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Abstract 
 
When a property is in need to get access to a facility with a certain purpose – e.g. an access 
road to the property – the Swedish legislation states that it under some certain conditions is 
possible to establish the facility compulsory on another property. When a compulsory acquisi-
tion occur the legislation also states that the owner of the property that surrender land for the 
facility shall get compensated for the intrusion the facility makes on his or her property. The 
cardinal rule to determine the compensation level for these cases – when the Swedish Joint 
Facilities Act applies – is that the compensation level shall be based on the decrease in market 
value i.e. the damage that the facility causes on the acquired property plus an equitable share 
of the benefit that the facility causes for the properties that get access to the facility. These 
situations are in general speaking named profit sharing cases.  

Further states the travaux préparatoires that the distribution of the profit shall be equitable 
with guidance of the distribution that had occurred in a “normal” voluntary agreement be-
tween the involved parties (prop. 1991/92:127 s. 69).  

To be able to apply the legislators requirements of equitable and “normal” voluntary 
agreement in a real situation there are a number of methods that can be used to decide the 
compensation level. A problem with these methods is that it’s not always obvious a priori 
which method that should be used for a certain facility. A risk that occurs when it’s not clear-
ly defined which method that shall be used in a certain situation is that substantially different 
levels of compensation can occur in different cases, even if the purpose with the facility is the 
same. For these cases when it’s not a priori defined which method that shall be used it’s up to 
the cadastral surveyor – after his or her preferences regarding what can be seen as equitable – 
to decide in the particular case which compensation level that best correspond to the legisla-
tors requirements of an equitable and “normal” voluntary agreement. With this said, there is 
an obvious risk that similar situations and cases get treated unequal from a compensation per-
spective according to which method the cadastral surveyor chose to apply.  

With respect to the problem description above, the purpose of this thesis have been to in-
vestigate how the compensation legislation in the Joint Facilities Act are applied or can be 
applied by the cadastral authority in joint facility procedures.  

The investigation was performed through a study of procedure acts from the cadastral au-
thority.  
 
Results 
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The methods that have been applied by the cadastral authority in joint facility procedures are 
illustrated in table i below with respect to the purpose of the facility.  
 
Table i. Applied compensation methods for facilities with different purposes.  
 

 
 
Consequences of the choice of methods 
 

x There is a relatively large discrepancy between different procedures according to the 
share of the profit that the surrendering property owner receives dependent of which 
method the cadastral surveyor chose to apply in a specific case. As an example it can 
be mentioned that the profit share to the surrender was at minimum 3 % and maxi-
mum 100 % when the facility was a pier. For water and sewage facilities the mini-
mum share was 0,02 % and the maximum 50 % of the profit. For access road to prop-
erties with housing purposes the minimum share was 0,2 % and maximum 100 % of 
the profit.  

 
x When it’s not defined a priori which method that shall be used for a certain facility 

it’s difficult to foresee the legal compensation for the involved parts i.e. the economic 
consequences of the facility.  

 
x One risk that can occur in the wake of that it’s difficult to foresee the compensation 

level is that the voluntary negotiations between the involved parts can be way more 
difficult to perform since the parts doesn’t know which compensation that will be 
emanated if they not reach an agreement.  

 
How can the problem be solved? 
 
The probably easiest way to handle the problem is that the cadastral authority centrally makes 
a statement and clearly defines which method that should be used for a certain facility.    

Method

Average 
value 

principle

Adjusted 
average 

value 
principle

Equal 
sharing of 

profit

Apportion-
ment  to the 

change of 
properties  

value

Heaped 
compen-

sation

Directly 
estimate of 
profitshare

Compen-
sation  after 
marketvalue

Equitable 
share of 

profit to the 
surrender

Purpose
Road housing purpose
Number per method 18 8 2 2 11 2 8 3

Frequence of 54 cases 33% 15% 4% 4% 20% 4% 15% 6%
Forest transport road
Number per method 1 3 2

Frequence of six cases 17% 50% 33%
Other purpose road

Number per method 2 1
Frequence of three cases 67% 33%

Widening of road
Number per method 6 4 4

Frequence of 14 cases 43% 29% 29%
Pier

Number per method 1 1 1 1 2 4
Frequence of 10 cases 10% 10% 10% 10% 20% 40%

W&S facility
Number per method 1 2 2 6 3 1 1

Frequence of 16 cases 6% 13% 13% 38% 19% 6% 6%
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Sammanfattning 
 
När en fastighet har ett behov av att få tillgång till en viss typ av anläggning – t.ex. en utfarts-
väg från fastigheten – finns möjligheter att inrätta anläggningen tvångsvis på en annan fastig-
het. När tvångsvisa ianspråktaganden sker är den fastighetsägare som upplåter mark för an-
läggningen berättigad till ersättning. Huvudprincipen för att bestämma ersättningen i dessa 
fall – när anläggningslagen tillämpas – är att ersättningen dels ska bestå av marknadsvärde-
minskningen som anläggningen orsakar, dels en skälig del av den värdeökning som sker hos 
den eller de fastigheter som får tillgång till anläggningen som inrättas. Dessa situationer bru-
kar benämnas vinstfördelningsfall.  

Vidare har lagstiftaren uttalat att fördelningen av värdeökningen ska ske på ett skäligt sätt 
med ledning av den fördelning som hade blivit fallet vid en ”normal” frivillig överlåtelse par-
terna emellan (jmf. prop.1991/92:127 s. 69).   

För att kunna tillämpa lagstiftarens uppställda krav om skälighet och ”normal” frivillig 
överlåtelse i en praktisk situation finns ett antal metoder som kan tillämpas för att bestämma 
den totala ersättningen. Ett problem med dessa metoder är att det på förhand inte sällan är helt 
självklart vilken metod som har företräde framför en annan. En risk är då att väsentligt olika 
ersättningsbelopp utgår för anläggningar med liknande ändamål eftersom ersättningsnivåerna 
metoderna emellan ofta skiljer sig åt relativt mycket. För dessa mer oklara fall är det upp till 
förrättningslantmätaren – efter dennes preferenser gällande skälighet – att i det enskilda fallet 
avgöra vilken ersättningsnivå som är skälig och motsvarar en ”normal” frivillig överlåtelse. 
Det finns därmed en uppenbar risk att likande situationer kan behandlas olika ur ett ersätt-
ningsperspektiv beroende av vilken metod förrättningslantmätaren väljer att tillämpa.  

Förevarande arbete har av denna anledning undersökt hur Lantmäterimyndigheten i prak-
tiken tillämpar ersättningslagstiftningen när anläggningar inrättas enligt anläggningslagen. 
Huvudsyftet med arbetet har formulerats som att undersöka hur ersättningslagstiftningen i 
anläggningslagen tillämpas eller kan tillämpas av LM vid anläggningsförrättningar. 

Undersökningen genomfördes genom att studera förrättningsakter där det fanns ett offici-
albeslut och/eller en officialutredning i ersättningsfrågan.  
 
Resultat 
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De metoder som tillämpats i den praktiska verksamheten för respektive ändamål illustreras i 
tabell ii nedan.  
 
Tabell ii. Tillämpade ersättningsmetoder för olika anläggningar.  
 

 
 
Konsekvenser av metodval 
 

x Det föreligger en relativt stor skillnad mellan olika förrättningar i hur stor del av vär-
deökningen som upplåtande fastighets ägare erhåller beroende av vilken metod som 
väljs, trots att ändamålet med anläggningen är densamma. Som exempel kan nämnas 
att vinstandelen vid brygga som lägst var 3 % och som högst 100 %. Vid VA-
anläggning var den lägsta andelen 0,02 % och den högsta 50 %. Vägar för bostadsän-
damål hade en lägsta vinstdel om 0,2 % och en högsta om 100 %. 

 
x När det inte finns en metod som på förhand ska tillämpas för en viss typ av anlägg-

ning blir en konsekvens att det för sakägarna är svårt att på förhand förutse vilken er-
sättning som kommer utgå. 

 
x En risk som kan uppstå i kölvattnet av att det är svårt att förutse vilken ersättning som 

ska utgå i förrättningen är att de frivilliga förhandlingarna i ersättningsfrågan försvå-
ras. Att så är fallet kan förklaras av att ersättningslagstiftningen inte sällan utgör nå-
gon form av ramverk för vilken ersättning sakägarna kan förväntas överenskomma 
om. 

 
Hur kan man komma till rätta med problemen? 
 
Det som ligger närmast till hands är att LM centralt tar ställning till en huvudmetod för re-
spektive typ av anläggning samt under vilka förutsättningar huvudmetoden inte ska tillämpas 
och vilken metod som då istället har företräde.  

Metod

Genomsnitts
värde-

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren
Ändamål
Väg bostadsändamål

Antal per metod 18 8 2 2 11 2 8 3
Frekvens 54 fall 33% 15% 4% 4% 20% 4% 15% 6%

Skogsbilväg
Antal per metod 1 3 2
Frekvens sex fall 17% 50% 33%

Övrig väg 
Antal per metod 2 1
Frekvens tre fall 67% 33%
Breddning av väg 
Antal per metod 6 4 4
Frekvens 14 fall 43% 29% 29%

Brygga
Antal per metod 1 1 1 1 2 4
Frekvens tio fall 10% 10% 10% 10% 20% 40%
VA-anläggning

Antal per metod 1 2 2 6 3 1 1
Frekvens 16 fall 6% 13% 13% 38% 19% 6% 6%
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Förord 
 
 
 

”Jag är en liten gosse jag 
som går i skolan varje dag 
och när jag slutat där en gång 
då går jag ut i världen på livet smala spång. 
Och när jag över spången gått 
då får jag skörda vad jag sått.” 
 

Nils Ferlin 
 

 
Skalden Ferlins ord passar väl in på en KTH-student. Efter genomförd utbildning öppnas för-
hoppningsvis ett antal dörrar upp ”ute i världen” där man får tillfälle att använda det man lärt 
sig i skolan, eller med Ferlin egna ord, man får skörda det man sått under sin tid vid KTH.  
Förevarande arbete är det sista kapitlet av mina studier vid KTH och min förhoppning är att 
de kunskaper jag fått tillfälle att förvärva de senaste fem åren ska komma till nytta för de pro-
jekt som väntar i framtiden.  

Idén till problemområdet för arbetet kommer från professor Thomas Kalbro, Fastighetsve-
tenskap KTH. Thomas har även varit min handledare och bollplank under arbetsprocessen 
som sakta med säkert fortskridit framåt under vintern och våren 2016. Stort tack för utmärkt 
handledning! 

Även ”klassen”, Amanda, Daniel, Ellinor, Håkan och Linnea, förtjänar några tackord. Vi 
har med jämna mellanrum träffats och sinsemellan fungerat som en referensgrupp åt varandra 
där olika problem och infallsvinklar för respektive uppsats diskuterats. Era synpunkter har 
kommit väl till användning. Tack! 

Arbetet har till allra största del bedrivits på Lantmäterimyndighetens kontor i Stockholm. 
Tack för att jag fick denna möjlighet! Arbetet hade varit betydligt svårare att genomföra utan 
er hjälp. Jag måste även rikta ett tack till alla anställda på LM:s kontor som alltid var vänliga 
och hjälpsamma under min tid där. Ni gjorde arbetet roligare, särskilt under luncher och fika-
raster.  

Slutligen, tack till Blanca. Gracias!  
 
 
 

Marc Landeman 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
För att samhället ska kunna fungera och utvecklas krävs infrastruktur av olika slag. När ordet 
infrastruktur nämns kopplar nog många samman detta med de av staten byggda och förval-
tade vägar och järnvägar som vårt land är uppbyggt av. Dessa storskaliga infrastrukturanlägg-
ningar brukas dagligen av samhällets medborgare, men byggs och underhålls genom staten.  

Det många i förstone kanske inte reflekterar över när infrastruktur diskuteras är att Sverige 
även är uppbyggt av en betydligt mer småskalig infrastruktur som brukas av ett mindre antal 
privatpersoner. Dessa infrastrukturanläggningar byggs, brukas och underhålls av ägarna till de 
fastigheter som gemensamt har ett behov av just den anläggningen inom ett specifikt område, 
exempelvis en utfartsväg från en bostadsfastighet.   

Om det föreligger ett behov av att bygga ut infrastruktursystem, både storskaliga och små-
skaliga, finns lagstiftning som medger att nödvändiga områden för anläggningen kan ian-
språktas tvångsvis på andra fastigheter.1 När ett tvångsvist ianspråktagande sker är den fastig-
hetsägare som drabbas av intrånget genom en grundlagsbestämmelse berättigad till ersättning 
för de skador som åsamkas fastighetsägaren genom intrånget:  
 

”Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom 
ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.” (2:15 andra stycket RF) 
 

Det föreligger dock en skillnad på vilka grunder ersättningen ska baseras beroende av om det 
är det offentliga eller privatpersoner som ianspråktar ett markområde för en anläggning. När 
det offentliga tar i anspråk ett markområde är huvudregeln att ersättning utgår enligt skade-
ståndsrättsliga principer. Detta innebär mer konkret att den drabbade fastighetsägaren ska för-
sättas i samma ekonomiska situation som denne var i innan ianspråktagandet skedde (prop. 
1971:122 s. 165). Ersättningen bestäms för dessa fall genom att fastighetsägaren kompenseras 
för den marknadsvärdeminskning som sker på fastigheten som en följd av intrånget.2  

När privatpersoner ianspråktar ett markområde på en annan fastighet, t.ex. för en utfarts-
väg, ska ersättningen till den drabbade fastighetsägaren även här baseras på den marknads-
värdeminskning som sker på fastigheten som en följd av intrånget (jmf 5:10 a FBL). Dock 
statuerar ersättningslagstiftningen att den drabbade fastighetsägaren för dessa fall, utöver er-
sättning för själva markandsvärdeminskningen, även ska erhålla en skälig del av den vär-
deökning som sker på den fastighet som får tillgång till markområdet där anläggningen för-
läggs. 

Att det sker en värdeökning som en följd av en inrättad anläggning kan illustreras genom föl-
jande principiella exempel: En fastighetsägare vill på sin obebyggda fastighet uppföra ett bo-
stadshus. För att erhålla bygglov fordras dock att den tilltänka bostadsfastigheten ordar en ut-
fartsväg från fastigheten; utfartsvägen kan enbart anläggas över en grannfastighet. Om bygg-
lov beviljas kommer värdet av fastigheten vara väsentligt högre jämfört med pågående mar-
kanvändning som inte tillåter att bostadshus uppförs. Ersättningen ska då bestå av dels mark-
nadsvärdeminskningen, dels en del av värdeökningen.       

                                                      
1 Majoriteten av alla anläggningar inrättas dock med stöd av frivilliga avtal. Tvångsreglerna utgör ändå 
någon form av ramverk för hur dessa förhandlingar genomförs. Jmf. SOU 2015:109 s. 223. 
2 Sedan 2010 ska även ett schablonpåslag om 25 % göras på ersättningsbeloppet för dessa fall.  
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Lagstiftaren har alltså för dessa fall, där en eller flera privata fastighetsägare ianspråktar ett 
markområde för en anläggning på en annan fastighet, ansett det motiverat att den fastighetsä-
gare som upplåter mark även får ta del av den värdeökning som sker på den eller de fastighet-
er som anläggningen ombesörjer. Dessa situationer brukar benämnas vinstfördelningsfall, vil-
ket detta arbete ska behandla. För att komma rätt tankemässigt gällande vad en vinstfördel-
ning faktiskt innebär kan vi tänka oss följande principiella exempel:  
 

En fastighet 1:1 är i behov av utfartsväg från sin bostadsfastighet och ansöker därför om att få 
anlägga en väg på upplåtande fastighet 1:2, vilket illustreras i figur 1. Marknadsvärdesminsk-
ningen för 1:2 genom upplåtelsen uppskattas till 50 000 kr. Värdeökningen för 1:1 när denne 
får tillgång till väg uppskattas till 550 000 kr. Vinsten av anläggningen är för detta fall 500 
000 kr (550 000 minus 50 000). Ersättningen till upplåtande fastighet B blir 50 000 kr (mark-
nadsvärdesminskningen) plus en del av vinsten som är 500 000 kr. Beroende av hur vinsten 
väljs att fördelas, kommer den totala ersättningen till B ligga i intervallet 50 000 – 550 000 
kr.3  

 
Figur 1. Utfartsväg för bostadsfastighet. 

 
Vad är problemet? 
 
När en anläggning inrättas enligt AL ska alltså en vinstfördelning ske.4 En central fråga är då 
hur själva fördelningen av värdeökningen ska genomföras, eller med andra ord, hur stor del 
av vinsten ska den upplåtande fastighetens ägare erhålla? Lagstiftaren har i förarbetena till 
ersättningslagstiftningen angett riktmärket att fördelningen ska vara skälig och motsvara vad 
parterna hade kommit överens om vid en ”normal” frivillig överlåtelse:  

 
”Vinsten skall fördelas på ett skäligt sätt. Vad som är skäligt i detta hänseende får avgöras 
från fall till fall i rättstillämpningen med ledning av principen att vinsten bör fördelas på det 
sätt som skulle ha skett vid en ”normal” frivillig överlåtelse.” (prop. 1991/92:127 s. 69). 

 
Detta riktmärke ger dock ingen konkret vägledning i hur fördelningen de facto ska ske i prak-
tisk ersättningssituation. Vad är egentligen en skälig ersättning och hur ska man tolka inne-
börden av ”normal” frivillig överlåtelse? För att kunna omsätta lagstiftarens angivna rikt-
märke i en praktisk vinstfördelningssituation finns därför ett antal metoder som kan användas. 
Några av dessa metoder äger genom rättspraxis visst företräde för en viss typ av anläggning 
                                                      
3 Detta principiella exempel bortser från kostnader som alltid ska avräknas för att bestämma vinsten, 
exempelvis förrättningskostnader m.m. Se även Sjödin m.fl. (2011 s. 147) som exemplet bygger på.  
4 Det bör redan här poängteras att majoriteten av alla anläggningar som inrättas görs med stöd av frivil-
liga överenskommelser i ersättningsfrågan. Se t.ex. Åkerberg (2009).  
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och situation. För flera anläggningar och situationer saknas dock tydlig vägledning gällande 
metodval.   

 
En metod – genomsnittsvärdeprincipen – anses vara en huvudmetod som ska användas i de 
fall en anläggning ytmässigt går att integrera i en fastighet (Sjödin m.fl., 2011 s. 176). Meto-
den ska dock inte tillämpas om den leder till en ”oskälig” ersättningsnivå. Som exempel på 
när en oskälig ersättningsnivå kan uppstå är när det är fråga om s.k. ”långa vägar”. Då ska 
istället någon annan metod tillämpas. Ett problem är dock hur lång en ”lång väg” är i dessa 
sammanhang och vilken metod som då ska tillämpas istället för genomsnittsvärdeprincipen.  

 
För flera typer av anläggningar och situationer saknas alltså tydlig vägledning vilken metod 
som ska användas när ersättningen ska bestämmas. Hur ska man då gå tillväga i en praktisk 
situation för dessa mer ”oklara” fall och när leder en metod till en oskälig ersättningsnivå som 
t.ex. i fallet med långa vägar?  

En central fråga är alltså hur man ska uppnå en skälig ersättningsnivå och vilken metod 
som väljs för att uppnå denna nivå. Mer konkret kan problemet beskrivas i termer av hur 
Lantmäterimyndigheten, som är den myndighet som handlägger anläggningsförrättningar, ska 
hantera en vinstfördelningssituation. Hur omsätter LM lagstiftarens krav på skälig ersättning 
och ”normal” frivillig överlåtelse i de praktiska ersättningssituationer som man ställs inför i 
anläggningsförrättningar? Är tillämpningen enhetlig eller utgår olika ersättningsbelopp i för-
rättningar där ändamålet är detsamma? Dvs. förekommer det att likartade förrättningar be-
handlas olika ur ett ersättningsperspektiv beroende av vilken metod förrättningslantmätaren 
väljer att tillämpa i det enskilda fallet? 

Den hittills anförda problembeskrivningen leder oss in till arbetets syfte som kan formule-
ras som:  
 
Huvudsyftet med förevarande arbete är att undersöka hur ersättningslagstiftningen i anlägg-
ningslagen tillämpas och kan tillämpas av LM vid anläggningsförrättningar. 

1.2 Närmare om hur vinsten kan beräknas och begreppet vinstfördelning 
 
För att det ska finnas en vinst som kan fördelas mellan fastighetsägarna innebär det – natur-
ligtvis – att anläggningen som inrättas måste ge upphov till en vinst. Med vinst menas i dessa 
sammanhang att summan av de värdeförändringar som uppstår ska vara större än summan av 
kostnaderna för att inrätta anläggningen (jmf. Sjödin m.fl., 2011 s. 153). 
 

Mer konkret kan värdeförändringarna enklast förklaras som differensen i fastigheternas mark-
nadsvärde före och efter det att anläggningen inrättas. På plussidan räknas den värdeökning 
som uppstår för deltagande fastigheter när dessa får tillgång till anläggningen. På minussidan 
räknas den värdeminskning som sker för upplåtande fastighet. Kostnadsposterna som sedan 
ska dras av från nettovärdeökningen är främst förrättnings- och anläggningskostnader som 
uppstår för att inrätta anläggningen. Principen för att beräkna vinsten beskrivs översiktligt och 
mycket principiellt i ekvation 1 nedan.  
 

ݐݏܸ݊݅ = σ ݊݁ݒݐݐä݂݁݀ݎöݎä݊݀݃݊݅ݎ െ σ݇ݎ݁݀ܽ݊ݐݏ 
 

Ekvation 1. Principiell beräkning av vinst.  
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Exempel 1. Väg för skogstransporter 
 
Skogsfastigheten 1:1 ansöker om rätt att anlägga en skogsbilväg över en annan skogsfastighet 
1:2 enligt 49 § AL. Syftet med skogsbilvägen är att kunna föra ut virke från skogsfastigheten 
1:1 till den allmänna vägen för vidare transport, vilket illustreras i figur 2 nedan.  

 
Figur 2. Vinstfördelning skogsbilväg. 

 
Värdeförändringar och kostnader som en följd av inrättandet antas vara följande:  
 

x Värdeökning deltagande fastighet:  200 000  kr  
x Värdeminskning upplåtande fastighet: 50 000 kr  
x Förrättningskostnad:   25 000 kr 
x Anläggningskostnad:   25 000 kr 

 
Vinsten av vägen beräknas med hjälp av ekvation 1 ovan till 100 000 kr. Tankesättet hur vins-
ten uppstår illustreras schematiskt och mycket principiellt i figur 3 nedan.  
 

ݐݏܸ݊݅ = 200 000െ 50 000 െ 25 000 െ 25 000 ՜ ݐݏ݊݅ݒ =  ݎ݇ 000 100
 

 
Figur 3. Principiell bild av hur vinsten uppstår för en anläggning.5 

 

                                                      
5 Se Sjödin, m.fl. (2011 s. 154) som figuren bygger på. 
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Vinsten av skogsbilvägen i exemplet blev alltså 100 000 kr. Denna vinst ska sedan fördelas på 
det sätt som mest sannolikt hade varit fallet vid en frivillig upplåtelse. Om vi antar att vinsten 
mest sannolikt hade fördelats lika mellan fastighetsägarna vid frivilliga förhandlingar, dvs. 
med tillämpning av vinstfördelningsmetoden likadelning6, blir den totala ersättningen till upp-
låtande fastighet 1:2 100 000 kr. I beloppet ingår 50 000 kr i ersättning för marknadsvärdes-
minskning plus 50 000 kr som andel av vinsten, alltså totalt 100 000 kr i ersättning för vägen. 

1.3 Metod och disposition 
 
Arbetet kommer dels tillämpa en form av rättsdogmatisk metod. Detta metodval innebär att 
arbetet kommer tolka och redogöra för tillgängliga rättskällor. De rättskällor som är av störst 
intresse för förevarande arbete är främst lagtext, förarbeten, rättspraxis och för området an-
vändbar doktrin.  

För att genomföra själva studien av hur LM tillämpar AL:s ersättningsbestämmelser har 
anläggningsförrättningar studerats. De förrättningar som arbetet valt att fokusera på är de där 
det finns någon form av officialbeslut och/eller officialutredning i ersättningsfrågan.  

Insamlingen av akter har begränsats till förrättningar i Stockholm och Värmlands län som 
slutförts under åren 2000-2016. Stockholm valdes pga. att ett stort antal förrättningar med 
olika ändamål på förhand antogs förekomma. Värmland valdes för att förhoppningsvis även 
få förrättningar med en mer utpräglad landsbygdskaraktär än Stockholm. Utöver akter från 
Stockholm och Värmland har ett tiotal akter hittats med hjälp av examensarbeten som under-
sökt anläggningsförrättningar.  
 
Disposition 
 
Kapitel 2-4 ger en stadig bakgrund till området som arbetet avhandlar. I kapitel 2 görs en ge-
nomgång av de viktigaste lagrummen som kan bli aktuella när en anläggning enligt AL ska 
inrättas. Kapitel 3 går igenom de mest etablerade metoderna som finns att tillgå för att be-
stämma ersättningen för ett ianspråktaget område. I kapitel 4 görs ett försök att förklara och 
belysa olika synsätt på vad en skälig ersättning kan vara och vilka infallsvinklar som finns på 
”normal” frivillig överlåtelse. 

Kapitel 5-6 går igenom de empiriska resultaten från studien. Här klargörs vilka och fre-
kvensen av de metoder som tillämpas i praktiken av LM när ersättningen ska bestämmas för 
en viss typ av anläggning. För de fall där det är möjligt kommer kapitlen även redovisa vinst-
andelen till den upplåtande fastighetens ägare.  

Kapitel 7 gör en analys av de empiriska resultaten från kapitel 5-6. Stort fokus har lagts på 
genomsnittsvärdeprincipens tillämplighet för olika situationer. Här görs även ett försök att 
reda ut vad innebörden av en ”lång” väg kan vara.  

Kapitel 8 består av sammanfattande ord från arbetet samt slutsatser.  

  

                                                      
6 Se kapitel 3 för olika vinstfördelningsmetoder.  
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2 Bakgrund till lagstiftningen och begreppet gemensamhetsan-
läggning 

 
I detta kapitel kommer en bakgrund ges till vad en gemensamhetsanläggning är samt de mest 
centrala lagrummen som blir aktuella under inrättandeprocessen av anläggningen. Syftet med 
kapitlet är att ge de läsare som inte är bekanta med anläggningslagen en stadig bakgrund och 
förståelse för lagstiftning och prövning av villkor när en anläggning enligt AL inrättas. 

2.1 Vad är en gemensamhetsanläggning?  
 
När det föreligger ett behov för flera fastigheter att få tillgång till en viss typ av infrastruktur 
– exempelvis väg, parkering, enskilda ledningar eller brygga – för att fastigheterna ska kunna 
utnyttjas för sitt ändamål, är ett vanligt tillvägagångssätt att fastigheterna tillsammans bildar 
en gemensamhetsanläggning. Anläggningen kan ofta inrättas genom frivilliga avtal fastig-
hetsägarna emellan. Givet att vissa villkor (se nedan) är uppfyllda kan anläggningen även in-
rättas tvångsvist om ett frivilligt avtal inte kan träffas. Vidare sker handläggning och prövning 
av de villkor som ska vara uppfyllda för anläggningen av Lantmäteriet (4 § AL).  
 

En gemensamhetsanläggning kan definieras som en anläggning som tillgodoser ett ändamål 
av stadigvarande betydelse för mer än en fastighet (1 § AL). Vilka typer av anläggningar som 
är att klassa som stadigvarande betydelse är i lagtexten inte definierat utan får avgöras från 
fall till fall (jmf. prop. 1973:160 s. 178).  

Själva anläggningen och rättigheten att utnyttja marken eller utrymmet som hör till an-
läggningen är samfällda för de fastigheter som är deltagare i gemensamhetsanläggningen där 
varje deltagande fastighet äger en s.k. andel i anläggningen (14 § AL). Noterbart är att andelen 
hör till fastigheten och inte till personen som för tillfället innehar fastigheten. Andelen i an-
läggningen kommer alltså fortsatt tillhöra fastigheten även om den byter ägare.7   
 

Anläggningslagen innehåller dock en avvikelse från att anläggningen måste vara av stadigva-
rande betydelse för mer än en fastighet. En ensam fastighet kan, givet att det är av väsentlig 
betydelse för fastigheten, erhålla en rättighet att anlägga samt använda väg över en annan fas-
tighet8 om detta är lämpligare än att inrätta en gemensamhetsanläggning (49 § AL).  

De mest frekvent förekommande typerna av anläggningar som i praktiken förekommer är 
väg, va- och infiltration, brunn, allmän plats, parkering, lekplats och garage (Björklund & 
Wedman, 2004 s. 36). Mer ovanliga typer av anläggningar som vid en förrättning ansetts vara 
av stadigvarande betydelse är fornlämningsområde, dansbana och skjutbana (Ekbäck, 2011 s. 
38).9  

Kravet om att anläggningen som inrättas ska vara av stadigvarande betydelse innebär även 
att anläggningar inte kan inrättas för tillfälliga behov som föreligger hos fastigheterna. Frågan 
får i så fall lösas på något annat sätt (jmf. Ekbäck, 2011 s. 37).  

                                                      
7 Jmf. Bucht (2006 s. 104) som menar att en ga kan klassificeras som en s.k. ”grupprättighet” som inte 
fritt kan överlåtas till en annan person.  
8 Alternativt erhålla rättighet att använda en befintlig väg över en annan fastighet.  
9 Det är dock tveksamt om dessa mer ovanliga anläggningar skulle anses vara av stadigvarande bety-
delse om en överenskommelse inte låg till grund för beslutet, vilket varit fallet för ovanstående ovan-
liga anläggningar. Jmf. Ekbäck (2011 s. 38).  
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2.2 Villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning 
 
För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas fordras, förutom att ändamålet med 
anläggningen ska vara av stadigvarande betydelse, även att vissa andra villkor är uppfyllda. 
Dessa villkor brukar delas upp i villkor till skydd för enskilda intressen samt villkor till skydd 
för allmänna intressen.  

Gällande villkor till skydd för enskilda kan dessa sägas utgöra ett tröskelvärde för hur stort 
mått av tvång som får användas för att inrätta en gemensamhetsanläggning mot en fastighets-
ägares vilja, dvs. är något av dessa villkor inte uppfyllda vid en tvångssituation kan gemen-
samhetsanläggningen inte inrättas (jmf. Sjödin m.fl., 2011 s. 50).  

Flera av dessa villkor är dock dispositiva, eller med andra ord, om fastighetsägarna kan 
komma överens och träffa avtal om att ett visst villkor inte ska vara gällande ska detta godtas 
och inte utgöra ett hinder i prövningen.  
 

Om några avtal inte kan träffas måste dock följande villkor till skydd för enskilda intressen 
vara uppfyllda: gemensamhetsanläggningen måste 1, vara av väsentlig betydelse för fastighet-
en som ska anslutas till anläggningen (5 § AL); 2, fördelarna av ekonomisk eller annan art av 
anläggningen måste vara större än kostnader och olägenheter som anläggningen medför, dvs. 
anläggningen måste medföra en vinst eller s.k. ”båtnad” (6 § AL); 3, anläggningen får inte in-
rättas om det finns en tillräckligt stor opinion bland fastighetsägarna mot anläggningen (7 § 
AL); 4, anläggningen ska lokaliseras på den plats som gör att ändamålet med anläggningen 
uppfylls med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad (8 § AL). Av dessa villkor är 
väsentlighetsvillkoret (5 § AL) och lokaliseringsvillkoret (8 § AL) dispositiva.10 Båtnadsvill-
koret (6 § AL) samt opinionsvillkoret (7 § AL) ska däremot alltid prövas och vara uppfyllda 
för att anläggningen ska kunna inrättas.  

 
Gällande villkor till skydd för allmänna intressen ska dessa alltid vara uppfyllda för att en 
gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas. Anledningen till detta är att allmänna intressen 
kan ta skada av anläggningen eller försvåra genomförandet av framtida projekt som är av ett 
allmänt intresse.  
 

Det är framförallt anläggningar som försvårar planläggningssituationer som man genom dessa 
villkor vill undvika. En anläggning får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelse 
(9 § AL). Vidare får anläggningen inte inrättas på ett sådant sätt att den försvårar framtida de-
taljplaneläggningar av ett område (10 § AL). Som komplement till dessa två bestämmelser 
finns även en ”generalklausul” som stadgar att anläggningen inte får inrättas om olägenhet av 
någon betydelse uppkommer för det allmänna (11 § AL).  

2.3 Vilket utrymme får tas i anspråk för anläggningen?  
 
För att anläggningen ska kunna inrättas och användas fordras att ett markområde tas i anspråk 
för anläggningen. Detta kan ske på frivillig väg genom avtal fastighetsägarna emellan gäl-
lande vilket och hur stort område eller utrymme som behövs för anläggningen (16 § AL).11  

Om något avtal inte kan träffas finns möjligheter för deltagande fastigheter att tvångsvis 
ianspråkta utrymme för anläggningen på en annan fastighet (12 § AL). För att ett tvångsvist 
ianspråktagande ska kunna ske får dock upplåtelsen inte orsaka synnerligt men för den upplå-
                                                      
10 8 § AL är dock bara dispositiv för de fall det är fråga om ett enskilt intresse. Jmf. 16 § AL.  
11 Dock måste villkoren till skydd för allmänna intressen alltid vara uppfyllda oavsett vad fastighetsä-
garna avtalar om i övrigt.  
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tande fastigheten. Dock kan markområdet tas i anspråk tvångsvist även om synnerligt men 
uppkommer om anläggningen behövs för ett större antal fastigheter eller är av väsentlig bety-
delse från allmän synpunkt. Vad som är att klassa som synnerligt men får prövas från fall till 
fall, men det ska vara fråga om ett ”höggradigt intrång” för att ett tvångsvist ianspråktagande 
inte ska kunna tillåtas (prop. 1973:160 s. 206).  

Vidare får anläggningen inte ianspråkta ett större utrymme än vad som är väsentligt för 
deltagande fastigheter. Det innebär mer konkret att ett större utrymme ej får tas i anspråk än 
vad som behövs med hänsyn till de fastigheter som kan anslutas enligt 5 § AL (12 § AL).12  

2.4 Vilken ersättning ska utgå till den som avstår mark? 
 
När ett område eller utrymme tas i anspråk för anläggningen ska normalt ersättning utgå till 
den upplåtande fastighetens ägare. Ersättningsfrågan kan lösas genom frivilliga avtal mellan 
upplåtande och deltagande fastigheters ägare (16 § AL).13  

Om inget avtal kan träffas mellan fastighetsägarna ska ersättningen istället bestämmas av 
LM under förrättningen. Ersättningen ska för dessa fall bestämmas i enlighet med fastighets-
bildningslagens ersättningsbestämmelser, som alltså blir tillämpliga även vid anläggningsför-
rättningar (13 § AL).  

FBL gör för ersättningsfrågorna en uppdelning mellan två olika fall av ianspråktaganden. 
Det är dels de s.k. expropriationsfallen, dels de s.k. vinstfördelningsfallen. Uppdelningen in-
nebär att olika principer för att bestämma ersättningen tillämpas beroende av vilken kategori 
den aktuella anläggningen kan hänföras till.  
 
Expropriationsfallen 
 
Om ett område för en gemensamhetsanläggning kan tas i anspråk genom 14 kap. 14-18 §§ 
PBL ska expropriationslagens ersättningsbestämmelser tillämpas istället för FBL:s. Samma är 
gällande om området skulle kunna tas i anspråk genom expropriation eller något annat lik-
nande tvångsförvärv (5:10 a FBL).  
 

Expropriationslagens ersättningsbestämmelser stadgar att ersättning ska utgå som löseskilling 
med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde när en hel fastighet tas i anspråk. 
Om det istället bara är en del av fastigheten som tas ianspråktas ska ersättning utgå som in-
trångsersättning motsvarande fastighetens marknadsvärdesminskning. I de fall övrig skada ut-
över marknadsvärdesrelaterade värden uppkommer ska även detta ersättas. På den del av er-
sättningen som utgör löseskilling eller intrångsersättning ska ett påslag om 25 % göras (4:1 
ExL). Under vissa förutsättningar ska ersättning även utgå för s.k. företagsskada (4:2 ExL). 
Företagsskada kan beskrivas som skador som uppstår från själva anläggningen eller verksam-
het som bedrivs på anläggningen. Om anläggningen t.ex. utgörs av en väg kan vägen ge en 
estetisk förfulning av landskapet eller ge upphov till buller som sänker marknadsvärdet på fas-
tigheten. På den del av ersättningen som utgör företagsskada ska dock inget påslag om 25 % 
göras.  
 

                                                      
12 Detta innebär alltså att även om deltagande fastigheter sinsemellan träffat avtal om att inrätta an-
läggningen så är det inte möjligt om väsentlighetsvillkoret inte är uppfyllt om upplåtande fastighet 
motsätter sig detta. Jmf Ekbäck (2011 s. 53).  
13 En fastighet kan dock ha inteckningar. Lantmäteriet måste i dessa fall inhämta medgivande från 
fordringshavarna eller göra en oskadlighetsprövning om ersättningens nivå är utan betydelse för ford-
ringarna så dessa inte drabbas av sämre säkerhet i fastigheterna. Jmf. Ekbäck (2011 s. 58).  
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Expropriationsfallen som kan bli aktuella är relativt få till antalet när gemensamma anlägg-
ningar enligt AL inrättas. En uttömmande uppräkning av de expropriationsfall som kan bli 
aktuella i dessa sammanhang torde kunna göras som 1) om mark eller utrymme i en detaljplan 
är utlagd som allmän plats med enskilt huvudmannaskap, dvs. när kommunen inte är huvud-
man (14:15 PBL) och 2) om mark eller utrymme i en detaljplan är utlagd som en gemensam 
trafikanläggning avsedd för flera fastigheter på kvartersmark för enskilt byggande (14:18 
PBL). Utöver dessa två situationer finns i princip inga andra fall som kan bli aktuella som 
expropriationsfall när en gemensamhetsanläggning inrättas (jmf. LM, 2015 s. 252).  

Att expropriationsfallen är så få till antalet kan härledas från att de ändamål som anlägg-
ningslagen är tänkt att tillgodose ofta innebär förhållanden av privaträttslig karaktär. Dessa 
ändamål går i regel inte att tillgodose genom andra former av expropriation eller tvångsvisa 
ianspråktaganden (prop. 1991/92:127 s. 46).  
 
Vinstfördelningsfallen 
 
Om det inte är ett expropriationsfall ska ersättningen bestämmas genom en s.k. vinstfördel-
ning. Vinstfördelning ska tillämpas för alla fall som inte är expropriationsfall (LM, 2015 s. 
254). Det finns dock principiella likheter med expropriationsfallen i hur själva värderingen av 
intrånget sker. Även vid vinstfördelningsfall ska ersättningen bestämmas i enlighet med ex-
propriationslagens ersättningsbestämmelser. Utöver ersättning för marknadsvärdesminskning 
och eventuell företagsskada ska dock den upplåtande fastighetens ägare även få ta del av den 
värdeökning som sker för härskande eller deltagande fastigheter när dessa får tillgång till den 
nya anläggningen. Begreppet vinstfördelning har i lagtexten uttryckt som: 
 

”Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som sägs i andra stycket [ex-
propriationsfallen] tillämpas 4 kap. expropriationslagen med undantag för 1 § andra stycket 
[påslag om 25 %] och, såvitt gäller värdestegring, 2 § [influensregeln gällande företagsnytta]. 
Det ska även tas skälig hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den tillträdande 
fastigheten.” (5 kap. 10 a § FBL) 

 
Sista meningen ger uttryck för att det är vinstfördelning som ska användas som princip för att 
bestämma den totala ersättningen till upplåtande fastighets ägare. Lagstiftningen stadgar med 
andra ord att en vinstfördelning ska ske. Det finns dock inga närmare bestämmelser i lagtext 
eller förarbeten hur själva fördelningen i praktiken ska genomföras. Förarbetena till vinstför-
delningsbestämmelsen ger dock viss vägledning och stadgar att ersättningen ska baseras på 
vad som är skäligt: 
 

”Vinsten skall fördelas på ett skäligt sätt. Vad som är skäligt i detta hänseende får avgöras 
från fall till fall i rättstillämpningen med ledning av principen att vinsten bör fördelas på det 
sätt som skulle ha skett vid en ”normal” frivillig överlåtelse.” (prop. 1991/92:127 s. 69)  

 
En utgångspunkt när vinsten ska fördelas är med andra ord att ersättningen ska försöka efter-
likna vad ”normala” fastighetsägare hade kommit överens om ifall markområdet istället hade 
överlåtits genom ett frivilligt avtal. En närmare belysning och diskussion av vad detta mer 
konkret innebär kommer göras i senare kapitel. 
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Ersättningen kan behöva jämkas 
 
Vissa av de metoder som används för att beräkna ersättningen till den upplåtande fastighetens 
ägare kan medföra att någon part drabbas av förlust. Ersättningen måste i så fall jämkas till en 
nivå så att förlusten elimineras (5:11 FBL). Jämkningsinstrumentet kan framför allt behöva 
tillämpas när en indirekt fördelningsmetod används för att bestämma ersättningen. Jämkning 
kan framförallt bli aktuellt i två fall: 1) när den beräknade ersättningen är lägre än upplåtande 
fastighets marknadsvärdesminskning och 2) när den beräknade ersättningen är högre än 
marknadsvärdesökningen för deltagande fastigheter. Ersättningen måste då för 1) jämkas 
”upp” till ett belopp som motsvarar marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastighet och 
för 2) jämkas ”ner” till ett belopp som motsvarar marknadsvärdesökningen för deltagande 
fastigheter (Sjödin m.fl., 2011 s. 151). 
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3 Metoder för att bestämma ersättningen 
 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för några av de metoder som förespråkas av tillgäng-
lig doktrin för att bestämma ersättningen vid anläggningsförrättningar.  

En av de mest centrala metoderna är den s.k. genomsnittsvärdeprincipen, som med stöd av 
rättspraxis vid marköverföringar för att skapa fastigheter lämpliga för bostadsändamål, äger 
företräde framför andra metoder för vissa typer av situationer. Det finns dock en relativt svårt 
gränsdragningsproblematik när metoden inte ska tillämpas. Kapitlet kommer av denna anled-
ning lägga störst fokus på genomsnittsvärdeprincipen. Arbetets analysdel kommer senare 
återkomma till just denna gränsdragningsproblematik.  

3.1 Genomsnittsvärdeprincipen 
 
En av de centrala metoderna för att bestämma ersättningen till upplåtande fastighet är genom-
snittsvärdeprincipen. Genomsnittsvärdesprincipen är tänkt att tillämpas främst vid s.k. tomt-
bildningsfall (Sjödin m.fl., 2011 s. 164). Med tomtbildning menas i dessa sammanhang att 
fastigheter, inom eller utanför detaljplanelagt område som är avsedda för bebyggelse, tillförs 
mark eller utrustas med någon form av anläggning som behövs för att fastigheten ska kunna 
utnyttjas för sitt ändamål. Anläggningar kan exempelvis vara väg eller va-anläggning (jmf. 
Sjödin m.fl., 2011 s. 150). 

Innebörden av genomsnittsvärdesprincipen är att varje kvadratmeter av en fastighet som är 
avsedd för bebyggelse ska anses vara lika mycket värd. Denna tankemodell baseras på att 
varje kvadratmeter är lika nödvändig för att bebyggelse på fastigheten ska tillåtas, oavsett vart 
på fastigheten man befinner sig.  
 

För att exemplifiera tankesättet kan vi anta att en detaljplan innehåller en bestämmelse om 
minsta fastighetsstorlek om 1000 kvm. En fastighet inom planen är i dagsläget enbart 999 
kvm, dvs. för att bebyggelse ska kunna tillåtas fordras att ytterligare en kvadratmeter tillförs 
fastigheten från en angränsande fastighet.14 Den ”sista” kvadratmetern som tillförs är alltså 
lika viktig som övriga 999 för att bebyggelse ska tillåtas. Samma tankesätt är gällande för 
många typer av anläggningar, t.ex. en utfartsväg. Utan tillgång till väg, ingen bebyggelse. 
Varje kvadratmeter ska därmed anses vara lika mycket värd när en fastighet för bebyggelse 
ytmässigt utökas eller får tillgång till en anläggning som ”utrustar” fastigheten och gör den 
lämplig för bebyggelse (jmf. Sjödin m.fl., 2011 s. 164). 

 
Metoden och tankekonstruktionen bakom metoden har sitt ursprung från ett rättsfall som be-
handlade expropriation av två fastigheter med olika ägare som i en tomtindelningsbestäm-
melse tillsammans skulle utgöra en tomt för bebyggelse. HD anförde i domskälen att varje 
kvadratmeter av den nya tomten skulle anses vara lika mycket värd, oavsett vart på den nya 
tomten bebyggelsen skulle förläggas: 
 

”I den mån värdering avser mark som skall ingå i en och samma tomt, bör emellertid ett en-
hetligt värde åsättas all tomtmarken, oavsett var å tomten bebyggelsen skall förläggas.” (NJA 
1956 s. 603).  

 

                                                      
14 Vi bortser från att avsaknaden av den sista kvadratmetern skulle kunna klassas som en ”mindre avvi-
kelse” från planen.  
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Genomsnittsvärdeprincipen kan av denna anledning ses som en värdefördelningsregel som 
ursprungligen var tänkt att tillämpas vid expropriationsliknande fall (Sjödin m.fl., 2011 s. 
166). Metoden och synsättet överfördes senare till andra former av planbeslut, exempelvis 
stadsplaner, byggnadsplaner och dagens detaljplaner. En gemensam nämnare för dessa typer 
av planbeslut är att de ger tillåtelse att uppföra bebyggelse i enlighet med planen. Värdet av 
marken är alltså kopplat till planbestämmelserna, eller med andra ord, värdet av den bebyg-
gelse som planen tillåter.  Efter hand blev genomsnittsvärdeprincipen även tillämplig vid 
vinstfördelningsfall enligt FBL.  

Den hittills gjorda genomgången av genomsnittsvärdeprincipen har berört situationer där 
någon form av planbeslut legat till grund för att bebyggelse ska tillåtas på fastigheten. Utanför 
planlagda områden finns dock inga bestämmelser eller beslut om att en viss areal ska ingå i en 
viss fastighet. Det förelåg därför under en längre tid en osäkerhet om genomsnittsvärdeprinci-
pens tankemodell även skulle kunna tillämpas utanför planlagda områden (Sjödin m.fl., 2011 
s. 167).  

Delar av denna osäkerhet upplöstes dock i och med Lagnöfallet, NJA 1989 s. 431, där HD 
fastslog att genomsnittsvärdesprincipen även ska tillämpas utanför detaljplanelagda områden 
när mark överförs till en fastighet avsedd för bebyggelse. Rättsfallet gällde marköverföring av 
uppgrundade landområden till närliggande fastigheter. Den ersättningsnivå som genomsnitts-
värdeprincipen ledde till översteg marknadsvärdeökningen för de tillträdande fastigheterna. 
Ersättningen jämkades därför ner till markandsvärdeökningen. Avträdande fastighet erhöll 
med andra ord hela värdeökningen som regleringen gav upphov till. I rättsfallet skrev även 
LM ett utlåtande till HD där man bl.a. för ett resonemang att det är oskäligt att avträdaren, 
mot sin vilja, tvingas avstå mark utan att få en betydande del av vinsten. LM menade därför 
att det inte är oskäligt att hela värdeökningen tillfaller avträdaren:  
 

”Lantmäteriverket finner ingen anledning att göra någon annan bedömning därvidlag än 
HovR:n, dvs. att likviden i detta fall jämkas till att motsvara värdeökningen för mottagande 
fastigheter […]. Lantmäteriverket finner det således skäligt att den berörda markens värdehöj-
ning till tomtmark helt tillfaller den avstående fastighetens ägare.” (NJA 1989 s. 431) 
 

Vinstfördelning införs i AL 
 
I samband med de lagändringar som 1993 gjordes i FBL och AL, där bl.a. vinstfördelning 
infördes som ersättningsprincip i AL15, uttalar lagstiftaren att genomsnittsvärdeprincipen i 
många fall leder till en skälig ersättningsnivå även för anläggningsåtgärder:  
 

”Den som t.ex. vill utföra en exploatering för fritidsbebyggelse kan få dela med sig av vinsten 
på exploateringen till en annan markägare som avstår utrymme för en gemensamhetsanlägg-
ning, om anläggningen är en förutsättning för att exploateringen ska kunna ske. Det kan t.ex. 
vara fråga om en anläggning för båtplatser och bryggor. I ett sådant fall kan det i många fall 
vara skäligt att vinsten fördelas enligt genomsnittsvärdeprincipen med ledning av arealen av 
den mark inklusive vattenområden som vardera fastigheten tillskjutit exploateringen.” (prop. 
1991/92:127 s. 93)   
 

Lagstiftaren lägger dock in en ”brasklapp” där man menar att några exakta anvisningar hur 
vinsten ska fördelas vid en anläggningsåtgärd inte går att ge. Istället ska vinsten fördelas med 
utgångspunkt i samma princip som vid marköverföring (prop. 1991/92:127 s. 93). Dvs. vins-

                                                      
15 Tidigare utgick enbart ersättning för marknadsvärdeminskningen vid AL-åtgärder.  
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ten ska fördelas efter vad som i det enskilda fallet är skäligt med ledning av principen att 
”vinsten ska fördelas på det sätt som skulle ha skett vid en ”normal” frivillig överlåtelse.” 
(prop. 1991/92:127 s. 69) 

LM gör följande tolkning och ställningstagande angående när genomsnittsvärdeprincipen 
ska tillämpas för servitut och anläggningsåtgärder vid tomtbildningsfall: 
 

”Genomsnittsvärdeprincipen är en indirekt fördelningsmetod som enligt tydlig praxis ska till-
lämpas i samtliga fall när en fastighet som är avsedd för bebyggelse ska nybildas, utökas eller 
kompletteras med servitut eller andelar i en gemensamhetsanläggning. Den enda anledningen 
att frångå genomsnittsvärdeprincipen är att en rättighet ska upplåtas som inte ytmässigt går att 
integrera med fastigheten i fråga i form av en viss areal, t.ex. ett ledningsservitut eller ett lång-
sträckt vägservitut utanför detaljplanelagt område. I ett sådant fall får någon annan vinstför-
delningsprincip tillämpas.” (Lantmäteriet, 2015 s. 178-179) 

 
Genomsnittsvärdeprincipen är alltså, enligt LM, en huvudmetod när den areal som anlägg-
ningen tar i anspråk ytmässigt går att integrera i fastigheterna som anläggningen ombesörjer. 
Det finns dock situationer, särskilt utanför detaljplanelagda områden, där genomsnittsvärde-
principen riskerar att leda till oskäliga ersättningsnivåer och någon annan metod för att be-
stämma ersättningen istället ska tillämpas.  

Ett stort problem i sammanhanget torde vara att det är svårt att avgöra när en specifik situ-
ation leder till en oskälig ersättningsnivå. LM antyder i sin tolkning att en oskälig nivå upp-
kommer när det är fråga om ”längre vägar”, men vad är egentligen innebörden av detta ställ-
ningstagande? Det föreligger med andra ord en stor oklarhet för vilka typer av situationer som 
genomsnittsvärdemetoden ska användas som vinstfördelningsmetod; vad är en ”skälig” er-
sättning enligt genomsnittsvärdeprincipen och vad är i sammanhanget en ”lång” väg? En dju-
pare diskussion kommer föras kring detta i arbetets senare delar.  
 
Vilket genomsnittligt värde är det som söks?  
 
När ersättningen ska beräknas enligt genomsnittsvärdeprincipen ska alltså varje kvadratmeter 
anses vara lika mycket värd. Värdet av en fastighet kan dock variera beroende av om den är 
bebyggd, utrustad med va-anläggning eller andra typer av tomtanläggningar. Genomsnitts-
värdet av en fastighet kommer alltså vara olika beroende av graden av exploatering på fastig-
heten.  
 

En intressant notering som kan göras är att genomsnittsvärdet kan vara såväl högre som lägre 
än fastighetens s.k. marginalvärde (jmf. Sjödin m.fl., 2011 s 165). Att detta är fallet kan illu-
streras genom att värdet av en markremsa som avstås för en anläggning i ett mer perifert om-
råde, t.ex. utkanten av en fastighet, har ett lägre värde per kvadratmeter jämfört med om an-
läggningen förlagts nära t.ex. ett bostadshus (se figur 4 för illustration där det cirkulära områ-
det motsvarar platsen för en bostadsbyggnad och det gröna planet motsvarar fastighetens ge-
nomsnittliga värde). I ett idealfall kan alltså det marginella värdet av en fastighet sägas avta ju 
längre från bebyggelse som det ianspråktagna området ligger. 
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Figur 4. Principiellt förhållande mellan genomsnittsvärde och marginalvärde.16 

 
Vidare är det värde som ska ligga till grund för beräkning av ersättning enligt genomsnittvär-
deprincipen fastighetens genomsnittliga råtomtvärde.  
 

Råtomtvärdet för en fastighet kan definieras som värdet av en fastighet före nödvändiga inve-
steringar som gör att fastigheten blir lämplig att bebygga är gjorda. Dessa investeringar kan 
bäst beskrivas som olika typer av exploateringskostnader, exempelvis kostnader för va, som 
måste betalas för att få fastigheten i lämpligt byggfärdigt skick. Även olika administrativa 
kostnader, t.ex. förrättningskostnader, som uppstår ska avräknas för att erhålla råtomtvärdet 
(jmf. Sjödin m.fl., 2011 s. 168).  

 
Ett vanligt förfarande är att man vid tillämpning av genomsnittsvärdeprincipen utgår från fas-
tighetens värde i byggfärdigt skick och från detta värde avräknar exploateringskostnaderna 
för att erhålla råtomtvärdet. Man räknar s.a.s. ”baklänges”. De vanligaste typerna av kost-
nadsposter som ska dras av är kostnader för gator, va, schaktning, rivning och förrättnings-
kostnader (Sjödin m.fl., 2011 s. 168). Formeln för att beräkna ett genomsnittligt råtomtvärde 
kan uttryckas enligt ekvation 2 nedan.  
 
 = ݁݀ݎäݒݐ݉ݐåݎ ݐ݈݃݅ݐݐ݅݊ݏ݉݊݁ܩ
 

 ȭ ݉ܽݒݏ݀ܽ݊݇ݎä݂݃݃ݕܾ ݁݀ݎä݇ܿ݅݇ݏ ݐ݃݅݀ݎ െ ȭ ݁ݎ݁݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ݃݊݅ݎ݁ݐ݈ܽݔ െ ݎ݁݀ܽ݊ݐݏ݇ ܽݒ݅ݐܽݎݐݏ݅݊݅݉݀ܽ
ȭ ݃݊ܫå݁݊݀݁ ݈ܽܽ݁ݎ   

 
Ekvation 2. Genomsnittligt råtomtvärde. 

 
Exempel 2. Genomsnittsvärdeprincipen 
 
En fastighet 1:2 som är tänkt att bebyggas behöver få tillgång till en utfartsväg på en annan 
fastighet 1:1 för att kunna ta sig från sin fastighet ut till en allmän väg, se figur 5 för illustrat-
ion. Värdet för 1:2 i byggklart skick antas vara 1 200 000. För att få fastigheten i byggklart 
skick fordras dock att vissa exploateringskostnader betalas. Dessa är 150 000 kr för anslut-
ningsavgift till kommunens va-nät samt förrättningskostnader om 50 000 kr.  
 

                                                      
16 3D-figuren bygger på en 2D-figur från Kalbro och Sjödin (1993 s. 69).  
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Figur 5. Genomsnittsvärdeprincipen på utfartsväg. 

 
Arealen för 1:2 utan väg är 800 kvm. Arealen för området som tas i anspråk på 1:1 för ut-
fartsvägen är 200 kvm. Formeln för att beräkna det genomsnittliga råtomtvärdet ger 
  
 

݁݀ݎäݒݐ݉ݐåݎ ݐ݈݃݅ݐݐ݅݊ݏ݉݊݁ܩ = 1 200 000െ 150 000െ (ݎ݇) 000 50
800 + (݉ݒ݇) 200 =  ݉ݒ݇/ݎ݇ 1000

 
Ersättningen till 1:1 blir för detta fall arealen av det ianspråktagna området multiplicerat med 
det genomsnittliga råtomtvärdet, dvs. 200 000 kr. 
 

݃݊݅݊ݐݐäݏݎܧ = 1000 כ 200 =  ݎ݇ 000 200 

Ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen kan dock behöva jämkas upp eller ner bero-
ende av ingångsvärdet för det ianspråktagna området för vägen som del av 1:1 och utgångs-
värdet för området som del av 1:2 (jmf. 5:11 FBL). Dessa undantag från genomsnittvärde-
principen innebär mer konkret att ersättningen aldrig får understiga marknadsvärdesminsk-
ningen för upplåtande fastighet eller att ersättningen aldrig får överstiga värdeökningen för 
deltagande fastighet.17 

3.2 Vinstfördelning efter fastigheternas värdeförändring 
 
Fördelning efter fastigheternas värdeförändring är en direkt vinstfördelningsmetod som inne-
bär att respektive fastighet erhåller en andel av vinsten motsvarande fastighetens värdeföränd-
ring i förhållande till totala värdeförändringen (Sjödin, m.fl., 2011 s. 159). 
 
Exempel 3. Ersättning efter värdeförändring. 
 
För fastigheterna 1:1 och 1:2 inrättas en ga för va-anläggning på fastigheten 1:3, vilket illu-
streras i figur 6 nedan.  
 

                                                      
17 Noterbart är att undantagen enbart gäller för vinstfördelningsfall, dvs. när det är expropriationsfall 
ska ersättningen aldrig jämkas varken upp eller ner från genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå. 
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      Figur 6. Ersättning efter värdeförändring. 

 
Värdeförändringar och kostnader uppskattas till följande: 
 

x Värdeökning 1:1 & 1:2 90 000 kr.  
x Värdeminskning 1:3 10 000 kr 
x Förrättningskostnader 10 000 kr 

 
Den totala värdeförändringen för fastigheterna är för detta fall 100 000 kr (10 000 + 90 000). 
Vinsten ska då fördelas så att upplåtande fastighet erhåller 10 % (10 000/100 000) och delta-
gande fastigheter 90 % (90 000/100 000) av vinsten. 

Vinsten beräknas till 70 000 kr (90 000 – 10 000 – 10 000). Ersättningen till upplåtande 
fastighet 1:2 blir då 10 000 (marknadsvärdesminskning) plus 7000 (10 % av 70 000). Dvs. 
totala ersättningen blir 17 000 kr till upplåtande fastighets ägare.  

3.3 Likadelning 
 
Likadelning är en direkt vinstfördelningsmetod där vinsten fördelas lika mellan fastighetsä-
garna (Sjödin m.fl., 2011 s. 160). Eftersom det är en direkt fördelningsmetod ska ingående 
fastigheters värdeförändringar bestämmas varefter den uppkomna vinsten delas lika mellan 
fastighetsägarna. Se exempel 1 i det inledande kapitlet för typexempel av metoden likadel-
ning. 

3.4 Ersättning med råge 
 
Ersättning med råge är en mellanform av direkt och indirekt vinstfördelning (Sjödin, m.fl., 
2011 s. 161). Metoden går ut på att värdeminskningen för upplåtande fastighet bestäms. To-
tala ersättningen inklusive del av vinsten bestäms sedan till ett belopp som är högre än vär-
deminskningen, men lägre än värdeökningen för deltagande fastigheter.  
 
Exempel 4. Ersättning med råge 
 
En skogsfastighet 1:1 erhåller rätt till väg för virkestransporter över en annan fastighet 1:2 
enligt 49 § AL, vilket illustreras i figur 7.  
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Figur 7. Ersättning med råge. 

 
Värdeminskningen för upplåtande fastighet uppskattas till 5000 kr. Förrättningslantmätaren 
anser att en skälig ersättning i detta fall motsvarar dubbla värdet av skadan. Ersättningen blir 
därför totalt 10 000 kr, där 5000 motsvarar marknadsvärdeminskningen och 5000 som skälig 
del av vinsten. Förrättningslantmätaren konstaterar skönsmässigt att värdeökningen för 1:1 
med tillgång till väg är betydligt större än totala ersättningen. Någon jämkning blir därför inte 
aktuell.  

3.5 När ska en viss metod användas vid en anläggningsförrättning? 
 
Från tillgänglig doktrin gällande vinstfördelningsmetoder vid anläggningsförrättningar finns 
förslag på vilka metoder som kan tillämpas för en viss typ av anläggning. Förslagen är främst 
baserade på hovrättsavgöranden18 (Sjödin m.fl., 2011 s. 159). Dock finns som redovisades 
tidigare två HD-avgöranden vid marköverföringar som kan tillämpas på anläggningar enligt 
AL enligt tillgänglig doktrin.  
 
Anläggningar avsedda för fastighet för bostadsändamål inom detaljplan 
 
För anläggningar som ombesörjer fastigheter för bostadsändamål inom detaljplanelagda om-
råden ska enligt praxis genomsnittsvärdeprincipen tillämpas. LM (2015, s. 178) menar att ge-
nomsnittsvärdeprincipen ska användas för alla anläggningar som ytmässigt går att integrera i 
fastigheten. Detta synsätt torde innebära att genomsnittsvärdeprincipen bl.a. ska tillämpas 
som huvudmetod för utfartsvägar, bryggor, parkering etc.  

Gällande ledningar, t.ex. för en VA-anläggning, ska inte genomsnittsvärdemetoden tilläm-
pas (Sjödin, m.fl., 2011 s. 175). För dessa anläggningar saknas HD-avgöranden. Utgångs-
punkten får istället vara förarbetens krav på skälig ersättning som ska baseras på en ”normal” 
frivillig överlåtelse. Det blir med andra ord för dessa fall förrättningslantmätaren som under 
förrättningen får göra en avvägning vilken metod som bäst speglar dessa krav.  
 
Anläggningar avsedda för fastighet för bostadsändamål utanför detaljplan 
 
Tillgänglig doktrin menar att genomsnittsvärdeprincipen ska tillämpas för anläggningar även 
utanför detaljplanelagda områden för de fall anläggningen ombesörjer en fastighet med bo-
stadsändamål och ytmässigt går att integrera i fastigheten. Dock ska metoden inte tillämpas 
för ”långa” vägar. Genomsnittsvärdeprincipen leder för dessa ”långa” vägar till en oskälig 
ersättningsnivå (Sjödin m.fl., 2011 s. 175). För de fall vägen klassas som ”lång” får istället 

                                                      
18 Ett något restriktivt förhållningssätt till dessa får anläggas då det inte är fråga om HD-avgöranden.  



 18 

någon annan metod tillämpas som ger en skälig ersättning som motsvarar en ”normal” frivil-
lig överlåtelse. Vilken metod som för dessa undantagsfall istället ska tillämpas är inte känt.  
Det kan därför konstateras att det för många fall troligen föreligger en stor oklarhet vilken 
vinstfördelningsmetod som ska tillämpas för anläggningar utanför detaljplanelagda områden. 
Samma är gällande för andra typer av anläggningar, t.ex. VA-anläggningar. Det blir för dessa 
fall, när genomsnittsvärdeprincipen inte anses tillämplig, förrättningslantmätaren som under 
förrättningen måste avgöra vilken metod som är ger en skälig ersättning som speglar en 
”normal” frivillig överlåtelse. 
 
Anläggningar som inte är tomtbildningsfall 
 
För anläggningar som inte är tomttillbehör, t.ex. skogsbilväg och vissa typer av bryggor, sak-
nas HD-avgöranden. Det blir för dessa fall förrättningslantmätaren som under förrättningen 
måste avgöra vilken metod som är ger en skälig ersättning som speglar en ”normal” frivillig 
överlåtelse (Sjödin, m.fl., 2011 s. 178).  
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4 Vad är en skälig ersättning och en ”normal” frivillig överlå-
telse? 

 
Vid vinstfördelningsfall ska ersättningen vara skälig och motsvara vad fastighetsägarna hade 
kommit överens om vid en ”normal” frivillig överlåtelse. Innebörden av denna utgångspunkt 
när vinsten ska fördelas är dock inte helt glasklart. Följande kapitel syftar därför till att redo-
göra för olika synsätt och tolkningar som kan tänkas spegla en ”normal” frivillig överlåtelse. 
Kapitlet avslutas med diskussion rörande olika tolkningsproblem och svårigheter som kan 
uppstå när lagstiftarens krav ska tillämpas i praktiken.  

4.1 Frivillighet är utgångspunkten 
 
Utgångspunkten vid en vinstfördelning är som beskrivits tidigare att ersättningen ska vara 
skälig och motsvara den fördelning som blivit resultatet vid en ”normal” frivillig överlåtelse 
av marken för anläggningen. För majoriteten av alla anläggningar som inrättas träffas dock en 
frivillig överenskommelse gällande ersättningen mellan upplåtande och deltagande fastighet 
(Åkerberg, 2009 s. 24). För övriga fall, där en frivillig överenskommelse inte går att nå, måste 
förrättningslantmätaren göra en värdering och bestämma ersättningen enligt någon vinstför-
delningsmetod som speglar den ersättning som blivit fallet vid en ”normal” frivillig överlå-
telse. Grundtanken vid vinstfördelning är med andra ord att försöka efterlikna frivillighet, 
även om frivilliga avtal inte går att uppnå för det enskilda fallet (jmf. Kalbro & Sjödin, 1993 
s. 64).  
 

Det är alltså något av ett moment 22; när någon frivillig överenskommelse inte går att nå mel-
lan parterna ska ersättningen ändå motsvara vad fastighetsägarna frivilligt hade avtalat om 
utan hot om tvång. Hur innebörden av ”normal” ska tolkas är dock inte klarlagt, men det torde 
vara fråga om någon typ av objektiv situation och inte det specifika fallet som ligger till grund 
för ersättningsnivån.19 

 
Kalbro och Sjödin (1993) ställer i sin analys av vinstfördelning vid fastighetsreglering, som 
tillämpar samma ersättningsbestämmelser som anläggningslagen, frågan varför tvångsregler 
fordras när utgångspunkten är att efterlikna frivilligfallen:  
 

”Om frivillighet är ledstjärnan uppenbarar sig direkt en fråga. Varför tar inte lagstiftaren ste-
get fullt ut och avskaffar möjligheten till tvångsmässig fastighetsreglering? Därigenom skulle 
ju enbart de fastighetsregleringar genomföras där parterna är överens. Samtliga regleringar 
skulle baseras på frivillighet. Att tvångsreglerna bibehålls måste betyda, att det finns ”onor-
mala” fall som legitimerar reglerna.” (Kalbro & Sjödin, 1993 s. 65) 

 
Frågan besvaras senare med argumentet att tvångslagstiftning är nödvändig för att förhindra 
att ”onormala” fastighetsägare förhindrar att totalekonomiskt önskvärda markanvändningar 
kommer till stånd. Kalbro och Sjödin (1993, s. 66) lyfter framförallt fram två typer av situat-
ioner där ersättningsanspråk från ”onormala” fastighetsägare kan förhindra totaltekonomiskt 
motiverade förändringar av fastighetsstrukturen:20  
                                                      
19 Att det torde vara en objektiv och typiserad situation har att göra med att parterna ofta inte är överens 
när LM tar beslut i ersättningsfrågan, dvs. det skulle i det enskilda fallet när LM fattar beslut inte vara 
möjligt att nå en frivillig överenskommelse.  
20 Samma resonemang torde vara gällande för anläggningar enligt anläggningslagen.  
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x Situationer där upplåtande fastighetsägare har ”onormalt” höga reservationspriser21 

för sin fastighet. Detta skulle hindra varje ”normal” fastighetsägare från att få tillgång 
till marken då ersättningsanspråken blir för höga i förhållande till värdeökningen för 
tillträdande fastighet.  

 
x Situationer där upplåtande fastighetsägare utnyttjar sin monopolsituation och kräver 

en oskäligt hög ersättning för att upplåta sin mark.  
 
Dessa två situationer ska alltså inte ligga till grund för att bestämma ersättningen. Ett stort 
problem återstår dock att ta ställning till: hur ska man tolka innebörden av ”normal” frivillig 
överlåtelse på ett objektivt godtagbart sätt och vad är egentligen en ”skälig” ersättning? 

4.2 Vad är en skälig ersättning? 
 
Vad som är en skälig ersättningsnivå eller fördelning av en vinst är inte helt självklart. Om en 
grupp människor tillfrågas vad de anser som skäligt är ett troligt scenario att en relativt stor 
spridning återfinns i svaren (jmf. Kahneman, 2011). Att det finns olika uppfattningar om vad 
som är en skälig ersättning eller vinstfördelning kan härledas från att människor har olika 
uppfattningar och karaktär gällande t.ex. etiska preferenser, kulturella skillnader, ideologi etc 
(jmf. Sjödin m.fl., 2011 s. 158). Dessa skillnader torde även föreligga hos förrättningslantmä-
tare som ska fatta beslut om vilken ersättningsnivå som ska anses vara skälig i det enskilda 
fallet. Det föreligger alltså vissa svårigheter att på ett objektivt godtagbart sätt översätta lag-
stiftarens krav på att ersättningen ska vara skälig till en praktisk förrättningssituation.  

Kalbro och Sjödin (1993 s. 52) menar att svårigheterna med att översätta lagstiftarens krav 
om skälighet i en praktisk situation, till en viss del, kan överbryggas genom en ökad generell 
förståelse av olika rättviseaspekter. Författarna gör därför en genomgång av flera centrala mo-
ralfilosofiska teorier som behandlar olika infallsvinklar av vad rättvisa innebär. En kort redo-
görelse av de för arbetet mest intressanta teorierna kommer därför göras nedan.22 Där det är 
möjligt kommer, med visst stöd från Kalbro och Sjödins tankar, ett försök göras att applicera 
teorierna på situationer som rör anläggningsåtgärder.  
 
Utgångspunkt: Likabehandling 
 
En utgångspunkt i rättvisefrågor är begreppet likabehandling. Den grekiske filosofen och ve-
tenskapsmannen Aristoteles formulerade följande regel för vad som är rättvisa:  
 

”Lika situationer skall behandlas lika och olika situationer skall behandlas olika.” (Från Kalbro 
och Sjödin, 1993 s. 53) 

 

                                                                                                                                                        
 
21 En fastighetsägares reservationspris beskrivs av Werin (1978) som det pris en fastighetsägare skulle 
vara villig att sälja sin fastighet för om inget hot om expropriation eller tvång förelåg. Werin menar 
vidare att reservationspriset oftast är högre än marknadsvärdet då reservationspriset även innehåller 
subjektiva värden som endast kan tillgodogöras av fastighetsägaren.  
22 För en fördjupad genomgång av olika rättviseteorier hänvisas till den nämnda boken av Kalbro och 
Sjödin (1993) och även Kalbro (1988 kap. 3) som mer utförligt behandlar rättviseområdet.  
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Ett problem med denna generella princip är att den inte säger något om vilka typer av situat-
ioner som ska anses vara lika eller hur situationer som är olika ska bemötas för att uppnå rätt-
visa (Kalbro och Sjödin, 1993 s. 53). Innebörden av likabehandlingsprincipen är istället att 
den statuerar att vi ska handla konsekvent efter på förhand uppställda regler om rättvisa ska 
kunna uppnås.  

Kalbro och Sjödin menar att ersättningsbestämmelserna som blir gällande vid marköverfö-
ringar (och anläggningsåtgärder) uppfyller detta krav eftersom förarbetena stadgar att ersätt-
ningen ska vara skälig och motsvara en ”normal” frivillig överlåtelse. Författarna menar dock 
att liknande fall eller situationer ändå kan komma att behandlas olika eftersom det föreligger 
praktiska tillämpningsproblem när reglerna ska omsättas i verkligheten.  

Detta förhållande torde även föreligga vid anläggningsförrättningar; olika förrättningar 
med liknande förutsättningar kan potentiellt komma att behandlas olika beroende av hur för-
rättningslantmätaren i det aktuella fallet väljer att tolka lagstiftarens krav om skälighet och 
”normal” frivillig överenskommelse.  
 
Rättvisa i förhållande till proportionalitet 
 
Rättvisa kan uttryckas genom ett på förhand uppställt kriterium som baseras på proport-
ionalitet. För en vinst som uppstår genom t.ex. en anläggningsförrättning skulle detta kunna 
ske genom att totala vinsten beräknas för att sedan fördelas genom något proportionalitetskri-
terium som anses som rättvist (jmf. Kalbro och Sjödin, 1993 s. 54).  

Kalbro och Sjödin anger tre olika proportionalitetskriterier som potentiellt kan anses vara 
rättvisa när en vinst som uppstått som en följd av förändrad markanvändning: produktivitet, 
uppoffring och risktagande.23  
 
Produktivitetkriteriet 
 
Ett proportionalitetskriterium i förhållande till fastigheternas produktivitet skulle enligt Kal-
bro och Sjödin (1993 s. 54) kunna vara 1) att den som tar initiativ till en förändrad markan-
vändning erhåller hela vinsten; 2) att vinsten delas lika då samtliga berörda fastigheters med-
verkan är lika nödvändig; 3) att vinsten fördelas i relation till respektive fastighets värdeför-
ändring och 4) att vinsten fördelas i relation till den areal som respektive fastighet bidrar med 
för att genomföra åtgärden.  
 
Uppoffringskriteriet 
 
Ett proportionalitetskriterium sett till uppoffring skulle vid en åtgärd om förändrad markan-
vändning kunna vara att den som avtvingas någon del av sin fastighet ska erhålla en större 
andel av vinsten (Kalbro och Sjödin, 1993 s. 55). Författarna anlägger ett synsätt där den som 
avtvingas mark eller drabbas av en inskränkning på sin fastighet gör den största uppoffringen, 
vilket med uppoffringskriteriet skulle motivera att denne erhåller en större andel av vinsten. 
Vid en anläggningsåtgärd skulle det med detta perspektiv innebära att upplåtande fastighet 
ska erhålla en större andel av den uppkomna vinsten eftersom denne de facto avstår mark för 
anläggningen, vilket inte deltagande fastigheter gör.  

 

                                                      
23 Kriteriet risktagande får anses svårare än övriga två att tillämpa för arbetets område. Vi konstaterar 
därför enbart att det existerar.  
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Max- och miniminivåer 
 
En rättvis fördelning skulle kunna baseras på olika typer av nivåer som inte får under respek-
tive överskridas (Kalbro och Sjödin, 1993 s. 57). Vid en anläggningsförrättning skulle dessa 
nivåer kunna ses som att ersättningen aldrig får vara lägre än marknadsvärdeminskningen för 
upplåtande fastighet och aldrig högre än värdeökningen för deltagande fastigheter. Om ersätt-
ningen avviker från någon av dessa nivåer uppstår förlust åt något håll, vilket i så fall kan ses 
som en orättvis fördelning.24 Vart i intervallet mellan värdeminskning och värdeökning som 
ersättningen ska ligga är dock svårare att svara på enligt denna rättviseprincip.  
 
Rawls teori om rättvisa 
 
Rawls (1971) har utvecklat en rättviseteori som baseras på hur en grupp individer skulle välja 
att utforma ett samhälles grundläggande rättviseprinciper genom t.ex. institutioner, lagstift-
ning, välfärdsfördelning etc., om dessa befann sig bakom vad Rawls benämner ”okunnighet-
ens slöja”.25 När individerna befinner sig bakom okunnighetens slöja vet dessa inte vilken 
samhällsposition eller förutsättningar man kommer ha i det ”verkliga livet”, t.ex. om man är 
fattig, sina utbildningsmöjligheter, sin sociala bakgrund etc. Utifrån dessa förutsättningar ska 
gruppen med individer utforma och komma överens om ett s.k. socialt kontrakt där samhällets 
spelregler finns uppställda. Rawls menar att individerna med dessa förutsättningar kommer 
komma överens om att utforma samhället på ett sätt så att en jämlik fördelning uppnås ef-
tersom individerna inte vet vilken position man senare kommer befinna sig i. Rawls menar 
dock att individerna kommer acceptera en ojämlik fördelning om den ojämlika fördelningen 
gynnar de individer som befinner sig i samhällets sämsta position.  

Kalbro och Sjödin (1993 s. 59) applicerar Rawls rätteviseteori till en marköverföringssitu-
ation. Författarna menar att om fastighetsägarna, bakom okunnighetens slöja, ska avtala om 
en vinstfördelningsregel så kommer dessa komma fram till att likadelning av vinsten är det 
mest rättvisa. Detta eftersom fastighetsägarna inte vet om de kommer avstå eller erhålla mark 
eller om de ens kommer drabbas av en fastighetsreglering. Det finns av denna anledning inga 
motiv att på ett särskilt sätt gynna avträdaren eller tillträdaren av marken.  

Ett liknande synsätt, likt Kalbro och Sjödins, skulle kunna appliceras för en anläggnings-
åtgärd. Fastighetsägarna vet inte om de kommer upplåta mark eller vara deltagande fastighet i 
en anläggning. Av denna anledning skulle en vinstfördelningsregel enligt Rawls teori vara att 
alltid dela vinsten lika även vid en anläggningsåtgärd då det inte finns någon anledning att 
gynna någon av parterna.  

 
Nozicks teori om rättvisa 
 
Nozick (1974) menar att rättvisa enbart kan baseras i termer av individuell frihet. Detta syn-
sätt innebär att varje individ har rätt till sin egendom och att en rättvis fördelning enbart kan 
uppnås genom frivilliga avtal (Kalbro och Sjödin, 1993 s. 59). Lagstiftning för att tvångsvist 
ianspråkta en fastighet eller del av fastighet för t.ex. infrastruktur är enligt detta synsätt inte 
rättvist eftersom det inskränker ägarens individuella frihet att förfoga över egendomen. En 
rättvis omfördelning av resurser i samhället, t.ex. rätt till en anläggning på en annan individs 
fastighet, kan alltså enbart ske genom frivilliga avtal.  

                                                      
24 Jmf. jämkningsregeln i FBL som stadgar att förlust inte får uppstå åt något håll. 
25 Mer känt som ”The veil of ignorance”.  
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Om Nozicks synsätt appliceras på anläggningsåtgärder skulle dessa enbart vara rättvisa för 
de fall upplåtande och deltagande fastigheters ägare kan komma överens om villkoren för åt-
gärden. Dvs. för de fall där parterna inte kan komma överens ska inte anläggningen kunna 
inrättas tvångsvist. Med andra ord skulle det enligt detta synsätt innebära att AL:s tvångsreg-
ler inte borde existera.  

 
Utilitarism 
 
Ett utilitaristiskt synsätt på rättvisa innebär att det handlingsalternativ som maximerar nyttan i 
samhället har företräde framför andra alternativ och därför ska väljas (Kalbro och Sjödin, 
1993 s. 60). Det innebär med andra ord att summan av alla individers nytta ska bli så hög som 
möjligt. Utilitarismen är dock behäftat med en rad praktiska problem; det är i princip omöjligt 
att uppskatta nyttan för olika individer; det är även svårt att uppskatta nyttan av olika fördel-
ningssystem.  

Kalbro och Sjödin (1993 s. 61) gör ett försök att applicera utilitarismens tankar på markö-
verföringar. Man antar att nyttan av en åtgärd motsvarar vinsten som åtgärden ger upphov till. 
Med detta tankesätt behöver man inte tänka på hur fördelningen av vinsten ska ske fastighets-
ägarna emellan eftersom nyttan i samhället maximeras genom att välja det alternativ som 
maximerar vinsten. Det är med andra ord det alternativ där differensen mellan summan av 
värdeökningar och summan av kostnader som söks.  

Ett motargument mot att nyttan av åtgärden är oberoende av föredelningen av vinsten är 
att olika individer kan ha olika nytta, sett på marginalen, av varje extra krona som tilldelas 
individen. Den maximala nyttan kan alltså vara högre vid en viss fördelning jämfört med om 
den sker mer godtyckligt.  

Ett annat motargument, som kanske främst blir aktuellt vid en anläggningsåtgärd, är att det 
hos den upplåtande fastighetens ägare kan uppstå s.k. missnöjeskostnader när denne mot sin 
vilja avtvingas en del av sin fastighet (jmf. Kalbro, 1998 och Michelman, 1967). Genom att 
betala ersättning kan dessa missnöjeskostnader till viss del reduceras, dvs. ersättningen kan 
genom en viss typ av fördelning leda till en högre nyttonivå sett till hela projektet då kostna-
derna i form av missnöje minskar (jmf. Michelman, 1967, s. 1168). Det torde dock även här 
föreligga praktiska svårigheter att omsätta dessa tankesätt i en praktisk situation.  

4.3 Hur kan innebörden av ”normal” frivillig överlåtelse tolkas?  
 
Lantmätarens utgångspunkt när denne ska bestämma ersättningen för ett ianspråktaget om-
råde för en gemensamhetsanläggning är att försöka simulera vilken ersättning som hade blivit 
fallet vid en normal frivillig upplåtelse där upplåtaren inte har ett högt reservationspris samt 
inte utnyttjar sin monopolsituation. Ett angreppssätt för att på ett objektivt sätt kunna upp-
skatta vad en normal frivillig upplåtelse skulle ha genererat för ersättning är att använda em-
piriska studier som undersöker hur någon form av välfärd väljs att fördelas mellan olika per-
soner (jmf. Kalbro & Sjödin, 1993 s. 110). En sådan studie kan ge vägledning gällande vilket 
ungefärligt intervall ersättningen bör ligga inom sett till lagstiftarens utgångspunkt att ersätt-
ningen ska motsvara en ”normal” frivillig överlåtelse.  

Om ett bredare perspektiv på problemet anläggs så finns ett stort antal empiriska studier 
som undersöker hur en grupp människor väljer att fördela någon form av välfärd sinsemellan.  
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Ett experiment som genomförts i ett stort antal studier är när två personer ska dela på en 
summa pengar, t.ex. 100 kronor.26 Förutsättningarna i experimentet är att person A får 100 
kronor att dela med person B. A ger ett bud till B som ligger i intervallet 1-100 kronor. Om B 
accepterar A:s bud motsvarar fördelningen av pengarna budet; om B inte accepterar budet får 
varken A eller B några pengar. Ekonomisk teori gällande rationalitet menar att A vill tjäna så 
mycket som möjligt och därför ger ett bud på 1 krona, vilket B kommer acceptera eftersom 
denne är i en bättre position än innan erbjudandet. Empiriska studier visar dock att bud som 
ligger under 30 % av totala beloppet som ska fördelas i princip alltid förkastas av mottagaren 
(se t.ex. Oosterbeek m.fl., 2004 s. 171; Zamir, 2000 s. 2). Majoriteten av de bud som accepte-
ras ligger istället i genomsnitt runt 30-40 % av totala beloppet. Dvs. är budet ”för lågt” upp-
fattas det inte som rättvist av mottagaren, som då hellre ser att ingen får några pengar än att 
det sker en i mottagarens synvinkel orättvis fördelning. Experimenten indikerar liknande för-
delningar även för väsentligt högre belopp som fördelas mellan två parter.27 

 
Om tankesättet och utfallet från ovan experiment översätts och appliceras på en anläggnings-
åtgärd, som genererar en vinst som ska fördelas, är ett hypotetiskt och tänkbart scenario att 
den upplåtande fastighetens ägare inte skulle acceptera en ur dennes synvinkel för låg andel 
av den uppkomna vinsten från anläggningen. Man ser hellre att ingen anläggning kommer till 
stånd än att man får en låg eller ingen andel av vinsten. Det går dock inte att utifrån ovan be-
skrivna experiment att ange hur stor andel av vinsten som upplåtande fastighets ägare ska er-
hålla vid en anläggningsåtgärd. Experimenten torde dock kunna ge en viss fingervisning gäl-
lande hur individer kan tänkas resonera när en vinst eller välfärd ska fördelas individerna 
emellan.28  

Studier som mer specifikt undersöker hur en vinst ska fördelas vid förändrad markanvänd-
ning är färre till antalet. Det finns dock några av särskilt intresse för förevarande arbete, vilka 
ska redogöras för nedan.  

4.3.1 Studier som undersöker frivilliga överenskommelser vid marköverföring 
 
Tenkanen (1984) undersöker vilket pris som betalades vid frivilliga försäljningar av uppgrun-
dade markområden i Finland. Dessa landremsor överfördes, med stöd av frivilliga avtal, ge-
nom fastighetsreglering till fastigheter som var tänkta för bebyggelse.  

Tenkanen drar utifrån sin empiriska studie bl.a. följande slutsatser: 
 

x Om arealen av landremsan var nödvändig för att fastigheten skulle kunna bebyggas 
betalades i genomsnitt ett pris per kvadratmeter som motsvarade den nya tomtens ge-
nomsnittliga värde, dvs. värdet av den nya tomten delat med arealen av den nya tom-
ten.29  

 

                                                      
26 Detta experiment brukar kallas ”Ultimatum bargaining game”. Se t.ex. Güth m.fl. (1982 s. 367)  
27 I ett experiment skulle $100 fördelas. Utfallet låg i ungefär samma intervall (30-40 %) som för $10 
(eller cirka 100 kronor som det översätts till svenska förhållanden). Se Perloff (2014 s. 494). 
28 Sjödin m.fl. (2011 s. 19) som också gör en referens till experimentet Ultimatum bargaining game, 
menar att upplåtande fastighets ägares krav på storleken av vinstandelen beror av vem köparen är, vad 
den utökade fastigheten ska användas till och hur stor vinst deltagande fastigheter erhåller. Med andra 
ord föreligger en större komplexitet och fler aspekter som måste vägas in när en vinst ska fördelas som 
en följd av förändrad markanvändning än fallet när det enbart är en summa pengar som i Ultimatum 
bargaining game. 
29 Dvs. samma princip som genomsnittsvärdeprincipen bygger på; varje kvadratmeter anses vara lika 
mycket värd för att bebyggelse ska komma till stånd. Jmf Kalbro och Sjödin (1993 s. 75).  
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x Om den mottagande fastigheten kunde bebyggas oavsett om landremsan överfördes 
eller inte, dvs. den tillföra marken var inte nödvändig för att bebyggelse skulle tillå-
tas, betalades i genomsnitt ett pris motsvarande 30-50 % av den nya tomtens genom-
snittliga värde.30  

 
Kalbro och Lind (2007 s. 16) har gjort en vidare analys av den data som Tenkanen baserade 
sin studie på och konstaterar att upplåtande fastighets andel av vinsten ligger i intervallet 0 till 
50 %, där den genomsnittliga vinstandelen till säljaren var 27 %.   

I den nämnda artikeln av Kalbro och Lind (2007 s. 7) presenteras även resultat från en stu-
die utförd av författarna där man genom förhandlingsexperiment försöker efterlikna vilken 
ersättning två personer kommer överens om vid frivilliga överlåtelser av markområden. Del-
tagarna i experimentet skulle – via olika typfall av marköverföringar – dela på en hypotetisk 
vinst som uppstått till följd av en förändrad markanvändning. Utfallet av förhandlingen om-
sattes sedan i ”riktiga pengar” där deltagarna kunde erhålla mellan 0-100 kr.  

Studien genomfördes genom att en grupp studenter slumpvis delades in i två grupper; en 
grupp av ”köpare” och en grupp av ”säljare”. Dessa grupper placerades i två olika rum. För-
handlingar genomfördes sedan genom handskrivna textmeddelanden utan att personerna som 
förhandlade visste identiteten på den andra förhandlingsparten. Maximalt fyra rundor av för-
handlingar gjordes. Om en överenskommelse uppnåddes inom ramen för dessa rundor fick 
deltagarna en summa pengar motsvarande den procentuella andel av den hypotetiska vinsten 
som överenskommelsen motsvarade för respektive deltagare.31 Om ingen överenskommelse 
kunde uppnås fick ingen av deltagarna några ”riktiga pengar” att dela på. Ingångsvärdena i 
experimenten beskrivs i tabell 1 medan resultaten från experimenten presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 1. Ingångsvärden från förhandlingsexperiment.32  
 

 
 
Tabell 2. Resultat av förhandlingar om marköverföring.33  
 

 

                                                      
30 Detta brukar i svenska sammanhang anses motsvara marginalvärdet (20-50 %) av en fastighets ge-
nomsnittsvärde när fastigheten avstår en markremsa i kanten av sin fastighet. Jmf. Sjödin m.fl. (2011 s. 
117).  
31 Om exempelvis köparen av marken lyckades erhålla 60 % av den hypotetiska vinsten fick denne 60 
% av 100 kr. Den student som var köpare fick alltså 60 kr och den som var säljare 40 kr i detta exemp-
lifierade fall.  
32 Från Kalbro och Lind (2007 s. 12). 
33 Från Kalbro och Lind (2007 s. 13). 

Fall
Areal från säljaren 

(kvm)
Areal från köparen 

(kvm)
Värde före        

säljare
Värde före       

köpare 
Värde av den 

utökade fastigheten
1 1000 1000 25 000 kr               100 000 kr             225 000 kr             
2 1750 250 60 000 kr               15 000 kr               175 000 kr             
3 500 1500 50 000 kr               50 000 kr               200 000 kr             
4 250 750 5 000 kr                 250 000 kr             300 000 kr             

Fall Antal överenskommelser Vinstandel till säljaren Standardavvikelse 99 % konfidensintervall
1 51 0,43 0.12 0.39-0.47
2 23 0,65 0.10 0.60-0.70
3 44 0,44 0.10 0.40-0.48
4 61 0,49 0.14 0.45-0.53
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Från tabell 2 kan vi se att den part som avstår mark, dvs. säljaren, i de fyra typfallen får en 
andel av vinsten som ligger i intervallet 43-65 %. En intressant jämförelse, som görs i figur 8, 
visar resultatet som hade blivit fallet om genomsnittsvärdeprincipen, som är den metod som 
enligt praxis ska användas för att bestämma ersättningen i dessa fall, istället hade tillämpats 
för fall 1-4. 
 

 
 

Figur 8. Jämförelse mellan förhandlingsexperimenten och genomsnittsvärdeprincipen.34 
 

Det finns några intressanta noteringar som kan göras utifrån jämförelsen i figur 8. En är att 
utfallet från förhandlingsexperimenten för alla fyra fall avviker från den av rättspraxis till-
lämpliga genomsnittsvärdeprincipen.  

I fall 3 och 4 blir jämkningsregeln tillämplig när genomsnittsvärdeprincipen tillämpas. 
Dvs. i fall 3 får säljaren ingen del av vinsten och i fall fyra hela vinsten. Som det går att se i 
figur 8 avviker genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivåer från utfallet av förhandlingsex-
perimenten.  

Av särskilt stort intresse är fall 4, som bygger på det tidigare beskrivna Lagnöfallet (NJA 
1989 s. 431). Ersättningsbeloppet i rättsfallet jämkades ner till marknadsvärdeökningen för 
tillträdande fastigheter så att avträdaren erhöll hela värdeökningen. I förhandlingsexperimen-
ten blev den genomsnittliga ersättningen för fall 4, som bygger på Lagnöfallet, i genomsnitt 
nästan hälften av den ersättningsnivå som domstolen ansåg vara skälig.35 Dvs. avträdaren er-
höll inte hela värdeökningen från marköverföringen.  

Med beaktande av resultaten från förhandlingsexperimenten och Tenkanens undersökning 
ifrågasätter därför Kalbro och Lind (2007 s. 16) om genomsnittsvärdeprincipen, för jämk-
ningsfallet där avträdaren erhåller hela vinsten, överensstämmer med förarbetenas uttalande 
om att ersättningen ska motsvara den som blivit fallet vid en normal frivillig överlåtelse.36  

 
 

                                                      
34 Se Kalbro och Lind (2007 s. 13) för en fördjupad jämförelse. 
35 Se Kalbro och Lind (2007 s. 13) som för ett utförligt resonemang kring rättsfallet i förhållande till 
förhandlingsexperimenten.  
36 En jämförelse kan även göras med utfallen i Ultimatum bargaining game som beskrevs ovan. Det 
torde utifrån dessa studier vara tveksamt om någon individ vid en frivillig överenskommelse skulle 
acceptera att inte få någon vinstandel.  
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4.3.2 Studier som undersöker upplåtelse av servitut 
 
Trefzger och Munneke (1998) har i en spelteoretisk modell, som bygger på ekonomisk teori, 
härlett hur en vinst som uppkommit till följd av ett servitut fördelas mellan ingående fastig-
heter. Slutsatsen som dras av de prövade modellerna är att den uppkomna vinsten kommer 
fördelas lika mellan de ingående parterna. Parterna tillämpar alltså likadelning som metod.  

Ett centralt antagande i modellen är att parterna antas vara symmetriska. Detta antagande 
innebär att det inte är några skillnader mellan parterna gällande t.ex. preferenser, förhand-
lingsstyrka etc. Just pga. att parterna är jämstarka och har samma preferenser kommer de för-
dela vinsten lika mellan varandra.  

Kalbro och Lind (1999; 2007) ifrågasätter om denna symmetri, som Trefzger och Mun-
neke antar i sin modell, verkligen föreligger i verkligheten. Man har genomfört liknande för-
handlingsexperiment som de som redogjordes för ovan, men istället för marköverföringar an-
vänt olika typer av servitutsupplåtelser och analyserat vilken andel av vinsten den upplåtande 
fastighetens ägare erhåller. De empiriska resultaten från Kalbro och Linds studie visar att 
vinstfördelningen signifikant avviker från likadelning på en 99 % signifikansnivå. Man visar 
även att vinstfördelningen skiljer sig åt beroende av om ”köparen” av servitutet är en privat-
person, en kommun eller en kommersiell aktör, där upplåtaren erhöll högre andel av vinsten i 
fallet med en kommersiell aktör.  

Kalbro och Lind (1999 s. 496) menar att avvikelsen från likadelning i experimenten kan 
förklaras av att parterna är asymmetriska, dvs. inte jämställda. Asymmetri kan t.ex. uppstå 
genom skillnader i etiska preferenser, tvärkulturella skillnader och ett egenintresse att erhålla 
så hög andel av vinsten som möjligt. Resultaten från Kalbro och Linds (1998; 2007) förhand-
lingsexperiment presenteras i tabell 3 nedan. Förhandlingarna gällde bildande av servitut för 
antingen väg eller va-ledning för fastigheter där ägaren antogs vara en privatperson.  
 
Tabell 3. Vinstandel till säljaren vid förhandlingsexperiment vid servitutsbildning.37  
 

 
 
Som nämndes prövade experimenten även andra fall för att undersöka om det förelåg någon 
skillnad beroende av vem köparen av servitutet var. Man ändrade förutsättningarna så att kö-
paren i ett fall var en kommun som behövde ett servitut för ett allmänt ändamål. Detta jäm-
fördes sedan med ett fall med enda skillnaden att köparen istället för en kommun var ett stort 
kommersiellt och vinstdrivande företag. Resultaten presenteras i tabell 4 nedan.   
 
Tabell 4. Jämförelse av vinstfördelning vid servitutbildande med olika typer av huvudman för härs-
kande fastighet.38  
 

 
                                                      
37 Se Kalbro och Lind (2007 s. 16) för närmare beskrivning av de olika fallen och resultaten. 
38 Se Kalbro och Lind (2007 s. 18) för närmare beskrivning av dessa fall. 

Fall Vinstandel till säljaren Standardavvikelse Konfidensintervall (99 %)
1 0,34 0.15 0.28-0.40
2 0,29 0.13 0.21-0.37
3 0,36 0.13 0.26-0.46

Genomsnitt 0,33 0.15 0.29-0.37

Fall Vinstandel säljaren Standardavvikelse Konfidensintervall (99 %)
Kommun 0,38 0.18 0.29-0.47

Kommersiell aktör 0,47 0.20 0.38-0.56
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Resultaten indikerar att upplåtande fastighet erhåller en högre andel av vinsten när köparen är 
en kommersiell aktör istället för någon som representerar det allmänna eller en privatperson. 
Dock var antalet överenskommelser få till antalet (11 respektive 14) vilket gör att resultaten 
inte är statistisk signifikanta. Kalbro och Lind menar dock att resultaten ändå ger en viss indi-
kation av att en skillnad kan föreligga beroende av huvudman för servitutet, men att vidare 
studier måste genomföras för att säkerställa om ett samband verkligen föreligger.  

4.3.3 Sammanfattning och diskussion gällande skälig ersättning och ”normal” 
frivillig överlåtelse 

 
Vad som är en ”normal” frivillig överlåtelse får fortsatt anses vara tämligen oklart. I en spel-
teoretisk värld där parterna är symmetriska delas vinsten lika. Verkligheten är dock ofta mer 
komplex och likadelning av en vinst som uppstått som en följd av förändrad markanvändning 
torde vara mer sällan förekommande sett bl.a. till studierna av Tenkanen samt Kalbro och 
Lind.  

Vidare, trots att samtliga av dessa studier undersöker olika typer av förändrad markan-
vändning får det ändå anses svårt att på ett godtagbart sätt tillämpa resultaten i en verklig si-
tuation, t.ex. i en anläggningsförrättning. Vi vet inte helt säkert om resultaten överensstämer 
med verkligheten. Resultaten får dock ändå anses ge en viss fingervisning om vad som kan 
vara en ”normal” frivillig överlåtelse.  

Gällande vad som i sammanhanget är en skälig, eller om man så vill, rättvis ersättning, får 
även det anses vara oklart. Studierna ovan i kombination med de redovisade rättviseteorierna 
ger dock en viss ”känsla” för vilka argument som skulle kunna användas för en viss metod 
eller fördelning.  

 
Hur vinstfördelningen sker i praktiken är dock beroende av vilket argument som anses mest rättvist 
för en viss situation. Fördelningen kan komma att skilja sig väsentligt beroende av vilken rättvise-
princip som används. Om t.ex. proportionalitet väljs som kriterium för rättvisa finns olika synsätt på 
detta. Är det mest rättvist att den som drabbas av intrånget och som gör den största uppoffringen 
ska ha en högre vinstandel, eller är det istället mest rättvist att den som bidrar till största värdeför-
ändringen, ofta deltagande fastigheter, tilldelas en högre vinstandel? I det tidigare refererade 
Lagnöfallet ansåg både HD och LM att avträdaren gjorde den största uppoffringen och därför skulle 
erhålla hela värdeökningen. Frågan är om samma kriterium även kan användas för gemensamhets-
anläggningar?  

 
En potentiell risk, som beskrevs tidigare, är att liknande fall kan komma att behandlas olika i 
ersättningshänseende beroende av hur förrättningslantmätaren väljer att tolka bestämmelserna 
för de fall där det inte finns en på förhand given metod som har företräde framför en annan. 
Vad som är att anse som skäligt torde kunna variera relativt mycket mellan olika förrättningar 
beroende av förrättningslantmätarens egna åsikter och ställningstaganden i frågan. I slutändan 
är det just denne som ska fatta beslut hur en viss metod ska tillämpas och hur vinsten ska för-
delas i det enskilda fallet. Dessa frågor återkommer och diskuteras mer utförligt i arbetets se-
nare kapitel.  
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5 Vinstfördelning vid anläggningsförrättningar – tillämpning i 
praktiken 

 
I arbetets lagstiftnings- och teoridel redogjordes för olika metoder som kan tillämpas när en 
uppkommen vinst ska fördelas vid en anläggningsåtgärd. Följande avsnitt kommer redogöra 
för hur dessa på förhand potentiellt användbara metoder omsätts och tillämpas i LM:s prak-
tiska verksamhet.  

Den empiriska data som kapitlet utgörs av har inhämtats från förrättningsakter upprättade 
av LM. Akterna har kommit till kännedom för arbetet genom sökning i LM:s arkivdatabas. En 
avgränsning gjordes till att enbart söka akter som berör anläggningsåtgärder i Stockholms 
respektive Värmlands län mellan åren 2000-2016. För dessa två län fanns totalt cirka 8000 
akter som har undersökts. Av dessa 8000 akter har LM tagit officialbeslut i ersättningsfrågan 
baserat på en egen eller sakkunnigs värdeutlåtande i cirka 100 fall.  

Utöver dessa 100 akter har ytterligare ett tiotal akter hittas via examensarbeten som under-
sökt anläggningsförrättningar. Totalt har alltså cirka 110 akter använts som underlag för att 
undersöka hur vinstfördelning tillämpas i praktiken.  

Följande två kapitel har flera syften. Ett första syfte är att visa vilka metoder som före-
kommer i LM:s praktiska verksamhet när en viss typ av anläggning inrättas. Ett andra syfte är 
visa hur frekvent en viss metod är för en viss typ av anläggning. Ett tredje syfte är att redo-
göra vilka motiv eller argument som LM angett när man valt att tillämpa en viss metod eller 
en viss ersättningsnivå.  Ett fjärde syfte är att, för de fall där det är möjligt, redogöra för hur 
stor andel av vinsten upplåtande fastighets ägare erhåller.  

Som beskrevs i tidigare avsnitt är genomsnittsvärdemetoden för flera typer av åtgärder en 
huvudmetod när ersättning och vinstdelning ska bestämmas. När det gäller vägar för bostads-
ändamål, framförallt utanför detaljplanelagt område, finns dock ett undantag; om vägen är 
”lång” leder genomsnittsvärdemetoden till en oskälig ersättningsnivå varför någon annan me-
tod istället ska tillämpas. Kapitlet syftar därför även till att, gällande vägar för bostadsända-
mål, göra en sammanställning för att visa på om det finns någon systematik hos LM när en 
väg är att klassa som ”lång” eller ”kort”.  

5.1 Vilka metoder för att bestämma ersättning och fördela vinsten har 
tillämpats vid anläggningsförrättningar?  

 
En kartläggning av tillämpade metoder för respektive typ av anläggning visas i tabell 5. Som 
kan utläsas från tabellen har samtliga metoder som redogjorts för i arbetets teoridel förekom-
mit minst en gång för någon typ av anläggning.  

 
Tabell 5. Tillämpade ersättnings- och vinstfördelningsmetoder i LM:s praktiska verksamhet. 
 

 

Metod

Genomsnitts
värde-

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värdeföränd-
ring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Väg bostadsändamål X X X X X X X X

Skogsbilväg X X X
Övrigt ändamål väg X X

Breddning väg X X X
Brygga X X X X X X

VA-anläggning X X X X X X X
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I genomgången av förrättningsakterna hittades två metoder som inte redogjorts för tidigare i 
arbetet; direktuppskattning av vinstandel till upplåtande fastighets ägare samt en ”skälig” an-
del av den beräknade vinsten.39  
 

Direktuppskattning är en vinstfördelningsmetod som påminner om ersättning med råge. LM:s mo-
tivering när man väljer att direktuppskatta en andel av vinsten skiljer sig dock något jämfört med 
råge. Inte sällan när en direktuppskattning används som metod konstaterar LM att ”värdeökningen 
är betydande” för deltagande fastigheter och marknadsvärdeminskningen är ”liten” för upplåtande. 
Utifrån detta resonemang direktuppskattas sedan en andel av vinsten som förrättningslantmätaren 
anser är ”skälig”.  

Den andra metoden som tillämpas i praktiken och som inte redogjorts för tidigare i arbetet är att 
LM beräknar totala vinsten av en anläggning för att sedan fördela den efter vad förrättningslantmä-
taren anser är ”skäligt”.  

Båda dessa ”nya” metoder kommer att exemplifieras nedan genom fall från förrättningsakter 
tillsammans med de andra, mer ”etablerade” metoderna, som arbetet tidigare redogjort för.  

5.2 Väg för bostadsändamål – exempelfall, metod och motiv till vald me-
tod 

 
Som visas i tabell 6 har samtliga vinstfördelningsmetoder förekommit i LM:s praktiska verk-
samhet när väg för bostadsändamål inrättats.  
 
Tabell 6. Ersättnings- och vinstfördelningsmetoder vid utfartsväg för bostadsändamål. 
 

 
 
Genomsnittsvärdeprincipen I40  
 
Gemensamhetsanläggning för väg inrättas i Värmdö kommun. Vägen är ca 350 meter lång 
och 3 meter bred, ca 1000 kvm tas i anspråk. Ändamålet med vägen är att möjliggöra för bo-
stadsfastigheter att kunna ta sig till och från sin fastighet ut till en landsväg. Totalt deltar 16 
fastigheter i anläggningen. Området omfattas ej av detaljplan.  

Genomsnittsvärdeprincipen används för att bestämma ersättningen till de upplåtande fas-
tigheternas ägare. Motiv till vald metod var följande: 
 

”Av förarbetena till FBL framgår att vinstfördelningen bör göras så att resultatet blir skäligt 
och att det skall efterlikna fallet vid frivillig överenskommelse. Enligt väl utarbetad rättspraxis 
har man ansett att den s.k. genomsnittsvärdeprincipen ger ett bra mått på vinstdelning när det 
gäller att tillskapa färdiga tomter eller att utrusta tomter med nödvändiga tillbehör, t.ex. ut-
fartsväg, se NJA 1956 s 603 och 1989 s 431. En tillämpning av genomsnittsvärdeprincipen i 
detta fall innebär att man likställer GA-vägen med vilken annan tomtdel som helst inom de 
deltagande fastigheterna.” (Akt 0120-11/166 s. 155).  

                                                      
39 Båda dessa metoder skulle dock kunna anses vara en variant på ersättning med råge.  
40 Fall 76, aktnummer 0120-11/166 Stockholm. 
 

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Väg bostadsändamål X X X X X X X X
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LM gör alltså bedömningen att den 350 meter långa vägen ska jämställas med tomtmark för 
deltagande fastigheter. Med stöd av rättspraxis tillämpas därför genomsnittsvärdesmetoden.  
Totala ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen till upplåtande fastighets ägare blev för 
detta fall 424 500 kr.   
 
Genomsnittsvärdeprincipen II41 
 
Gemensamhetsanläggning för väg inrättas i Södertälje kommun. Området omfattas av detalj-
plan. Inom detaljplanen bildas en styckningslott som erhållit förhandsbesked för att uppföra 
bostadshus. Dock måste den tilltänka styckningslotten först anordna utfartsväg, vilket inte 
finns i dagsläget, för att bygganden ska kunna uppföras.  

Styckningslottens ägare ansöker därför om att gemensamhetsanläggning för väg ska inrät-
tas över grannfastigheten. Även en grannfastighet ska vara deltagare i ga:n. Vägen är cirka tre 
meter lång och cirka fem meter bred, totalt tas cirka 13 kvm i anspråk.  

Genomsnittsvärdeprincipen används för att bestämma ersättning inklusive vinstdelning. 
Motivet till metodval var följande:  
 

”Ersättningen ska fastställas enligt den sk genomsnittsvärdeprincipen. Genomsnittsvärdeprin-
cipen är en indirekt vinstfördelningsmetod och tanken är att vinsten som uppkommer i och 
med att avstyckningen möjliggörs ska fördelas på ett skäligt sätt. Eftersom Formningen 8 
[upplåtande fastighet] bidrar till värdeökningen genom att upplåta mark till infart ska Form-
ningen 8 ha del av vinsten” (Akt 0181K-9/2009 s. 10) 

 
Genomsnittsvärdeprincipen III42 
 
Gemensamhetsanläggning för väg inrättas i Österåkers kommun. Fyra fastigheter för bostads-
ändamål är deltagande i anläggningen. Fastigheterna saknar utfartsmöjlighet till allmän väg. 
Vägen är cirka 80 meter lång och fyra meter bred. Totalt ianspråktas 316 kvm. Området om-
fattas ej av detaljplan. 

Genomsnittsvärdeprincipen används för att beräkna ersättningen till upplåtande fastighet-
er. Som motiv till den valda metoden hänvisar man till NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431. 
Ett genomsnittligt råtomtvärde för de fyra i anläggningen ingående fastigheterna bedöms till 
400 kr/kvm. Total ersättning till upplåtande fastigheters ägare blev 126 400 kr (316*400).  

Ersättningsbeslutet överklagas dock av en av de upplåtande fastigheternas ägare.43 FD 
menar att det synsätt som används i rättsfallen som LM hänvisat till inte är tillämpbara på ak-
tuellt fall. FD anför:  
 

”Fastighetsdomstolen finner, bl a mot bakgrund av vad som redovisats i NJA 1989 s 431, att 
det inte är självklart att den s k genomsnittsvärdeprincipen är generellt tillämpbar. FBL:s er-
sättningsregler är huvudsakligen konstruerade med tanke på större regleringsföretag inom 
jord- och skogsbruksområden. I praktiken har de dock kommit till användning i ett stort antal 
ensidiga marköverföringar till fastigheter som används – eller skall användas – för enskilt be-
byggande. Huvuddelen av den rättspraxis som finns – och som är relativt entydig – avser såd-
ana marköverföringar av tomtmark inom detaljplan. Ifråga om tomtmark utanför detaljplan är 

                                                      
41 Fall 49, aktnummer 0181K-9/2009 Stockholm. 
42 Fall 54, aktnummer 0117-03/138 Stockholm. 
43 Dennes andel av ersättningen var 102 400 kr.  
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rättspraxis betydligt oklarare. Även här, i de avgöranden som finns, är det huvudsakligen fråga 
om marköverföringar till tomtmark. […] Den nu aktuella åtgärden är av annan karaktär. Det är 
inte fråga om en marköverföring utan om en rättighetsupplåtelse. De upplåtande fastigheterna 
avhänder sig inte marken och de i anläggningen deltagande fastigheterna mottar ingen mark. 
Rättigheten tillkommer inte varje fastighet enskilt utan utövas tillsammans av de fyra fastig-
heterna […] fastighetsdomstolen finner mot den bakgrunden att det inte är uppenbart att HD:s 
ställningstagande i det refererade målet är direkt överförbart på den aktuella situationen. Ge-
nomsnittsvärdeprincipen kan inte anses vara en ersättningsregel utan endast en hjälpregel att i 
vissa fall normalfall avseende tomtbildning åstadkomma en skälig vinstfördelning.” (Mål nr. F 
6738-04 s. 13).  
 

FD menar att värdeförändringarna för upplåtande och deltagande fastigheter ska bestämmas 
och att en direkt vinstfördelningsmetod ska tillämpas istället för genomsnittsvärdemetoden. 
FD väljer likadelning som vinstfördelningsmetod då man menar att detta skulle motsvara en 
normal frivillig överlåtelse. FD:s dom överklagas till Hovrätten som delar FD:s synsätt om att 
likadelning ska tillämpas. Hovrätten bestämmer därför ersättningen, med tillämpning av lika-
delning, till 151 875 kr istället för genomsnittsvärdemetodens belopp om 102 400.  
 
Jämkad genomsnittsvärdeprincip44 
 
En bostadsfastighet i Kils kommun saknar utfartsväg från sin fastighet. Fastigheten kan enbart 
nås med båt. Ägaren ansöker därför dels om servitut enligt 49 § AL för rätt att nyanlägga en 
väg över en annan fastighet, dels att gemensamhetsanläggning ska inrättas för befintlig väg 
från slutet av servitutsvägen fram till allmän väg. Det är alltså fråga om två åtgärder; dels ser-
vitut för utfartsväg, dels bildande av gemensamhetsanläggning för en befintlig väg med två 
deltagande fastigheter för bostadsändamål. Området omfattas ej av detaljplan.  

Servitutsvägen är ca 100 meter lång. Gemensamhetsanläggningens väg är ca 250 meter 
lång. 

I ersättningsutredningen och ersättningsbeslutet görs ingen uppdelning av de olika åtgär-
derna, dvs. de behandlas som en sammanhållen enhet när ersättningen bestäms.  

LM använder genomsnittsvärdeprincipen för att bestämma ersättningen. Dock jämkas det 
genomsnittliga råtomtvärdet ner pga. att LM anser att det i detta fall är fråga om en ”lång 
väg” och att den fastighet som saknar utfartsväg inte ökar tillräckligt mycket i värde om hela 
det genomsnittliga värdet används.45 Motiv till val och tillämpning av metod var följande:  
 

”Säldebråten 1:158 upplåter mark för ny väg och förlorar dessutom sin privata väg och drab-
bas därmed av en marknadsvärdesminskning som skall ersättas. Dessutom skall ägaren ha 
skälig del i den vinst som upplåtelse av ny väg och inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
innebär. […] Samtliga dessa krav får anses bli tillgodosedda genom att den s k genomsnitts-
värdeprincipen tillämpas. […] Eftersom det i aktuellt fall är fråga om en lång utfartsväg fram 
till allmän väg bör noteras att detta inte ökar värdet för resp tomt varför genomsnittsvärdet av 
tomt inklusive utfartsväg därmed bör sättas väsentligt lägre. Genomsnittsvärdet för tomtmark 
inom Säldebråten 1:119 och 1:158 inklusive väg uppskattas till ca hälften av ovan angivna ge-
nomsnittsvärde [65 kr/kvm] eller 30 kr/kvm”. (Akt 1715-00/29 s. 26) 
 

Totala ersättningen till upplåtande fastighets ägare blev 72 000 kr. En intressant notering från 
detta fall är att LM tillämpar ett genomsnittligt råtomtvärde baserat på båda fastigheternas 
                                                      
44 Fall 14, aktnummer 1715-00/29 Värmland.  
45 Fastigheten bedöms dock öka med 100 000 kronor med tillgång till väg.  
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råtomtvärde inklusive väg även i servitutsfallet. Detta som en konsekvens av att båda åtgär-
derna ses som en sammanhållen enhet.  

Ytterligare en intressant notering är att LM jämkar ersättningen ner till 72 000 kr. Hade 
genomsnittsvärdeprincipen tillämpats fullt ut hade ersättningen blivit cirka 140 000 kr. Mark-
nadsvärdeökningen bedömdes till 100 000 kr. Istället för att jämka ersättningen ner till 100 
000 kr, dvs. marknadsvärdeökningen vilket är brukligt när genomsnittsvärdeprincipen tilläm-
pas, bestäms ersättningen till 72 000.  
 
Likadelning46 
 
Servitut för att bygga och använda väg inrättas enligt 49 § AL i Vaxholm kommun. Vägen är 
cirka åtta meter lång och cirka tre meter bred. Totalt ianspråktas 25 kvm. Den härskande fas-
tigheten, som är avsedd för bostadsändamål, saknar permanent utfartsväg. Området omfattas 
ej av detaljplan.  

LM gör först en bedömning av ersättningen enligt genomsnittsvärdemetoden. Ett genom-
snittligt råtomtvärde bedöms till 200 kr/kvm, vilket ger en ersättning om 5000 kr (25*200). 
LM menar dock att genomsnittsvärdeprincipen för detta fall ger en oskäligt låg ersättning till 
upplåtande fastighet då marknadsvärdeminskningen bedöms vara 10 000 kr.  

LM gör då även en uppskattning av värdeökningen för härskande fastighet. Denna bedöms 
till 40 000 kr. Med avdrag för förrättnings- och anläggningskostnader bedöms vinsten vara 10 
000 kr, som man väljer att fördela lika mellan tjänande och härskande fastigheter. Ersättning-
en enligt likadelningsmetoden blev då 15 000 kr (10 000 + 5000).  
 
Som motiv till att likadelning väljs istället för genomsnittsvärdemetoden anges:  
 

”Om alternativ 1 (genomsnittsvärdeprincipen) tillämpas medför det en ersättning på ca 5000 
kr. Alternativ 2 [likadelning] ger en ersättning motsvarande marknadsvärdeminskningen för 
Rindö 3:111 + vinstandel = 10 000 kr + 5000 kr= 15 000 kr. Vid en avvägning mellan alterna-
tiven bedöms alternativ 1 inte ta hänsyn till de speciella förhållanden och olägenheter som 
vägföretaget medför. Alternativ 2 tar mer hänsyn de specifika förhållandena vid intrångsom-
rådet med olägenheten av vägen relativt nära hus och gårdsplan. Ersättningen ska uppgå till 15 
000 kr” (Akt 0187-01/13 s. 33)  

 
Vinstdelning efter värdeförändring47 
 
Servitut för att bygga och använda väg inrättas enligt 49 § AL i Norrtälje kommun. Vägen är 
ca 175 meter lång. Totalt tas 1225 kvm i anspråk. Området omfattas ej av detaljplan. Den 
härskande fastigheten har erhållit förhandsbesked att uppföra bostadsbyggnad på fastigheten. 
Dock måste vägfrågan lösas innan uppförande kan tillåtas då väg till fastigheten inte finns.  

Marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastighet bedöms till 7100 kr. För att kunna 
göra en vinstdelning menar LM att en uppskattning av tillträdarens fastighet med tillgång till 
väg måste göras: 
 

”För att beräkna [vinstandelen] måste värdeökningen för Vettershaga 2:9 uppskattas. Att fas-
tigheten får tillgång till väg är en förutsättning för att en ska kunna bebyggas och värdeök-

                                                      
46 Fall 56, aktnummer 0187-01/13 Stockholm. 
47 Fall 79, aktnummer 0188-13/141 Stockholm. 
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ningen är i princip skillnaden mellan fastighetens värde som åkermark och tomtmark.” (Akt 
0188-13/141 s. 13) 
 

Som vinstfördelningsmetod används vinstfördelning efter värdeförändring. Motiv till metod-
val var följande:  
 

”En metod för att fördela vinsten, som främst tillämpas vid rättighetsupplåtelser, är fördelning 
efter fastigheternas värdeförändring. Det är en lämplig fördelningsmetod att använda i detta 
fall då det handlar om just en rättighetsupplåtelse och det till största delen är ägaren av Vet-
tershaga 2:9 [härskande] som genererar den vinst som uppstår och hon därmed bör få en större 
del av densamma.” (Akt 0188-13/141 s. 14)  

 
Utan tillgång till väg bedöms den härskande fastigheten ha ett marknadsvärde om 44 000 kr. 
När den härskande fastigheten får tillgång till väg bedöms marknadsvärdet till 3 300 000 kr 
eftersom den då erhåller en byggrätt för bostadshus, dvs. en värdeökning om 3 256 000 kr. 
Med avdrag för förrättnings- och anläggningskostnader bedöms vinsten av vägen till 3 103 
900 kr.  

Vinstdelen till upplåtande fastighets ägare med den valda metoden blev 6 754 kr ((7100/3 
263 100) * 3 103 900) eller ca 0,2 % av vinsten. Totala ersättningen till upplåtande fastighets 
ägare blev 13 854 kr inklusive andel av vinsten.  
 
Ersättning med råge I48 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för väg i Värmdö kommun. 16 fastigheter för bostadsän-
damål deltar i anläggningen. Gemensamhetsanläggningen tar i anspråk dels en redan befintlig 
väg som deltagande fastigheter tidigare använt, dels ett nytt område. Majoriteten av delta-
gande fastigheter har dock inte haft någon juridisk rättighet att använda den befintliga vägen. 
Totalt är vägen som anläggningen utgör cirka 1300 meter lång och sex meter bred. Området 
omfattas ej av detaljplan.  

Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastigheter bedöms totalt till 27 825 kr. Som 
vinstfördelningsmetod används ersättning med råge. LM anser det skäligt att totala ersätt-
ningen inklusive andel av vinsten till upplåtande fastigheter ska motsvara tre gånger mark-
nadsvärdeminskningen, dvs. 83 476 kr. Motiv till den valda fördelningen var följande: 
 

”En simulering av en dylik situation ger vid handen att upplåtaren inte borde ha särskilt höga 
anspråk på ersättning där en väg redan finns och som dessutom trafikeras av de som begärt att 
gemensamhetsanläggning ska inrättas. I liknande situationer har undertecknad tidigare di-
rektuppskattat att ersättning plus andel i vinsten lämpligen kan bestämmas till tre gånger ett 
marknadsvärde.” (Akt 0120-07/66 s. 59) 

 
Ersättning med råge II49 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för väg i Vaxholms kommun. Tio fastigheter för bostads-
ändamål deltar i anläggningen. Några av de deltagande fastigheterna har tidigare haft rätt att 
använda den befintliga vägen som utfart. Några har dock inte haft någon sådan rättighet. 
Vägen är ca 350 meter lång och fem meter bred. Området omfattas ej av detaljplan.  

                                                      
48 Fall 70, aktnummer 0120-07/66 Stockholm.  
49 Fall 39, aktnummer 0187-03/9 Stockholm.  
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Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastigheter bedöms totalt till cirka 5000 kro-
nor. Som vinstfördelningsmetod används ersättning med råge, med ett påslag om 50 % på 
marknadsvärdeminskningen. Totala ersättningen inklusive vinstandel blev cirka 7800 kr. Mo-
tiv till den valda fördelningen var följande:  
 

”När ett bostadsområde utvecklas och standardförbättras på ett sätt som dessa är reglerna såd-
ana att alla skall ta del av den värdeökning som skapas på berörda fastigheter. Av den anled-
ningen sker en ”vinstdelning” där även de fastigheter som endast upplåter mark även får ta del 
av vinsten. Vinstdelning har här schablonmässigt beräknats som ett 50%-igt påslag på in-
trångsersättningen.” (Akt 0187-03/9 s. 20) 
 

Direktuppskattning50 
 
Gemensamhetsanläggning för väg inrättas i Karlstads kommun. Fyra fastigheter för bostads-
ändamål deltar i anläggningen. Fastigheterna har tidigare inte haft någon utfartsrätt från sina 
fastigheter. Vägen är ca 300 meter lång och sju meter bred. Området omfattas ej av detaljplan.  

Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastigheter bedöms till 980 kr. Det görs inga 
ytterligare beräkningar eller bedömningar gällande värdeökning och vinst; istället konstaterar 
man att vinsten är ”betydande” och direktuppskattar51 att upplåtande fastigheters andel av 
vinsten ska vara 4000 kr. Motiv till denna vinstfördelning var följande:  
 

”Värdeökningen för de i anläggningssamfälligheten ingående fastigheterna torde uppgå till be-
tydande belopp. Värdeminskningen för delägarfastigheterna i Öckna s:2 torde vara små. Vins-
ten vid inrättandet av anläggningssamfälligheten torde uppgå till betydande belopp. Mot bak-
grund av detta finner förrättningslantmätaren det skäligt att bestämma andelen i vinsten till 
4000 kronor.” (akt 1780K-2004/51 s. 15)  

 
Övrig metod: vinstfördelning efter ”skälighet” I52 
 
Gemensamhetsanläggning för utfartsväg som huvudändamål inrättas i Säffle kommun. Fyra 
fastigheter för bostadsändamål samt fyra skogsfastigheter deltar i anläggningen. Vägen är ca 
1500 meter lång och sju meter bred. Området omfattas ej av detaljplan.  

Marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastigheter bedöms till 7908 kr. Deltagande 
fastigheter för bostadsändamål bedöms öka med 272 000 kr/fastighet när dessa får tillgång 
till väg. Efter avdrag för förrättnings- och anläggningskostnader bedöms totala vinsten av an-
läggningen till 485 000 kr.  

LM väljer att fördela vinsten efter vad som är ”skäligt” och bedömer att det i detta fall är 
skäligt att upplåtande fastigheter erhåller ca 10 % av vinsten. Motiv till fördelningen var föl-
jande: 
 

”Nettovinsten blir 485 000 kr. En del av denna vinst (10-15 %) ska tillfalla de fastigheter som 
upplåtit mark och anläggningar för projektet och fördelas mellan fastigheterna efter upplåtel-
sernas omfattning. Vid vinstdelningen bör vägas in att ägarna till Önaholm 1:6 och 1:7 fått 
tillgång till bilväg för utkörning av avverkningsmogen skog. Mot bakgrund av dessa förhål-

                                                      
50 Fall 8, aktnummer 1780K-2004/51 Värmland. 
51 Det skulle även kunna argumenteras för att detta är en version av ersättning med råge. 
52 Fall 12, aktnummer 1785-07/31 Värmland.  
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landen får det anses skäligt att bestämma andelen i vinsten till ca 10 % eller 49 000 kr.” (Akt 
1785-07/31 s. 75) 

 
En försiktig tolkning av LM:s resonemang torde vara att man lägger sig i intervallets lägre del 
pga. att vissa av de upplåtande fastigheterna har viss nytta av den nya vägen. Totala ersätt-
ningen inklusive vinstandel till upplåtande fastigheters ägare blev 55 903 kr.  
 
Övrig metod: vinstfördelning efter ”skälighet” II53 
 
Servitut för att bygga och använda väg inrättas enligt 49 § AL i Norrtälje kommun. Fastighet-
en har sedan tidigare ingen sammanhängande utfartsrätt till och från fastigheten. Vägen är 
cirka 400 meter lång och åtta meter bred. Området omfattas ej av detaljplan.  

De upplåtande fastigheterna bedöms få en värdeminskning om cirka 10 000 kr. Värdeök-
ningen för den härskande fastigheten med tillgång till väg bedöms till 1 300 000 kr. Med av-
drag för förrättnings- och anläggningskostnader bedöms vinsten till 300 000 kr. Vinsten för-
delas efter vad som är ”skäligt”. Motiv till fördelningen var följande:  
 

”Om värdeökningen för Glyxnäs 3:33 uppskattas till 1 300 000 kronor, kostnaden för att utföra an-
läggningen till 800 000 kronor samt förrättningskostnaderna till 200 000 kronor blir vinsten 300 
000 kronor. Med hänsyn till att förrättningskostnaderna hamnar på Glyxsnäs 3:33 [härskande] bör 
en större del av vinsten tillföras denne. Det bedöms rimligt att Glyxsnäs 3:33 tilldelas 2/3 av vinsten 
eller 200 000 kronor. Resterande vinstandel eller 100 000 kronor ska fördelas mellan övriga upplå-
tande fastigheter.” (Akt 0188-11/132 s. 10)  

 
Ersättning enbart för marknadsvärdet54 
 
Gemensamhetsanläggning för väg inrättas i Ekerö kommun. Området som tas i anspråk är en 
befintlig väg om cirka 2000 meter. 35 fastigheter för främst bostadsändamål deltar i anlägg-
ningen. Vägen har av dessa används under en längre tid; dock utan att någon formell rättighet 
har funnits. Området omfattas ej av detaljplan.  

Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastighet bedöms till 10 000 kr. LM menar att 
det för detta fall inte är skäligt att någon vinstfördelning sker då alla deltagande fastigheter 
utom en har avstyckats från den fastighet som upplåter mark för vägen. Ersättningen bestäms 
därför till 10 000 kr. Motiv till detta ställningstagande var följande: 
 

”Värdeskillnaden för en bostadsfastighet mellan att ha tillgång till utfartsväg och inte är natur-
ligtvis oerhört stor. Utan tillfartsväg torde värdet vara mycket begränsat vilket innebär att vär-
deökningen är relativt nära fastigheternas marknadsvärden. Ovanstående bedömningar innebär 
att vinsten med förrättningen blir relativt stor. […] I aktuellt fall finns emellertid särskilda 
omständigheter som bör beaktas. Alla utom en av de deltagande fastigheterna har avstyckats 
och sålts av nuvarande ägare. Även om några formella servitut ej bildats bedöms det som san-
nolikt att det med de avstyckade försålda fastigheterna följde med någon form av rätt till ut-
fartsväg. […] Beaktat ovanstående bedöms det ej vara skäligt att upplåtande fastighet ska få 
del av vinsten med förrättningen.” (akt 0125-11/29 s. 48)  

                                                      
53 Fall 34, aktnummer 0188-11/132 Stockholm. 
54 Fall 72, aktnummer 0125-11/29 Stockholm.  
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5.3 Skogsbilväg – exempelfall, metod och motiv till vald metod 
 
Som visas i tabell 7 har två olika vinstfördelningsmetoder använts vid inrättande av skogsbil-
väg, ersättning med råge och ”skälig” andel av vinsten till upplåtande fastighet. 
 
Tabell 7. Ersättnings- och vinstfördelningsmetoder vid skogsbilväg.  
 

 
 
Ersättning med råge55 
 
Servitut inrättas för en jordbruksfastighet i Österåkers kommun. Syftet med servitutet är att 
fastigheten ska kunna nå ett skifte som annars är avskuret från resten av fastigheten. Fastig-
heten har sedan tidigare ingen rättighet för väg till skiftet. Vägen är ca 220 meter lång och sju 
meter bred. Marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastigheter bedöms till 19 000 kr. 
LM menar att värdeökningen för den härskande fastigheten är svår att bestämma och att er-
sättning med råge därför är en lämplig metod att använda i detta fall. Motiv till metodval och 
hur stort påslag som ska göras var följande:  
 

”I aktuellt fall är det som ovan konstaterats mycket svårt att bedöma värdeökningen för Vall-
lersvik 5:1. Med hänsyn till detta bedöms att det här är lämpligast att tillämpa vinstdelnings-
principen ”ersättning med råge”. Frågan är då hur stort påslag som bör göras. Sedan 2010-08-
01 görs ett påslag om 25 % på värdeminskningen vid ersättning vid expropriation etc. [...] vid 
vinstdelningsfallen görs ej något 25 %-igt påslag vid bedömningen av värdeminskningen. Av 
samma skäl som ligger till grund för påslaget i expropriationslagen bedöms dock att upplåtar-
na vid en frivillig uppgörelse åtminstone skulle ha erhållit ett påslag om 25 %. Erfarenhets-
mässigt är vidare påslaget vid frivilliga överenskommelser procentuellt större när det är fråga 
om små värdeminskningar. Slutligen bedöms att påslaget bör påverkas av hur nära vägområ-
det ligger byggnader och andra mer frekvent nyttjade delar av upplåtande fastigheter” (Akt 
0117-11/15 s. 57).  
 

Med ovan resonemang som stöd gällande vad som är en skälig ersättning görs ett påslag om 
ca 50 % på marknadsvärdeminskningen. Ersättningen till upplåtande fastigheter blev ca 28 
000 kr.  
 
Ersättning enbart för marknadsvärdet56 
 
Servitut för två skogsfastigheter inrättas i Sunne kommun. Syftet med servitutet är att möjlig-
göra för härskande fastigheter att kunna föra ut virke från sina skogsskiften till en allmän väg. 
Fastigheterna saknade tidigare rättighet att transporterna virke ut från skiftet över annan fas-
tighet. Vägen är en s.k. traktorväg, ca 250 meter lång och fem meter bred.  

                                                      
55 Fall 36, aktnummer 0117-11/15 Stockholm. 
56 Fall 7, aktnummer 1766-02/2 Värmland.  
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Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastighet bedöms till 2450 kr. LM menar att 
ingen ersättning utöver marknadsvärdesminskningen ska utgå eftersom de härskande fastig-
heternas ägare står för hela förrättningskostnaden, dvs. det sker ingen vinstdelning. Motiv till 
detta ställningstagande var följande:  
 

”Frågan är om ersättningen skall bestämmas till högre belopp än 2450 kronor [marknadsvär-
deminskningen] med hänsyn till den vinst som uppstår för Kärr 1:7 och Långenäs 1:75. För-
rättningsmannens bedömning är, utan att detaljerad båtnadsberäkning verkställts, med hänsyn 
till att Nykvist och Johansson [ägare av härskande fastigheter] skall betala hela förrättnings-
kostnaden som uppgår i storleksordningen 15 000 kronor, att ersättningen inte skall överstiga 
2450 kronor” (Akt 1766-02/2 s. 10) 

 
Övrig metod: vinstfördelning efter ”skälighet”57 
 
Servitut för en skogsfastighet inrättas i Grums kommun. Syftet med servitutet är att möjlig-
göra för härskande fastighet att kunna föra ut virke från sitt skogsskifte till en allmän väg. 
Fastigheten saknade tidigare rätt att utföra skogstransporter över annan fastighet. Skogsvägen 
är ca 150 meter lång och 7 meter bred.  

Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastigheter bedöms till 700 kr. Vinsten av ser-
vitutet bedöms till 5000 kronor. LM menar att en skälig andel av denna vinst till upplåtande 
fastigheter är 2000 kr (40 %). Motiv till fördelningen var följande:  
 

”Vinsten uppskattas till 5000 kr. Mot denna bakgrund får det anses skäligt att bestämma upp-
låtande fastigheters andel i vinsten till 2000 kronor […].”  

5.4 Breddning av befintlig väg – exempelfall, metod och motiv till vald 
metod 

 
Som visas i tabell 8 har två olika vinstfördelningsmetoder tillämpats när en befintlig väg 
breddas eller utökas på något annat sätt.  
 
Tabell 8. Ersättnings- och vinstfördelningsmetoder vid breddning eller utökning av väg.  
 

 
 
Ersättning med råge58 
 
En befintlig gemensamhetsanläggning för väg i Nynäshamns kommun är i behov av att utöka 
vägområdet med bl.a. mötesplatser och vändplan. För detta behöver ytterligare utrymmen tas 
i anspråk. Området är ej detaljplanelagt.  

Ersättningsbeslutet gällde intrång för vändplan om 15 kvm. Marknadsvärdesminskningen 
för upplåtande fastighet bedöms till 20 kr/kvm. LM bedömer att en skälig vinstdelning är att 

                                                      
57 Fall 6, aktnummer 1764-10/12 Värmland. 
58 Fall 71, aktnummer 0192-01/21 Stockholm. 
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detta belopp dubblas så att även vinstandelen utgör 20 kr/kvm. Total ersättning till upplåtande 
fastighets ägare blir då 600 kr (15*40).  
 
Direktuppskattning59 
 
En befintlig gemensamhetsanläggning för väg i Värmdö kommun är i behov av att bredda 
vägen med ca 2 meter. Vägen är ca 700 meter lång, totalt ianspråktas ytterligare 1400 kvm för 
det nya vägområdet. Området omfattas av detaljplan.  

Upplåtande fastighets ägare yrkade ersättning om 7 kr/kvm. LM gör en direktuppskattning 
och bedömer att en skälig ersättning inklusive vinstandel är 3 kr/kvm, vilket ger en total er-
sättning om 4200 kr (3*1400).  

5.5 Övrigt ändamål väg – exempelfall, metod och motiv till vald metod 
 
Som visas i tabell 9 har genomsnittsvärdeprincipen och en jämkad version av genomsnitts-
värdeprincipen tillämpats för väg som har övriga ändamål än de redan ovan beskrivna. Övriga 
vägar var väg till förmån för golfbana; väg till förmån för industrifastighet samt väg för en 
s.k. hästfastighet. Industrifastigheterna låg inom detaljplane- lagt område; övriga två utanför 
detaljplan. 

Tabell 9. Ersättnings- och vinstfördelningsmetoder vid väg för övriga ändamål.  
 

 
 
Genomsnittsvärdeprincipen60 
 
En gemensamhetsanläggning för väg inrättas för fastighet med ändamål för golfbana i Sigtuna 
kommun. Syftet med vägen är att kunna ta sig till och från golfbanan. Fem fastigheter deltar i 
anläggningen. Vägen är ca 500 meter lång och tio meter bred. Totalt ianspråktas 5100 kvm. 
Området omfattas av detaljplan.  

En variant av genomsnittsvärdemetoden tillämpas för att bestämma ersättning och vinst-
delning. Eftersom det inte är en bostadsfastighet används istället för råtomtvärde ett genom-
snittligt marknadsvärde för mark som hör till en golffastighet. Motiv till metodval var föl-
jande: 
 

”[E]n skälig vinstdelning ska göras. [Deltagande fastigheter] har en uppenbar nytta av rättig-
heten. Utan möjlighet att nå fastigheterna med bil vore fastigheterna inte mycket värda. […] I 
aktuellt fall bedöms att det är rimligt att utgå från att all mark som behövs för att tillskapa en 
golfbana är lika mycket värd. Därmed kan modellen med likadelning per kvadratmeter tilläm-
pas.” (akt 0191-06/49 s. 45-46) 

                                                      
59 Fall 20, aktnummer 0120-02/164 Stockholm. 
60 Fall 33, aktnummer 0191-06/49 Stockholm. 

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Övrigt ändamål väg X X



 40 

5.6 Brygga – exempelfall, metod och motiv till vald metod 
 
Som visas i tabell 10 har sex olika vinstfördelningsmetoder används när gemensamhetsan-
läggning för brygga inrättats. 
 
Tabell 10. Ersättnings- och vinstfördelningsmetoder vid brygganläggning. 
 

 
 
Genomsnittsvärdeprincipen61 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för ångbåtsbrygga samt gångstigar fram till bryggan i 
Värmdö kommun. Bryggan tar i anspråk ett område om 400 kvm och gångstigarna ca 1500 
kvm (1500 lång*1 bred). 30 fastigheter för bostadsändamål deltar i anläggningen. Området är 
ej detaljplanelagt. Det ansågs väsentligt att ha tillgång till brygga för att fastigheterna skulle 
kunna utnyttjas ändamålsenligt.   

Genomsnittsvärdeprincipen, dock något modifierad, används för att bestämma ersättning-
en för brygga och gångstigar. Som motiv till den valda metoden anges att värdeökningen för 
deltagande fastigheter är svår att uppskatta på ett godtagbart sätt och att det därför är mer 
lämpligt att utgå från ett genomsnittligt värde: 
 

”[Det] förefaller mer rimligt att utgå från det vanliga vinstfördelningsfallet när ny utfartsväg 
bildas för en avstyckad fastighet på någon annans tomtmark. […] I detta fall är det svårt att 
bedöma tillträdande tomts värde. Ett skäligt angreppssätt blir då istället att utgå från varje 
upplåtande fastighets genomsnittliga värde. På så vis fördelas vinsten på grundval av mark-
nadsvärdesminskningen på varje upplåtande fastighet samt med ca två tredjedelar extra som 
vinstandel.” (Akt 0120-96/102:I s. 61) 
 

När ersättningen beräknas används ett genomsnittligt råtomtvärde för varje fastighet som upp-
låter mark, dvs. man använder ett genomsnittligt värde baserat på respektive fastighets råtom-
tvärde. Eftersom både värde och arealer är olika för olika fastigheter blir även det genomsnitt-
liga värdet olika för respektive upplåtande fastighet, vilket får ses som ett mindre avsteg från 
den ”klassiska” tillämpningen av genomsnittsvärdeprincipen.62  

LM för även ett resonemang om att 1/3 (marginalvärdet) av genomsnittsvärdet utgör er-
sättning för marknadsvärdesminskning och 2/3 som en del av vinsten.  

Ersättningsbeslutet överklagades av fastighetsägaren som upplät område för bryggan. FD 
hade samma inställning som LM gällande val av metod för att bestämma ersättningen.63 FD:s 
dom överklagades till Hovrätten, som fastställde FD:s dom. HD meddelade inte prövningstill-
stånd för fallet.  

                                                      
61 Fall 66, aktnummer 0120-96/102:I Stockholm. 
62 Noterbart är att ett genomsnittligt råtomtvärde enbart tillämpandes för fastigheter taxerade för bo-
stadsändamål, vilket var majoriteten av upplåtande fastigheter. För fastigheter taxerade för andra än-
damål gjordes istället en direktuppskattning av totala ersättningen inklusive vinstandel.   
63 Dock ändrande FD ingående värden s.a. ersättningen blev något högre.  
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Jämkad genomsnittsvärdemetod64 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för brygganläggning som upptar ett 200 kvm stort område 
med tre deltagande fastigheter för bostadsändamål i Värmdö kommun. Området är ej detalj-
planelagt. Bryggan ansågs inte vara direkt nödvändig för att deltagande fastigheter skulle 
kunna utnyttjas ändamålsenligt.  

Marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastighet bedöms till 4000 kr och genomsnitt-
svärdemetoden tillämpas som utgångspunkt när ersättningen ska bestämmas. Motiv för val av 
metod var följande:  
 

”Enligt väl utarbetad rättspraxis har man ansett att den s.k. genomsnittsvärdeprincipen ger ett 
bra mått på vinstdelning, se NJA 1956 s. 603 och 1989 s. 431. […] Detta gäller även fall där 
syftet är att ”utrusta tomter” med nödvändiga anläggningar t.ex. utfartsväg och utrymme för 
avloppsanläggningar.” (Akt 0120-04/141 s. 22)  
 

LM menar dock att det för det specifika fallet kan finnas anledning att frångå genomsnittsvär-
deprincipen då ersättningen inte får överstiga marknadsvärdesökningen för deltagande fastig-
heter, vilket LM gör i bedömningen av ersättning.  

Ett genomsnittligt råtomtvärde för ingående fastigheter bedöms till 668 kr/kvm, vilket 
skulle ge en ersättning om 134 000 kr. Denna nivå bedömer LM överskrider värdeökningen 
väsentligt för deltagande fastigheter. Man tillämpar istället ett marginalvärdesresonemang och 
bedömer att marknadsvärdesökningen för deltagande fastigheter utgörs av 1/3 av det genom-
snittliga råtomtvärdet.  
 

”När det gäller överföringar av i vart fall mindre tomtdelar har rättsfall, tidigare undersök-
ningar av LMV pekat på ett värde av ca 20-50 % av markens genomsnittsvärde bör ersättas i 
normalfallet. Detta gäller även det omvända fallet d.v.s. ett mått på marknadsvärdeökningen 
när mark överförs till en småhustomt för att tillskapa en, i och för sig inte helt nödvändig fas-
tighetsbildning, dock en fastighetsbildning som har till syfte att skapa ett mervärde för en 
tomt. En tillämpning av 1/3 av genomsnittsvärdet innebär totalt 44 500 kr ((668/3)*200 kvm) i 
ersättning vilket får anses vara en skälig vinstfördelning i detta fall.” (Akt 0120-04/141 s. 25) 
 

En försiktig tolkning av innebörden av LM:s resonemang torde vara att upplåtande fastighets 
ägare erhåller i stort sett hela vinsten av anläggningen. Detta eftersom värdeökningen, enligt 
LM, motsvarar marginalvärdet av genomsnittsvärdet, vilket även ligger till grund för ersätt-
ningen.  
 
Vinstdelning efter värdeförändring65 
 
En gemensamhetsanläggning inrättas för brygganläggningar i Värmdö kommun. Ett område 
om 3400 kvm tas i anspråk. 40 fastigheter för bostadsändamål deltar i anläggningen och er-
håller båtplats. Området är ej detaljplanelagt. Båtplatserna anses inte helt nödvändiga för del-
tagande fastigheters behov då båtplats kan ordnas på annat sätt.  

                                                      
64 Fall 25, aktnummer 0120-04/141 Stockholm. 
65 Fall 24, aktnummer 0120-09/90 Stockholm. 
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Marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastighet bedömdes vara 70 000 kr. Mark-
nadsvärdesökningen bedömdes vara 50 000 kr per deltagande fastighet, totalt 2 000 000 kr. 
Med avdrag för förrättningskostnader på 70 000 bedöms vinsten till 1 860 000 kr.  

Vinsten fördelas efter metoden värdeförändring. Värdeförändringen för detta fall är 2 070 
000 kr.  

Ersättningen till upplåtande fastighet bestämdes därför till 133 000 kr, där 70 000 utgörs 
av marknadsvärdesminskningen och 63 000 (70 000/2 070 000 * 1 860 000) som andel av 
vinsten.  

Som motiv till den valda metoden anges: 
 
”[Värdeökningen] bör fördelas efter vad som kan anses skäligt. En vedertagen vinstfördelningsme-
tod som även prövats i rättsfall kan vara att tillämpa fördelning efter värdeförändring. Anlägg-
ningssamfälligheten står för den största värdeförändringen och därmed bör den ha större delen av 
vinsten.” (Akt 0120-09/90 s. 132) 

 
Ersättning med råge66 
 
Gemensamhetsanläggning för brygganläggning inrättas i Haninge kommun. 89 fastigheter för 
bostadsändamål deltar i anläggningen som upptar ett område om ca 10 000 kvm. Det ansågs 
väsentligt för fastigheterna att ha tillgång till brygga för att fastigheterna skulle kunna utnytt-
jas ändamålsenligt. Området omfattas inte av detaljplan.  

Ersättning med råge tillämpas som vinstfördelningsmetod, även om det inte direkt i akten 
uttrycks som att det är just den metoden som tillämpas.  

Marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastighet bedömdes vara 540 000 kr. Totala 
ersättningen bestämdes sedan till 550 000 kr, alltså ett påslag om 10 000 kr som utgör del av 
vinsten. Motiv till att påslaget är relativt litet i relation till intrånget är att vinsten av hela åt-
gärden är marginell.  

 
”Av tidigare upprättad värdebedömning förklarades att vinsten, dvs. skillnaden mellan marknads-
värdeökningarna å ena sidan och marknadsvärdesminskningen och kostnaderna å andra sidan, be-
dömdes vara av begränsad art och att det därför var skäligt att ersättningen till avstående fastighet 
skulle utgöra drygt det belopp som evighetskapitaliseringen av arrendeavgiften [marknadsvärde-
minskningen] resulterade i.” (Akt 0136-11/94 s. 103) 

 
Marknadsvärdesökningarna anses alltså vara i princip i paritet med summan av alla kostnader 
som anläggningen medför. Dessa kostnader redovisas inte, utan man gör istället en mer 
skönsmässig bedömning av båtnad och vinst.  
 
Övrig metod: vinstfördelning efter ”skälighet”67 
 
Gemensamhetsanläggning för brygga inrättas i Haninge kommun. Den del som ersättningsbe-
slutet gäller omfattar område för tre båtplatser. Området omfattas inte av detaljplan. Det an-
sågs väsentligt för fastigheterna att ha tillgång till brygga för att fastigheterna skulle kunna 
utnyttjas ändamålsenligt. 

Marknadsvärdesminskningen för upplåtande fastighet bedömdes till 1000 kr. Gällande 
marknadsvärdesökningen för de tre deltagande fastigheterna hänvisar LM till en liknande för-
                                                      
66 Fall 26, aktnummer 0136-11/94 Stockholm. 
67 Fall 27, aktnummer 0136-06/35 Stockholm. 
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rättning som gjordes 1995. Vid förrättningen 1995 bedömdes marknadsvärdesökningen till 30 
000 kr per ansluten fastighet. Detta värde räknas sedan upp med 2006 års KPI-förändring 
(2,56) till 80 000 kr per fastighet som får tillgång till brygga plus båtplats.68  

Med avdrag för förrättnings- och anläggningskostnader bedöms vinsten av anläggningen 
till 56 500 kr. LM anser att en skälig vinstfördelning är att upplåtande fastighetsägare för 
detta fall får 5 % av vinsten, alltså 2800 och en total ersättning om 3800 kr. Motiv till vinst-
fördelningen var följande:  
 

”Eftersom upplåtet utrymme är öppet vattenområde, nära gränsen till Edesön 1:61, som inte 
kan omsättas till andra aktörer så förefaller det rimligt att vinst som fördelas till Edesön 1:1 
[upplåtande fastighet] motsvarar ca 5 % av totala vinsten dvs. ca 2800 kr.” (Akt 0136-06/35 s. 
196)  

5.7 VA-anläggning – exempelfall, metod och motiv till vald metod 
 
Som visas i tabell 11 har sex olika vinstfördelningsmetoder tillämpats när VA-anläggning 
inrättats.  
 
Tabell 11. Ersättnings- och vinstfördelningsmetoder vid VA-anläggning. 
 

 
 
Genomsnittsvärdeprincipen69 
 
En gemensamhetsanläggning inrättas för VA i Tyresö kommun. Fem fastigheter för bostads-
ändamål deltar i anläggningen. Området omfattas av detaljplan. Noterbart är att även ga för 
väg inrättas under samma förrättning; delar av VA-anläggningen förläggs i vägkroppen. 
Dessa två anläggningar är en förutsättning för att tre av fastigheterna ska kunna bebyggas. 
Totalt ianspråktas 1980 kvm för de båda anläggningarna.  

Genomsnittsvärdeprincipen används för att bestämma ersättningen till upplåtande fastig-
heter. Vägen och VA-anläggningen behandlas som en sammanhängande enhet, trots att det är 
fråga om två separata gemensamhetsanläggningar. Ett genomsnittligt råtomtvärde bedöms till 
800 kr/kvm, vilket ger en total ersättning om 1 568 000 kr för både väg och VA. LM gör be-
dömningen att VA-anläggningens andel ”bör” vara 10 % av totala ersättningen, dvs. 156 800 
kr.  

 
Likadelning70 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för en va-anläggning i Ekerö kommun. Fem fastigheter för 
bostadsändamål deltar i anläggningen. Området omfattas ej av detaljplan. Befintlig va-lösning 

                                                      
68 Pga. att bryggan ska delas med flera sänker dock LM värdeökningen till 65 000 per fastighet som 
deltar i den här förrättningen.  
69 Fall 51, aktnummer 0138-06/14 Stockholm. 
70 Fall 62, aktnummer 0125-00/59 Stockholm. 
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uppfyller inte dagens standardkrav varav den nya anläggningen anses vara väsentlig för att 
fastigheterna ska kunna utnyttjas ändamålsenligt.  

Den nya anläggningen tar i anspråk ett område om 200 kvm. Marknadsvärdesminskningen 
för upplåtande fastighet bedöms till 1100 kr. Värdeökningen bedöms till 24 000 kr per delta-
gande fastighet, totalt 120 000 kr (5*24 000). Med avdrag för förrättningskostnader71 be-
dömds vinsten till 88 900 kr.  

Utan någon vidare motivering väljs metoden likadelning som vinstfördelningsmetod. Upp-
låtande fastighet får därmed 44 450 kr (50 %) av vinsten och en total ersättning om 45 500 kr 
(1100 + 44 450).  
 
Vinstdelning efter värdeförändring72 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för en va-anläggning i Vallentuna kommun. Åtta fastighet-
er för bostadsändamål deltar i anläggningen. Området omfattas av detaljplan. Befintlig va-
lösning uppfyller inte dagens standardkrav varav den nya anläggningen anses vara väsentlig 
för att fastigheterna ska kunna utnyttjas ändamålsenligt.  

Den nya anläggningen tar i anspråk ett område om 164 kvm. Marknadsvärdesminskningen 
för upplåtande fastighet bedöms till 164 kr. Vinstfördelning efter värdeförändring används 
som vinstfördelningsmetod. Motiv till val av metod var följande:  
 

”En metod för att fördela vinsten, som främst tillämpas vid rättighetsupplåtelser, är fördelning 
efter fastigheternas värdeförändring. Det är en lämplig fördelningsmetod att använda i detta 
fall då det handlar om just en rättighetsupplåtelse och det till största delen är de fastigheter 
som deltar i gemensamhetsanläggningen som genererar den vinst som uppstår och de därmed 
bör få en större del av densamma.” (Akt 0115-12/9 s. 29 ff.) 

 
Värdeökningen bedömdes till 90 667 kr per deltagande fastighet, totalt 725 336 kr (8*90 
667). Med avdrag för förrättnings- och anläggningskostnader bedömds vinsten till 375 172 kr. 
Upplåtande fastighets del av vinsten uppgick med dessa förutsättningar till 85 kr ((164/725 
500)*375 172) eller 0,02 % av den totala vinsten. Totala ersättningen till upplåtande fastighet 
blev därmed 249 kr (164+85). 
 
Ersättning med råge73 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för en va-anläggning i Tyresö kommun. Två fastigheter för 
bostadsändamål deltar i anläggningen. Området omfattas av detaljplan. Området som tas i 
anspråk är 210 kvm.  

Marknadsvärdesminskning för upplåtande fastighet bedöms till 5250 kr. Värdeökningen 
för deltagande fastigheter bestäms inte. Istället tillämpas ersättning med råge som vinstfördel-
ningsmetod. Motiv till val av metod var följande:  
 

”Vid upplåtelse av mark för att utrusta bebyggelsetomter med tillbehör som vägar eller rena 
avståenden av tomtmark inom planlagt område brukar genomsnittsvärdeprincipen tillämpas. 
Principen utgår från att varje kvadratmeter av fastigheten är lika mycket värd. Då genomsnitt-
svärdet i huvudsak speglar avstående av tomtmark eller yttäckande servitut ger metoden rela-

                                                      
71 Anläggningen var redan utförd varav inga anläggningskostnader tillkom.  
72 Fall 88, aktnummer 0115-12/9 Stockholm. 
73 Fall 81, aktnummer 0138-13/36 Stockholm. 
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tivt höga ersättningsbelopp. Ledningar under mark tar inte hela marken i anspråk och därför 
anses metoden vara oskälig för markledningar. Genom att istället beräkna den belastade fas-
tighetens marknadsvärdesminskning plus ett skäligt påslag i procent erhålls ett värde som 
bättre speglar en ”frivillig överenskommelse” av ersättningens storlek. Metoden kallas ersätt-
ning med råge.” (Akt 0138-13/36 s. 22) 
 

LM anser senare att ett påslag om 33 % på marknadsvärdesminskningen är en skälig andel av 
vinsten när råge tillämpas. Totala ersättningen till upplåtande fastighets ägare blev med dessa 
förutsättningar 7000 kr (5250*4/3).   
 
Övrig metod: vinstfördelning efter ”skälighet”74 
 
Gemensamhetsanläggning inrättas för en va-anläggning i Ronneby kommun. Två fastigheter 
för bostadsändamål deltar i anläggningen. Området omfattas ej av detaljplan. Deltagande fas-
tigheter saknar va-lösning varav den nya anläggningen anses vara väsentlig för att fastighet-
erna ska kunna utnyttjas ändamålsenligt. 

Den nya anläggningen upptar ett utrymme om ca 500 kvm. Marknadsvärdesminskningen 
för upplåtande fastigheter bedöms till 1115 kr. Värdeökningen för deltagande fastigheter upp-
skattas till 220 000 kr. Med avdrag för förrättnings- och anläggningskostnader bedöms vins-
ten till 90 000 kr. Vinstfördelningen sker genom att en ”skälig” andel av vinsten tilldelas upp-
låtande fastigheter. En skälig andel bedöms av LM för detta fall motsvara 10 000 kr, vilket 
motsvarar 11 % av totala vinsten. Motiv till vinstfördelningen var följande:  
 

”Vinsten blir ca 90 000 kr. Mot denna bakgrund får det anses skäligt att bestämma upplåtande 
fastigheters andel i vinsten till 10 000 kr.” (Akt 1081-07/41 s. 12) 

  

                                                      
74 Fall 100, aktnummer 1081-07/41 Blekinge. 
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6 Anläggning i relation till metod, vinstandel och ”lång väg” 
 
I kapitlet ovan redogjordes för vilka vinstfördelningsmetoder som har förekommit i LM:s 
praktiska verksamhet vid inrättande av olika typer av anläggningar. Att en metod förekommit 
säger dock inget om hur ofta den de facto tillämpats. Följande kapitel redogör därför för fre-
kvensen av en viss metod för att bestämma ersättningen för en viss typ av anläggning.  

Kapitlet redogör även, för de fall där det är möjligt, för den vinstandel som upplåtande fas-
tighets ägare erhåller vid en vinstfördelning. Gällande väg för bostadsändamål kommer även 
redogöras för om det finns något synbart mönster när genomsnittsvärdeprincipen, som är en 
huvudmetod för detta ändamål, tillämpas med hänsyn till hur lång vägen är.  

6.1 Tillämpade ersättnings- och vinstfördelningsmetoder för olika an-
läggningar 

 
I tabell 12 redogörs för hur många gånger en metod har förekommit för en viss typ av anlägg-
ning. Cirka 50 % av alla akter där ersättningsbeslutet baserats på en officialutredning omfat-
tade väg för bostadsändamål.  
 
Tabell 12. Kvantifiering av metoder i relation till ändamål. 
 

 
 

6.2 Metoder utfartsväg för bostadsändamål 
 
I tabell 13 nedan framgår att det är en stor spridning av tillämpande metoder när väg för bo-
stadsändamål inrättats. Alla potentiellt tillämpbara metoder har förekommit i någon av de 54 
anläggningsförrättningar som omfattat väg för bostadsändamål.  
 
Tabell 13. Frekvens av använda metoder vid väg för bostadsändamål. 
 

 
 
Som kan utläsas i tabell 13 är den metod som förekommit flest gånger genomsnittsvärdeprin-
cipen. Den har tillämpats i 18 av 54 fall (33 %). I åtta fall (15 %) tillämpades en jämkad eller 
reducerad variant. Detta innebär att genomsnittsvärdeprincipen använts som utgångspunkt i 

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Väg bostadsändamål 18 8 2 2 11 2 8 3

Skogsbilväg 1 3 2
Övrigt ändamål väg 2 1

Breddning väg 6 4 4
Brygga 1 1 1 1 2 4

VA-anläggning 1 2 2 5 4 1 1

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Antal 18 8 2 2 11 2 8 3

Andel av totalt 54 åtgärder 33% 15% 4% 4% 20% 4% 15% 6%
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48 % av förrättningarna när väg för bostadsändamål inrättats, vilket gör att den får anses vara 
en huvudmetod för den här typen av ändamål.   

En tendens som går att skönja i materialet är att genomsnittsvärdeprincipen eller en jäm-
kad version av genomsnittsvärdeprincipen främst har tillämpats för vägar som är runt 200 
meter eller kortare.75 Genomsnittsvärdeprincipen har dock även tillämpats i två fall där vägen 
var cirka 350 meter lång.76 

Även ersättning med råge är en relativt ofta tillämpad vinstfördelningsmetod när väg inrät-
tas för bostadsändamål (20 %). Metoden har främst tillämpats för vägar om 200 meter eller 
längre.77 Metoden har dock för två fall även tillämpats för vägar om fem respektive 20 meter.  

Utifrån sammanställningen av metod i relation till väglängd, se bilaga 1, är det svårt att 
skönja något entydigt mönster när en viss metod i den praktiska verksamheten är att föredra 
framför en annan baserat på vägens längd. Ett mönster, om än inte helt entydigt, är dock att 
genomsnittsvärdeprincipen eller en jämkning av genomsnittsvärdeprincipen är dominerande 
för vägar upp till cirka 200 meter då den tillämpats i cirka 2/3 av dessa fall. När det gäller er-
sättning med råge har metoden i den praktiska verksamheten ofta tillämpats när vägen är 200 
meter eller längre. Dock har genomsnittsvärdeprincipen och ersättning med råge, tillsammans 
med de andra metoderna som inte är lika frekvent tillämpande, tillämpats både för vägar som 
är av karaktären ”lång” och ”kort”.78 Med andra ord verkar det inte finnas någon total syste-
matik eller enighet bland förrättningslantmätarna när en viss metod kan sägas ha företräde 
framför en annan baserat på vägens längd.  

Gällande vägar för bostadsändamål fanns enbart ett fåtal fall (9 av 54) där vinstandelen till 
upplåtande fastighets ägare gick att beräkna utifrån informationen i akterna, se tabell 14.  
 

Tabell 14. Andel av vinst till upplåtande fastighets ägare när väg för bostadsändamål inrättas. 
 

 
 
Som visas i tabell 14 är det en stor spridning gällande vilken vinstandel upplåtande fastighets 
ägare erhåller när väg inrättas för bostadsändamål. Lägsta vinstandelen är 0,2 % (fall 79) och 
den högsta 100 % (fall 87).  
 
 
 
 

                                                      
75 I 24 av 36 fall (67 %) där vägen var cirka 200 meter eller kortare tillämpades genomsnittsvärdeprin-
cipen eller en jämkad version av denna, se bilaga 1 för tabell över metod i relation till väglängd.  
76 Fall 14 och fall 76. 
77 Ersättning med råge tillämpades totalt elva gånger. Åtta (73 %) av dessa gällde vägar om 200 meter 
eller längre.  
78 I vissa fall har vägen ansetts som ”lång”, medan samma väglängd i andra fall inte ansetts ”lång”.  

Fall nr Metod Andel av vinsten till upplåtande fastighet
79 Värdeförändring 0,2%
12 Skälig andel 10%
85 Råge 12%
10 Skälig andel 15%
34 Skälig andel 33%
56 Likadelning 50%
21 Likadelning 50%
87 Jämkad genomsnittsvärdeprincip 100%
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6.3 Metoder skogsbilväg 
 
I tabell 15 nedan framgår att det var totalt sex förrättningar som gällde skogsbilväg.  
 
Tabell 15. Frekvens av använda metoder för skogsbilväg. 
 

 
 
När ändamålet var skogsbilväg tillämpades två olika vinstfördelningsmetoder; ersättning med 
råge och en ”skälig andel” av vinsten till upplåtaren. Noterbart är att tre av sex fall inte till-
lämpade någon vinstfördelningsmetod, dvs. ersättning utgick enbart efter marknadsvärde-
minskningen. För skogsbilvägar fanns två fall med information för att beräkna upplåtande 
fastighets andel av vinsten, se tabell 16.  
 
Tabell 16. Upplåtande fastighets andel av vinsten för skogsbilväg.  
 

 

6.4 Metoder övrig väg 
 
I tabell 17 nedan framgår att det fanns tre fall för övrig väg; väg till förmån för golfbana; väg 
till förmån för industrifastighet samt hästfastighet. Industrifastigheterna låg inom detaljplane-
lagt område; övriga två utanför detaljplan. 
 
Tabell 17. Frekvens av använda metoder för övrig väg.  
 

 
 
För samtliga tre tillämpades genomsnittsvärdeprincipen som utgångspunkt. I fallet med häst-
fastigheten jämkas dock ersättningen ned till marknadsvärdeökningen för härskande fastighet, 
dvs. upplåtande fastighet erhåller hela vinsten.  
 
 

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren
Antal 1 3 2

Andel av totalt 
sex åtgärder 17% 50% 33%

Fall nr Metod
Andel av vinsten till 
upplåtande fastighet

15 Skälig andel 20%
6 Skälig andel 40%

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Övrig väg 2 1

Andel av totalt 
tre åtgärder 67% 33%
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6.5 Metoder breddning av väg 
 
I tabell 18 nedan framgår att när en befintlig väg utökas med breddning av vägområdet, nya 
mötesplatser eller med vändplan tillämpades två vinstfördelningsmetoder.   
 
Tabell 18. Frekvens av använda metoder vid breddning av väg. 
 

 
 
Ersättning med råge har används i sex av 14 fall (43 %) följt av en direktuppskattning av 
vinstandel som användes i fyra av 14 fall (29 %). Dessa två metoder påminner dock om 
varandra och det skulle kunna argumenteras för att det är en och samma metod, även om vissa 
skillnader finns. Skillnader mellan metoderna föreligger främst i hur LM väljer att motivera 
varför ersättningen inklusive vinstandel ska vara på en viss nivå. Det är främst av denna an-
ledning som en uppdelning av metoderna har gjorts.  

Ersättning med råge har i fallen ofta tillämpats med utgångspunkt i att en uppskattning av 
marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastighet gjorts. Utifrån detta värde har sedan ett 
påslag gjort, t.ex. en dubbling av marknadsvärdeminskningen eller ett procentuellt påslag.  

När en direktuppskattning av vinstandelen gjorts har resonemanget istället inte sällan varit 
att värdeökningen för deltagande fastigheter är ”betydande”, dock utan att några uppskatt-
ningar beloppsmässigt gjorts. Med detta som utgångspunkt har sedan ett ”skäligt” belopp be-
stämts som andel av vinsten.  

6.6 Metoder brygga 
 
I tabell 19 nedan framgår att det är en relativt stor spridning av tillämpande metoder när en ga 
för brygga inrättas.   
 
Tabell 19. Frekvens av använda metoder för brygga.  
 

 
 
Sex olika metoder för att bestämma ersättningen har förekommit i de tio fall som studerats 
när ga för brygga inrättas. Ingen metod kan sägas vara helt dominerande eller ha företräde 
framför någon annan i den praktiska verksamheten. Dock sticker metoden ”skälig andel” ut 
något då den tillämpats i 40 % av fallen.  

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Breddning väg 6 4 4

Andel av totalt 14 
åtgärder 43% 29% 29%

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Brygga 1 1 1 1 2 4

Andel av totalt tio 
åtgärder 10% 10% 10% 10% 20% 40%
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När det gäller anläggningar för bryggor har LM under förrättningarna utfört bedömningar 
och beräkningar i åtta av tio fall som gör det möjligt att bestämma upplåtande fastighets andel 
av vinsten, se tabell 20 nedan. 

 
Tabell 20. Andel av vinsten till upplåtande fastighets ägare när brygga inrättas. 
 

 
 
Som visas i tabell 20 föreligger en stor spridning i hur stor andel av vinsten upplåtande fastig-
hets ägare erhåller när en ga för brygga inrättas. Den lägsta nivån i intervallet är tre procent av 
vinsten (fall 24) och den högsta hundra procent (fall 25). Det föreligger med andra ord en dis-
krepans av vinstandel till upplåtande fastighet beroende av hur LM väljer att tillämpa vinst-
fördelningsbestämmelsen när anläggning för brygga inrättas.  

6.7 Metoder VA-anläggning 
 
I tabell 21 nedan framgår att det är en relativt stor spridning av tillämpande vinstfördelnings-
metoder när en ga för va-anläggning inrättas.  
 
Tabell 21. Frekvens av använda metoder vid VA-anläggning. 
 

 
 
Sex olika vinstfördelningsmetoder har förekommit i de 16 fall som studerats när ga för va-
anläggning inrättas. Ingen metod kan sägas vara helt dominerande eller ha företräde framför 
någon annan i den praktiska verksamheten. Dock sticker ersättning med råge ut något då den 
tillämpats i 38 % av fallen.  

När det gäller va-anläggningar har LM under förrättningarna utfört bedömningar och be-
räkningar i fem av 16 fall som gör det möjligt att bestämma upplåtande fastighets andel av 
vinsten, se tabell 22 nedan.  

 
 
 

 

Fall nr Metod
Andel av vinsten till upplåtande 

fastighet
24 Värdeförändring 3%
27 Skälig andel av vinsten 5%
65 Råge 10%
64 Skälig andel/likadelning 10 % (LM) 50 % (FD)
23 Skälig andel av vinsten 30%

107 Likadelning 50%
96 Skälig andel av vinsten 60%
25 Jämkad genomsnittsvärdeprincip 100%

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
VA-anläggning 1 2 2 6 3 1 1

Andel av totalt 16 
åtgärder 6% 13% 13% 38% 19% 6% 6%
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Tabell 22. Andel av vinsten till upplåtande fastighet när va-anläggning inrättas 
 

 
 
Som visas i tabell 22 föreligger en relativt stor spridning i hur stor andel av vinsten upplå-
tande fastighets ägare erhåller när en ga för va-anläggning inrättas. Den lägsta nivån i inter-
vallet är 0,02 procent av vinsten (fall 88) och den högsta 50 procent (fall 62 & 89). 
  

Fall nr Metod
Andel av vinsten till 
upplåtande fastighet

88 Värdeförändring 0,02%
100 Skälig andel 11%
67 Värdeförändring 17%
62 Likadelning 50%
89 Likadelning 50%
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7 Analys och diskussion kring tillämpade metoder 
 
Så som visades i arbetets empiriska avsnitt föreligger en relativt stor spridning av tillämpade 
metoder när ersättningen ska bestämmas vid en anläggningsförrättning. Att så är fallet torde 
delvis kunna förklaras av att lagstiftningen är relativt komplex och svår att omsätta i en prak-
tisk situation. Det är på förhand ofta inte helt självklart vilken metod som borde tillämpas, 
trots att viss vägledning för vissa situationer ges av rättspraxis och doktrin. Det är med andra 
ord många gånger upp till förrättningslantmätaren att avgöra vilken metod som bäst uppfyller 
lagstiftarens uppställda krav när tydlig vägledning saknas. 

Att olika metoder tillämpas innebär dock att det finns en uppenbar risk att likande fall kan 
komma att få väsentligt olika ersättningsnivåer beroende av vilken metod som förrättnings-
lantmätaren väljer att tillämpa.79  
 

Det bör dock poängteras att det är svårt att avgöra om en metod eller ersättningsnivå i en viss 
situation är rätt eller fel; utgångspunkten vid metodval och ersättningsnivå är att ersättningen 
ska vara skälig och motsvara en ”normal” frivillig överlåtelse. Innebörden av dessa riktmär-
ken saknar så som visats tidigare i arbetet ett korrekt och entydigt svar. Det är därför - i prin-
cip - omöjligt att dra några slutsatser om en vinstfördelning eller ersättningsnivå i en specifik 
förrättning uppfyller lagstiftaren krav eller inte.  

 
Trots att det kan vara svårt att avgöra om en ersättningsnivå i ett enskilt fall är skälig eller 
oskälig kvarstår faktum att ersättningsnivåerna kan komma att skilja sig väsentligt beroende 
av vilken metod som de facto tillämpas i den enskilda förrättningen. Kan man acceptera att så 
är fallet, att vissa får en ”hög” ersättning och vissa får en ”låg”, eller fordras någon form av 
systematisering av metodval för en viss typ av anläggning?  

Kalbro och Sjödin (1993) formulerar grundproblemet med ersättningsbestämmelserna i 
FBL och AL, med utgångspunkt i Aristoteles80 ord om vad som är rättvisa, enligt följande:  
 

”Vid bestämmande av ersättning vid marköverföring eller markupplåtelse enligt FBL och AL 
skall man i vissa fall inte bara kompensera avträdaren för dennes värdeminskning, utan även 
ta skälig hänsyn till värdet för tillträdaren. Med andra ord skall den vinst som uppkommer ge-
nom åtgärden fördelas mellan de berörda fastighetsägarna. Hur skall denna fördelning ske? 
Var går medelvägen mellan för mycket och för litet?” (Kalbro och Sjödin, 1993 s. 109) 

 
Även LM har gjort en beskrivning av problemet. I det tidigare refererade Lagnöfallet, NJA 
1989 s. 431, skrev LM ett yttrande till HD. Där beskrev man problemet med vinstfördelning 
vid marköverföringar enligt följande:  
 

”Lantmäteriverket vill för sin del anföra följande om den principiella synen på vinstfördel-
ningen. Förenklat kan problemet uttryckas i form av följande fråga: Vad är mest skäligt – att 
vinsten i huvudsak tillfaller tillträdaren, att den i huvudsak tillfaller avträdaren eller att den de-
las lika dem emellan? […] Det är emellertid enligt lantmäteriverkets mening orimligt, att den 
principiella grundsynen skall variera och att man därför kan få helt olika ersättningsbelopp i 
mycket likartade regleringssituationer. […] [Därför] bör det vara möjligt för en sakägare att i 
förväg kunna göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna […] såväl för att avgöra 
huruvida en viss åtgärd skall yrkas som för att ha en grund för en överenskommelse om er-

                                                      
79 Lagstiftaren har dock i förarbetena till ersättningslagstiftningen angett att ”Vad som är skäligt i detta 
hänseende får avgöras från fall till fall […]” (prop. 1991/92:127 s. 69).  
80 ”Rättvisa är en medelväg mellan för mycket och för litet.” (Kalbro och Sjödin, 1993 s. 109) 
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sättningsbeloppet. […] Starka skäl talar således för att ha så enkla och enhetliga ersättnings-
regler som möjligt. Vinstfördelningen bör kunna ske med en viss princip som huvudregel, vil-
ken endast behöver frångås när huvudregeln leder till ett oskäligt resultat.” (NJA 1989 s. 431) 
 

Problemet tycks alltså bestå i att dels använda en metod som leder till en ”lagom hög” (eller 
”låg”) ersättningsnivå, dels att det ska finnas någon form av bakomliggande systematik av 
vilken eller vilka metoder som ska tillämpas för en viss typ av situation eller anläggning.  

Hur ska man då tolka den relativt stora spridningen av tillämpade metoder vid anlägg-
ningsförrättningar i ljuset av detta? Ett korrekt och entydigt svar torde inte kunna ges. Det är 
dock nödvändigt att lyfta upp och diskutera olika aspekter och infallsvinklar som finns för de 
olika metoderna som har tillämpats.81 

Följande avsnitt kommer av denna anledning undersöka de tillämpade metoderna för att 
belysa och illustrera skillnader som kan finnas ur ett ersättningsperspektiv. En kontinuerlig 
diskussion med olika infallsvinklar på metoderna kommer även föras parallellt för att lyfta 
upp frågor som kan tänkas vara av intresse när en metod tillämpas. Det bör poängteras att det 
just är fråga om en diskussion och inte några slutgiltiga lösningar för en viss fråga eller pro-
blem.82  

En viss uppdelning i analysdelen kommer göras med avseende på anläggningens ändamål. 
De ändamål som anses vara av störst intresse för analysdelen, baserat på antal förrättningar 
och spridning av tillämpade metoder, är väg för bostadsändamål, brygga samt VA-
anläggning. Genomsnittsvärdeprincipen, som får anses vara en huvudmetod med många un-
dantag, är central i dessa sammanhang när ersättningen ska bestämmas. Stort fokus i analys-
delen kommer därför riktas mot denna metod och framförallt på dess undantagsregler som 
kan bli aktuella när det t.ex. är fråga om en ”lång” väg.  

7.1 Väg för bostadsändamål 
 
Enligt doktrinen, som hänvisar till praxis och förarbeten, ska genomsnittsvärdeprincipen till-
lämpas som huvudmetod när väg för bostadsändamål inrättas, antingen som ga för flera fas-
tigheter eller servitut för en enskild fastighet. Detta gäller oavsett om området som vägen om-
besörjer omfattas av detaljplan eller ej. Enda anledningen att frångå genomsnittsvärdeprinci-
pen är om vägen är en s.k. ”lång” väg (Sjödin, m.fl., 2011 s. 176). Då ska istället någon annan 
metod användas, vilket vi återkommer till senare i kapitlet.  

Så som visades i arbetets empiriska avsnitt föreligger en viss diskrepans och till en viss 
grad inkonsekvent tillämpning gällande genomsnittsvärdeprincipen. Genomsnittsvärdeprinci-
pen eller en version av genomsnittsvärdeprincipen har använts i ca 48 % av de studerade för-
rättningsakterna, se tabell 23.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
81 Se Kalbro och Sjödin (2006) som vid marköverföringssituationer diskuterar och belyser olika 
aspekter gällande om genomsnittsvärdeprincipen kan tänkas uppfylla kraven på ”normal” frivillig över-
låtelse. 
82 Om ett ställningstagande ändå görs framgår det tydligt av texten.  
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Tabell 23. Metod och frekvens vid bestämmande av ersättning. Utfartsväg bostadsändamål. 
 

 
 
Majoriteten av alla studerade förrättningar har med andra ord använt någon annan metod för 
att bestämma ersättningen än genomsnittsvärdeprincipen. Om datan från förrättningsakterna 
bryts ner på detaljnivå blir dock bilden något annorlunda. I 36 fall var vägen 200 meter eller 
kortare. I 24 (67 %) av dessa fall tillämpades genomsnittsvärdemetoden eller en version av 
denna.  

I de fall som genomsnittsvärdemetoden inte har tillämpats saknas i princip alltid en när-
mare motivering till varför man valt en annan metod. Ofta anger förrättningslantmätaren en-
bart att en skälig vinstfördelning eller ersättning uppnås med en viss metod som senare valts 
att tillämpas. Det framgår alltså inte varför den valda metoden är skälig. För ett fåtal fall har 
det dock klart uttryckts i motiveringen att det är fråga om en ”lång väg” och att man därför 
inte ska tillämpa genomsnittsvärdeprincipen i den aktuella förrättningen.  

En tendens som går att skönja i vissa av förrättningsakterna är att genomsnittsvärdeprinci-
pen ibland frångås när den faktiska ersättningsnivån i kronor enligt genomsnittsvärdeprinci-
pen troligen hade blivit relativt hög jämfört med t.ex. marknadsvärdeminskningen hos upplå-
tande fastighet eller värdeökningen hos deltagande. Enbart detta förhållande torde dock inte 
vara skäl nog att frångå genomsnittsvärdeprincipen. Ersättningsnivån ska ju – som arbetet 
ständigt återkommer till – motsvara en ”normal” frivillig överlåtelse. Vad detta innebär är inte 
närmare klarlagt. Förrättningslantmätarens egna åsikter och ställningstagande vad som är skä-
ligt och inte skäligt är därför för flera fall troligen en avgörande faktor för vilken metod som 
tillämpas och vilken ersättning som slutligen utgår. Ett problem kan dock vara – även här – 
att olika förrättningslantmätare kan ha olika uppfattning gällande när en ersättningsnivå är 
"för hög". Förrättningar med liknande förutsättningar riskerar därför att få helt olika ersätt-
ningsbelopp beroende av förrättningslantmätarens ställningstagande i frågan. Det skulle av 
denna anledning vara önskvärt att någon form av systematisering sker eller riktlinjer tas fram 
för att få en mer enhetlig tillämpning.  

7.1.1 Metodval – avgörande för vilken ersättning som utgår 
 
Ett principiellt intressant fall som illustrerar att metodvalet spelar en central roll för ersätt-
ningsnivån är fall 79.83 Som ska visas nedan varierar ersättningsnivån kraftigt beroende av 
vilken metod förrättningslantmätaren väljer. Samtliga ersättningsnivåer som metoderna leder 
till skulle kunna anses skäliga och motsvara en ”normal” frivillig överlåtelse då det inte är 
närmare klarlagt hur innebörden av begreppen ska tolkas. Metodvalet är därför centralt för 
vilken ersättning som kommer utgå.  
 
 
 

                                                      
83 Aktnummer 0188-13/141 Stockholm. Det finns även fler förrättningsfall som skulle kunna användas 
för illustration.  

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Antal 18 8 2 2 11 2 8 3

Andel av totalt 54 åtgärder 33% 15% 4% 4% 20% 4% 15% 6%
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Exempel 5. Metodval avgörande för vilken ersättning som utgår.  
 
I den aktuella förrättningen, som gällde utfartsväg om 175 meter från en tilltänkt bostadsfas-
tighet, tillämpades ersättning efter värdeförändring. Huvudmetoden för den här typen av an-
läggning, utfartsväg för bostadsändamål, är dock genomsnittsvärdeprincipen. Även om det 
inte bokstavligen har uttrycks i akten att det är fråga om en ”lång” väg torde förrättningslant-
mätaren ha ansett att så är fallet eftersom genomsnittsvärdeprincipen inte tillämpats.  

Värdeökningen bedömdes till 3 256 000 kr när tillgång till väg fanns. Marknadsvärde-
minskningen för upplåtande fastighet bedömdes till 7100 kr. Anläggnings- och förrättnings-
kostnader var 145 000 kr. Vinsten bedömdes till ca 3,1 miljoner kr.  
 
Ersättning efter värdeförändring 
 
Denna metod användes i den aktuella förrättningen. Den gav en vinstandel till upplåtande fas-
tighets ägare om 6754 kr eller 0,2 % av vinsten. Total ersättning om ca 14 000 kr.  
 
Genomsnittsvärdemetoden 
 
En grov uppskattning av råtomtvärdet för härskande fastighet i det aktuella fallet är tre miljo-
ner kr. Vidare har fastigheten en areal om ca 7600 kvm. Området som vägen ianspråktar har 
en areal om 1225 meter. Dvs. totalt ca 8800 kvm för fastighet plus vägområde. Ett genom-
snittligt råtomtvärde blir i så fall ca 340 kr/kvm. Ersättningen enligt genomsnittsvärdemeto-
den skulle i så fall, med dessa förutsättningar, bli ca 416 000 kr. Vinstdelen till upplåtande 
fastighets ägare blir enligt genomsnittsvärdeprincipen ca 13 %.  

 
Likadelning 
 
Om vinsten hade delats lika mellan parterna skulle upplåtande fastighets ägare erhålla 50 % 
av denna, dvs. 1 550 000 kr.  
 
Ersättning med råge 
 
För metoden ersättning med råge är det naturligtvis svårt att ange några ”korrekta” nivåer för 
det enskilda fallet. LM (2015, s. 182) föreslår att vinstandelen enligt denna metod kan mot-
svara dubbla marknadsvärdeminskningen. I de genomgångna förrättningsakterna tillämpas 
ofta dubbla eller trippla markandsvärdeminskningen eller ett procentuellt påslag vid råge. 
Vinstdelen skulle i så fall, med dessa förutsättningar, bli omkring 7100-14 200 kr eller ca 0,2-
0,4 % av vinsten.  
 
Sammanställning olika metoder för fall 79 
 
Beroende av vilken metod som väljs varierar vinstandelen till upplåtande fastighets ägare en-
ligt sammanställningen i tabell 24.  
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Tabell 24. Vinstandel i förhållande till metod för fall 79. 
 

 
 

Som kan utläsas från tabell 24 varierar vinstandelen och totala ersättningen till upplåtande 
fastighets ägare väsentligt beroende av metodval. Vad som är den korrekta ersättningen går 
det dock enbart att spekulera i. Det får ändå anses tveksamt om parterna vid frivilliga för-
handlingar hade kommit överens om en så pass låg del av vinsten som 0,2 %.84  
 

Om en jämförelse av fall 79 görs med Tenkanen (1984) och Kalbro och Lind (1999; 2007) 
torde genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå vara den som ligger närmast en frivillig 
överlåtelse. Detta eftersom vägen är en förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas på fas-
tigheten. I Tenkanens studie tillämpades en princip som liknar genomsnittsvärdeprincipens 
när markområdet som överfördes var en förutsättning för att bebyggelse skulle kunna tillåtas, 
vilket är fallet i fall 79. Vidare var den genomsnittliga vinstandelen till upplåtande fastighet 
runt 33 % vid Kalbro och Linds förhandlingsexperiment gällande servitut. I fall 79 hade vinst-
andelen till upplåtaren blivit runt 13 %, dvs. betydligt lägre än andelen i experimenten. Med 
beaktande av detta torde genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå i fall 79 kunna anses 
som skälig, trots att det i förstone kan ses som en i faktiska kronor hög ersättning.  

     
Det som exemplet framförallt vill belysa är att förrättningslantmätarens val av metod är yt-
terst centralt för vilken ersättningsnivå som upplåtande fastighets ägare slutligen erhåller. Ett 
inte helt orealistiskt scenario är att en annan förrättningslantmätare hade valt någon annan 
metod för att fördela vinsten beroende av hur denne tolkar innebörden av lagstiftarens krav 
om att ersättningen ska vara skälig.  

Ett annat problem som lyfts i arbetets tidigare delar är att liknande fall kan resultera i vä-
sentligt olika ersättningsnivåer beroende av metodval. Ett fall som i stora drag liknar fall 79 
ovan är fall 6885 även om vissa skillnader finns.  
 

Två skillnader är att fall 68 är en ga med fem fastigheter; fall 79 är servitut för en fastighet. 
Fall 68 omfattas även av detaljplan, vilket inte fall 79 gör. Fallen liknar dock varandra i det 
avseendet att vägarna är ungefär av samma längd och upptar ungefär lika stor areal. Det är 
även obebyggda fastigheter/styckningslotter som behöver tillgång till väg för att kunna be-
byggas. Det genomsnittliga råtomtvärdet är även i samma storleksordning för de båda fallen. 

 
Fall 68 är intressant av flera orsaker. Dels finns en ersättningsutredning gjord av LM där man 
genom stöd av rättspraxis86 använder genomsnittsvärdeprincipen för att bestämma ersättning-
en. I slutskedet av förrättningen träffar dock sakägarna en överenskommelse om vilken er-
sättning som ska utgå, vilket skulle kunna tolkas som en ”normal” frivillig överenskommelse.  

Förutsättningarna i fall 68 var följande: fyra obebyggda styckningslotter för bostadsända-
mål och en befintlig bostadsfastighet ansöker om ga för väg. Vägen är ca 170 meter lång och 
                                                      
84 Jmf med kapitel 4.  
85 Aktnummer 0128-06/21 Stockholm. 
86 Man hänvisar till NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431.  

Metod Del av vinst (kr) Andel (%) Total ersättning (kr)
Efter värdeförändring 6754 0,2% 14 000

Genomsnittvärdeprincipen 409 000 13% 416 000
Likadelning 1 550 000 50% 1  557 000

Råge  ~ 7000-14 000 ~ 0,2 -0,4 % ~ 14 000 - 21 000
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ianspråktar ca 830 kvm. LM uppskattar i en ersättningsutredning ett genomsnittligt råtomt-
värde till 419 kr/kvm87, vilket ger en ersättning om ca 350 000 kr. I slutskedet av förrättning-
en kommer dock sakägarna överens om att ersättningen ska vara 1000 kr/kvm, dvs. en total 
ersättning om 830 000 kr.88  

I fall 68 hade troligen genomsnittsvärdeprincipen tillämpats av LM om en frivillig över-
enskommelse inte hade träffats. I fall 68 ansåg troligen parterna, eftersom en frivillig över-
enskommelse om en högre ersättning träffades, att genomsnittsvärdeprincipen gav en för låg 
ersättningsnivå. Överenskommelsen skulle kunna ses som ett exempel på vad som är en 
”normal” frivillig överenskommelse. Det går dock inte att dra några generella slutsatser uti-
från detta enda exempel.  

Det som jämförelsen mellan fall 68 och 79 vill belysa är att ersättningsnivån till upplå-
tande fastighets ägare varierar i LM:s praktiska verksamhet beroende av vilken metod förrätt-
ningslantmätaren väljer att tillämpa.89 Förutsättningarna och genomsnittliga råtomtvärden i de 
olika fallen är ungefär i samma storleksordning. Trots detta skiljer sig alltså ersättningsnivå-
erna väsentligt mellan fallen eftersom olika metoder användes.90 

Om ett likabehandlingsperspektiv anläggs skulle det kunna anses som något bekymmer-
samt då förrättningar där förutsättningarna är relativt likartade riskerar att resultera i stora 
skillnader i ersättningsnivå. Det innebär även att det är svårt för sakägarna att på förhand för-
utse ungefär vilken ersättning som borde utgå. Det borde med andra ord finnas någon form av 
systematik vid metodvalet eller tydligare riktlinjer från LM så att ersättningsnivåerna inte ska 
kunna skilja sig så pass mycket åt mellan olika förrättningar med liknande förutsättningar.  
 
Vissa betänkligheter gällande vägens längd och metodval 
 
Det tidigare beskrivna fall 79 kan även användas för att belysa vissa betänkligheter som finns 
när ersättningen ska bestämmas vid en vägupplåtelse. Bakgrunden är det synsätt som tillgäng-
lig doktrin anlägger på hur rättspraxis ska tolkas för anläggningar enligt AL. Är vägen ”kort” 
ska genomsnittsvärdeprincipen tillämpas. Klassas vägen däremot som ”lång” ska istället nå-
gon annan metod användas då genomsnittsvärdeprincipen riskerar att leda till en oskälig er-
sättningsnivå.91 Så som ska visas nedan finns en risk att ersättningsnivåerna blir väsentligt 
högre för kortare vägar, då genomsnittsvärdeprincipen tillämpas, jämfört med när vägen är 
längre och en annan metod används.  

 I fall 79 var vägen 175 meter lång. Förrättningslantmätaren tillämpade inte genomsnitts-
värdeprincipen.92 Istället valdes ersättning efter värdeförändring som vinstdelningsmetod.  

                                                      
87 Jmf. detta med råtomtvärdet i fall 79 som var 340 kr/kvm.  
88 Om deltagande fastigheter antas dela utförandekostnaden lika ska varje fastighet betala 70 000 kr till 
upplåtande fastighet enligt LM:s ersättningsutredning och 166 000 kr enligt överenskommelsen. Jmf. 
detta med fall 79 där härskande fastighet skulle betala 14 000 kr till upplåtande fastighet. Råtomtvär-
dena är som visats tidigare i ungefär samma storleksordning för båda fallen.  
89 En viss reservation får dock göras i fall 68 eftersom LM:s ersättningsutredning inte låg till grund för 
det slutgiltiga ersättningsbeslutet. Det får dock anses som troligt att ersättningen inte blivit lägre än det 
belopp som genomsnittsvärdeprincipen ledde till.  
90 Med viss reservation i fall 68 då ersättningsbeslutet slutligen baserades på en frivillig överenskom-
melse.  
91 Detta gäller främst för vägar utanför detaljplanelagt område.  
92 Det angavs inget motiv till varför genomsnittsvärdeprincipen inte tillämpades. Motiveringen var 
istället att man vid rättighetsupplåtelser ”brukar” använda ersättning efter värdeförändring för att ge-
nomföra vinstdelningen.  
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När man väljer att frångå genomsnittsvärdeprincipen finns dock en risk för att mer eller 
mindre problematiska situationer kan uppkomma. Anta att vägen hade varit kortare, exempel-
vis 70 meter lång och 7 meter bred, dvs. en areal om 490 kvm. För denna ”korta” väg torde 
genomsnittsvärdeprincipen äga företräde i tillämpningen sett till tillgänglig doktrin samt LM:s 
egna tolkning av rättspraxis (jmf. t.ex. LM, 2015 s. 179). Värdeökningen för härskande fas-
tighet hade dock varit densamma oavsett väglängden eftersom värdeökningen är kopplad till 
själva rättighetsupplåtelsen och inte vägens längd. Råtomtvärdet för härskande fastighet kan 
därför grovt uppskattas till samma värde som när vägen var 175 meter, dvs. tre miljoner kr.93 
Ett genomsnittligt råtomtvärde för det fall vägen hypotetiskt hade varit 70 meter lång kan med 
ovan antaganden uppskattas till ca 370 kr/kvm. Genomsnittsvärdeprincipen ger då en ersätt-
ning om 180 000 kr. Detta kan jämföras med den ersättning på 14 000 kr som utgick i fall 79 
när vägen var 175 meter lång och ersättning efter värdeförändring tillämpades som metod. 

Det problem som jämförelsen vill belysa är, att för de fall vägen hade varit betydligt kor-
tare än exempelvis 175 meter, som i fall 79, är det troligt att genomsnittsvärdeprincipen hade 
tillämpats i många av dessa situationer. Genomsnittsvärdeprincipen kan för dessa fall leda till 
väsentligt högre ersättningsnivåer än vad som blir fallet om exempelvis ersättning efter värde-
förändring tillämpas som i fall 79 när genomsnittsvärdeprincipen ansågs ge en oskälig ersätt-
ning.  

Är det då rimligt att ersättningsnivån för den här typen av situation blir högre när vägen är 
kortare och genomsnittsvärdeprincipen tillämpas, jämfört med om vägen klassas som ”lång” 
och man inte tillämpar genomsnittsvärdeprincipen? En intuitiv ”magkänsla” infinner sig nog 
hos många som läst ovanstående att det inte är rimligt att ersättningsnivån kan variera så pass 
kraftigt enbart på grundval av att vägens längd avgör vilken metod som ska eller inte ska till-
lämpas. Dessutom är ju ”uppoffringen” från den upplåtande fastighetens sida större i termer 
av upplåten areal när vägen är längre.94  

Ovan resonemang borde vara något som förrättningslantmätaren tar ställning till under en 
förrättning, gällande om den valda metoden när genomsnittsvärdeprincipen inte anses tillämp-
lig, leder till en skälig ersättningsnivå eller inte. Det borde med andra ord vara något som 
vägs in i skälighetsbedömningen så att ersättningen inte kan bli högre för en kortare väg, när 
genomsnittsvärdemetoden tillämpas, än när vägen anses som ”lång” och genomsnittsvärde-
principen inte anses tillämplig.95  

7.1.2 Genomsnittsvärdeprincipen – kort och lång väg 
 
Ett undantag när genomsnittsvärdeprincipen inte ska tillämpas är när det är fråga om ”längre” 
vägar. Metoden kan för dessa fall leda till en ersättningsnivå som inte är skälig (jmf. LM, 
2015 s. 179). En ”oskälig” ersättningsnivå skulle dock potentiellt även kunna tänkas upp-
komma när vägen ”kort”, även om det torde vara mindre vanligt förekommande.  
De situationer som främst kan leda till en ersättningsnivå som inte är skälig för kortare vägar 
är de fall där marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastighet är högre än ersättningen 
enligt genomsnittsvärdeprincipen, dvs. när det är fråga om ett s.k. jämkningsfall.  

                                                      
93 Vi bortser från att anläggningskostnaden för vägen skiljer sig åt mellan väglängderna.  
94 Jmf. ”uppoffringskriteriet” i kapitel 4. Jmf. även Lagnöfallet där avträdaren ansågs göra den största 
uppoffringen.  
95 Dock skulle t.ex. anläggningskostnaden för vägen kunna göra att vinsten minskar relativt mycket. Då 
skulle det eventuellt kunna vara skäligt att en lägre ersättning för den längre vägen. För många fall, 
t.ex. fall 79, är dock den ökade anläggningskostnaden för en 175 meter lång väg jämfört med en 70 
meter mer eller mindre försumbar. 
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Ett principiellt intressant fall från en förrättning som kan illustrera ovan resonemang är fall 
56.96 Den aktuella vägen var ca åtta meter lång och tre meter bred, totalt togs ca 25 kvm i an-
språk.  

Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastighet bedömdes till 10 000 kr. Ersättningen 
enligt genomsnittsvärdeprincipen blev 5000 kr. Förrättningslantmätaren ansåg att genomsnitt-
svärdeprincipen för detta fall inte tog hänsyn till de speciella förhållanden som råder i det ak-
tuella fallet samt de olägenheter som uppstår. Man väljer då att frångå genomsnittsvärdeprin-
cipen och istället tillämpa likadelning av vinsten.  

Enligt tillgänglig doktrins tolkning av rättspraxis samt LM:s egna riktlinjer gällande me-
todval för den här typen av fall borde genomsnittsvärdeprincipen ha tillämpats då det är fråga 
om en kortare väg som utgör tomttillbehör till en bostadsfastighet och som ytmässigt går att 
integrera i fastigheten.  
 

Att förrättningslantmätaren väljer att frångå genomsnittsvärdeprincipen i fall 56 kan dock 
tyckas vara ett rimligt ställningstagande. Enligt genomsnittsvärdeprincipen skulle ersättnings-
nivån jämkats upp till marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastighet, dvs. 10 000 kr. 
Detta innebär att upplåtande fastighets ägare inte hade fått någon del av värdeökningen som 
uppstår av anläggningen. Om en återkoppling görs till lagstiftarens riktlinjer att vinsten ska 
fördelas enligt en ”normal” frivillig överlåtelse får det anses tveksamt om upplåtande fastig-
hets ägare under en förhandling om ersättningen skulle gå med på att inte få någon del av 
vinsten.97 Det borde av denna anledning vara skäligt att frångå genomsnittsvärdeprincipen för 
den här typen av situationer, trots doktrinen och LM:s tolkning av rättspraxis.98 99   

 
I den tidigare refererade studien av Kalbro och Lind (2007) ifrågasätter författarna om jämk-
ningsfallen som kan uppstå när genomsnittsvärdeprincipen tillämpas vid marköverföringar, 
där avträdaren erhåller hela vinsten, motsvarar lagstiftarens krav om att vinsten ska fördelas 
efter en ”normal” frivillig överlåtelse. Ett likande synsätt skulle kunna appliceras på anlägg-
ningsåtgärder. Ett tänkbart scenario är att vinsten vid anläggningsförrättningar vid en frivillig 
överlåtelse skulle fördelas på ett sätt där den upplåtande parten inte skulle nöja sig med att 
enbart få ersättning för marknadsvärdeminskningen. Det kan med andra ord finnas situationer 
där vägen är ”kort” och genomsnittsvärdeprincipen leder till en ersättningsnivå som är mindre 
trolig sett till bestämmelsen om ”normal” frivillig överlåtelse.  
 
Hur lång är en ”lång” väg?   
 
Som nämnts på flera ställen i arbetets tidigare delar ska genomsnittsvärdeprincipen inte till-
lämpas om vägen är ”lång” då den för dessa fall riskerar att leda till en ersättningsnivå som 
inte är skälig. Dessa situationer uppstår framförallt utanför detaljplanelagda områden. Hur ska 
man behandla dessa fall när ersättningen ska bestämmas?  
 

                                                      
96 Aktnummer 0187-01/13 Stockholm. 
97 Jmf. t.ex. ”Ultimatum bargaining game” i kapitel 4.   
98 En jämförelse kan även göras med Lagnöfallet, NJA 1989 s. 431. LM menade bl.a. i sitt yttrande till 
HD att det är oskäligt att avträdaren inte erhåller en betydande del av värdeökningen.  
99 En annan jämförelse kan göras om fallet istället hade varit av ren expropriativ karaktär. Då hade ett 
påslag om 25 % gjorts på marknadsvärdeminskningen. Jmf  Epstein (1985) som bl.a. menar att ersätt-
ningen borde vara högre när ianspråktaganden sker av privaträttslig karaktär jämfört med när ianspråk-
taganden sker för mer allmänna ändamål, t.ex. av staten.  



 60 

Ett likande problem som redan beskrivits ovan infinner sig även här, nämligen att olika för-
rättningslantmätare kan ha olika uppfattning gällande när vägen är ”lång” och genomsnitts-
värdeprincipen inte är tillämplig då det inte finns något riktmärke att förhålla sig efter.100 
Detta kan dels resultera i att vägar som har ungefär samma längd bedöms olika.101 Dels kan 
som ovan visats ersättningsnivån bli högre om vägen varit kort och genomsnittsvärdeprinci-
pen tillämpats än vad som blir fallet när vägen klassas som ”lång” och någon annan metod 
istället används.  

 
Huvudproblemet är dock vad som egentligen menas med ”lång väg” och när ersättningsnivån 
enligt genomsnittsvärdeprincipen blir oskälig för dessa längre vägar och vilken metod som då 
istället ska tillämpas. Ett angreppssätt på problemet är att genom ett principiellt exempel 
översiktligt visa vilka ersättningsnivåer olika väglängder leder till enligt genomsnittsvärde-
principen.  
 
Exempel 5. Genomsnittsvärdeprincipen i förhållande till olika väglängder  
 
Vi antar att en obebyggd fastighet har en areal om 1000 kvm. För att kunna bebyggas krävs 
att en utfartsväg ordnas till fastigheten. I det fall ingen väg hade fordrats, dvs. när utfartsväg 
finns direkt ut till allmän väg från fastigheten, är råtomtvärdet av fastigheten 1 000 000 kr.102 
Råtomtvärdet antas minska i förhållande till vägens längd då anläggningskostnaden för vägen 
ökar ju längre vägen är. Anläggningskostnaden antas vara 1000 kr per längdmeter. Vägens 
bredd antas vara fem meter.  

Vi kan anta att fastigheten utan tillgång till väg enbart har ett marginellt värde som är för-
sumbart och därför för enkelhetens skull sätts till noll.103 Den härskande fastighetens del av 
värdeökningen är med detta antagande värdet av tomten minus anläggningskostnaden minus 
ersättningen till upplåtande fastighet. De olika ersättningsnivåer som genomsnittsvärdeprinci-
pen resulterar i för olika längder på vägen redovisas i tabell 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
100 Jmf. t.ex. med fall 68 och 79 ovan som tillämpade olika metoder.  
101 Jmf bilaga 1 som visar LM:s metodval i förhållande till väglängd vid anläggningsförrättningar som 
gällde väg för bostadsändamål.  
102 Förrättningskostnaderna antas redan vara avräknade. 
103 Jmf. t.ex. det ovan redovisade fall 79 där fastigheten utan tillgång till väg bedömdes ha ett värde om 
ca 44 000 kr och med tillgång till väg ca 3,3 miljoner kr, vilket får anses vara mer eller mindre försum-
bart.  
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Tabell 25. Ersättning i förhållande till väglängd. Genomsnittsvärdeprincipen.  
 

 
 
Vi kan börja med att konstatera att råtomtvärdet av vägen minskar i takt med vägens längd 
eftersom anläggningskostnaden då ökar. När den totala arealen ökar och råtomtvärdet mins-
kar, minskar även det genomsnittliga råtomtvärdet. Som kan utläsas i tabell 25 finns några 
”brytpunkter” som kan vara av intresse att studera närmare, se markerade områden i tabellen.  

Med förutsättningarna i exemplet finns två väglängder som enligt genomsnittsvärdeprinci-
pen båda ger noll kronor i ersättning. Den första är när utfartsväg redan finns och inte behöver 
anläggas över en annan fastighet. Den andra är när vägen är 1000 meter. I det senare fallet 
upptar anläggningskostnaden hela värdeökningen. En annan intressant notering är att ersätt-
ningen enligt genomsnittsvärdeprincipen blir samma för en väg om 40 meter och en väg om 
800 meter (160 000 kr) och ligger i ungefär samma storleksordning för flera andra vägläng-
der.104 Ytterligare en brytpunkt är vid väglängden 300 meter. Fram till denna punkt ökar er-
sättningen, för att sedan minska när väglängden ökar efter denna punkt.  

Den kanske intressantaste ersättningsnivån i tabellen är när upplåtande och härskande fas-
tighet enligt genomsnittvärdeprincipen och förutsättningarna i exemplet delar värdeökningen 
lika. Detta uppstår när vägen är 200 meter lång med råtomtvärdet 800 000 kr. Respektive fas-
tighetsägare erhåller då ett värde som motsvarar 400 000 kr eller 50 % av värdeökningen. När 
vägen är kortare än 200 meter erhåller härskande fastighet en högre del av värdeökningen. 
När vägen istället är längre än 200 meter erhåller upplåtande fastighet en högre del av vär-
deökningen.  

Går det då att utifrån exemplet att dra några slutsatser gällande när vägen är lång och ge-
nomsnittsvärdeprincipen leder till en ersättningsnivå som inte är skälig? Till att börja med 
måste det konstateras att ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen inte enbart beror av 
vägens längd, utan även av vägens bredd samt deltagande eller härskande fastighets areal. Det 
torde alltså vara missvisande att enbart prata om att ”långa” vägar leder till oskäliga ersätt-

                                                      
104 Jmf. t.ex. en väg om 20 meter och en väg om 900 meter.  

Väglängd (m) Areal väg (kvm)
Anläggnings-

kostnad Råtomtvärde
Genomsnittligt 

råtomtvärde
Ersättning till 
upplåtande

Del av värde-
ökning härskande

0 0 0 1 000 000 kr      1 000 kr             0 1 000 000 kr      
10 50 10 000 kr           990 000 kr         943 kr                47 143 kr           942 857 kr         
20 100 20 000 kr           980 000 kr         891 kr                89 091 kr           890 909 kr         
40 200 40 000 kr           960 000 kr         800 kr                160 000 kr         800 000 kr         
60 300 60 000 kr           940 000 kr         723 kr                216 923 kr         723 077 kr         
80 400 80 000 kr           920 000 kr         657 kr                262 857 kr         657 143 kr         

100 500 100 000 kr         900 000 kr         600 kr                300 000 kr         600 000 kr         
120 600 120 000 kr         880 000 kr         550 kr                330 000 kr         550 000 kr         
140 700 140 000 kr         860 000 kr         506 kr                354 118 kr         505 882 kr         
160 800 160 000 kr         840 000 kr         467 kr                373 333 kr         466 667 kr         
180 900 180 000 kr         820 000 kr         432 kr                388 421 kr         431 579 kr         
200 1000 200 000 kr         800 000 kr         400 kr                400 000 kr         400 000 kr         
220 1100 220 000 kr         780 000 kr         371 kr                408 571 kr         371 429 kr         
240 1200 240 000 kr         760 000 kr         345 kr                414 545 kr         345 455 kr         
300 1500 300 000 kr         700 000 kr         280 kr                420 000 kr         280 000 kr         
400 2000 400 000 kr         600 000 kr         200 kr                400 000 kr         200 000 kr         
500 2500 500 000 kr         500 000 kr         143 kr                357 143 kr         142 857 kr         
600 3000 600 000 kr         400 000 kr         100 kr                300 000 kr         100 000 kr         
700 3500 700 000 kr         300 000 kr         67 kr                  233 333 kr         66 667 kr           
800 4000 800 000 kr         200 000 kr         40 kr                  160 000 kr         40 000 kr           
900 4500 900 000 kr         100 000 kr         18 kr                  81 818 kr           18 182 kr           

1000 5000 1 000 000 kr      0 0 0 0
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ningsnivåer. Mer korrekt är att se till helheten av 1) den areal vägen tar i anspråk och 2) del-
tagande eller härskande fastigheters areal.  

Med denna något ”nyanserade” bild av genomsnittsvärdeprincipen och långa vägar skulle 
exemplet ovan kunna varieras och en jämförelse göras med fastigheter som har olika areal. 
För enkelhetens skull kan vi anta att värdet av fastigheterna är den samma oavsett areal och 
minskar med vägens längd då anläggningskostnaden för vägen ökar. Vägens bredd och kost-
nader antas vara de samma som i exemplet ovan. Tabell 26 visar principiellt vilka ersätt-
ningsnivåer som genomsnittsvärdeprincipen då skulle leda till med hänsyn till fastigheternas 
olika arealer.  
 
Tabell 26. Ersättningsnivåer m.h.t. fastigheters olika arealer. Genomsnittsvärdeprincipen.  
 

 
 
Den kritiska frågan, som saknar ett korrekt svar, är vart i tabellen två ”normala” personer 
skulle hamna vid en frivillig överlåtelse. Skulle ett tänkbart scenario kunna vara att parterna 
anser att ersättningsnivån är skälig för alla väglängder upp till den punkt där härskande fas-
tighets ägare erhåller en större andel av värdeökningen? Dvs. upp till den punkt där genom-
snittsvärdeprincipen enligt exemplet leder till en likadelning av värdeökningen? För respek-
tive storlek på fastigheterna i exemplet inträffar detta när vägen är 200, 400 samt 600 meter 
lång, vilka är markerade i tabell 26.  

Vidare så har argumentationen i rättspraxis vid marköverföring varit att varje kvadratmeter 
ska anses vara lika mycket värd.105. Om resonemanget översätts för längre utfartsvägar och 
genomsnittsvärdeprincipens tillämpning för dessa är frågan när man ska anse att varje 
kvadratmeter inte är lika mycket värd. 

 
I Lagnöfallet, NJA 1989 s. 431, erhåller dock avträdande fastighet hela värdeökningen. Om ett lik-
nande synsätt anläggs för utfartsvägar skulle samtliga ersättningsnivåer i tabellen ovan kunna anses 
som skäliga. Doktrinen menar dock att ersättningen kan bli oskälig för längre vägar. Med doktri-
nens synsätt borde det med andra ord finnas en brytpunkt där ersättningen mindre troligt motsvarar 
en ”normal” frivillig överlåtelse.   
 

                                                      
105 Jmf. NJA 1956 s. 603. 

Areal 1000 kvm Areal 2000 kvm Areal 3000 kvm

Väglängd 
(m)

Areal väg 
(kvm)

Genomsnittligt 
råtomtvärde 

(kr/kvm)
Ersättning till 
upplåtande

Del värdeökning 
härskande

Genomsnittligt 
råtomtvärde 

(kr/kvm)
Ersättning till 
upplåtande

Del värdeökning 
härskande

Genomsnittligt 
råtomtvärde 

(kr/kvm)
Ersättning till 
upplåtande

Del värdeökning 
härskande

0 0 1000 -  kr            1 000 000 kr    500 -  kr            1 000 000 kr     333 -  kr           1 000 000 kr     
10 50 943 47 143 kr      942 857 kr       483 24 146 kr      965 854 kr        325 16 230 kr      973 770 kr        
20 100 891 89 091 kr      890 909 kr       467 46 667 kr      933 333 kr        316 31 613 kr      948 387 kr        
40 200 800 160 000 kr    800 000 kr       436 87 273 kr      872 727 kr        300 60 000 kr      900 000 kr        
60 300 723 216 923 kr    723 077 kr       409 122 609 kr    817 391 kr        285 85 455 kr      854 545 kr        
80 400 657 262 857 kr    657 143 kr       383 153 333 kr    766 667 kr        271 108 235 kr    811 765 kr        

100 500 600 300 000 kr    600 000 kr       360 180 000 kr    720 000 kr        257 128 571 kr    771 429 kr        
120 600 550 330 000 kr    550 000 kr       338 203 077 kr    676 923 kr        244 146 667 kr    733 333 kr        
140 700 506 354 118 kr    505 882 kr       319 222 963 kr    637 037 kr        232 162 703 kr    697 297 kr        
160 800 467 373 333 kr    466 667 kr       300 240 000 kr    600 000 kr        221 176 842 kr    663 158 kr        
180 900 432 388 421 kr    431 579 kr       283 254 483 kr    565 517 kr        210 189 231 kr    630 769 kr        
200 1000 400 400 000 kr        400 000 kr            267 266 667 kr    533 333 kr        200 200 000 kr    600 000 kr        
220 1100 371 408 571 kr    371 429 kr       252 276 774 kr    503 226 kr        190 209 268 kr    570 732 kr        
300 1500 280 420 000 kr    280 000 kr       200 300 000 kr    400 000 kr        156 233 333 kr    466 667 kr        
400 2000 200 400 000 kr    200 000 kr       150 300 000 kr        300 000 kr             120 240 000 kr    360 000 kr        
420 2100 187 392 903 kr    187 097 kr       141 297 073 kr    282 927 kr        114 238 824 kr    341 176 kr        
500 2500 143 357 143 kr    142 857 kr       111 277 778 kr    222 222 kr        91 227 273 kr    272 727 kr        
600 3000 100 300 000 kr    100 000 kr       80 240 000 kr    160 000 kr        67 200 000 kr       200 000 kr             
700 3500 67 233 333 kr    66 667 kr         55 190 909 kr    109 091 kr        46 161 538 kr    138 462 kr        
800 4000 40 160 000 kr    40 000 kr         33 133 333 kr    66 667 kr          29 114 286 kr    85 714 kr          
900 4500 18 81 818 kr      18 182 kr         15 69 231 kr      30 769 kr          13 60 000 kr      40 000 kr          

1000 5000 0 -  kr            -  kr               0 -  kr            -  kr               0 -  kr           -  kr               
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Kan en tumregel uppställas för när en ”lång” väg är lång? 
 
Det finns naturligtvis många olika synsätt som kan anläggas när genomsnittsvärdeprincipen 
ska anses ge en oskälig ersättningsnivå med hänsyn till vägens längd eller areal. Ett synsätt, 
precis som det ovan beskrivna, är att ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen skulle 
kunna anses som skälig upp till den punkt där värdeökningen delas lika mellan upplåtande 
och härskande fastigheter. Vid denna punkt bidrar fastigheterna med en lika stor areal till den 
”nya”, utökade fastigheten. När vägen är kortare än brytpunkten där värdeökningen delas lika 
erhåller härskande fastighet en större del eftersom denne bidrar med en större areal. Andelen 
för härskande minskar dock på marginalen för varje extra kvadratmeter som behövs för vägen 
upp till brytpunkten där värdeökningen delas lika. Efter brytpunkten, när upplåtande fastighet 
bidrar med en större areal än härskande, erhåller upplåtande fastighet en större del av vär-
deökningen.  

Skulle det då kunna tänkas att två ”normala” personer hade resonerat så som ovan? Dvs. 
att genomsnittsvärdeprincipen av parterna anses som skälig upp till den nivå när fastigheterna 
bidrar med lika stor areal till den utökade fastigheten?106  
 

Om en jämförelse görs med Kalbro och Linds förhandlingsexperiment, där avträdaren i genomsnitt 
erhöll ca 33 % av vinsten, skulle genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå enligt ovan resone-
mang troligen för många gånger ligga i närheten av detta värde eller åtminstone inte väsentligt 
högre då upplåtaren aldrig skulle erhålla en större andel än 50 % av värdeökningen.  
 

Om ovan resonemang skulle kunna accepteras som en indikator på när genomsnittsvärdeprin-
cipen leder till en ersättningsnivå som inte är skälig är det möjligt att uppställa ett riktmärke 
eller tumregel som skulle vara relativt enkelt att applicera i en verklig förrättning.  

I tabell 26 kan vi utläsa att de punkter som gör att genomsnittsvärdeprincipen i exemplet 
leder till en likadelning av värdeökningen ”råkar” inträffa när arealen av vägen är lika stor 
som fastighetens areal utan väg eftersom fastighetsägarna då bidrar med en lika stor areal till 
den nya fastigheten. En tumregel, som skulle vara enkel att använda i en praktisk situation 
skulle förslagsvis kunna vara att genomsnittsvärdeprincipen ska tillämpas som huvudmetod 
för vägar där vägens areal är mindre eller lika stor som den tomt/fastighet som den är tänkt att 
ombesörja. Dvs. genomsnittsvärdeprincipen leder till en ersättningsnivå som inte är skälig när 
vägens areal är i samma storleksordning som tomten eller större. En ekvation för tumregeln 
när genomsnittsvärdeprincipen inte ska tillämpas skulle då kunna vara följande:  
 
ä݃ ݒ ݒܽ ݈ܽ݁ݎܣ  ݈ܽ݁ݎܽ ݏ݊݁ݐ݉ݐ ݎ݈݈݁݁ ݊݁ݐ݄݁݃݅ݐݏ݂ܽ
 
Ekvation 3. Tumregel när genomsnittsvärdeprincipen leder till en oskälig ersättningsnivå 
 
Att ha en tumregel likt den ovan föreslagna skulle förhoppningsvis göra att olika förrättningar 
får ett mer enhetligt utfall sett till ersättningen. Förrättningslantmätaren får med andra ord ett 
riktmärke som denne kan förhålla sig till när genomsnittsvärdemetoden kommer på tal, vilket 
skulle kunna minska spridningen av tillämpade metoder och få tillämpningen mer enhetlig. 
Det torde även vara enklare att på förhand förutse vilken ungefärlig ersättning som utgår då 
val av metod blir mer förutsägbart.  

 
                                                      
106 Som nämndes ansåg HD i NJA 1989 s. 431, vilket LM stödde, att det var skäligt att avträdaren er-
höll hela vinsten vid marköverföringssituationer.  
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Det går dock att ha invändningar mot det föreslagna riktmärket. Det är svårt att veta om två ”nor-
mala” personer verkligen hade resonerat så som tumregeln antar att dessa skulle ha gjort. Denna in-
vändning går dock att ha mot alla tillgängliga metoder som finns att tillgå när ersättningen ska be-
stämmas. Oavsett vilken ersättningsnivå som det de facto beslutas om skulle detta argument kunna 
anföras. Att ha en tumregel torde då vara bättre än situationen idag då genomsnittsvärdeprincipens 
tillämplighet för längre vägar sker mer godtyckligt.  

En annan invändning skulle kunna vara att ersättningen blir ”för hög” i faktiska kronor till upp-
låtande fastighets ägare för vissa arealer och väglängder. Är det exempelvis skäligt, så som blir fal-
let när fastighetens areal är 1000 kvm och vägen 200 meter, att ersättningen blir 400 000 kr? Ersätt-
ningsbeloppet motsvarar med exemplets antaganden och ingångsvärden en andel om 50 % av vär-
deökningen. Eftersom mer konkret kunskap saknas gällande hur två ”normala” personer skulle re-
sonera i ersättningsfrågan vet vi inte vilken nivå den faktiska ersättningen skulle behöva uppnå för 
att klassas som ”för hög”. En ersättningsnivå om 400 000 kr skulle därför mycket väl kunna accept-
eras som en skälig ersättning eftersom parterna erhåller en lika stor del av värdeökningen.107 108 

 
En annan invändning som skulle kunna göras är för de fall fastigheten redan är bebyggd. 
Skulle tumregeln även kunna tillämpas för dessa fall? Så torde vara fallet.  

Eftersom genomsnittsvärdeprincipen utgår från fastighetens råtomtvärde i obebyggt skick 
skulle tumregeln troligen kunna tillämpas för dessa fall då metoden inte tar hänsyn till om 
fastigheten redan är bebyggd. Utan tillgång till väg är fastighetens värde – oavsett om den är 
bebyggd eller ej – relativt lågt. Visst stöd för detta resonemang kan hämtas från en förrätt-
ningsakt som behandlade utfartsväg för fastigheter som redan var bebyggda med bostadshus, 
men saknade rättighet till utfartsväg från fastigheterna. Förrättningslantmätaren konstaterade 
att värdet av fastigheterna utan tillgång till väg var närmast obefintligt trots att de redan var 
bebyggda: 
 

”Värdeskillnaden för en bostadsfastighet mellan att ha tillgång till utfartsväg och inte är natur-
ligtvis oerhört stor. Utan tillfartsväg torde värdet vara mycket begränsat vilket innebär att vär-
deökningen är relativt nära fastigheternas marknadsvärden. Ovanstående bedömningar innebär 
att vinsten med förrättningen blir relativt stor.” (akt 0125-11/29 Stockholm s. 48) 

Tumregeln torde med andra ord även kunna tillämpas för dessa fall när fastigheterna redan är 
bebyggda.  
 
Vilken metod ska väljas när genomsnittsvärdeprincipen frångås? 
 
Om tumregeln kan accepteras som ett riktmärke när genomsnittsvärdeprincipen bör respek-
tive inte bör tillämpas kvarstår dock en svår fråga: Hur ska man bestämma ersättningen när 
man konstaterat att genomsnittsvärdeprincipen inte ska tillämpas? Dvs. vilken metod ska man 
istället välja för att bestämma en skälig ersättningsnivå? Och hur skulle två ”normala” perso-
ner resonera när man anser att genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå inte är skälig?  

I den praktiska verksamheten har LM framförallt tillämpat ersättning med råge för att be-
stämma ersättningen för de fall genomsnittsvärdeprincipen inte använts.109 Ofta har den totala 
ersättningen bestämts till ett belopp motsvarande dubbla eller trippla marknadsvärdeminsk-

                                                      
107 Jmf. även med fall 68 ovan är en frivillig överenskommelse för en 830 kvm stor väg blev 1000 
kr/kvm, dvs. en totalt ersättning om 830 000 kr.  
108 Jmf. även tidigare beskrivna uttalande från HD och LM i Lagnöfallet, NJA 1989 s. 431, där avträda-
ren erhöll hela värdeökningen. 
109 Se kapitel 6.  
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ningen för upplåtande fastighet eller med ett procentuellt påslag på marknadsvärdeminsk-
ningen. Det som talar för att råge är en lämplig metod att tillämpa för dessa fall är att den är 
relativt enkel att tillämpa. Inga detaljerade bedömningar behöver göras av värdeökningen för 
härskade eller deltagande fastigheter.  

I och med att inga detaljerade uppskattningar görs av värdeökningen finns dock en risk att 
ersättning med råge leder till en ersättningsnivå som är betydligt lägre än den ersättning som 
skulle utgått om vägen varit kortare och genomsnittsvärdemetoden tillämpas, trots att vär-
deökning och vinsten skulle kunna vara i ungefär samma storleksordning.110 Bl.a. detta talar 
för att det är lämpligare att använda en direkt fördelningsmetod, där värdeökningen bedöms 
och sedan fördelas efter någon fördelningsnyckel, exempelvis en procentuell andel. Man 
borde alltså för dessa fall när genomsnittsvärdeprincipen inte anses tillämpbar söka efter en 
relativ fördelning av värdeökningen och inte ett schablonpåslag i kronor som sker mer god-
tyckligt sett till värdeökningen hos härskande fastighet.  

Vilken fördelning ska då väljas? Det finns inget självklart eller korrekt svar på den frågan 
då vi inte heller här vet hur två ”normala” personer hade resonerat vid en frivillig överlåtelse. 
Om en generell fördelningsregel ska konstrueras torde den dock ha vissa karaktäristiska drag. 
Den ska dels vara enkel att tillämpa och förstå, dels ska den kunna tillämpas i ett stort antal 
situationer. Regeln borde även vara konsekvent i den mening att fördelningen, relativt sett, 
inte ska skilja åt allt för mycket mellan olika förrättningar.  

Om vi gör en återkoppling till de olika ersättningsnivåer som genomsnittsvärdeprincipen 
leder fram till i tabell 26 kan vi se att värdeökningen delas lika när arealen av vägen och fas-
tigheten är lika stora. När arealen av vägen är större än härskande fastighets areal bidrar upp-
låtande fastighet med en större andel av den totala arealen för den utökade tomten, vilket en-
ligt genomsnittsvärdeprincipen ger en högre del av värdeökningen till upplåtande fastighet.  

Skulle det då kunna anses som skäligt, att för de fall vägen har en areal där genomsnitts-
värdeprincipen enligt den uppställda tumregeln ger en ersättning som inte är skälig, att vär-
deökningen istället delas lika mellan upplåtande och härskande fastigheter? I realiteten inne-
bär det att ersättningen för dessa fall kommer hamna på en lägre nivå jämfört med om ge-
nomsnittsvärdeprincipen tillämpats. Tabell 27 visar vilka ersättningsnivåer som skulle bli fal-
let om samma ingångsvärden som tabell 26 ovan används.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
110 Detta skulle dock gå att lösa genom ett betydligt större påslag än t.ex. dubbla marknadsvärdeminsk-
ningen. För att få en ”känsla” för ersättningsnivåns förhållande relativt värdeökningen skulle dock nå-
gon form av uppskattning av värdeökningen fordras, vilket komplicerar bedömningen något.  
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Tabell 27. Genomsnittsvärdeprincipen ej tillämplig. Likadelning istället.  
 

 
 
 
Det föreslagna riktmärket för när genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå ska anses som 
oskälig samt hur man istället ska göra för dessa fall innebär att härskande fastighet aldrig 
kommer erhålla en lägre andel av värdeökningen än ungefär 50 %.111 Är vägens areal mindre 
än härskande fastighets erhåller härskande fastighet en högre del av värdeökningen. För de 
fall arealen av vägen är större än härskande fastighet delas värdeökningen istället lika enligt 
den föreslagna tumregeln.  
 
Hur kan genomsnittsvärdeprincipen tillämpas om det är en gemensamhetsa-
läggning?  
 
En annan fråga är hur man ska se på genomsnittsvärdeprincipen när det är mer än en fastighet 
som behöver tillgång till en utfartsväg, dvs. när det är fråga om en ga. Kan det föreslagna 
riktmärket och tumregeln även tillämpas för dessa fall?  

Till att börja med måste det redas ut hur man ska se på deltagande fastigheters areal och 
värdeökningar. Summan av arealen och värdeökningen kommer öka för varje ytterligare fas-
tighet som deltar i anläggningen. Anläggningskostnaden kommer dock vara mer eller mindre 
konstant oavsett hur många fastigheter som ansluts.112 Detta innebär att summan av delta-
gande fastigheters värdeökning ofta kommer vara relativt stor jämfört med anläggningskost-
naden.113 För att principiellt visa vilken ersättning som genomsnittsvärdeprincipen kan leda 
till när flera fastigheter deltar i en anläggning för väg använder vi samma ingångsvärden som 
i exemplet ovan när det var en härskande fastighet. Vi antar dock att det istället för en ensam 
fastighet är fem fastigheter som är i behov av utfartsväg. Varje ingående fastighet antas ha en 
areal om 2000 kvm. Se tabell 28 för ersättningsnivåer vid olika storlek på vägen.  

 
 
 

                                                      
111 Givet att härskande fastighet inte har ett ”högt” ingångsvärde.  
112 Det skulle dock kunna uppstå s.k. tröskeleffekter, dvs. när antalet deltagande fastigheter går över en 
viss nivå kan det behövs ytterligare investeringar i vägen. Vi bortser dock från detta i fortsättningen.  
113 Vi antar att ingångsvärdena för deltagande fastigheter, precis som ovan när det var en härskande 
fastighet, är relativt låga och i sammanhanget försumbara.  

Areal 2000 kvm Areal 3000 kvm

Väglängd 
(m)

Areal väg 
(kvm)

Ersättning  
genomsnitts-

värdeprincipen
Del värdeökning 

härskande 
Ersättning "längre 
vägar" likadelning

Ersättning  
genomsnitts-

värdeprincipen
Del värdeökning 

härskande 
Ersättning "längre 
vägar" likadelning

0 0 -  kr                 1 000 000 kr       -  kr                    -  kr                1 000 000 kr          -  kr                    
100 500 180 000 kr         720 000 kr          -  kr                    128 571 kr        771 429 kr             -  kr                    
160 800 240 000 kr         600 000 kr          -  kr                    176 842 kr        663 158 kr             -  kr                    
200 1000 266 667 kr         533 333 kr          -  kr                    200 000 kr        600 000 kr             -  kr                    
300 1500 300 000 kr         400 000 kr          -  kr                    233 333 kr        466 667 kr             -  kr                    
400 2000 300 000 kr               300 000 kr                -  kr                    240 000 kr        360 000 kr             -  kr                    
420 2100 297 073 kr              282 927 kr                290 000 kr             238 824 kr        341 176 kr             -  kr                    
500 2500 277 778 kr              222 222 kr                250 000 kr             227 273 kr        272 727 kr             -  kr                    
600 3000 240 000 kr              160 000 kr                200 000 kr             200 000 kr              200 000 kr                   -  kr                    
620 3100 230 980 kr              149 020 kr                190 000 kr             193 115 kr             186 885 kr                   190 000 kr             
700 3500 190 909 kr              109 091 kr                150 000 kr             161 538 kr             138 462 kr                   150 000 kr             
800 4000 133 333 kr              66 667 kr                  100 000 kr             114 286 kr             85 714 kr                     100 000 kr             
900 4500 69 231 kr                 30 769 kr                  50 000 kr               60 000 kr               40 000 kr                     50 000 kr               

1000 5000 -  kr                       -  kr                        -  kr                    -  kr                      -  kr                           -  kr                    
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Tabell 28. Ersättning enligt genomsnittsvärdeprincipen. Utfartsväg för fem fastigheter.  
 

 
 
Frågan är då – återigen – hur en grupp ”normala” personer hade valt att behandla ersättnings-
frågan vid frivilliga förhandlingar. Om tumregeln tillämpas rakt av skulle ersättningsnivån bli 
oskälig först när vägen är 2000 meter lång, dvs. när vägen tar i anspråk 10 000 kvm. Ersätt-
ningsnivåerna kan dock anses som höga – i faktiska kronor – även när vägen ianspråktar en 
areal som är mindre än detta. Hur ska man se på det?  

Om vi exempelvis antar att vägen är 600 meter lång skulle ersättningen enligt tabellen bli 
ca en miljon kr. Det kan låta mycket, men som visas i tabellen erhåller deltagande fastigheter 
ändå en klart större del av värdeökningen (ca 75 %). Om ersättningsbeloppet bryts ner per 
deltagande fastighet, blir ersättningen ca 200 000 kr per fastighet, för att få tillgång till väg.114 
Varje deltagande fastighetsägare erhåller vidare ca 675 000 kr av värdeökningen när ersätt-
ningen är betald.   

Om man ser genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivåer i ljuset av detta kanske de inte 
ter sig allt för oskäliga trots att de i faktiska kronor kan anses som höga? För att deltagande 
fastigheter ska kunna tillgodogöra sig värdeökningen krävs trots allt att mark tas i anspråk för 
väg på den upplåtande fastigheten. Den upplåtande fastighetens medverkan är med andra ord 
helt nödvändig för att deltagande fastigheter ska få en ändamålsenlig utformning och därmed 
en värdeökning.  

Genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivåer är dock – som antydes ovan – beroende av 
antalet deltagande fastigheter. Tabell 29 nedan visar därför hur ersättningsnivåerna kan skilja 
sig beroende av hur många fastigheter som vägen ombesörjer med hänsyn till total areal. 
Samma ingångsvärden har använts som tidigare.  
 
 
 
 
 

                                                      
114 Under antagande att deltagande fastigheter ha samma andelstal för utförande.  

Väglängd (m) Areal väg (kvm)
Anläggnings-

kostnad
Summa 

råtomtvärde

Genomsnittligt 
råtomtvärde 

(kr/kvm)

Ersättning 
genomsnitts-

värdeprincipen Andel deltagande

0 0 -  kr                 5 000 000 kr      500 0 5 000 000 kr      
10 50 10 000 kr           4 990 000 kr      497 24 826 kr           4 965 174 kr      
20 100             20 000 kr 4 980 000 kr      493 49 307 kr           4 930 693 kr      
40 200 40 000 kr           4 960 000 kr      486 97 255 kr           4 862 745 kr      
60 300 60 000 kr           4 940 000 kr      480 143 883 kr         4 796 117 kr      
80 400 80 000 kr           4 920 000 kr      473 189 231 kr         4 730 769 kr      

100 500 100 000 kr         4 900 000 kr      467 233 333 kr         4 666 667 kr      
120 600 120 000 kr         4 880 000 kr      460 276 226 kr         4 603 774 kr      
140 700 140 000 kr         4 860 000 kr      454 317 944 kr         4 542 056 kr      
160 800 160 000 kr         4 840 000 kr      448 358 519 kr         4 481 481 kr      
180 900 180 000 kr         4 820 000 kr      442 397 982 kr         4 422 018 kr      
200 1000 200 000 kr         4 800 000 kr      436 436 364 kr         4 363 636 kr      
300 1500 300 000 kr         4 700 000 kr      409 613 043 kr         4 086 957 kr      
400 2000 400 000 kr         4 600 000 kr      383 766 667 kr         3 833 333 kr      
500 2500 500 000 kr         4 500 000 kr      360 900 000 kr         3 600 000 kr      
600 3000 600 000 kr         4 400 000 kr      338 1 015 385 kr      3 384 615 kr      
700 3500 700 000 kr         4 300 000 kr      319 1 114 815 kr      3 185 185 kr      
800 4000 800 000 kr         4 200 000 kr      300 1 200 000 kr      3 000 000 kr      
900 4500 900 000 kr         4 100 000 kr      283 1 272 414 kr      2 827 586 kr      

1000 5000 1 000 000 kr      4 000 000 kr      267 1 333 333 kr      2 666 667 kr      
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Tabell 29. Ersättningsnivå enligt genomsnittsvärdeprincipen. Olika antal deltagande fastigheter.  
 

 
 
Som kan utläsas i tabellen erhåller deltagande fastigheter i princip för alla väglängder en ma-
joritet av värdeökningen. Detta blir särskilt tydligt när det är relativt många fastigheter som 
deltar i anläggningen. Den ovan uppställda tumregeln blir bara aktuell, med exemplets in-
gångsvärden, när vägen är 800 meter och har två deltagande fastigheter. En annan intressant 
notering, som även gjordes ovan, är att betalningsansvaret när en ga inrättas fördelas över 
flera fastigheter.  
 

Om vi t.ex. utgår från tabellens ersättningsnivå för en 600 meter lång väg och tio deltagande 
fastigheter ser vi att ersättningen med exemplets ingångsvärden blir ca 1,2 miljoner kr. Detta 
motsvarar, givet att andelstalen fördelas lika, att varje deltagande fastighet betalar 120 000 kr 
till upplåtande fastighets ägare. Samtidigt är den totala värdeökningen som deltagande fastig-
heter kan tillgodogöra sig från vägen ca 8,2 miljoner kr, dvs. ca 820 000 kr per fastighetsä-
gare.  
 

Ur denna synvinkel skulle ersättningsnivån kunna anses som skälig; ingen av de deltagande 
fastigheterna drabbas oproportionerligt hårt av ersättningsnivån samtidigt som man erhåller 
största delen av värdet själv. Detta trots att den sammanlagda ersättningsnivån i förstone kan 
anses vara ”hög” i faktiska kronor.  
 
… några betänkligheter om genomsnittsvärdeprincipen 
 
Om ett likabehandlingsperspektiv anläggs på genomsnittsvärdeprincipen finns ytterligare be-
tänkligheter som kan vara intressanta att belysa. Är det exempelvis skäligt eller rättvist att 
väsentligt olika ersättningar utgår för fastigheter med liknande värdeökning och råtomtvärde, 
men där vägen för den ena fastigheten är längre? Vinsten är ju trots allt, oftast, i ungefär 
samma storleksordning. Hur hade två ”normala” personer agerat vid en frivillig överlåtelse?  
 

Två deltagande totalt 4000 kvm Fem deltagande totalt 10 000 kvm Tio deltagande totalt 20 000 kvm

Väglängd 
(m)

Areal väg 
(kvm)

Ersättning 
genomsnitts-

värdeprincipen
Andel 

deltagande
Ersättning "längre 
vägar" likadelning

Ersättning 
genomsnitts-

värdeprincipen
Andel 

deltagande

Ersättning 
genomsnitts-

värdeprincipen
Andel 

deltagande

0 0 0 2 000 000 kr 0 0 5 000 000 kr  0 10 000 000 kr 
10 50 24 568 kr       1 965 432 kr 0 24 826 kr       4 965 174 kr  24 913 kr       9 965 087 kr   
20 100 48 293 kr       1 931 707 kr 0 49 307 kr       4 930 693 kr  49 652 kr       9 930 348 kr   
40 200 93 333 kr       1 866 667 kr 0 97 255 kr       4 862 745 kr  98 614 kr       9 861 386 kr   
60 300 135 349 kr     1 804 651 kr 0 143 883 kr     4 796 117 kr  146 897 kr     9 793 103 kr   
80 400 174 545 kr     1 745 455 kr 0 189 231 kr     4 730 769 kr  194 510 kr     9 725 490 kr   

100 500 211 111 kr     1 688 889 kr 0 233 333 kr     4 666 667 kr  241 463 kr     9 658 537 kr   
120 600 245 217 kr     1 634 783 kr 0 276 226 kr     4 603 774 kr  287 767 kr     9 592 233 kr   
140 700 277 021 kr     1 582 979 kr 0 317 944 kr     4 542 056 kr  333 430 kr     9 526 570 kr   
160 800 306 667 kr     1 533 333 kr 0 358 519 kr     4 481 481 kr  378 462 kr     9 461 538 kr   
180 900 334 286 kr     1 485 714 kr 0 397 982 kr     4 422 018 kr  422 871 kr     9 397 129 kr   
200 1000 360 000 kr     1 440 000 kr 0 436 364 kr     4 363 636 kr  466 667 kr     9 333 333 kr   
300 1500 463 636 kr     1 236 364 kr 0 613 043 kr     4 086 957 kr  676 744 kr     9 023 256 kr   
400 2000 533 333 kr     1 066 667 kr 0 766 667 kr     3 833 333 kr  872 727 kr     8 727 273 kr   
500 2500 576 923 kr     923 077 kr    0 900 000 kr     3 600 000 kr  1 055 556 kr  8 444 444 kr   
600 3000 600 000 kr     800 000 kr    0 1 015 385 kr  3 384 615 kr  1 226 087 kr  8 173 913 kr   
700 3500 606 667 kr     693 333 kr    0 1 114 815 kr  3 185 185 kr  1 385 106 kr  7 914 894 kr   
800 4000 600 000 kr     600 000 kr    0 1 200 000 kr  3 000 000 kr  1 533 333 kr  7 666 667 kr   
820 4100 597 284 kr        582 716 kr       590 000 kr             1 215 461 kr  2 964 539 kr  1 561 743 kr  7 618 257 kr   
900 4500 582 353 kr        517 647 kr       550 000 kr             1 272 414 kr  2 827 586 kr  1 671 429 kr  7 428 571 kr   

1000 5000 555 556 kr        444 444 kr       500 000 kr             1 333 333 kr  2 666 667 kr  1 800 000 kr  7 200 000 kr   



 69 

För att exemplifiera detta tankesätt kan vi anta att två styckningslotter måste ha tillgång till ut-
fartsväg för att kunna bli lämpliga för bostadsbebyggelse. Utan tillgång till väg är värdet av 
fastigheterna relativt lågt, t.ex. 100 000 kr. När vägfrågan lösts och fastigheterna får bebyggas 
är värdet väsentligt högre, t.ex. 2 000 000 kr. Värdehöjningen av fastigheterna är beroende av 
att få tillgång till väg, eller med andra ord, värdehöjningen är oberoende av hur lång vägen i 
fråga är. Det är alltså utan betydelse för fastigheternas värdehöjning om vägen är 10, 50 eller 
100 meter lång; värdehöjningen är kopplad till själva rättigheten att få tillgång till väg. Ge-
nomsnittsvärdeprincipen leder dock till en ersättningsnivå som är en funktion av den areal 
som vägen tar i anspråk samt storleken av fastigheten och dess råtomtvärde; ersättningsnivån 
kommer därför variera beroende av vägens areal trots att den totala vinsten av anläggningen är 
mer eller mindre konstant och oberoende av vägens storlek.115  

 
Med ovan beskrivna scenario som bakgrund, hur mycket hade ersättningsanspråket från upp-
låtande fastighets ägare varierat om vägfrågan löst genom en ”normal” frivillig överlåtelse för 
respektive väglängd? Eller med andra ord: är det intrånget i form av vägens storlek eller är det 
den vinst som vägen ger upphov till som är det avgörande för hur stor ersättningen blir? För 
att ytterligare belysa tankegångarna ges ett exempel nedan.  
 
Exempel 6. Genomsnittsvärdeprincipen i förhållande till väglängd.  
 
Två styckningslotter inom samma område behöver utfartsväg för att erhålla tillstånd att upp-
föra bostadsbyggnad. Vägarna måste förläggas över fastighet 1:1, vilket översiktligt illustre-
ras i figur 9.   
 

 
 

Figur 9. Principiell illustration av två styckningslotter.  
 
Styckningslotterna har vardera en areal om 1000 kvm. De tilltänkta vägarna har en bredd om 
fem meter. Anläggningskostnaden för respektive väg antas vara 1000 kr per längdmeter. Vär-
det av lotterna antas vara 2 000 000 kr med tillgång till väg innan kostnaden för väg är avräk-
nad. Utan väg är värdet 10 000 kr. Vi antar att markandsvärdeminskningen för upplåtande 
fastighet är 100 kr/kvm och minskar linjärt med vägens längd. 
 
 
 
 
                                                      
115 Detta synsätt strider dock mot rättspraxis vid marköverföringar, att varje kvadratmeter ska anses 
vara lika mycket värd. Frågan är dock vilket av dessa två synsätt som två ”normala” personer skulle 
tillämpa. Parterna kanske skulle tillämpa någon helt annan princip för att bestämma ersättningen när 
det är en väganläggning?  
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Lotten 1: Väglängd 10 meter  
 

För lotten 1 ianspråktas 50 kvm för vägen. Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastig-
het är då med ovan förutsättningar 5000 kr. Det genomsnittliga råtomtvärdet för den utökade 
fastigheten är ca 1900 kr/kvm (1 990 000/1050). Ersättningen enligt genomsnittsvärdeprinci-
pen blir för detta fall ca 95 000 kr, dvs. en vinstdel om 90 000 kr utöver marknadsvärde-
minskningen.  

 
Lotten 2: Väglängd 50 meter 
 

För lotten 2 ianspråktas 250 kvm för vägen. Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fas-
tighet är då med ovan förutsättningar 25 000 kr. Det genomsnittliga värdet för den utökade 
fastigheten är ca 1560 kr/kvm (1 950 000/1250). Ersättningen enligt genomsnittsvärdeprinci-
pen blir för detta fall ca 390 000 kr, dvs. en vinstdel om 365 000 kr utöver marknadsvärde-
minskningen.  
 

Styckningslotterna 1 och 2 är snarlika; den enda skillnaden är längden av vägen som tas i an-
språk. Trots dessa relativt små skillnader, som inte påverkar värdeökningen för härskande 
fastighet nämnvärt, blir ersättningsnivåerna väsentligt olika för de båda fallen. Är dessa skill-
nader i ersättningsnivåer skäliga och hade denna skillnad i ersättningsanspråk funnits vid en 
frivillig upplåtelse?  

Det får anses föreligga vissa tvivel gällande detta, med stöd av att vinstdelningen ska mot-
svara en ”normal” frivillig överlåtelse, om skillnaden i väglängd hade påverkat ersättningsan-
språket från upplåtande fastighets ägare i den utsträckning som blir fallet när genomsnittsvär-
deprincipen tillämpas. Vinsten är ju trots allt nästan den samma för båda styckningslotterna.  
 

Det är naturligtvis svårt – kanske till och med omöjligt – att på ett godtagbart sätt försöka simulera 
hur parterna hade resonerat vid en frivillig upplåtelse vid dessa hypotetiska fall. Resonemang och 
diskussioner blir mer av en spekulativ karaktär. Faktum kvarstår dock att genomsnittsvärdeprinci-
pen kan leda till väsentliga skillnader i ersättningsnivåer för liknande fall, vilket man bör vara med-
veten om. En annan fråga är hur ägaren till Lotten 2 kan tänkas reagera när denne får veta att man 
måste betala i storleksordningen 300 000 kronor mer än sin granne för tillgång till vägen? Kan det 
tänkas att denne upplever ersättningsnivåerna som orättvisa?  

 
Ett motargument till det ovan anförda, som stöds av argumentationen från rättspraxis vid 
marköverföringar, är att varje kvadratmeter av den utökade tomten är lika viktig för att be-
byggelsen ska komma till stånd och en vinst uppstå. Båda ersättningsnivåerna skulle med 
detta argument kunna anses vara skälig eftersom arealerna de facto skiljer sig åt mellan de 
olika typfallen och att ”uppoffringen” från den upplåtande fastigheten är större när denne bi-
drar med en större areal för vägen.116  
 
Olika areal – olika ersättning 
 
En annan betänklighet gällande om genomsnittsvärdeprincipen leder till en skälig ersättning 
är när den tillämpas för fastigheter med olika arealer. Precis som ovan kan de argumenteras 
för att värdet av fastigheten är beroende av vilka rättigheter som fastigheten kan erhålla, ex-

                                                      
116 Det torde alltså kunna föras en argumentation att ersättningen är skälig för båda fallen i och med att 
varje kvadratmeter är lika nödvändig, men att ersättningarna inte motsvarar en ”normal” frivillig över-
låtelse.  
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empelvis rätt att uppföra bostadsbyggnad, och inte dess areal.117 En fråga är då om genom-
snittsvärdeprincipen alltid leder till en skälig ersättning med avseende på att ersättningen ska 
motsvara en ”normal” frivillig överlåtelse? Tankesättet kan bäst illustreras genom ett princi-
piellt exempel.  
 
Exempel 7. Genomsnittsvärdeprincipen och olika arealer 
 
Vi kan anta att två styckningslotter behöver tillgång till utfartsväg för att kunna erhålla till-
stånd att uppföra bostadsbyggnad. Lotten 1 har en areal om 1000 kvm. Lotten 2 har en areal 
om 2000 kvm. Utfartsvägarna som behövs måste förläggas på en annan fastighet. Båda 
vägarna är 20 meter långa och fem meter breda, totalt 100 kvm tas i anspråk för respektive 
väg. Utan väg är värdet av lotterna relativt lågt, exempelvis 10 000 kr, eftersom de då inte får 
bebyggas. Med tillgång till väg antas lotten 1 ha ett råtomtvärde om 2 000 000 kr. Eftersom 
värdet är kopplat till byggrätten är värdet av lotten 2 enbart marginellt större, trots den dubbla 
arealen. Råtomtvärdet antas därför vara 2 100 000 kr. Fallet illustreras principiellt i figur 10.  
 
 

 
 

Figur 10. Styckningslotter med olika areal. 
 
Lotten 1 
 
Ett genomsnittligt råtomtvärde blir med ovan förutsättningar ca 1820 kr/kvm. Ersättningen till 
upplåtande fastighets ägare bli då enligt genomsnittsvärdeprincipen 182 000 kr.  
 
Lotten 2 
 
Ett genomsnittligt råtomtvärde blir med ovan förutsättningar 1000 kr/kvm. Ersättningen till 
upplåtande fastighets ägare bli då enligt genomsnittsvärdeprincipen 100 000 kr.  
 
I det hypotetiska exemplet ovan skiljer sig ersättningsnivån relativt mycket, trots att ett lika 
stort område för respektive väg ianspråktas på den upplåtande fastigheten. Den återkom-
mande frågan är återigen om ersättningsnivån skulle skilja så pass mycket vid en frivillig 
överlåtelse med tanke på att vägarna tar i anspråk ett lika stort område och värdeökningarna 
är i en liknande storleksordning. Frågan får även här lämnas obesvarad då vi inte vet hur per-
sonerna hade resonerat i ett frivilligfall. Exemplet belyser dock att genomsnittsvärdemetoden 
leder till olika ersättningsnivåer för likande fall, vilket man bör vara medveten.  

                                                      
117 Även om det kan argumenteras för att byggrätten kan vara beroende av fastighetens totala areal.  
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7.2 Brygganläggning 
 
I förarbetena till anläggningslagen menar lagstiftaren att genomsnittsvärdeprincipen kan vara 
en lämplig metod för att bestämma ersättningen för de fall anläggningen är en förutsättning 
för att en exploatering ska kunna ske (prop. 1991/92:127 s. 93). Som exempel på anläggning 
nämns brygga inom exploateringsområden.  

Jämfört med utfartsväg från en bostadsfastighet, som är nödvändig för att bebyggelse ska 
kunna tillåtas, torde dock bryggor och båtplatser inte fylla samma ”viktiga” funktion annat än 
i undantagsfall.118 Om bryggan inte är nödvändig för att bebyggelse ska kunna tillåtas innebär 
det vidare att värdeökningen av anläggningen oftast är lägre än fallet när det t.ex. är en ut-
fartsväg som klassas som helt nödvändig.  

 
Inte sällan torde även fallet vara att anläggningar för brygga inrättas för fastigheter som redan är 
bebyggda med bostadshus. Dessa fastigheter har s.a.s. redan tillgodogjort sig ett värde från den 
byggrätt som finns eftersom brygga inte var en förutsättning för att bygglov skulle beviljas. När fas-
tigheten blir utrustad med brygga ökar värdet av fastigheten därför bara marginellt jämfört med fal-
let när en tidigare väglös fastighet får rätt till utfartsväg.  

 
Doktrinen menar vidare att genomsnittsvärdeprincipen ska tillämpas för anläggningar som 
ytmässigt går att integrera i den utökade fastigheten (Sjödin, m.fl., 2011 s. 176). Även LM är 
inne på samma linje i sina rekommendationer (LM, 2015 s. 179). Som visas i tabell 30 har 
genomsnittsvärdeprincipen dock inte tillämpats som huvudmetod när brygga inrättats i LM:s 
praktiska verksamhet.  
 
Tabell 30. Metod och frekvens vid bestämmande av ersättning för brygga.  
 

 
 
Hur ska man tolka att den förespråkade metoden, både från doktrin och LM:s rekommendat-
ioner, inte tycks ha fått genomslag i den praktiska verksamheten? En tänkbar förklaring skulle 
kunna vara att bryggor och båtplatser inte fyller en tillräckligt viktig funktion för en fastighet 
vilket av förrättningslantmätaren kan tolkas som att genomsnittsvärdeprincipen leder till en 
oskäligt hög ersättning då värdeökningen är mer begränsad.  

Att olika metoder tillämpas får dock som följd att ersättningen och delen av värdeökning-
en som upplåtande fastighet erhåller varierar mellan olika förrättningar. Detta illustreras i ta-
bell 31 som visar upplåtande fastighets andel av vinsten i åtta av tio förrättningar som gällde 
brygganläggning.  
 
 
 

                                                      
118 Brygga skulle kunna vara helt nödvändig om väg inte går att anlägga, t.ex. om fastigheten ligger på 
en ö utan vägförbindelse till fastlandet.  

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
Brygga 1 1 1 1 2 4

Andel av totalt tio 
åtgärder 10% 10% 10% 10% 20% 40%
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Tabell 31. Del av vinst till upplåtande fastighet vid brygganläggning.  
 

 
 
Som visas i tabellen föreligger en relativt stor spridning av vilken andel som upplåtande fas-
tighet erhåller av vinsten genom de olika metoderna. Detta skulle kunna anses som något 
orättvist om ett likabehandlingsperspektiv anläggs.119 Spridningen torde även innebära att det 
på förhand är svårt att förutse vilken ersättning som bör utgå i ett enskilt fall eftersom de olika 
metoderna leder till olika ersättningsnivåer.  

En intressant metod, som av LM varit den mest tillämpade för brygganläggningar, är skä-
lig andel av vinsten. Metoden går ut på att man bestämmer totala vinsten av bryggan och se-
dan fördelar den efter någon fördelningsnyckel som förrättningslantmätaren anser skälig. Fyra 
av tio fall tillämpade denna metod. Dock skiljer sig den procentuella fördelningen mellan de 
fyra olika fallen, troligen beroende av vad förrättningslantmätaren anser är en skälig och rätt-
vis fördelning. Fördelningen skiljer sig även väsentligt åt jämfört med andra metoder.   

I fall 23120 bedömdes vinsten till cirka 15 000 kr per båtplats när en schablonmässig av-
räkning för förrättningskostnader gjorts. Upplåtande fastighet erhöll i detta fall en vinstdel om 
5000 kr per båtplats, dvs. ca 30 % av vinsten. Totalt 26 båtplatser gav en total vinstdel om 
130 000 kr.  

En jämförelse kan göras med fall 27121 som tillämpade samma princip för att fördela vins-
ten. Vinsten bedömdes till ca 18 000 kr per båtplats. Vinstdelen till upplåtande fastighet be-
dömdes skäligen till 5 %, ca 940 kr per båtplats. Totalt tre båtplatser gav en total vinstandel 
om ca 2800 kr.  

Dessa två fall kan jämföras med fall 64.122 Där ansåg LM att vinstdelen till upplåtande fas-
tighet skulle vara 10 % av den totala vinsten. Ersättningen ändrades sedan av FD som istället 
tillämpade likadelning.  

Ovan fall kan jämföras med fall 24123 där ersättning efter värdeförändring tillämpades. 
Brygga med 40 deltagande fastigheter inrättades. Värdeökningen bedömdes till två miljoner 
kr för deltagande fastigheter. Marknadsvärdeminskningen bedömdes till 70 000 kr. Vinsten 
bedömdes till 1,86 miljoner kr. Vinstdelen för upplåtande fastighet blev med den valda meto-
den ca 63 000 kr (ca 3 % av totala vinsten).  

Samtliga ovan refererade fall kan jämföras med fall 25124 där genomsnittsvärdeprincipen 
tillämpades. Brygga med tre båtplatser inrättades. Genomsnittsvärdemetoden ledde till en er-

                                                      
119 Jmf. kapitel 4.  
120 Aktnummer 0120-01/120 Stockholm. 
121 Aktnummer 0136-06/35 Stockholm. 
122 Aktnummer 0188-02/202 Stockholm. 
123 Aktnummer 0120-09/90 Stockholm. 
124 Aktnummer 0120-04/141 Stockholm. 

Fall nr Metod
Andel av vinsten till upplåtande 

fastighet
24 Värdeförändring 3%
27 Skälig andel av vinsten 5%
65 Råge 10%
64 Skälig andel/likadelning 10 % (LM) 50 % (FD)
23 Skälig andel av vinsten 30%

107 Likadelning 50%
96 Skälig andel av vinsten 60%
25 Jämkad genomsnittsvärdeprincip 100%
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sättning om 134 000 kr, vilket ansågs överskrida marknadsvärdeökningen för deltagande fas-
tigheter. Marknadsvärdeökningen bedömdes motsvara 1/3 av genomsnittsvärdet, ca 44 500 
kr. Detta belopp blev även ersättningen till upplåtande fastighet, dvs. upplåtande fastighet 
erhöll hela värdeökningen som bryggan medförde.  

Det tycks med andra ord inte föreligga någon konsensus gällande vad som är en skälig er-
sättningsnivå samt hur en ”normal” frivillig överlåtelse hade skett när det gäller brygganlägg-
ningar. Vad som i de ovan beskrivna fallen är den mest ”korrekta” ersättningsnivån går det 
dock enbart att föra mer eller mindre spekulativa resonemang kring. Dock föreligger det en 
skillnad i vilken ersättning och vinstdel som de facto utgår för fall där ändamålet med anlägg-
ningen är den samma. Hur ska man se på denna diskrepans?   

Ett synsätt på den relativt stora spridningen av tillämpande metoder är att LM borde ut-
veckla eller ta ställning till en metod som kan tillämpas i ett stort antal förrättningar.125 Hur en 
sådan metod ska vara uppbyggd kan naturligtvis diskuteras, men den skulle förhoppningsvis 
leda till en enhetligare ersättningsnivå mellan olika förrättningar där förutsättningarna är 
likartade. Att enbart ha en på förhand given metod skulle även öka förutsägbarheten för vil-
ken ungefärlig ersättning som kommer utgå i förrättningen.  

7.2.1 Genomsnittsvärdeprincipens tillämpning på bryggor 
 
Kan genomsnittsvärdeprincipen vara en lämplig metod för att bestämma ersättningen vid 
brygganläggningar? Den förespråkas ju trots allt av både doktrin och LM.  

Ett principiellt exempel för att illustrera vilka ersättningsnivåer metoden kan leda till vid 
brygganläggningar kan göras med utgångspunkt i det ovan refererade fall 24. Brygganlägg-
ningen uppläts för 40 fastigheter. Värdeökningen uppskattades till 50 000 kr per fastighet, 
totalt två miljoner kr och vinsten till ca 1,86 miljoner kr.  
 

Förrättningsakten saknar dock viktig information gällande arealer och råtomtvärde för delta-
gande fastigheter. En mycket grov uppskattning av dessa är att ett genomsnittligt råtomtvärde 
för en obebyggd fritidstomt om 2000 kvm på Värmdö runt 2009, då förrättningen ägde rum, är 
en miljon kronor.126 Brygganläggningen antas vidare uppta ett område om ca 4000 kvm för 40 
båtplatser.  
 

Summan av fastigheternas arealer är med ovan antagande 80 000 kvm. Total ingående areal 
för fastigheter plus brygganläggning är 84 000 kvm. Summan av råtomtvärdena är 40 miljo-
ner kr. Ett genomsnittligt råtomtvärde blir med dessa förutsättningar ca 476 kr per kvadratme-
ter. Ersättningen skulle i så fall, enligt genomsnittsvärdeprincipen, bli ca 1,9 miljoner kr. 
Detta kan jämföras med den bedömda värdeökningen som var två miljoner kr, dvs. genom-
snittsvärdeprincipen ledde med exemplets antaganden till en ersättningsnivå som är i princip i 
samma nivå som summan av deltagande fastigheters värdeökning. Är detta en skälig ersätt-
ningsnivå?  

En jämförelse kan göras med Lagnöfallet, NJA 1989 s 431, där uppgrundade markområ-
den överfördes till närliggande fastigheter. Genomsnittsvärdeprincipen tillämpades för att be-
stämma ersättningen. Dock var genomsnittsvärdeprincipens nivå högre än marknadsvärdeök-
ningen för tillträdande fastigheter. Ersättningen jämkades därför ner till detta belopp. Med 

                                                      
125 Det har man i och för sig redan gjort eftersom man förespråkar genomsnittsvärdeprincipen, vilken 
uppenbarligen inte vunnit gehör i en praktiska verksamheten.  
126 Detta kan naturligtvis ifrågasättas, men det torde vara en någorlunda rimlig uppskattning.  
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andra ord erhöll den upplåtande fastigheten hela värdeökningen av regleringen. Även LM 
ansåg i sitt utlåtande till HD att det var en skälig vinstfördelning (jmf. NJA 1989 s. 431).   

Om ett likande synsätt som det i rättsfallet anläggs på exemplet ovan, där ersättningen en-
ligt genomsnittsvärdeprincipen nästan når upp till summan av värdeökningen, skulle den 
kunna anses som skälig. Argument skulle dock kunna föras mot att ersättningen i faktiska 
kronor är ”för hög”.127  

Vidare, om genomsnittsvärdeprincipen leder till en ersättningsnivå som kan anses som 
skälig eller inte är naturligtvis beroende av vilka ingångsvärden som den enskilda förrättning-
en innehåller. Metoden torde dock, relativt ofta, kunna leda till ersättningsnivåer som är i 
storleksordningen av värdeökningen eller högre. Detta eftersom värdeökningen, så som be-
skrivits ovan, inte sällan är lägre jämfört med t.ex. en utfartsväg, som kan klassas som ”vikti-
gare” för fastigheten, trots att den ianspråktagna arealen många gånger kan vara ungefär den 
samma.  

Är då ersättningsnivån enligt genomsnittsvärdeprincipen ändå skälig och motsvarar den en 
”normal” frivillig överlåtelse? För de fall värdeökningen av bryggan är relativt hög skulle 
genomsnittsvärdeprincipen kunna leda till en ersättningsnivå som fördelar värdeökningen 
”jämnare” mellan upplåtande och deltagande fastigheter. Frågan är dock om detta är en skäli-
gare fördelning jämfört med när upplåtande erhåller en större del eller hela värdeökningen? 
För att översiktligt och mycket principiellt illustrera genomsnittsvärdeprincipens ersättnings-
nivå i relation till värdeökningen kan följande exempel användas.  
 
Exempel 8. Genomsnittsvärdeprincipen i relation till värdeökning för brygga 
 
Brygga för båtplatser inrättas. Varje båtplats antas behöva en areal om 100 kvm. Värdet av en 
fastighet med tillgång till brygga antas vara en miljon kr. Värdeökningen av bryggan antas 
vara olika beroende av i vilket geografiskt område fastigheterna är belägna. Varje fastighet 
antas ha en areal om 2000 kvm. Anläggningskostnaden för brygganläggningen antas vara 50 
kr/kvm. Hur stort totalt utrymme som behövs och vilken ersättning som utgår enligt genom-
snittsvärdeprincipen beror av hur många fastigheter som ska anslutas och hur stor areal som 
fordras, vilket illustreras i tabell 32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
127 Som fastslagits tidigare vet vi dock inte vad som är en ”hög” respektive ”låg” ersättning.   
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Tabell 32. Genomsnittsvärdeprincipen och olika nivåer av värdeökning för brygga. 
 

 
 

Tabell 32 illustrerar att genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå ur ett skälighetsperspektiv 
skulle kunna vara beroende av hur stor värdeökning som sker hos deltagande fastigheter när 
dessa får tillgång till brygga. Ersättningsnivån skulle kunna anses som skäligare när värdeök-
ningen är högre (t.ex. 300 000 kr) eftersom upplåtande fastighet då erhåller en lägre del jäm-
fört med om värdeökningen är lägre (t.ex. 50 000 kr).  

För att kasta ytterligare ljus på frågan om genomsnittsvärdeprincipen är skälig kan det vara 
intressant att jämföra ersättningsnivåerna med marknadsvärdeminskningen hos upplåtande 
fastighet.  
 

När det gäller utfartsväg för bostadsfastighet är fallet ofta att alternativvärdet av marken som 
vägen tar i anspråk är relativt lågt jämfört med när marken användas som väg till en bostads-
fastighet.128 Marknadsvärdeminskningen för upplåtande fastighet är därför relativt liten.129 För 
bryggor kan dock fallet vara, som ska visas nedan, något annorlunda. 

 
När det gäller brygganläggningar kan alternativvärdet av området som tas i anspråk bestäm-
mas genom att man gör en bedömning av vad den upplåtande fastigheten hade tjänat om 
denne, istället för att upplåta området för en ga, själv hade anlagt och hyrt ut båtplatser.130 
Detta sker genom att det marknadsmässiga driftnettot för att hyra en båtplats i området evig-
hetskapitaliseras. Från det evighetskapitaliserade beloppet dras sedan anläggningskostnaden 
för bryggan av. Ekvationen för att beräkna markandsvärdeminskningen är följande:  
 

ݎ݁ݏݐ݈ܽݐåܾ ݈ܽݐ݊ܽ כ ݐä݇ݐ݊݅ݏ݁ݎݕ݄) െ (݀ܽ݊ݐݏ݇ݐ݂݅ݎ݀
ܽݐä݊ݎ݈ݕ݈݇ܽ݇ െ ݈ܽ݊ä݃݃݊݅݊݃݀ܽ݊ݐݏ݇ݏ 

 
Ekvation 4. Marknadsvärdeminskning brygga. 

 
Utifrån denna ekvation kan ett exempel konstrueras för att jämföra marknadsvärdeminskning-
en hos upplåtande fastighet med den ersättning som genomsnittsvärdeprincipen leder till.  
                                                      
128 För kvartersmark inom detaljplanelagda områden gäller dock inte detta resonemang.  
129 Jmf. t.ex. ovan refererade fall 79 där vägen tog i anspråk 1225 kvm, vilket gav en marknadsvärde-
minskning om ca 7000 kr.  
130 Sex av tio förrättningar som gällde brygga tillämpade denna princip för att bestämma marknadsvär-
deminskningen hos upplåtande fastighet.  

Antal 
båtplatser 

Ersättning 
genomsnitts-

värdeprincipen

Summa 
värdeökning 

50 000 

Summa 
värdeökning 

100 000

Summa 
värdeökning 

200 000 kr 

Summa 
värdeökning 

300 000
1 47 381 kr           50 000 kr          100 000 kr        200 000 kr        300 000 kr        
2 94 762 kr           100 000 kr        200 000 kr        400 000 kr        600 000 kr        
4 189 524 kr         200 000 kr        400 000 kr        800 000 kr        1 200 000 kr    
8 379 048 kr         400 000 kr        800 000 kr        1 600 000 kr    2 400 000 kr    
10 473 810 kr         500 000 kr        1 000 000 kr    2 000 000 kr    3 000 000 kr    
20 947 619 kr         1 000 000 kr    2 000 000 kr    4 000 000 kr    6 000 000 kr    
40 1 895 238 kr     2 000 000 kr    4 000 000 kr    8 000 000 kr    12 000 000 kr  
80 3 790 476 kr     4 000 000 kr    8 000 000 kr    16 000 000 kr  24 000 000 kr  

100 4 738 095 kr     5 000 000 kr    10 000 000 kr  20 000 000 kr  30 000 000 kr  
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Exempel 9. Genomsnittsvärdeprincipen och marknadsvärdeminskning för brygga. 
 
Ingångsvärdena antas vara de samma som i exempel 8 ovan. Ersättningsnivån enligt genom-
snittsvärdeprincipen blir därför samma som de som redovisas i tabell 30 ovan. Kalkylräntan 
antas vara 5 %. Anläggningskostnaden antas precis som ovan vara 50 kr/kvm. Beroende av 
vilket geografiskt område bryggan ligger inom varierar hyresintäkterna då marknadsvärdet för 
en båtplats varierar. Olika nivåer av driftnetton, mellan 500-4000 kr per år, används därför.131 
Marknadsvärdeminskningen för olika nivåer av driftnetton redovisas i tabell 33 nedan.  
 
Tabell 33. Marknadsvärdeminskning baserad på evighetskapitalisering av driftnetto.  
 

 
 
Från tabell 33 ser vi att marknadsvärdeminskningen kan vara relativt stor jämfört med de er-
sättningsnivåer som genomsnittsvärdeprincipen leder till. Hur ska man se på detta? Till att 
börja med är tanken att genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivåer inkluderar dels mark-
nadsvärdeminskningen, dels en del av värdeökningen. Som vi kan se i tabellen täcker ersätt-
ningsnivåerna, med exemplets antagna ingångsvärden, in marknadsvärdeminskningen när 
driftnettot är omkring 2000 kr per båtplats eller lägre.  

Förhållandet mellan ersättningsnivå och marknadsvärdeminskning beror dock av flera 
olika parametrar. Gällande marknadsvärdeminskningen är denna större inom de områden där 
hyrorna för en båtplats är höga. Ersättningsnivån är, som beskrevs i tidigare, beroende av del-
tagande fastigheters ingående areal samt råtomtvärde.  
 

Ett inte helt orimligt antagande skulle kunna vara att råtomtvärdet troligen många gånger är högre 
inom de områden som har en relativt hög hyra för båtplatser, t.ex. Stockholmsområdet. Även det 
omvända förhållandet torde många gånger vara gällande, t.ex. där det är fråga om en mer utpräglad 
landsbygd. Om vi då antar att råtomtvärdet istället för en miljon kr är två miljoner, skulle genom-
snittsvärdeprincipens ersättningsnivå bli ungefär den dubbla. I så fall skulle ersättningsnivåerna 
täcka in marknadsvärdeminsknigen för alla driftnetton i tabellen. Om vi istället antar att råtomtvär-
det enbart är 500 000 skulle ersättningsnivån vara ungefär hälften av den i tabellen och inte täcka in 
de områden som har ”höga” hyror för båtplatser.  

 
                                                      
131 För att få en uppfattning om antagna driftnetton är realistiska kan det nämnas att t.ex. Stockholm 
stad 2016 tar ut en hyra om 3900 per båtplats och år. På Värmdö är årshyrorna för 2016 ungefär det 
dubbla. För områden med mer utpräglad landsbygd torde hyrorna dock vara betydligt lägre.  
Källa: Stockholm stads hemsida, 2016 och Bullanö Marina/Ramsmora Marinas hemsida, 2016.  

Antal 
båtplatser 

Ersättning 
genomsnitts-

värdeprincipen

MV-
minskning  
driftnetto 

500 kr

MV-
minskning 
driftnetto 

1000 kr

MV-
minskning 
driftnetto 

2000 kr

MV-
minskning 
driftnetto 

3000 kr

MV-
minskning 
driftnetto 

4000 kr

1 47 381 kr           5 000 kr          15 000 kr        35 000 kr        55 000 kr        75 000 kr        
2 94 762 kr           10 000 kr        30 000 kr        70 000 kr        110 000 kr     150 000 kr     
4 189 524 kr         20 000 kr        60 000 kr        140 000 kr     220 000 kr     300 000 kr     

10 473 810 kr         50 000 kr        150 000 kr     350 000 kr     550 000 kr     750 000 kr     
20 947 619 kr         100 000 kr     300 000 kr     700 000 kr     1 100 000 kr  1 500 000 kr  
40 1 895 238 kr     200 000 kr     600 000 kr     1 400 000 kr  2 200 000 kr  3 000 000 kr  
50 2 369 048 kr     250 000 kr     750 000 kr     1 750 000 kr  2 750 000 kr  3 750 000 kr  
80 3 790 476 kr     400 000 kr     1 200 000 kr  2 800 000 kr  4 400 000 kr  6 000 000 kr  
100 4 738 095 kr     500 000 kr     1 500 000 kr  3 500 000 kr  5 500 000 kr  7 500 000 kr  
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Hur ska man då välja att se på genomsnittsvärdeprincipens tillämpning med denna infallsvin-
kel? Kan det vara så att de fastigheter som i verkligheten har ett ”lågt” råtomtvärde, t.ex. 500 
000, ligger till vänster om mitten i tabellen gällande driftnetto för hyresplatser och fastigheter 
med ett ”högt” råtomtvärde, t.ex. en eller två miljoner, ligger till höger? Om detta är fallet 
torde genomsnittsvärdeprincipen många gånger leda till en ganska rimlig ersättningsnivå. 
Detta eftersom marknadsvärdeminskningen hos upplåtande fastighet täcks in samt att en del 
av värdeökningen från deltagande fastigheter erhålls.  
 
Sammanfattning genomsnittsvärdeprincipens tillämpning för brygganläggningar 
 
Argument kan föras både för och emot om genomsnittsvärdeprincipen är skälig att använda 
som huvudmetod för att bestämma ersättningen vid brygganläggningar. Så som visats ovan 
torde dock metoden kunna leda till ersättningsnivåer som kan klassas som skäliga, sett bl.a. 
till marknadsvärdeminskningen hos upplåtande fastighet när det alternativa värdet av området 
kan baseras på uthyrningsplatser och/eller när värdeökningen är stor för deltagande fastighet-
er.  

Så som beskrevs tidigare torde dock fallet inte sällan vara, när genomsnittsvärdeprincipen 
tillämpas, att upplåtaren erhåller en relativt stor del av värdeökningen när brygganläggningar 
inrättas. Detta eftersom värdeökningen av bryggan ofta är relativt låg jämfört med t.ex. en 
utfartsväg. Vid marköverföringssituationer stadgar dock rättspraxis att detta inte är något hin-
der för att tillämpa genomsnittsvärdeprincipen. Det kan med andra ord, enligt praxis vid 
marköverföringar, vara skäligt att avträdaren av ett markområde erhåller hela värdeökningen. 
Skulle ett liknande synsätt kunna anläggas på brygganläggningar eller skulle det anses som 
mindre troligt och oskäligt vid en frivillig överlåtelse?  Ett svårt problem att överbrygga är 
om och i så fall vart en gräns ska dras för när ersättningen kan klassas som oskälig och en 
annan metod istället ska tillämpas. Jämfört med när anläggningen är en ”lång” väg finns i 
doktrinen, så vitt känt, inget uttalat riktmärke för när genomsnittsvärdeprincipen kan tänkas 
leda till en oskälig ersättningsnivå för bryggor och en annan metod istället ska väljas .  

En situation när genomsnittsvärdeprincipen skulle kunna ge upphov till en oskälig ersätt-
ningsnivå är när alternativvärdet av marken är lågt, exempelvis när det inte är sannolikt att 
upplåtaren hade haft möjlighet att hyra ut båtplatserna själv. En annan situation när metoden 
kan leda till en oskälig ersättning är när värdeökningen är begränsad. Genomsnittsvärdeprin-
cipen skulle för dessa fall potentiellt kunna leda till en ersättningsnivå som mindre troligt 
motsvarar en frivillig överlåtelse då ersättningen riskerar att bli ”för hög” relativt värdeök-
ningen. Vi saknar dock kunskap om parterna hade resonerat på detta sätt och som ovan i verk-
ligheten varför metodens lämplighet för bryggor får anses vara oklar.  
 
Vilken metod bör tillämpas för brygganläggningar?  
 
Som visades ovan kan genomsnittsvärdeprincipen leda till en ersättningsnivå som skulle 
kunna anses som skälig. Det är dock svårt att ta ställning till om metoden ska vara en huvud-
metod eller inte när brygga inrättas. En slutsats som dock kan dras gällande brygganläggning-
ar är att det är nödvändigt för LM att utveckla eller ta ställning till en metod som ska använ-
das för dessa fall. När det inte finns någon klart uttalad metod blir konsekvensen, så som vi-
sats ovan, att likartade förrättningar leder till väsentligt olika ersättningsnivåer.  
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7.3 VA-anläggning 
 
Enligt doktrinen ska inte genomsnittsvärdeprincipen tillämpas för VA-anläggningar eftersom 
området som tas i anspråk inte ytmässigt går att integrera i fastigheten (Sjödin, m.fl., 2011 s. 
175). LM menar samma sak i sina rekommendationer (LM, 2015 s. 179). Den enda utgångs-
punkten att förhålla sig till är istället att ersättningen ska vara skälig och motsvara en ”nor-
mal” frivillig överlåtelse. Det finns med andra ord ingen metod som på förhand har företräde 
framför någon annan när VA-anläggning inrättas.  

Att det på förhand inte finns någon metod som har företräde framför någon annan torde 
kunna vara förklaringen till att spridningen av tillämpade metoder vid VA-anläggningar är 
relativt stor, se tabell 34 för frekvens av tillämpade metoder.  
 
Tabell 34. Metod och frekvens vid bestämmande av ersättning. VA-anläggning.  
 

 
 
Att olika metoder tillämpas kan även för VA-anläggningar anses vara bekymmersamt ef-
tersom de olika metoderna riskerar att leda till betydande skillnader i ersättningsnivåer och 
upplåtande fastighets del av värdeökningen från anläggningen. Förrättningslantmätarens egna 
åsikter och ställningstagande gällande vad som är en skälig ersättning blir alltså för dessa fall 
helt avgörande för storleken på ersättningen.  

Att det föreligger en stor skillnad i vinstdel visas i tabell 35 nedan. Det var möjligt att be-
räkna vinstandelen för fem av 16 förrättningar. 
 
Tabell 35. Vinstandel till upplåtande fastighet. VA-anläggning.  
 

 
 
Det finns några intressanta jämförelser som kan göras mellan de olika fallen där vinstandelen 
går att beräkna. Fall 88132 tillämpade ersättning efter värdeförändring. Värdeökningen för 
åtta deltagande fastigheter var totalt 725 000 kr och vinsten 375 000 kr. Eftersom marknads-
värdeminskningen var marginell hos upplåtande fastighet, 164 kr, blev även vinstandelen för 
upplåtande fastighet ”låg”, både relativt och i faktiska kronor sett till vinsten. Andelen av 
vinsten blev 85 kr (0,02 %).  

                                                      
132 Aktnummer 0115-12/9 Stockholm. 

Metod

Genomsnitts
värde- 

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren

Ändamål
VA-anläggning 1 2 2 6 3 1 1

Andel av totalt 16 
åtgärder 6% 13% 13% 38% 19% 6% 6%

Fall nr Metod
Andel av vinsten till 
upplåtande fastighet

88 Värdeförändring 0,02%
100 Skälig andel 11%
67 Värdeförändring 17%
62 Likadelning 50%
89 Likadelning 50%
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En jämförelse kan göras med fall 100133 där två fastigheter deltog i en ga. Vinsten beräk-
nades till 90 000 kr och vinstandelen till upplåtande fastighet bestämdes ”skäligen” till 10 000 
kr (11 %). I fall 100 är alltså vinsten betydligt lägre än fall 88, men vinstandelen till upplå-
tande fastighet väsentligt högre både i relativa och faktiska tal.  

De ovan beskrivna fallen kan jämföras med fall 62134 och fall 89135 som båda tillämpade 
likadelning som fördelningsmetod. Fall 62 var en ga för fem fastigheter och fall 89 ga för tre 
fastigheter. I fall 62 bedömdes vinsten till ca 89 000 kr. Upplåtande fastighet fick en vinstan-
del om 44 500 kr (50 %) i detta fall. I fall 89 bedömdes vinsten till 117 000 kr. Upplåtande 
fastighet fick en vinstandel om ca 59 000 kr i detta fall (50 %).  

Det föreligger som synes en relativt stor diskrepans i vilken ersättning och del av värdeök-
ningen som upplåtande fastighet erhåller när VA-anläggningar inrättas. Hur ska man se på 
detta faktum? Om ett likabehandlingsperspektiv anläggs får det anses som bekymmersamt att 
likartade anläggningar behandlas olika ur ett ersättningsperspektiv. Det torde även vara svårt 
för sakägarna att på förhand förutse de ekonomiska konsekvenserna och vilken ersättning som 
ska utgå för anläggningen.  

Om ett bredare perspektiv anläggs på problemet torde otydligheten i vilken metod som ska 
tillämpas kunna innebära att förhandlingarna om en frivillig överenskommelse försvåras. Er-
sättningslagstiftningen, och den ersättning som på förhand bedöms kunna utgå om man inte 
kommer överens, utgör inte sällan ramverket när ersättningen ska försöka bestämmas genom 
frivilliga överenskommelser (jmf. SOU 2015:109 s. 223). Ramverket för vilken ersättning 
som på förhand bedöms utgå torde vara extra otydligt för VA-anläggningar eftersom någon 
given metod hur ersättningen ska bestämmas inte finns.  
 
Ersättning med råge vid VA-anläggningar 
 
Ersättning med råge var den mest frekvent tillämpade metoden för att bestämma ersättningen 
när en VA-anläggning inrättades (38 %). Skulle metoden kunna vara lämplig att använda som 
huvudmetod när anläggningar för VA inrättas? Det som talar för metoden är att den är relativt 
enkel att tillämpa. Några mer precisa uppskattningar av värdeökning och vinst behöver inte 
göras. Det som talar mot att metoden är lämplig att tillämpa är att just att inga bedömningar 
av värdeökning och vinst görs. Det kan därför vara svårt att bedöma om ersättningen är skälig 
sett till vinsten som uppstår av anläggningen.  
 

En jämförelse av de sex fall som tillämpade ersättning med råge kan göras med ovan beskrivna fall. 
Den genomsnittliga marknadsvärdeminskningen för dessa sex fall var ca 5000 kr. Det genomsnitt-
liga påslaget på ersättningen var 5000 kr, dvs. totala ersättningen blev i genomsnitt ungefär dubbla 
marknadsvärdeminskningen och den genomsnittliga vinstdelen till upplåtande fastighet ca 5000 kr.  

 
Hur stor andel av den totala vinsten detta motsvarar går inte att beräkna givet den information 
som finns i akterna, men det torde för de flesta fall vara en relativt liten andel.136 De två fall 
ovan som tillämpade likadelning hade en genomsnittlig vinstdel om ca 50 000 kr. Även om 
värdeökningarna inte är exakt den samma mellan de olika fallen ger jämförelsen ändå en grov 

                                                      
133 Aktnummer 1081-07/41 Blekinge. 
134 Aktnummer 0125-00/59 Stockholm. 
135 Aktnummer 0138-05/39 Stockholm. 
136 I fall 80, aktnummer 0188-13/114 Stockholm, var det exempelvis 20 fastigheter som deltog i VA-
anläggningen. Värdeökning och vinst torde uppgå till betydande belopp jämfört med den ersättning om 
totalt 5000 som utgick i fallet (vinstdelen var 1500 kr).  
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bild av att det troligen föreligger en väsentlig skillnad i ersättningsnivå mellan olika fall med 
olika metoder.   

Vidare är ett argument mot tillämpning av ersättning med råge vid VA-anläggningar att 
metoden troligen inte tar hänsyn till helhetsbilden som finns vid en ”normal” frivillig överlå-
telse. Vid frivilliga förhandlingar torde fastighetsägarna dels utgå från värdeminskningen hos 
upplåtande fastighet, men även värdeökningen hos deltagande fastigheter. När råge tillämpas 
bestäms i regel inte värdeökningen mer än skönsmässigt. Metoden borde av denna anledning 
ofta kunna leda till en ersättningsnivå som mindre troligt speglar vad parterna hade kommit 
överens om vid frivilliga förhandlingar då inte tillräcklig hänsyn tas till värdeökningen. Mar-
kens utgångsvärde som VA-anläggning till deltagande fastigheter borde därför vara viktigt att 
känna till för att skaffa sig en uppfattning om vilken vinstdel som är skälig sett ur denna syn-
vinkel.  

Med ovan resonemang som stöd får ersättning med råge anses vara en mindre lämpad me-
tod att tillämpa när ersättningen ska bestämmas vid VA-anläggningar. För att inte riskera att 
ersättningen blir ”för låg” (eller för hög) i relation till värdeökning och vinst hos deltagande 
fastigheter kan det vara lämpligare att använda en direkt fördelningsmetod där vinsten be-
stäms och sedan fördelas efter någon på förhand bestämd fördelningsnyckel.   
 
Sammanfattning VA-anläggningar 
 
Det finns idag ingen på förhand given metod som ska tillämpas för att bestämma ersättningen 
när en VA-anläggning inrättas. Ovan visades att ersättningsnivåerna, troligen av denna anled-
ning, skiljer sig åt väsentligt mellan förrättningar som liknar varandra. Detta är, precis som 
för vägar och bryggaanläggningar, inte rimligt. Det är därför nödvändigt för LM att utveckla 
eller ta ställning till en metod som ska användas när VA-anläggning inrättas.   
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8 Sammanfattande ord och slutsatser 
 

”Det är emellertid enligt lantmäteriverkets mening orimligt, att den principiella grundsynen 
skall variera och att man därför kan få helt olika ersättningsbelopp i mycket likartade regle-
ringssituationer.” (NJA 1989 s. 431) 

 
Dessa ord kommer från LM:s utlåtande i det tidigare refererade Lagnöfallet som gällde mark-
överföringar. Samma principiella synsätt torde gälla vid anläggningsförrättningar, dvs. det är 
orimligt att helt olika ersättningsbelopp utgår för anläggningar med samma ändamål. Som kan 
utläsas i tabell 36 nedan förekommer dock en stor spridning av tillämpade metoder när ersätt-
ningen ska bestämmas vid anläggningsförrättningar. Ett resultat av att många olika metoder 
tillämpats, så som visats i arbetet, är att det inte sällan utgår väsentligt olika ersättningsbelopp 
eller andel av vinsten i förrättningar med samma ändamål.  
 
Tabell 36. Tillämpade ersättnings- och vinstfördelningsmetoder i LM:s praktiska verksamhet. 
 

 
 
När ersättningen ska bestämmas består svårigheterna i att förrättningslantmätaren i en tvångs-
situation – genom något metodval – ska försöka simulera och efterlikna vilken ersättning som 
hade blivit fallet om inget tvång hade förelegat och parterna själva överenskommit om en er-
sättning. När ingen metod har företräde eller när en uttalat huvudmetod inte anses tillämplig 
finns då en risk att det i likande förrättningar utgår helt olika ersättningsbelopp. Det är med 
andra ord många gånger upp till förrättningslantmätaren som handlägger det enskilda fallet att 
avgöra – efter dennes preferenser gällande vad som är skäligt – vilken metod och därmed vil-
ken ersättning som slutligen kommer utgå till den upplåtande fastighetens ägare.  
 
 
 
 

Metod

Genomsnitts
värde-

principen

Jämkad  
genomsnitts

värde-
princip Likadelning

Värde-
förändring Råge

Direkt-
uppskattning

Enbart MV-
minskning

Skälig andel 
till 

upplåtaren
Ändamål
Väg bostadsändamål

Antal per metod 18 8 2 2 11 2 8 3
Frekvens 54 fall 33% 15% 4% 4% 20% 4% 15% 6%

Skogsbilväg
Antal per metod 1 3 2
Frekvens sex fall 17% 50% 33%

Övrig väg 
Antal per metod 2 1
Frekvens tre fall 67% 33%
Breddning av väg 
Antal per metod 6 4 4
Frekvens 14 fall 43% 29% 29%

Brygga
Antal per metod 1 1 1 1 2 4
Frekvens tio fall 10% 10% 10% 10% 20% 40%
VA-anläggning

Antal per metod 1 2 2 6 3 1 1
Frekvens 16 fall 6% 13% 13% 38% 19% 6% 6%
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Konsekvenser av metodval 
 
Spridningen av tillämpade metoder var extra tydlig vid utfartsväg för bostadsändamål, VA-
anläggning samt brygga. För dessa ändamål har i princip alla metoder som finns att tillgå till-
lämpats någon gång. Följande slutsatser kan dras gällande valet av metod:  
 

x När olika metoder tillämpas finns en risk att väsentligt olika ersättningsnivåer utgår 
mellan olika förrättningar där ändamålet eller förutsättningarna i förrättningarna är 
likartade. Det är framförallt storleken på den del av värdeökning eller vinst som upp-
låtande fastighet erhåller som skiljer sig åt mellan metoderna. I genomgången och 
sammanställningen av anläggningsförrättningar har det i arbetet visats att det de facto 
föreligger en relativt stor skillnad i den totala ersättningsnivån inklusive del av vär-
deökningen till den upplåtande fastighetens ägare trots att ändamålet med anlägg-
ningen är den samma. Som exempel kan nämnas att vinstandelen vid brygga som 
lägst var 3 % och som högst 100 %. Vid VA-anläggning var den lägsta andelen 0,02 
% och den högsta 50 %. Vägar för bostadsändamål hade en lägsta vinstdel om 0,2 % 
och en högsta om 100 %. Det bör poängteras att det i dessa fall var möjligt att från 
förrättningsakten beräkna vinstandelen. För majoriteten av förrättningarna var detta 
inte möjligt, men det är troligt att vinstandelen eller del av värdeökningen även skiljer 
sig mellan många andra fall trots att ändamålet med anläggningen är den samma.   

 
x När det inte finns en metod som på förhand ska tillämpas för en viss typ av anlägg-

ning blir en konsekvens att det är svårt att på förhand förutse vilken ersättning som 
kommer utgå. Detta innebär att det för sakägarna är svårt att förutse de ekonomiska 
konsekvenserna av förrättningen. Upplåtaren vet inte hur mycket denne kan tänkas 
erhålla för att frånhända sig rätten att använda ett markområde och härs-
kande/deltagande fastigheters ägare vet inte hur mycket dessa måste betala för att få 
tillgång till anläggningen.  

 
x En risk som kan uppstå i kölvattnet av att det är svårt att förutse vilken ersättning som 

ska utgå i förrättningen är att de frivilliga förhandlingarna i ersättningsfrågan försvå-
ras. Att så är fallet kan förklaras av att ersättningslagstiftningen inte sällan utgör nå-
gon form av ramverk för vilken ersättning sakägarna kan förväntas överenskomma 
om. Av denna anledning kan det vara svårt för sakägarna att veta om ”anbudet” från 
den andra parten är rimligt sett till den ersättning som utgår om man inte skulle 
komma överens.  

 
Hur kan man komma till rätta med problemen? 
 
För att anläggningsförrättningar som rör samma ändamål eller har likartade förutsättningar 
ska kunna behandlas någorlunda lika ur ett ersättningsperspektiv fordras att det på något sätt 
klargörs vilken metod som ska tillämpas som huvudmetod för en viss typ av anläggning. Det 
bör även konkretiseras i vilka situationer eller under vilka förutsättningar som huvudmetoden 
inte ska tillämpas.137 I de fall som huvudmetoden inte anses tillämplig fordras det även att det 
tydligt framgår vilken metod som då istället ska tillämpas för att bestämma ersättningen.  

                                                      
137 T.ex. genomsnittsvärdeprincipens tillämpning på ”långa” vägar.   



 84 

Hur kan detta genomföras? Det som ligger närmast till hands är att LM centralt tar ställ-
ning till en huvudmetod för respektive typ av anläggning samt under vilka förutsättningar hu-
vudmetoden inte ska tillämpas och vilken metod som då istället har företräde.  
 
Genomsnittsvärdeprincipens undantag: När blir en ”lång” väg lång? 
 
När utfartsväg för fastigheter med bostadsändamål inrättas ska genomsnittsvärdeprincipen 
tillämpas som huvudmetod för att bestämma ersättningen. Den ska dock inte tillämpas om 
vägen är ”lång”.138 I de förrättningsakter som arbetet studerat har genomsnittsvärdeprincipen 
framförallt tillämpats på vägar som är 200 meter eller kortare.139 I två förrättningar där ge-
nomsnittsvärdeprincipen tillämpats var dock vägen ca 350 meter lång.140 I de förrättningar 
som inte tillämpande genomsnittsvärdeprincipen för väganläggningar tillämpades istället nå-
gon av de andra metoder som arbetet redovisat. Alla metoder har förekommit minst en gång. 
Ersättning med råge har dock tillämpats mer frekvent när genomsnittsvärdeprincipen inte an-
setts tillämplig.141 Råge tillämpades framförallt för vägar som var längre än 200 meter.142  
 
Utifrån de studerade förrättningsakterna kan följande slutsatser dras gällande lång väg: 
 

x Trots att genomsnittsvärdeprincipen tillämpats som huvudmetod vid utfartsvägar 
finns ingen systematik gällande när den anses som oskälig. Om en referenspunkt sätts 
vid t.ex. en väglängd om 100 meter har metoden både tillämpats och inte tillämpats 
för vägar som är kortare och längre än 100 meter.143  

 
x I de förrättningar där genomsnittsvärdeprincipen inte tillämpats har ersättning med 

råge istället ofta valts som metod. Alla andra metoder har dock tillämpats om än 
mindre frekvent. Det får av den anledningen anses som att det inte föreligger någon 
tydlig systematik gällande metodval när genomsnittsvärdeprincipen inte anses till-
lämplig.  

 
x En konsekvens som kan uppkomma i kölvattnet av att genomsnittsvärdeprincipen 

frångås är att längre vägar resulterar i en väsentligt lägre ersättningsnivå än vad som 
blivit fallet när vägen är ”kort” och genomsnittsvärdeprincipen tillämpas, trots att 
värdeökning och vinst kan vara i ungefär samma storleksordning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
138 Som påpekats i arbetet torde det vara mer riktigt att tala om vägens areal och inte dess längd när en 
jämförelse görs med genomsnittsvärdeprincipen.  
139 24 av 36 förrättningar tillämpade genomsnittsvärdeprincipen när vägen var 200 meter eller kortare.  
140 Fall 14 och fall 76. 
141 Elva förrättningar av 54 (20 %) tillämpade ersättning med råge som metod.  
142 Åtta förrättningar av 20 (40 %) tillämpade ersättning med råge när vägen var 200 meter eller längre.  
143 Jmf. bilaga 1 som visar metod i förhållande till väglängd.  
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Förslag på riktmärke när vägen kan anses som ”lång” 
 
Arbetet har framlagt ett förslag på riktmärke när genomsnittsvärdeprincipen kan anses leda 
till en oskälig ersättningsnivå.144 Riktmärket stadgar att genomsnittsvärdeprincipen ska till-
lämpas fram tills den nivå där upplåtande och härskande eller deltagande fastigheter bidrar 
med en lika stor areal till den utökade fastigheten. Med andra ord ska genomsnittsvärdeprin-
cipen, enligt riktmärket, inte tillämpas när arealen av vägen är större än fastigheternas areal, 
vilket åskådliggörs i ekvation 4 nedan. 
 
ä݃ ݒ ݒܽ ݈ܽ݁ݎܣ  ݈ܽ݁ݎܽ ݏ݊݁ݐ݉ݐ ݎ݈݈݁݁ ݊݁ݐ݄݁݃݅ݐݏ݂ܽ
 
Ekvation 4. Förslag på riktmärke när genomsnittsvärdeprincipen inte ska tillämpas. 
 
Vilken metod som då istället ska tillämpas är inte helt självklart. Arbetet har visat att likadel-
ning av värdeökningen kan vara en lösning. Det viktiga är dock att det finns en på förhand 
uttalad metod, oavsett vilken, som ska tillämpas i undantagsfallen för att undvika att det i lik-
nande förrättningar utgår helt olika ersättningsbelopp.145  
 
Slutord 
 
Att bestämma en ersättningsnivå som är skälig och motsvarar en ”normal” frivillig överlåtelse 
är en svår uppgift att bemästra vid en anläggningsförrättning. Förevarande arbete har under-
sökt hur LM tillämpar ersättningsreglerna i praktiken och visat att det ofta inte är självklart 
hur man ska gå till väga när ersättningen ska bestämmas. De aspekter och olika synvinklar 
som lyfts upp i arbetet ger förhoppningsvis lite mer förståelse för hur viktigt och centralt me-
todvalet är när ersättningen ska bestämmas för att uppnå en högre grad av likabehandling 
mellan förrättningar med liknande förutsättningar.  

För att öka förståelsen för hur man ska eller bör hantera ersättningslagstiftningen i AL och 
FBL fordras dock ytterligare studier inom området. En intressant infallsvinkel på vad som 
skulle kunna studeras i framtiden är vilken ersättning sakägarna kommer överens om vid an-
läggningsförrättningar. En sådan studie skulle kunna genomföras genom studier av förrätt-
ningsakter där sakägarna överenskommit om en viss ersättning. En annan – liknande studie – 
skulle vara att undersöka förhållandet mellan den ersättning som parterna yrkar under förrät-
ningen och den ersättning som slutligen bestäms av LM. Även en sådan studie skulle kunna 
göras genom att studera förrättningsakter där yrkanden inkommit från sakägarna.  

Det skulle även vara intressant att genomföra en studie som ur ett mer socialpsykologiskt 
perspektiv undersöker hur människor väljer att se på olika situationer när en anläggning ska 
inrättas. Vilka aspekter väger ”normala” människor in när dessa ska förhandla fram en ersätt-
ning? Skulle ersättningsanspråken t.ex. skilja sig åt om man frågade ”vilken ersättning vill du 
ha om marknadsvärdeminskningen på din fastighet är 50 000 kr” jämfört med om man istället 

                                                      
144 Det bör dock framhållas att det, såvitt känt, saknas empiriskt stöd för vid vilka väglängder ”nor-
mala” personer vid en frivillig överlåtelse skulle anse att genomsnittsvärdeprincipens ersättningsnivå 
blir oskälig. Det föreslagna riktmärket är dock enkelt att tillämpa i en praktisk situation och skulle för-
hoppningsvis leda till att det i liknande förrättningar utgår en ersättning baserat på samma villkor. 
Riktmärket torde därför kunna accepteras ur denna synvinkel, att regeln är skälig, även om invändning-
ar naturligtvis kan föras mot att den inte motsvarar en ”normal” frivillig överlåtelse.  
145 Vid detta metodval är det även viktigt att ta hänsyn till den ersättningsnivå som hade blivit fallet om 
vägen varit kortare och genomsnittsvärdeprincipen hade tillämpats.  
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frågar ”vilken ersättning vill du ha om marknadsvärdeminskningen på din fastighet är 50 000 
kr och vinsten hos den som får tillgång till anläggningen är en miljon?”.  

Slutligen bör det sägas att det är lätt att i ett arbete – likt detta – att ifrågasätta olika meto-
der och principer som tillämpas i praktiken. Verkligheten är dock ofta mer komplex och 
komplicerad än när man använder generella modeller med diverse antaganden utan närvaro av 
sakägare. Förevarande arbete har dock visat att det är nödvändigt att någon form av tydligt 
ställningstagande görs gällande valet av metod för en viss typ av anläggning från LM:s sida. 
Detta skulle göra att förrättningar med likartade förutsättningar behandlas mer enhetligt än 
fallet idag. Även förutsägbarheten för sakägarna ökar och förrättningslantmätaren skulle få 
lättare att motivera sitt beslut av en viss ersättningsnivå. Det är med andra ord möjligt att göra 
förbättringar på ett relativt enkelt sätt som många skulle tjäna på.  
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Bilaga 1. Metod i förhållande till väglängd vid bostadsändamål.  
 
 

 
 
  

Nr förrättning ga eller servitut Detaljplan ~ väglängd (m) Metod
41 Servitut Ja 1 Endast MV-minskning
49 ga Ja 3 Genomsnittsvärdeprincipen
48 Servitut Ja 4 Genomsnittsvärdeprincipen
55 Servitut Nej 5 Råge 5 ggr MV-minskning
56 Servitut Nej 8 Likadelning
95 Servitut Nej 10 Endast MV-minskning
77 Servitut Ja 15 Genomsnittsvärdeprincipen
2 Servitut Nej 20 Genomsnittsvärdeprincipen

85 Servitut Nej 20 Råge 5 ggr MV-minskning
77 ga Ja 25 Genomsnittsvärdeprincipen
45 ga Nej 30 Genomsnittsvärdeprincipen
46 ga Ja 30 Genomsnittsvärdeprincipen
86 ga Ja 30 Genomsnittsvärdeprincipen

111 Servitut Ja 40
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 

90 % av GV
32 Servitut Ja 50 Genomsnittsvärdeprincipen
74 ga Nej 70 Genomsnittsvärdeprincipen

14 Servitut Nej 70
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 

50 % av GV pga. lång väg
54 ga Nej 80 Genomsnittsvärdeprincipen
17 Servitut Nej 100 Endast MV-minskning
58 ga Ja 100 Endast MV-minskning
84 ga Nej 100 Genomsnittsvärdeprincipen

105 Servitut Nej 100
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 

50 % av GV pga. "skäligt"

87 ga Ja 100
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 
uppåt pga. värdeminskning > GV

30 ga Ja 120 Genomsnittsvärdeprincipen
42 ga Ja 120 Genomsnittsvärdeprincipen

44 ga Nej 120
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 
50 % av GV "skälig vinstdelning"

21 ga Ja 120 Likadelning
9 ga Nej 130 Genomsnittsvärdeprincipen

10 Servitut Nej 150 Skälig andel 15 % av vinst

97 ga Nej 155
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 

70 % av GV pga. lång väg

43 ga Ja 160
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 

65 % pga. befintlig utfart
68 ga Ja 170 Genomsnittsvärdeprincipen
79 Servitut Nej 175 Värdeförändring
11 Servitut Nej 200 Endast MV-minskning
94 ga Nej 200 Genomsnittsvärdeprincipen

108 Servitut Nej 200 Råge dubbla MV-minskning
8 ga Nej 300 Direktuppskattning

99 ga Nej 300 Direktuppskattning

14 ga Nej 350
Jämkad genomsnittsvärdeprincip 

50 % av GV pga. lång väg
76 ga Nej 350 Genomsnittsvärdeprincipen

109 Servitut Nej 350 Råge dubbla MV-minskning
39 ga Nej 350 Råge påslag 50 %
92 ga Nej 400 Råge påslag 75 %
34 Servitut Nej 400 Skälig andel 33 %
73 ga Nej 500 Råge
57 ga Nej 500 Råge påslag 50 %
78 Servitut Nej 700 Värdeförändring
13 ga Nej 750 Endast MV-minskning
91 ga Nej 800 Råge

102 ga Nej 1000 Endast MV-minskning
37 ga Nej 1200 Råge
70 ga Nej 1300 Råge 3 ggr MV-minskning
12 ga Nej 1700 Skälig andel
72 ga Nej 2000 Endast MV-minskning
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Bilaga 2. Förrättningsaktsförteckning 
 

 

Väg bostadsändamål Skogsbilväg Övrig väg
Fall nr Aktbeteckning Fall nr Aktbeteckning Fall nr Aktbeteckning Ändamål

2 1715-01/12 V 5 1737-11/124 V 33 0191-06/49 S Golfbana
8 1780K-2004/51 V 6 1764-10/12 V 40 0192-09/56 S Industri
9 1781-02/34 V 7 1766-02/2 V 93 0117-96/32 S Hästfastighet

10 1784-13/62 V 15 1785-12/49 V
11 1783-07/49 V 16 1715-98/11 V * B = Blekinge
12 1785-07/31 V 36 0117-11/15 S * S = Stockholm
13 1765-04/26 V Breddning väg * SÖ = Södermanland
14 1715-00/29 V Fall nr Aktbeteckning * V = Värmland
14 1715-00/29 V 3 1785-03/30 V * VG = Västergötland
17 1783-04/44 4 1766-11/81 V
21 0187-02/15 S 18 0125-08/83 S
30 0136-03/65 S 19 0120-05/100 S
32 0115-07/71 S 20 0120-02/164 S
34 0188-11/32 S 21 0187-02/15 S
37 0115-03/66 S 28 0115-02/48 S
39 0187-03/9 S 29 0163-00/63 S
41 0182K-2011/137 S 35 0115-01/14 S
42 0136-10/106 S 50 0181K-13/2009 S
43 0126-14174 S 61 0136-09/30 S
44 0120-99/106 S 63 0126K-15105 S
45 0120-10/78 S 71 0192-01/21
46 0114-03/17 S 103 1440-447 VG
48 0182K-2003/144 S Brygga
49 0181K-9/2009 S Fall nr Aktbeteckning
54 0117-03/138 S 23 0120-01/120 S
55 0115-01/29 S 24 0120-09/90 S
56 0187-01/13 S 25 0120-04/141 S
57 0187-01/14 S 26 0136-11/94 S
58 0128-08/2 S 27 0136-06/35 S
68 0128-06/21 S 64 0188-02/202 S
70 0120-07/66 S 65 0120-07/99 S
72 0125-11/29 S 66 0120-96/102:I S
73 0138-02/27 S 96 0120-99/103 S
74 0120-05/29 S 107 D081263 SÖ
76 0120-11/166 S VA-anläggning
77 0123-13/24 S Fall nr Aktbeteckning
77 0123-13/24 S 1 1784-11/6 V
78 0115-13/70 S 22 0188-10/192 S
79 0188-13/141 S 31 0181K-122/2008 S
84 0120-05/70 S 51 0138-06/14 S
85 0128-10/18 S 52 0120-01/92 S
86 0163-02/66 S 62 0125-00/59 S
87 0128-00/37 S 67 0181K-2012/67 S
91 0125-05/50 S 75 0188-13/105 S
92 0120-10/63 S 80 0188-13/114 S
94 0120-01/16 S 81 0138-13/36 S
95 0120-01/27 S 83 0188-13/98 S
97 AB14429 S 88 0115-12/9 S
99 1080-03/119 B 89 0138-05/39 S

101 1080-06/102 B 90 0192-03/26 S
102 0484-07/104 SÖ 100 1081-07/41 B
105 0488-06/41 SÖ 110 0120-15/25 S
108 0484-13/98 SÖ
109 0188-14/203 S
111 0120-08/122 S



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRITA-FOB-FV-MASTER-2016:24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.kth.se 
 

http://www.kth.se/

	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och syfte
	1.2 Närmare om hur vinsten kan beräknas och begreppet vinstfördelning
	1.3 Metod och disposition

	2 Bakgrund till lagstiftningen och begreppet gemensamhetsanläggning
	2.1 Vad är en gemensamhetsanläggning?
	2.2 Villkor för inrättande av gemensamhetsanläggning
	2.3 Vilket utrymme får tas i anspråk för anläggningen?
	2.4 Vilken ersättning ska utgå till den som avstår mark?

	3 Metoder för att bestämma ersättningen
	3.1 Genomsnittsvärdeprincipen
	3.2 Vinstfördelning efter fastigheternas värdeförändring
	3.3 Likadelning
	3.4 Ersättning med råge
	3.5 När ska en viss metod användas vid en anläggningsförrättning?

	4 Vad är en skälig ersättning och en ”normal” frivillig överlåtelse?
	4.1 Frivillighet är utgångspunkten
	4.2 Vad är en skälig ersättning?
	4.3 Hur kan innebörden av ”normal” frivillig överlåtelse tolkas?
	4.3.1 Studier som undersöker frivilliga överenskommelser vid marköverföring
	4.3.2 Studier som undersöker upplåtelse av servitut
	4.3.3 Sammanfattning och diskussion gällande skälig ersättning och ”normal” frivillig överlåtelse


	5 Vinstfördelning vid anläggningsförrättningar – tillämpning i praktiken
	5.1 Vilka metoder för att bestämma ersättning och fördela vinsten har tillämpats vid anläggningsförrättningar?
	5.2 Väg för bostadsändamål – exempelfall, metod och motiv till vald metod
	5.3 Skogsbilväg – exempelfall, metod och motiv till vald metod
	5.4 Breddning av befintlig väg – exempelfall, metod och motiv till vald metod
	5.5 Övrigt ändamål väg – exempelfall, metod och motiv till vald metod
	5.6 Brygga – exempelfall, metod och motiv till vald metod
	5.7 VA-anläggning – exempelfall, metod och motiv till vald metod

	6 Anläggning i relation till metod, vinstandel och ”lång väg”
	6.1 Tillämpade ersättnings- och vinstfördelningsmetoder för olika anläggningar
	6.2 Metoder utfartsväg för bostadsändamål
	6.3 Metoder skogsbilväg
	6.4 Metoder övrig väg
	6.5 Metoder breddning av väg
	6.6 Metoder brygga
	6.7 Metoder VA-anläggning

	7 Analys och diskussion kring tillämpade metoder
	7.1 Väg för bostadsändamål
	7.1.1 Metodval – avgörande för vilken ersättning som utgår
	7.1.2 Genomsnittsvärdeprincipen – kort och lång väg

	7.2 Brygganläggning
	7.2.1 Genomsnittsvärdeprincipens tillämpning på bryggor

	7.3 VA-anläggning

	8 Sammanfattande ord och slutsatser
	9 Referenser
	Bilaga 1. Metod i förhållande till väglängd vid bostadsändamål.
	Bilaga 2. Förrättningsaktsförteckning

