressen, och avgörandet innefattar i dessa fall en prioritering av ett eller
flera intressen på andras bekostnad. Tillståndsprövningen kan i denna del sägas vara en
politisk präglad uppgift som passar mindre väl för judiciella myndigheter.” (SOU 1970:40
s. 37)
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Ett annat exempel kan hämtas från överväganden om att för vissa expropria-
tionsärenden koncentrera både tillstånds- och ersättningsfrågorna till domstol.
Detta skulle medföra både tidsvinster och kostnadsbesparingar:

”Kungl. Maj:ts prövning av ärendena tar sikte bl.a. på sökandens behov av marken för det
angivna ändamålet och lämpligheten från allmän synpunkt av att expropriationen genom-
förs. Prövningen sker ex officio, dvs. oberoende av yrkande från parts sida. Det står klart
att en prövning av detta slag inte bör ankomma på domstol.” (Ds Ju 1971:23 s. 55)

Vi kan nu tolka dessa uttalanden utifrån det anlagda institutionella perspektivet.
I det judiciella förfarandet saknas det politiska informations- och kontrollsyste-
met. Det politiska ansvaret skapar både tekniska förutsättningar men även inci-
tament för myndigheten att tillgodogöra sig och hörsamma den sociala-
ekonomiska informationen. Till följd av värdefragmentariseringen måste ändå
denna information produceras utan explicita yrkanden och handlingar från de
berörda. Denna funktion erhålls genom demokratiska procedurer.

Den optimistiske välfärdsekonomen och den pessimistiske public choice-
ekonomen bör under vissa reservationer kunna ta varandra i hand på att politiker
vänder kappan efter vinden. Vid tillåtlighetsprövningar är detta eftersträvans-
värt, eftersom deras viktigaste funktion här är att känna av och reagera på den
sociala-ekonomiska informationen.

Markåtkomsten, d.v.s. prövning av ianspråktagande och ersättning, sker ex post
tillåtligheten. Under tillåtlighetsärendet involveras ett stort och heterogent kol-
lektiv med fragmentariska intressen i allokeringen. I markåtkomstsituationen
berörs ett mer begränsat kollektiv av beslutsprocessen. Den generella intresse-
avvägningen avseende den tilltänkta markanvändningens tillåtlighet är avgjord i
annan ordning.

Från att tidigare varit potentiellt berörda blir vid markåtkomsten markägare
och andra rättighetshavare jämförelsevis koncentrerade, välinformerade och har
starka ekonomiska incitament att engagera sig i processen för att påverka avgö-
randet. De vars individuella rättigheter inte tas i anspråk är inte heller berörda
eller påverkade av prövningen. Effekterna är i huvudsak avgränsade till de
markägare och rättighetshavare med legalt sanktionerade och individualiserade
fastighetsfunktioner, som är föremål för markåtkomst och därför ska ersättas av
markförvärvaren.

Jämfört med tillåtlighetsprövningar karaktäriseras beslutssituationen vid ian-
språktagande och ersättning av gynnsammare transaktionsegenskaper. Antalet
berörda individer är färre och lättare att identifiera. De har vidare tekniska förut-
sättningar och ekonomiska incitament att aktivt delta i processen för att kommu-
nicera och koordinera sina intressen. I kombination med mindre komplexa frå-
geställningar innebär dessa egenskaper troligen att transaktionskostnaderna är
lägre i samtliga förfaranden vid markåtkomstprövningar jämfört med tillåtlig-
hetsprövningar.
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Tidigare analyser har antytt att förrättning och rättegång uppvisar komparativa
fördelar i förhållande till administrativa förfaranden i dessa situationer. För det
första avser markåtkomsten individualiserade fastighetsfunktioner. Individuali-
seringen minskar transaktionskostnaderna för allokeringar genom förhandlingar
och avtal. Förhandlingsrätten blir därvid en teknik att ta till vara denna potential.

Eftersom huvuddelen av effekterna internaliseras i partsrelationen gynnas
informations- och organisationskostnader av den vidsträckta dispositionsrätten.
Den teknisk-ekonomiska informationen kommer tillsammans med parternas
egna preferenser att utgöra det relevanta beslutsunderlaget. Ett starkt inflytande
från de berörda gynnar även prövningsprocessens legitimitet.

Med hänsyn till effekternas koncentrerade utbredning och den relevanta in-
formationens natur, är det önskvärt att avskärma processerna från omgivningen.
Förrättning och rättegång uppvisar följdriktigt en slutenhet och svårtillgänglig-
het för påverkan utifrån, jämfört med de administrativa förfarandena. Rätten att
delta och föra talan är begränsad till sakägarekretsen. Informationsflödet begrän-
sas.

Men även myndigheternas utrymme för prövning är mer begränsat i förrätt-
ning och rättegång än i administrativa förfaranden. Parterna binder prövningens
inriktning och omfattning genom sina yrkanden, överenskommelser och andra
processhandlingar. Att myndigheterna består av professionella experter skapar
samtidigt en immunitet mot politiska signaler såsom påtryckningar från organi-
serade intressegrupper eller kampanjer i massmedia.

Förhandlingsrätten i förrättning och rättegång fungerar dessutom som en
urvalsmekanism, vilken begränsar den tvingande officialprövningens högre
kostnader till en mindre andel av samtliga ärenden. Förhandlingsrätten genererar
en sekventiell flerstegsprocess, från lågkostnads- till högkostnadsprocedurer.

Tar vi fasta på de institutionella skillnaderna mellan förrättning och rättegång
visar sig även förrättningen utgöra en lågkostnadsprocedur jämfört med rätte-
gången. Processaspekter som utredningspliktens fördelning, tillgängliga utred-
nings- och bevismedel samt prövningsmyndighetens sammansättning medför
samtliga lägre processuella kostnader i förrättning. Samtidigt motverkas de pro-
cessuella kostnadsminskningarna av högre materiella beslutskostnader och ris-
ken för legitimitetsbrister.

Förrättningsbeslut överprövas i rättegång. Genom överklagandemomentet kan
därvid ännu ett steg tillföras den sekventiella flerstegsprocessen. Överklagandet
utgör en urvalsmekanism för att tillföra prövningen mer resurser där brister finns
i avgörandenas materiella kvalitet och processuella legitimitet. Detta illustreras i
figur 8.2.
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Förrättning med
officialutredning

Rättegång med
partsansvar

Överklagande(filter)

Figur 8.2: Ett system för prövning och överprövning av ianspråktagande och ersätt-
ning.

Om ianspråktagande och ersättning istället skulle prövas i administrativa förfa-
randen, skulle tydliga effekter uppstå. I flera avseenden kommer sakägarnas
inflytande och handlingsutrymme att kraftigt inskränkas, till förmån för indivi-
der och grupper utanför denna krets.

För det första skulle en samrådsrätt, i motsats till en förhandlingsrätt, omin-
tetgöra markägarens och markförvärvarens möjligheter att koordinera och sam-
ordna sig i rättsligt bindande avtal. Istället kommer myndigheten att få väga
parternas intressen mot varandra i officialprövningen. Det sekventiella urvalet
av lågkostnadsärenden som följer av förhandlingsrätten kommer därvid inte att
uppstå, utan samtliga ärenden kommer att prövas i sin helhet av myndigheten.

Bland de administrativa förfarandenas övriga karakteristika skulle processer-
nas offentlighet och lättillgänglighet öppna beslutsprocesserna för den sociala-
ekonomiska information som finns utanför partsrelationen. Härvid uppstår två
dilemman. Det första avser den värdefragmentarisering som kan utgöra ett eko-
nomiskt hinder mot deltagande. Diffusa och fragmentariska värden var en cen-
tral förklaringsfaktor i de administrativa förfarandenas processegenskaper. Den-
na fragmentarisering tilltar rimligen när omgivningseffekterna minskar i storlek.
Detsamma gäller givetvis omgivningens incitament att ta vara på rätten till in-
flytande. Avlägsnar vi de legala hindren mot deltagande, kan dessa komma att
ersättas av ekonomiska. Vi riskerar att få en resurskrävande beslutsprocess utan
förändringar eller förbättringar i det materiella informationsflödet.

Detta är kanske ändå det goda scenariot. Ett obundet informationsflöde kan,
tillsammans med politiska representanter som beslutsfattare, medföra att den
sociala-ekonomiska informationen som förmedlas genom demokratiska proce-
durer ges en betydelse vid prövningen som inte ryms i det enskilda ärendet.
Faktorer som välorganiserade intressen, massmedia samt allmänna val kan leda
till ökade materiella kostnader, i den mån det enskilda markåtkomstärendet på-
verkas av dessa.
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Utan att vidareutveckla effekterna av administrativ markåtkomstprövning, kan
detta alternativ sammanfattningsvis antas leda till betydligt högre processuella
kostnader utan några materiella nyttor i form av bättre beslutsunderlag. I värsta
fall kan tvärtom de materiella kostnaderna öka: Det breda informationsflödet blir
svårt att kontrollera, och legitimitetsbrister kan uppstå hos berörda sakägare.

Synsättet möjliggör tolkning och konkretisering av lagstiftarens ofta svepande
motivuttalanden om valet av judiciella prövningsförfaranden. Exempelvis över-
vägdes, under arbetet med lagen om vissa torvfyndigheter, möjligheten att för-
lägga prövningen av ersättningsfrågor vid skada och intrång till länsstyrelsen.
Detta skulle minska antalet instanser och väsentligt förenkla det samlade förfa-
randet eftersom länsstyrelsen även prövade koncessionsfrågan. Tanken avvisa-
des dock, bl.a. på den grunden att det skulle:

”… vara något principiellt nytt att på en traditionell förvaltningsmyndighet som länsstyrel-
sen lägga uppgiften att avgöra tvister mellan enskilda… [U]ppgifter som i första hand bör
åvila länsstyrelsen är sådana där regionala avvägningar aktualiseras. Andra uppgifter bör
tilldelas länsstyrelsen bara om mera rationella alternativ saknas.

Jag föreslår därför att fastighetsdomstolen blir första instans vid tvist i frågor om ersätt-
ning för skada och intrång” (prop. 1984/85:120 s. 332)

Vid regionala avvägningar föreligger samma informationsproblematik som vid-
häftade tillåtlighetsprövningarna. Det berörda kollektivet är diffust, omfattande
och heterogent med fragmentariska värden. Värdet av att genom administrativa
förfaranden erhålla den sociala-ekonomiska informationen överstiger de proces-
suella kostnaderna. Vid markåtkomst är det materiella värdet av den sociala-
ekonomiska informationen av mindre omfattning. Förrättning och rättegång
uppvisar då tydliga komparativa fördelar vid jämförelse.

8.1.2 Systemperspektivet; kombinerade förfaranden

I arbetets inledande kapitel klargjorde jag att mina intentioner inte var att finna
och påvisa något ”optimalt” prövningsförfarande för planering och markåt-
komst. Givetvis kunde ansatsen ha formulerats med detta som målsättning. Slut-
satserna i denna avslutning hade då kunnat utmynna i ett ställningstagande till
huruvida administrativa förfaranden, förrättningsförfaranden eller rättegångsför-
faranden generellt sett är effektivare än sina alternativ.

Min ambition har emellertid varit att betona de speciella transaktionsegenska-
per som karaktäriserar respektive prövningstyp, och utifrån dessa egenskaper
analysera vilka implikationer som följer för den institutionella utformningen.
Genom de komparativa fördelar som ett visst förfarande uppvisar i en viss pröv-
ningstyp, men inte i andra, kommer det sammantagna förfaranderättsliga områ-
det vid planering och markåtkomst att bilda ett multi-institutionellt system.
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I avsnitt 4.6 lades olika kombinationer av prövningsförfaranden samman till
systemegenskaperna hos vad som benämndes ”det fullständiga förändrings- eller
bevarandeföretaget”. Ur detta utvecklades den fullständiga prövningsprocessens
idealtyp, med en eller flera inledande administrativa tillåtlighetsprövningar och
efterföljande markåtkomstprövning i förrättning eller rättegång. Därefter genom-
förda analyser har gett starka indikationer på att ett system med kombinerade
förfaranden för olika prövningstyper kan vara en institutionellt effektiv lösning.

Orsaken ligger i förfarandenas väsenskilda tekniker för att producera relevant
information till beslutsunderlaget. Den viktiga sociala-ekonomiska informatio-
nen vid tillåtlighetsprövningar kan helt enkelt inte produceras i de judiciella
förfarandena. De diffusa och fragmentariska värdena utgör ekonomiska hinder,
vilka genom flera samverkande processaspekter kan övervinnas i de administra-
tiva förfarandena.

Omvänt så är det svårt att isolera de administrativa förfarandena från politiska
hänsyn vid prövning av ianspråktagande och ersättning. De judiciella förfaran-
dena erbjuder här institutionella möjligheter att försvåra sådant inflytande.

Skillnader i informationstillgång och incitamentstrukturer skulle således kun-
na förta eventuella samordnings- och skalfördelar av ett enhetligt förfarande för
samtliga prövningstyper. Ibland uttalas i lagmotiven att det innebär avsevärda
kostnader när flera myndigheter ska sätta sig in i samma frågor. De resurser som
åtgår uppfattas som onödigt dubbelarbete och anförs som stöd för att en och
samma myndighet bör pröva samtliga beslutstyper i ett visst markanvändnings-
företag (t.ex. prop. 1981/82:130 s. 73-74).

Min poäng är att dessa processuella transportkostnader, å ena sidan, i många
fall är ekonomiskt motiverade av den ökade materiella kvaliteten i den slutliga
allokeringen. Å andra sidan torde det vara felaktigt att okritiskt beskriva resurs-
investeringarna som rent dubbelarbete. Det är nämligen olika slag av informa-
tion som erhålls i de skilda förfarandetyperna.

Frågan om det effektiva systemet kan alltså inte formuleras i termerna
”antingen … eller”, utan består i att identifiera de brytpunkter där beslutstyper-
nas transaktionsegenskaper förändras så att de komparativa fördelarna hos ett
visst förfarande försvinner och övertas av ett annat. Beroende på transaktions-
egenskapernas effekter på informationstillgång och incitamentstrukturer kom-
mer summan av de processuella och materiella prövningskostnaderna för det
fullständiga förändrings- eller bevarandeföretaget att minimeras i ett multi-
institutionellt system.

Jag ämnar inte vidareutveckla dessa synpunkter här, annat än att notera att
brytpunkter, liknande de inter-institutionella ovan, också förekommer på det
intra-institutionella planet. Varje förfarandetyp uppvisar nämligen en flexibilitet
i de enskilda processaspekternas utformning.

Inom de administrativa förfarandena finner vi exempel på sådana brytpunkter
i övergången mellan enskilt- respektive officialinitiativ, politiskt ansvar respek-
tive byråkratisk expertis, samt lokal decentralisering respektive central koordine-
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ring. I förrättning och rättegång finns motsvarigheter i beslutsmyndigheternas
alternativa sammansättningar; professionell expert eller sammansatt nämnd.
Men den kanske mest betydelsefulla ligger i valet mellan förhandling och tvång,
en brytpunkt som parterna själva påverkar i de dispositiva frågorna.

Att bestämma var någonstans dessa intra-institutionella brytpunkter befinner
sig måste, på samma sätt som tidigare, ske genom en jämförelse av processuella
och materiella kostnader för olika utformningar av de aktuella processaspekter-
na.

Som avslutning på detta avsnitt kan en återkoppling till arbetets övergripande
hypotes tjäna. I avsnitt 1.3 antog jag att de olika förfarandena i ett ekonomiskt
perspektiv är rationella, d.v.s. att de kan förstås och förklaras som effektiva
beslutsmekanismer för varierande beslutskontexter.

Jag anser själv att detta teoretiska antagande har visat sig hålla sträck i analy-
serna. De legala förfarandena tycks – med få undantag – valda och utformade på
ett sätt som minimerar de totala transaktionskostnaderna för transformeringar av
de markanknutna rättighetsstrukturerna. De genomförda analyserna ger således
goda belägg för att uppfatta förfarandenas utformning som effektiva institutio-
nella lösningar på transaktionskostnadsproblemet vid planering och markåt-
komst.

Däremot kan legala institutioner aldrig helt eliminera processuella eller mate-
riella kostnader för omallokeringar. Transaktionskostnaderna kommer i mer eller
mindre utsträckning att belasta samtliga förfarandealternativ, och därför genere-
ra avvikelser från Pareto-optimum.

Detta ideal är emellertid en referenspunkt som implicit – eller till och med
omedvetet – genomsyrar den kritik som riktas mot kanske främst de administra-
tiva förfarandena. Det politiska systemets kostnader för att allokera och distribu-
era samhällets mark- och vattenresurser är säkerligen, om vi kunde mäta dessa i
absoluta mått, skrämmande stora. Samtidigt är det politiska systemet i relativa
mått överlägset de tänkbara alternativen vid tillåtlighetsprövningar. Dessa skulle
nämligen prestera ännu sämre utfall. Det omvända kan givetvis anföras till för-
svar för förrättning och rättegång vid markåtkomstprövningar.

Samtliga förfaranden är således behäftade med brister, de är ineffektiva i
paretiansk bemärkelse. Möjligen skapar detta en psykologiskt grundad ovilja
mot att använda beteckningar som bästa eller effektivast på uppenbart ofull-
komliga beslutssystem, särskilt när dessa genom massmedial uppmärksamhet
visat sig vara mycket långt från perfekta. Kanske är idén om det minst dåliga
systemet ett sätt att komma förbi en sådan mental blockering. Detta är vad insti-
tutionell effektivitet ger uttryck för.
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8.2 Effektivitet och institutionell förändring

Arbetet har ändå uppmärksammat vissa anomalier i systemet. Bland annat upp-
märksammades ansökningsmålen i miljödomstol, där frågor om tillåtlighet för
vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet prövas i rättegångsförfarande. I
avsnitt 7.1 framkom att ansökningsmålen avviker i sina processegenskaper från
de övriga rättegångsförfarandena på det fastighetsrättsliga området. Huruvida
denna institutionella anomali var effektiv klargjordes emellertid inte. Frågan
fordrar ett fördjupat studium.

Jag noterade också i avsnitt 7.5.1 den otydliga strategin från lagstiftarens sida
vid valet mellan förrättning och rättegång som första instans vid markåtkomst-
prövningar. Analyserna indikerade att ett enhetligt system med förrättningspröv-
ning i första instans och överklagande i rättegång, skulle kunna öka effektivite-
ten.

Om dessa iakttagelser är riktiga, bryter de noterade avvikelserna mot idén om
institutionell effektivitet som förklaringsfaktor i arbetet. Eller något riktigare:
Dessa anomalier talar för att inte enbart ekonomisk effektivitet kan förklara
tillkomst och utformning av de legala prövningsförfarandena, något som leder in
på frågan om drivkrafterna bakom institutionell utveckling och förändring.

Riktar vi uppmärksamheten mot de beslutsprocesser som ligger bakom till-
komst och reformer av de studerade förfarandena, förflyttas analyserna till en
”meta-institutionell” nivå: Under vilka institutionella former prövas och avgörs
utformning av förfarandetyper vid planering och markåtkomst? Svaret på denna
fråga ligger i lagstiftningsprocessens egenskaper.

Jag har dock inte för avsikt att utreda frågeställningen här. Den svenska lag-
stiftningsprocessen, som teknik för att producera legala institutioner, är i sig
självt intressant nog för att avhandlas i ett särskilt arbete.1 Däremot finns anled-
ning att på några avslutande sidor sätta de noterade anomalierna i ett kontextu-
ellt sammanhang.

Lagstiftning sker i en politisk institution – riksdagen, som är det lagstiftande
organet (RF 1 kap. 4 §). Informationsproblematiken vid lagstiftning är av lik-
nande slag som i de enskilda prövningarna vid planering och markåtkomst. Den
lagstiftande församlingen behöver tillgång till teknisk-ekonomisk samt social-
ekonomisk information. Denna måste produceras av andra aktörer med bättre
informationstillgång, men samtidigt styras och kontrolleras på ett sätt som mins-
kar riskerna för materiella skevheter.

Osäkerheten om konsekvenserna vid lagstiftningsarbete med institutionell
förändring torde emellertid vara större än vid beslutsfattande i ett enskilt ärende.

                                                     
1 Eller snarare flera särskilda arbeten. Några exempel på studier med sådana inslag är Lund-
gren (1987), Bergfors (1990), Myhrman (1994) och Pettersson (1995).
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Frågorna blir mer komplexa, flera samhällseffekter kan uppstå, kunskapen är
sämre och svårare att erhålla.

Lagstiftningsprocessen, med politiska representanter som beslutsfattare, upp-
visar i övrigt många egenskaper som ansluter till de administrativa prövningsför-
farandena. Jag redogjorde i kapitel 6 för hur två, delvis motverkande, informa-
tionsflöden och kontrollmekanismer träffar den politiske representanten: All-
männa val och aktiviteter från organiserade intressen. Båda kan förstärkas ge-
nom massmedias bevakning.

Uppfattar vi lagstiftningsprocessen på detta sätt är det inte en orimlig tanke
att dessa informationsflöden inte alltid balanserar varandra perfekt. Förfarandet
kan t.ex. tänkas ge vissa starka organisationer och sammanslutningar goda möj-
ligheter att kunna påverka lagförslagen i större utsträckning än diffusa, svaga
och oorganiserade delar av samhället.

Genom kommittéväsendet och remissförfarandet ges intressegrupper och
organisationer goda tillfällen att delta i processen, ofta utifrån en gynnsam in-
formationsposition. Detsamma gäller de offentliga organ som deltar aktivt i
lagstiftningsprocessen genom problembeskrivningar, utvecklingsarbete, remiss-
svar m.m. Niskanens (1971) klassiska byråkratiteori om förvaltningens strävan
att försvara och öka omfattningen på den egna verksamheten passar väl in som
en tänkbar meta-institutionell förklaringsmodell. Särskilt förvaltningens stora
informationsövertag skapar tillsammans med remissförfarandet möjligheter för
berörda myndigheter att lägga under sig nya verksamhetsområden, s.k.
”byråkratisk imperialism” (Tullock, 1965 s. 134-136).

Lagstiftningsprocessens utformning kan därvid tyckas bereda starka och väl-
organiserade grupper samt förvaltningen goda möjligheter att påverka reform-
förslagen för att gynna det egna särintresset (jfr SOU 1999:144).

Vid sidan av detta perspektiv betonar North (1993 s. 141-159) den bundenhet
eller fastlåsning till vissa institutionella utvecklingsspår som uppstår i samhäl-
len.2 När ett institutionellt system har etablerats, ökar de ekonomiska, politiska
och sociala kostnaderna för att vidta förändringar. Dessa kostnader uppstår ge-
nom flera olika förstärkningsmekanismer.

För det första är institutionell förändring förenat med stora fasta kostnader.
Genom inlärningseffekter hos aktörerna, samordning och koordinering med
andra formella och informella institutioner i samhället förstärks trögheten och
stabiliteten i den rådande ordningen. Detta skapar en fastlåsningseffekt som
medför att ineffektiva institutioner kan komma att bestå under lång tid.

Informationsproblemet förstärker fastlåsningen till ett visst institutionellt
utvecklingsspår. Alla lagreformer blir mer eller mindre välgrundade försökspro-
cesser, i diskreta steg med viss fördröjning snarare än i en kontinuerlig och per-
fekt dynamik (van der Krabben, 1995 s. 79-81).

                                                     
2 Den engelska termen är path dependence.
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Att analysera den historiska utvecklingen av olika prövningsförfaranden får bli
en uppgift för framtida insatser. Ett rimligt antagande är att flera förklaringsmo-
deller måste kombineras för att förstå de avvikande prövningsförfarandena enligt
miljöbalken samt lagstiftarens val mellan förrättning och rättegång för markåt-
komstprövningar.

Man kan ändå avslutningsvis notera att de speciella ansökningsmålen i miljö-
balken kan relateras till idén om institutionella utvecklingsspår; de befintliga
vattendomstolarnas kompetens torde till lägst kostnader kunna tas tillvara i en ny
domstolsorganisation.3

8.3 Förslag till fortsatt FoU-verksamhet

Analyser och resultat i detta arbete betonar behovet av fördjupade teoretiska
analyser och kompletterande empiriska iakttagelser inom ämnesområdet. Av-
handlingen har möjligen väckt fler frågeställningar än vad som besvarats. Min
ambition har varit att föra samman de generella strukturerna i ett litet steg mot
en institutionell förståelse av de offentliga beslutsprocessernas utformning, och
de ekonomiska konsekvenserna av dessa. Resultatet kan liknas vid ett smörgås-
bord för framtida forskningsinsatser. De formulerade modellerna har gett upp-
slag till flera principiella hypoteser. Dessa fordrar teoretisk utveckling och ope-
rationalisering, för att i nästa steg prövas empiriskt.

Några lösa ändar av särskilt intresse för vidare teoretisk bearbetning kan näm-
nas. Grupptalan som ett institutionellt alternativ vid tillåtlighetsprövningar har
kommenterats både i avsnitt 6.2.1 och 7.1. Ansökningsmålen i miljödomstol
uppvisar vissa egenskaper som ansluter till grupptalaninstitutet, men företer
även andra särdrag såsom att vissa förvaltningsmyndigheter ska bevaka och föra
talan för de allmänna intressena. En fördjupad studie är önskvärd av de ekono-
miska konsekvenserna där grupptalaninstitutet, i ansökningsmålens form, ställs
mot traditionell administrativ tillåtlighetsprövning. Frågan är om de försämrade
möjligheterna att producera och kommunicera den fragmentariserade sociala-
ekonomiska informationen uppvägs av lägre processuella kostnader.

Vid analyserna av förrättning och rättegång i kapitel 7 höll jag isär förhand-
lingsmomenten från parternas agerande under officialförfarandets utrednings-
moment. Detta är en missvisande förenkling av de två aspekterna, vilka i prakti-
ken försiggår parallellt eller till och med sammanvävda ända fram till avgöran-
det. Det kan vara fruktbart att sammanföra dessa aspekter i en gemensam modell
som innefattar möjligheten till överenskommelse- och förlikningsverksamhet,

                                                     
3 Regeringen har dock tillsatt en kommitté för att på nytt utreda frågan om administrativ
tillståndsprövning enligt miljöbalken (Dir. 1999:109).
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givet officialförfarandenas institutionella egenskaper. Detta skulle tillföra ökad
realism.

Rättegångsförfaranden vid markåtkomst uppvisar institutionella särdrag i
förhållande till konventionella civilmål. De legala reglerna om ökad materiell
processledning och kostnadsfördelning utmynnade i vissa spelteoretiska teser i
kapitel 7. En intressant fördjupning vore att analysera alternativa utformningar
av markåtkomsträttegången samt relationen till olika ersättningsnivåer. Ett tänkt
exempel kan få illustrera: Markåtkomstersättning utgår med marknadsvärde plus
ett 20-procentigt schablonpåslag, samtidigt som rättegångsbalkens kostnadsför-
delningsregler gäller utan inskränkningar. Bland förhandlingseffekterna kan två
omedelbart identifieras. Kilen mellan markägarens individuella reservationspris
och den legala ersättningsnivån skulle minska, vilket kan öka legitimiteten.
Samtidigt tvingas markägaren väga in rimligheten i sina krav på ett annat sätt än
idag.

Bland de framtida uppgifter som accentueras av arbetet är kanske behovet av
empiri mest oundgängligt. De hypoteser och slutsatser som formulerats i arbetet
måste kritiskt prövas mot empiriska iakttagelser. Flera forskningsmetoder är
tänkbara, och bör för bästa resultat kombineras.

Genom kvantitativa kostnadsstudier kan den processuella kostnadssidan av
olika förfaranden mätas. Den typ av produktivitetsanalyser som utvecklats inom
ekonometrin kan fylla denna uppgift (jfr Hjalmarsson, 1991).

Den materiella kostnadssidan fångas emellertid bäst genom fallstudier i kom-
bination med intervju- eller enkätundersökningar. Den statsvetenskapliga utvär-
deringsforskningen erbjuder här utvecklade metoder för kvalitativa analyser (jfr
Vedung, 1991).

Till sist något om det internationella perspektivet som jag undvikit att anlägga.
Tolkning och förståelse av rättsreglernas ekonomiska funktioner kan berikas
genom ett komparativt anslag. Bredare internationella studier av förfarandereg-
ler vid planering och markåtkomst saknas dock i stor utsträckning.4 En orsak
kan finnas i den disciplinöverskridande ansats som erfordras. För denna framtida
uppgift torde med fördel den generella processmodellen från kapitel 3 kunna
användas. Genom att belysa processmodellens olika aspekter och värden, med
olika markanvändningsändamål som strukturerande princip, torde möjligheterna
för institutionella jämförelser och slutsatser vara goda.

                                                     
4 För de nordiska länderna finns vissa jämförande studier i Ericsson och Lindholm (1995)
samt Aldén och Lindström (2000).
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8.4 Slutord

Över tiden uppvisar människans utnyttjande av mark- och vattenresurserna ett
kontinuerligt och dynamiskt förlopp. När behoven förändras fordras beslutsme-
kanismer för att allokera resurserna i enlighet med den nya situationens krav.
Det framtida scenariot tyder inte på att förändringstakten kommer att dämpas.

Samtidigt är mark och vatten begränsade resurser i samhället. Många önske-
mål finns om hur och av vem dessa ska utnyttjas. I arbetet har de legala förfa-
randereglernas roll för att lösa dessa konkurrenssituationer belysts. Effektiva
förfaranden är en central förutsättning för planerings- och markåtkomstlagstift-
ningens förmåga att tillgodose de motstående önskemålen på ett ändamålsenligt
sätt.

Däremot har jag inte tagit ställning till vilken materiellrättslig princip som bör
karakterisera detta område. Rättsordningens materiella målsättningar i dessa
avseenden avgörs av oss alla i det politiska beslutsystemets procedurer. Ett rim-
ligt krav är att planerings- och markåtkomstförfarandena utformas för att så
effektivt som möjligt underlätta uppnåendet av dessa mål. Förhoppningsvis kan
detta arbete tillföra en användbar analytisk ram för att pröva om så är fallet.
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Summary

Land and water resources are vital foundations of any society. When the need
arises to change or protect existing land use, decision-making mechanisms are
required in order to balance different land use claims and to carry out desirable
changes – special procedures for land use planning and property acquisition.

The dynamic parts of real property law constitute the legal foundations of
requirements concerning public suitability assessment of certain measures and
forms of land use, as well as the possibility of acquiring land or exercising lim-
ited rights against the landowner’s wishes. These questions are dealt with in the
legislation on land use planning and property acquisition. Land use planning and
property acquisition are here taken to imply public transformations of land-
related structures of rights.

The rules of procedure govern public assessment processes in connection
with land use planning and property acquisition, by indicating activities but also
by giving certain agents procedural status for initiating, participating, making
decisions etc. The regulatory structure in this field is extensive and complicated.

The purpose of this study is to structure the rules of procedure connected with
land use planning and property acquisition and to analyse them with regard to
economic efficiency.

The purpose is two-fold. As a first step, an exploratory study is made of the
legislation, to find systematic structures and identify relevant properties. A sec-
ond stage employs an evaluative approach. Law and economic analysis is em-
ployed to investigate whether the design of the rules of procedure is compatible
with economic efficiency.

In order to identify structures in the substantive law dimension of land use plan-
ning and property acquisition, a model of ownership of and limited rights in real
property is constructed in Chapter 2. Technically speaking, the right of owner-
ship is negatively determined. A landowner possesses all powers which are not
delimited by legal restrictions. Certain legal restrictions make a particular meas-
ure or form of land use subject to the grant of a special permit. Other legal re-
strictions imply that the landowner’s rights can be acquired or restricted against
his wishes. Compulsory acquisitions of this kind have to be compensated for by
the party acquiring the land.

Studying the assessments and decisions occurring in a number of illustrated
land use measures, three distinct types of assessment or decision can be identi-
fied: permissibility, claim and compensation. Permissibility refers to the possi-
bility of controlling functions segregated from title by legal restrictions. The
assessment can, for example, result in the grant of a permit or the adoption of a
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plan. Claim refers to removals or limitations of the landowner’s title. Assess-
ment can, for example, refer to the compulsory purchase of land or the creation
of a utility easement. The third type of decision – compensation – implies that
the landowner must be compensated for the detriment resulting from the claim.

The procedural structures of rights by which land use planning and property
acquisition procedures are governed are formulated in Chapter 3. In a general
procedural model, the assessments are described as sequences of legal decisions
made up of a number of activities which constitute arenas of interaction between
agents having procedural status.

Under the initiation of proceedings, attention is made to focus on the formal
right of initiating a transaction. With reference to the investigative phase, a study
is made of the composition of the investigative authority, the apportionment of
the duty of investigation between parties and authority, and the formalities of the
investigation. Under the decision-making phase, a study is made of the compo-
sition of the decision-making authority, the influence available to the parties and
the types of decision which the procedure results in. Finally a study is also made
of the appeal path.

In Chapter 4 the material and procedural structures associated with land use
planning and property acquisition are made the basis of classifying and present-
ing a number of types of procedure; administrative, cadastral and judicial.

A comparative analysis of the properties distinguishing each of these proce-
dures yields a number of starting points for the law and economic analyses
which follow in the latter part of this study.

The administrative procedures are distinguished among other things by a
large element of written documentation during the investigative phase, as well as
the inclusion of politically elected representatives in the decision-making
authority. The influence exerted by the parties is limited to a right of consulta-
tion. The type of decision associated with administrative procedures mainly
concerns matters of permissibility.

Cadastral and judicial procedures differ in several respects from administra-
tive procedures, but themselves have many points in common. Individual initia-
tive is the main rule, the proceedings are predominantly verbal, the authorities
are dominated by professional experts, the parties are entitled to negotiate on
optional matters and the types of decision mainly concern claims and compen-
sation.

The clearest difference between cadastral and judicial procedure concerns the
apportionment of the duty of investigation between parties and authority: cadas-
tral procedures are characterised by official responsibility for the investigation,
whereas judicial proceedings are instead distinguished by a partite responsibil-
ity.
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The analytical part of this study rests on an institutional perspective. Public
institutions are thus viewed as the laws, social norms and conventions governing
and limiting the interaction of individuals. The role and function of institutions
in the economy can in this perspective be perceived as that of facilitating and
steering society’s allocation and distribution of resources.

Land use planning and property acquisition entail various types of transaction
costs. These may be the cost of information, negotiations, decision-making or
organisation. Transaction costs occur partly as a consequence of technical and
physical factors in the resources allocated: specificity, complexity, uncertainty
and interdependence. Transaction costs are also a consequence of the agents’
behavioural limitations, which at the same time opens the door to opportunistic
behaviour.

Depending on how the legal institutions are designed, transaction costs can be
reduced in the legal transformations occurring in connection with planning and
property acquisition. Administrative, cadastral and judicial procedures can then
be perceived as different institutional solutions to the problem of transaction
costs entailed by land use planning and property acquisition.

In economic analyses of official procedures, it is important to distinguish
procedural costs from the costs consisting in deviations from the substantive
aims of the legislation – material costs. Thus the material costs correspond to
the social costs of wrongful or incorrect decisions.

The presence of these transaction costs cause the neoclassical concept of
Pareto efficiency to be modified and reformulated, in Chapter 5, as an institu-
tional efficiency concept. Institutional efficiency is a relative concept, implying
that a certain type of procedure is institutionally efficient if it achieves the stated
aims of the law at lower cost than the alternative procedures available. In other
words, an efficient procedure minimises the sum total of procedural and material
costs entailed by assessment.

Chapter 6 analyses economic effects of the design of the administrative rules of
procedure. Permissibility decisions constitute the main substantive law product
of administrative procedures. Through positive decisions in matters of permissi-
bility, landowners or land purchasers can acquire the right of taking measures or
engaging in land uses which are subject to legal restrictions, e.g. concessionary
utilities, mineral extraction, major industrial start-ups or environmentally haz-
ardous activity.

These legal restrictions have been introduced as a consequence of the exter-
nalities which the land uses generate. The external impact occurring can be both
positive and negative, which calls for a balance between the interests asserted. In
addition, the effects of these land uses are geographically extensive and often
have repercussions in several different sectors of society.

The fact of the effects on most parties concerned being diffuse or marginal
implies that their extent is small per individual, at the same time as they can be
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very great in aggregate. For the majority of parties affected by the land uses in
question, the intensity of the externalities can be termed fragmentary.

If at the same time the cost of keeping oneself informed and actively partici-
pating in negotiations or public decision-making processes is high, this creates a
problem of incentive: the anticipated material benefit of keeping oneself in-
formed and influencing negotiations or decisions falls short of the procedural
cost of participation. Even so, fragmentary values scattered between a large
number of individuals can add up to considerable material costs.

In these cases the administrative procedures will mean an obligatory public
assessment of the permissibility of the land uses before the event. In the case of
land uses for which permissibility assessment is required, the individuals are
again prevented from negotiating and concluding agreements – in administrative
procedures there is only a right of consultation. In this way an economic im-
pediment to the individuals concerned themselves allocating these resources has
been replaced by a legal restriction.

The design of the public assessment process, however, affords certain oppor-
tunities of producing, compiling and balancing information about the scattered,
diffuse and fragmentary values. To distinguish this information as to how the
external effects are valued by the individuals affected in some way, it is termed
socio-economic information. In permissibility assessments, accumulated socio-
economic information is of pivotal importance, since the circle of parties af-
fected can be a very large one. The other information required in connection
with land use decisions is termed technico-economic information.

The importance of socio-economic information makes special demands on the
investigative phase of administrative procedures. As a consequence of the frag-
mentary values, forms of information and communication are required whereby
the cost to those affected of signaling their opinion is low enough to overcome
economic and other barriers to self-activation.

The administrative investigative procedure is accordingly characterised by
transparency and ready availability. Rules concerning early and wide-ranging
consultations, announcements, exhibition of plans etc. and written documenta-
tion of input data make it easier for a wider public to scrutinise and comment on
draft decisions and planning proposals.

During the investigative phase of administrative procedures, the duty of in-
vestigation as regards socio-economic information always devolves on the
authority, true to the official principle of administrative law. Due to the element
of politically elected representatives included in several authorities, the uncom-
mitted flow of information from the formal investigative procedure is supple-
mented by political channels of influence such as general elections, organised
lobbying and media coverage. When an individual land use matter becomes
“politicised”, the political system of accountability will supplement the formal
investigative procedure in the production of socio-economic information.
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Political decision-making, however, entails heavy expenditure, both proce-
dural and material. The procedural cost can be reduced by delegating straight-
forward matters to administrative authorities. On the other hand, material costs
may increase in the form of agency costs. These material costs, however, are
reduced as a consequence of referral and appeal procedures, which make pos-
sible a heightened sensitivity to political signals where doubtful or complicated
decisions are involved.

The economic characteristics of cadastral and judicial procedures are analysed
in Chapter 7. Types of decision occurring in these procedures mainly concern
claims and compensation. Claim implies a transfer of the landowner’s individu-
alised and legally sanctioned rights to the land purchaser, e.g. exaction of a util-
ity easement, compulsory purchase of land or the formation of official easement.
Through compensation the land owner is compensated for the economic detri-
ment which the claim entails.

These types of assessment, then, focus on a smaller number of identifiable
individuals with legally protected rights. The effects of these assessments are not
extensive. For the most part they are concentrated on the circle of claim-holders
entitled to compensation. This in turn changes the incentive for the individuals
concerned to keep themselves informed and to take action to safeguard their
interests. The valuative effects are not diffuse and fragmentary but if anything
concrete and essential.

As a result of the landowner’s and the land purchaser’s proximity to the perti-
nent technico-economic information, these agents have the technical and infor-
mative capacity and the economic motivation for carrying out the legal trans-
formations in procedurally efficient form.

The fact of cadastral and judicial proceedings being distinguished by individ-
ual initiative combined with a right to negotiate and conclude agreements in
optional matters is thus indicative of efficiency, the parties being able to dis-
charge these obligations at lower cost than the authority.

In cases where a negotiated solution cannot be reached, however, it is possi-
ble for property acquisition to be accomplished coercively. Property acquisition
negotiations then take place in the shadow of the legal coercive instruments
available and are not entirely voluntary. Instead the right of negotiation means
that the parties have to make an institutional choice between the negotiated set-
tlements which can be reached and the anticipated outcome of an official deci-
sion.

In this connection, property acquisition legislation will provide legal points of
focus during the negotiation and will define the alternative outcomes for the
parties in the event of no negotiated solution being reached. The material and
procedural rules create a zone of agreement in between the parties’ legally de-
fined reservation prices. The zone of agreement comes about mainly as a result
of the costs of negotiation being lower than the cost of official assessment.
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There is a risk of this zone of agreement disappearing as a result of the parties
employing tough negotiating strategies in order to obtain a large share of the
procedural gain which a negotiation solution can confer. Empirical studies sug-
gest, however, that in at least 90 per cent of cases the parties are able to reach an
agreement and, accordingly, to avail themselves of the potential negotiating
benefit.

The right of negotiating then comes to operate as a selective mechanism for
distinguishing low-cost cases – in which negotiated settlements are reached –
from high-cost ones, in which property acquisition is decided by official assess-
ment. Since the cadastral authority and the court have to pursue settlements
within the framework of the more structured form of official procedures, only a
few matters will demand full implementation of the coercive rules. These proce-
dures can be likened to sequential multi-stage processes.

In addition to the right of negotiation, the claim-holders also occupy a strong
position in the cadastral and judicial procedures. Applications and points of
claim govern and delimit the focus and extent of official assessment. At the
same time, a public and free flow of information in the decision-making process
is counteracted. The circle of claim-holders with procedural status is more nar-
rowly defined in cadastral and judicial than in administrative procedures. Legal
standing is reserved for landowners and proprietors of limited rights in land. The
verbal procedure impedes widespread distribution of the information, compared
with written exhibition material etc. These procedures can be characterised as
closed and difficult of access compared with the administrative procedures. At
the same time there is great scope for influence and pressurising by the circle of
claim-holders.

This isolation is compounded by the composition of the authorities. The pro-
fessional experts in cadastral and judicial procedures have quite a different offi-
cial status from the political representatives encountered in administrative pro-
ceedings. They are appointed, not through general elections but on the basis of
education, experience and other professional qualifications. The assessment
authorities, accordingly, lack the responsiveness of administrative procedures to
political signals and manifestations.

Cadastral and judicial proceedings appear instead to minimise the political
element and opportunities for a wider public to transfer socio-economic infor-
mation to the input data for decision-making. This can be taken to mean that the
procedural cost of obtaining socio-economic information in these situations
exceeds the material value of the information.

The differences observable between cadastral and judicial proceedings mainly
concern the apportionment of the duty of investigation between parties and
authority. In judicial proceedings, there is partite responsibility for the produc-
tion of evidence. With the burden of proof shared evenly between landowner
and land purchaser, powerful economic incentives are created for the parties to
invest heavy resources during the investigative phase. The risk of producing
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expensive evidence of low substantive worth, however, is moderated by a num-
ber of institutional restrictions in the judicial procedure, and by the wider scope
for official assessment which characterises real property acquisition cases.

In cadastral procedure there is instead an official responsibility for the pro-
duction of supportive data. The cadastral authority, which may not have any
vested economic interest in the matter, will be governed during the investigation
by quite different incentives. A restraining factor probably exists in the author-
ity’s cost coverage requirement, which reduces the risk of superfluous deploy-
ment of resources, whereas the rules of administrative law and the risk of appeal
can instead encourage an augmentation of effort.

The difference between judicial and cadastral procedure as regards the ap-
portionment of the duty of investigation is presumed to lead to a greater invest-
ment of resources in the investigative phase of the judicial procedure. Other
differences between these procedures also argue in favour of the judicial proce-
dure being a more expensive decision-making process than cadastral procedures.
Characteristics of this kind include the availability of more means of investiga-
tion and proof in judicial proceedings, such as the possibility of calling wit-
nesses to testify under oath. The court can also be regarded as a greater expen-
diture of personnel resources than the cadastral authority, due partly to its larger
membership.

The higher procedural costs of judicial proceedings can be expected to lead
to higher material quality of decision-making. It is also possible that the party-
driven judicial proceedings are more readily perceived as legitimate, due to the
parties having a higher degree of responsibility and control than in cadastral
procedure. One important point noted here is that cadastral decisions can be
contested by appeal to a court of law. In this way appeal becomes a selective
mechanism for devoting additional resources to those cadastral decisions which
are deficient in terms of material quality or procedural legitimacy.

The choice made by the legislature between cadastral and judicial procedure
for property acquisition assessments, however, is not straightforward. If any-
thing, the often parallel faculties of assessment convey an unclear impression.
One proposal in this connection is that all property acquisition assessment
should begin with a cadastral procedure, coupled with a faculty of judicial ap-
peal. The sequential multi-stage procedure in connection with property acquisi-
tion, which began during the negotiating phase, will thus acquire an additional
stage, so that the more expensive judicial procedure can be reserved for the most
difficult property acquisition cases of all.

In Chapter 8 the results of the earlier analyses are refined in a comparison of
administrative, cadastral and judicial procedures as different institutional solu-
tions to the problem of transaction costs in connection with legal transforma-
tions of land-related structures of rights. Depending on the varying transactional
characteristics entailed by permissibility, claim and compensation assessments
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respectively, different types of procedure present comparative advantages rela-
tive to the other alternatives.

In permissibility assessments, the administrative procedure presents qualities
of efficiency through being transparent, readily available and public, which
reduces the cost to the large collective of individuals affected of keeping them-
selves informed and communicating viewpoints and preferences. Broad-based
consultations, written reports, public exhibition of proposals, media coverage
and an extensive right of appeal augment procedural costs. The value of these
techniques consist in the socio-economic information which can be produced by
them, and which reduces the material costs of the final allocation. Administra-
tive procedures offer an additional channel of communication through which
citizens can signal their preferences, namely democratic procedures and the
political accountability that goes with them.

In claim and compensation it is instead cadastral and judicial procedures that
will effectively utilise the higher degree of information and the stronger eco-
nomic incentives among the more limited circle of claim-holders. The right of
negotiation reduces transaction costs, since agreements and settlements can be
made the foundation of official decision-making. Official assessment of the
optional issues only become necessary when no settlement can be reached. Ne-
gotiation becomes a low-cost procedure which at the same time constitutes a
selective mechanism for matters not requiring the high-cost procedures of offi-
cial assessment. The closed nature of these procedures and their isolation from
political signals are beneficial to the quality and control of the basis of decision-
making.

Thus the legal procedures appear, with certain exceptions, to be selected and
designed in a way which minimises aggregate transaction costs involved by
transformations of land-related structures of rights. The present study also pro-
vides an analytical framework for assessing whether or not this is the case in
future statutory reforms of procedures relating to land use planning and property
acquisition.
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Förfarandetyper och exempel på legala prövningsprocesser

Administrativa förfaranden

Byråkratiska förfaranden

Enskilt initiativ  Expropriationstillstånd, efter delegering (ExL 3 kap.)
 Nätkoncession, efter delegering (Ellagen 2 kap.)
 Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession (MinL 2 och 4 kap.)
 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet, markavvattning, täkter (MB 9, 11, 12 kap.)
 Byggande av järnväg för allmän trafik (LBJ 2 kap.)

Officialinitiativ  Byggande av allmän väg (VägL)
 Inrättande av naturreservat, kulturreservat m.m. (MB 7 kap.)
 Byggnadsminnesförklaring (KML 3 kap.)
 Förfogande (FörfL)

Regeringsförfaranden  Expropriationstillstånd (ExL 3 kap.)
 Nätkoncession (Ellagen 2 kap.)
 Rörledningskoncession (RörlL)
 Koncession för naturgasledning (NGL 2 kap.)
 Tillåtligheten av vissa verksamheter (MB 17 kap.)
 Efter hänskjutning från byråkratiskt förfarande: VägL, JBL, MinL, MB m.fl.

Kommunala förfaranden  Detaljplaneläggning (PBL 5 kap.), Bygglov (PBL 8 kap.)
 Inrättande av naturreservat, kulturreservat m.m. (MB 7 kap.)

Förrättningsförfaranden

Fristående  Fastighetsbildning (FBL)
 Bildande av gemensamhetsanläggning (AL)
 Upplåtelse av ledningsrätt (LL)
 Bildande av vattenförbund (LVF)

Förberedande  Bildande av viltvårdsområde (LVVO)
 Bildande av fiskevårdsområde (LFVO)
 Bildande av markavvattningssamfällighet (LSV 7 kap.)

Fullföljd  Markanvisning (MinL 9 kap.)
 Exploateringssamverkan (ESL)
 ”Fristående” förrättningar förekommer även som ”fullföljd”.

Rättegångsförfaranden

Fristående  Ansökningsmål (MB 22 kap.)

Fullföljd  Expropriationsmål (ExL 5 kap.)
 Inlösenmål; allmän platsmark (PBL 15 kap.)
 Inlösenmål; järnvägsmark (LBJ 4 kap.)
 Ersättningsmål; vägrätt (VägL)
 Ersättningsmål; natur- och kulturreservat, vattenverksamhet m.m. (MB 31 kap.)
 Ersättningsmål; byggnadsminnesförklaring (KML 3 kap.)
 Ersättningsmål; telekommunikationsledning m.m. (LL 29a §)



Förväntade rättegångsutfall vid olika resursinvesteringar (kkr): Kostnadsfördelning RB 18 kap.

E  = 100’ x (             ) - { [1 - (             ) ] x ( K  + K  ) }
K 

K  + K 
K 

K  + K A

A
A A

A

AB B
B

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 50 / 50 -10 / 100 -20 / 100 -30 / 100 -40 / 100 -50 / 100 -60 / 100 -70 / 100 -80 / 100 -90 / 100 -100/100

10 100 / -10 40 / 40 13 / 57 -5 / 65 -20 / 70 -33 / 73 -46 / 76 -58 / 78 -69 / 79 -80 / 80 -91 / 81

20 100 / -20 57 / 13 30 / 30 10 / 40 -7 / 47 -21 / 51 -35 / 55 -48 / 58 -60 / 60 -72 / 62 -83 / 63

30 100 / -30 65 / -5 40 / 10 20 / 20 3 / 27 -12 / 32 -27 / 37 -40 / 40 -53 / 43 -65 / 45 -77 / 47

40 100 / -40 70 / -20 47 / -7 27 / 3 10 / 10 -6 / 16 -20 / 20 -34 / 24 -47 / 27 -59 / 29 -71 / 31

50 100 / -50 73 / -33 51 / -21 32 / -12 16 / -6 0 / 0 -14 / 4 -28 / 8 -42 / 12 -54 / 14 -67 / 17

60 100 / -60 76 / -46 55 / -35 37 / -27 20 / -20 4 / -14 -10 / -10 -24 / -6 -37 / -3 -50 / 0 -62 / 2

70 100 / -70 78 / -58 58 / -48 40 / -40 24 / -34 8 / -28 -6 / -24 -20 / -20 -33 / -17 -46 / -14 -59 / -11

80 100 / -80 79 / -69 60 / -60 43 / -53 27 / -47 12 / -42 -3 / -37 -17 / -33 -30 / -30 -43 / -27 -56 / -24

90 100 / -90 80 / -80 62 / -72 45 / -65 29 / -59 14 / -54 0 / -50 -14 / -46 -27 / -43 -40 / -40 -53 / -37

100 100/-100 81 / -91 63 / -83 47 / -77 31 / -71 17 / -67 2 / -62 -11 / -59 -24 / -56 -37 / -53 -50 / -50
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Förväntade rättegångsutfall vid olika resursinvesteringar (kkr): Kostnadsfördelning ExL

Rad: Kolumn: E   = 100’ x (                  )            E   = 100’ x (                 ) - ( K   + K    )
K  

K   + K  
K  

K   + K  MÄ
MÄ

MÄ

MÄ
MÄ

MF
MF

MF
MF

MF

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 50 / 50 0 / 90 0 / 80 0 / 70 0 / 60 0 / 50 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 10 0 / 0

10 100 / -10 50 / 30 33 / 37 25 / 35 20 / 30 17 / 23 14 / 16 12 / 8 11 / -1 10 / -10 9 / -19

20 100 / -20 67 / 3 50 / 10 40 / 10 33 / 7 29 / 1 25 / -5 22 / -12 20 / -20 18 / -28 17 / -37

30 100 / -30 75 / -15 60 / -10 50 / -10 43 / -13 38 / -18 33 / -23 30 / -30 27 / -37 25 / -45 23 / -53

40 100 / -40 80 / -30 67 / -27 57 / -27 50 / -30 44 / -34 40 / -40 36 / -46 33 / -53 31 / -61 28 / -68

50 100 / -50 83 / -43 71 / -41 62 / -42 56 / -46 50 / -50 45 / -55 42 / -62 38 / -68 56 / -76 33 / -83

60 100 / -60 86 / -56 75 / -55 67 / -57 60 / -60 54 / -64 50 / -70 46 / -76 43 / -83 40 / -90 38 / -98

70 100 / -70 88 / -68 78 / -68 70 / -70 64 / -74 58 / -78 54 / -84 50 / -90 47 / -97 44 / -104 41 / -111

80 100 / -80 89 / -79 80 / -80 73 / -83 67 / -87 62 / -92 57 / -97 53 / -103 50 / -110 47 / -117 44 / -124

90 100 / -90 90 / -90 82 / -92 75 / -95 69 / -99 64 / -104 60 / -110 56 / -116 53 / -123 50 / -130 47 / -137

100 100/-100 91 / -101 83 / -103 77 / -107 71 / -111 67 / -117 62 / -122 59 / -129 56 / -136 53 / -143 50 / -150
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