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Abstract 
In 2010 the compensation provisions of the Expropriation act changed and the proposals 

made in the bill (prop. 1971: 122) and which this essay takes focus on was to introduce a 

standard increment of 25% and to abolish the rule of presumption that limited the right for 

compensation for so-called expectation values. 

The essay examines the investigation behind the changes of the compensation provisions of 

the Expropriation act and outlines the propositions’ and respondents' cited pros and cons of 

the adjustments. The aim of the study is to explain what motivated the adjustments of the 

Expropriation act and to investigate whether there were alternative proposals for the changes 

introduced. 

The main motive behind the standard increment was that the private ownership would be 

strengthened and that the compensation would be determined closer to the market value and 

thus become more fair and equitable. In addition to this the intention with the changes were 

to adapt the compensation to the contemporary conditions. Alternative solutions to the 

standard increment that was proposed in the investigation was that the standard increment 

is limited only to be added to the value of current land use and not expectation values. Most 

of the respondents were in general optimistic to adjusting the rules for compensation with 

the motives that private ownership should be strengthened and that the regulation should be 

adapted to modern conditions. Many respondents anticipated that the changes of the 

compensation provisions would lead to a more reasonable and fair balance between 

individual and public interests.  
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Sammanfattning 
År 2010 ändrades ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen och de förslag som 

lämnades i propositionen (prop. 1971:122) och som uppsatsen fokuserar på var bland annat 

att införa ett schablonpåslag på 25 % samt att upphäva presumtionsregeln som begränsade 

ersättningsrätten för så kallade förväntningsvärden.  

Uppsatsen redogör för hur utredningen gått till vid införandet av de nya 

ersättningsbestämmelserna i ExL, propositionens anföranden samt remissinstansernas 

framförda för- och nackdelar med ändringsförslagen. Målet med undersökningen är att 

redogöra för motiven bakom ändringarna i expropriationslagen samt att undersöka om det 

fanns alternativa förslag till införda ändringar.  

Det huvudsakliga motivet bakom det schabloniserade påslaget var att den enskilda 

äganderätten skulle stärkas samt att ersättningen fortsättningsvis skulle bestämmas närmare 

marknadsvärdet och därmed bli mer rättvis och skälig. Utöver detta syftade ändringarna till att 

anpassa ersättningsregleringen till nutida förhållanden. Alternativa lösningar till 

schablonpåslaget har anförts i utredningen och det alternativ som uppmärksammats är en 

begränsning av ersättning för schablonpåslaget till att enbart läggas till värdet av pågående 

markanvändning och inte förväntningsvärden. De flesta remissinstanserna var positiva till 

ändring av ersättningsbestämmelserna vilket motiverades med att äganderätten borde 

stärkas och att regleringen borde anpassas till nutida förhållanden. Många remissinstanser 

ansåg att reglerna skulle medföra en rimlig och rättvis fördelning mellan enskilda och allmänna 

intressen. 
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Förkortningar  
 

ExL = Expropriationslagen 
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SKL= Sveriges kommuner och landsting 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 1 augusti 2010 trädde nya bestämmelser om ersättning vid expropriation i kraft. I och 

med de nya ersättningsbestämmelserna infördes ett schablonpåslag på 25 % som ska läggas 

till en fastighets marknadsvärde vid expropriation av hel fastighet eller läggas till 

marknadsvärdeminskningen vid expropriation av del av fastighet. Utöver detta upphävdes 

presumtionsregeln som begränsade rätten till ersättning för förväntningsvärden.  

Om en fastighetsägare frivilligt ska sälja sin fastighet kommer en försäljning inte att komma till 

stånd förrän priset minst uppgår till det individuella värde som fastighetsägaren har vilket kan 

likställas med en säljares reservationspris, alltså det pris som säljaren är villig att minst sälja sin 

fastighet för. Detta värde överstiger oftast marknadsvärdet. Schablonpåslaget ska därmed 

medföra att större hänsyn tas till fastighetsägaren genom att kompensera för det individuella 

värde som fastighetsägaren har. Huvudmotivet bakom det schabloniserade påslaget var att 

den enskilda äganderätten skulle stärkas samt att ersättningen fortsättningsvis skulle 

bestämmas närmare marknadsvärdet och därmed bli mer rättvis (SOU 2008:99).  

I samband med schablonpåslaget upphävdes också presumtionsregeln som begränsade rätten 

till ersättning för förväntningsvärden vilket innebär att det nu gjorts möjligt att få ersättning 

för förväntningsvärden. Presumtionsregelns utgångspunkt var att den vars fastighet 

exproprieras inte ska få ersättning för sådana värden som uppkommit genom samhällets 

insatser i form av planering och investeringsverksamhet. Regeln grundade sig i att en fastighet 

vars marknadsvärde ökat under de senaste tio åren ska antas ha ökat i värde på grund av de 

förväntningar som samhället har på ändringen av markens tillåtna användningssätt. Med 

markens tillåtna användningssätt avses generellt pågående markanvändning men också 

markens tillåtna användning enligt lagen eller de planer och tillstånd som kan ges för 

markanvändning.  

Den huvudsakliga målsättningen med dessa två ändringar var att ersättningen fortsättningsvis 

skulle bestämmas på ett mer korrekt sätt och på ett bättre sätt motsvara fastighetens faktiska 

marknadsvärde. 
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1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att redogöra för de motiv som låg bakom ändringarna av 

ersättningsbestämmelserna som gjordes 2010. Det kommer redogöras för vad som anfördes 

i utredningen och propositionen till lagändringen, vad remissinstanserna framhöll samt vilka 

fördelar och nackdelar som framfördes.  

Utöver detta kommer det undersökas huruvida det fanns några alternativa lösningar till 

ändringarna som infördes i lagen och vad som i sådant fall var innebörden av dessa. Slutligen 

kommer undersökningens resultat presenteras. Uppsatsen syftar huvudsakligen till att 

undersöka upphävandet av presumtionsregeln samt det införda schabloniserade påslaget på 

25 %.  

1.3 Problemformulering 

För att undersöka bakgrunden till det schabloniserade påslaget samt upphävandet av 

presumtionsregeln kommer några frågeställningar att ligga till grund för uppsatsen.  

De aktuella frågeställningarna är:  

 Vad var motiven till ändringarna av ersättningsbestämmelserna i ExL? 

 Fanns det några alternativa lösningar till ändringarna? 

 Vad tyckte olika remissinstanser?  

 

1.4 Metod 

Den metod som används i uppsatsen är en rättsdogmatisk metod vilket är en traditionell 

juridisk metod där arbetet görs systematiskt och där informationen tolkas och analyseras 

(Juridiska fakulteten, 2014). De informationskällor som använts för att samla in information 

enligt denna metod är förarbeten så som propositioner och Statens offentliga utredningar, 

lagtext, litteratur inom ämnet samt kommentarer till lagen.  

Regeringens förslag till en ny lag eller ändringar i en lag anförs i en proposition som överlämnas 

till riksdagen. Statens offentliga utredningar består utav flertalet tryckta produktioner där 

utredningen bakom riksdagens proposition finns. Om lagen antas finns det en utförlig 

bakgrund till lagen med motiven bakom och utredning kring bestämmelserna m.m. I 

förarbetena återfinns riktlinjer som är vägledning för hur lagen ska tolkas och tillämpas.  
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För att uppnå syftet med uppsatsen görs en jämförelse mellan de gamla ersättningsreglerna 

och de nya ersättningsreglerna som infördes 2010. 

2. Allmänt om expropriation och ersättning 
När en markägare tvingas avstå mark mot sin vilja sker ett kraftigt ingrepp i äganderätten och 

för att ingreppet ska rättfärdigas krävs det att det är motiverat. Det första kravet för att 

tvångsförvärv ska få ske är att förvärvets ändamål är av allmänt intresse (2 kap. 25 § RF). 

Allmänt intresse innebär att förvärvets ändamål ska vara samhällsekonomiskt lönsamt vilket 

kortfattat kan förklaras som att de totala fördelarna av förvärvet bör överstiga de totala 

nackdelarna. Ändamålet ska vara viktigt vilket kan förklaras som att förvärvets ändamål har 

betydelse, direkt eller indirekt, för ett större antal människor. Därutöver ska tvångsförvärv ske 

på ett visst bestämt markområde vilket kommer att utvecklas nedan (Sjödin m.fl., 2007).  

Innebörden av expropriation är att fastighetsägaren antingen blir av med hela eller delar av 

sin fastighet alternativt att fastighetsägaren måste tåla att fastigheten belastas med en 

rättighet (servitut eller nyttjanderätt). För att expropriation ska få utföras måste åtgärden 

uppfylla ett expropriationsändamål vilket exempelvis kan vara att åtgärden ska ske för att 

allmänna kommunikationsbehov ska tillgodoses eller att mark för tätbebyggelse ska 

tillgodoses. Det förekommer enbart ett fåtal expropriationsfall årligen då ianspråktagande av 

mark vanligtvis sker genom överenskommelser som är frivilliga eller genom andra åtgärder än 

expropriation, så som att ianspråkta mark för naturreservat, för att bygga allmänna vägar eller 

för att dra ledningar (Kalbro, 2007). 

Expropriationstillstånd får inte ges i de fall där det är möjligt att tillgodose ändamålet på ett 

annat lämpligt sätt och syftet med detta är att expropriationsförfaranden ska tillgripas i de fall 

där det inte finns någon annan utväg och där en frivillig överenskommelse inte kan uppnås 

(SOU 2008:99).  

Det krävs att den som exproprierar marken förhandlar med säljaren av marken innan 

expropriationen görs, det åligger alltså en förhandlingsskyldighet på den exproprierande. 

Skyldigheten innefattar att köparen måste lägga fram ett seriöst bud och markägaren har då 

en möjlighet att antingen förkasta budet eller att godta köparens bud. Om förslaget förkastas 

eller om markägaren avstår från att svara blir expropriation ett alternativ (Kalbro, 2007).  
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Expropriationens omfattning får inte vara större än nödvändigt för att syftet med 

expropriationen ska uppfyllas. Därutöver får expropriationen inte ske om ändamålet 

lämpligen bör tillgodoses på annat sätt vilket innebär att om det finns annan 

speciallagstiftning som går att tillämpa vid markförvärvet och avsett ändamål har denna 

lagstiftning företräde framför ExL. 

Expropriation får endast ske för vissa specifika ändamål och dessa finns listade i det andra 

kapitlet i ExL. De ändamål där förvärv med tvång får ske är:  

• Tätbebyggelse 

• Kommunikationsändamål 

• Elektrisk kraft, värme, vatten och avlopp m.m. 

• Försvarsändamål 

• Grov vanvård av fastigheter 

• Näringsverksamhet 

• Skydds- och säkerhetsområden 

• Nationalpark, naturreservat och naturminne 

• Bevarande av historisk eller kulturhistorisk bebyggelse eller fast fornlämning 

• Idrott eller friluftsliv 

• Allmän fiskevård 

• Värdestegringsexpropriation 

2.1 Varför finns bestämmelser om expropriation? 

Det huvudsakliga syftet med lagstiftningen gällande expropriation är att en fastighetsägare 

inte ska kunna hamna i en monopolställning genom att vägra sälja sin mark. I de situationer 

där mark ianspråktas med tvång krävs att förvärvaren är i behov av ett visst bestämt 

markområde och att det inte finns andra möjligheter att lokalisera mark för det särskilda 

ändamålet. Det är just behovet av ett specifikt markområde som gör att säljaren kan hamna i 

en monopolsituation gentemot köparen. Säljaren kan utnyttja sin position och pressa köparen 

och begära ett pris som är orimligt högt, i jämförelse med en marknadsmässig situation där 

köparen hade haft valmöjligheter. Det bakomliggande motivet för 

expropriationslagstiftningen är att skydda köparen från att vara tvungen att betala ett oskäligt 

högt pris.  
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2.2 Egendomsskyddet – medborgares starkaste skydd 

Ingen medborgare kan med tvång behöva ge upp sin egendom till varken någon enskild eller 

till det allmänna genom expropriation eller annat förfarande. På så sätt är varje medborgares 

egendom skyddad och tryggad genom detta så kallade egendomsskydd, som återfinns i 2 kap. 

15 § RF. En medborgare behöver heller inte tåla inskränkning i användandet av dess mark eller 

byggnad förutom i de fall där marken eller byggnaden behövs för att allmänna intressen ska 

tillgodoses. RF innehåller tillsammans med bestämmelserna i Europakonventionen de 

förutsättningar som är grundläggande för när det är tillåtet och möjligt med tvångsförvärv av 

mark samt förvärv av rättigheter till mark.  

I 2 kap. 15 § andra stycket RF är rätten till ersättning fastslagen och stadgar att om ett 

tvångsförfarande föreligger ska den som tvingas ge upp sin egendom vara garanterad 

ersättning för förlusten. I de fall där pågående markanvändning inom berörd del av fastighet 

avsevärt försvåras, vilket är ett resultat av att det allmänna inskränker användningen av mark 

eller byggnad, ska ersättning också vara garanterad till avstående fastighet. Om det 

uppkommer skada och denna är betydande i förhållande till värdet på berörd del av fastighet 

ska ersättning också garanteras den avstående fastigheten.  

Trots egendomsskyddet som är en fundamental juridisk princip kan det ändå ske 

inskränkningar i äganderätten. Dessa inskränkningar återfinns i 2 kap. 15 § tredje stycket i RF 

och meningen med dessa är att göra det möjligt att åstadkomma sådant som är av allmänt 

intresse. Bland annat omfattar dessa inskränkningar statens ansvar gentemot medborgarna 

så som hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl.  

Fastighetsägaren ska alltså i och med egendomsskyddet tillförsäkras en skälig ersättning vid 

ett eventuellt expropriationsförfarande. Därutöver ska fastighetsägaren vara skyddad i de fall 

där expropriation sker vilket belyser att den som utsätts för inskränkning i äganderätten kan 

vara säker på att bli kompenserad på ett tillförlitligt sätt.  

2.3 Grundläggande ersättningsregler 

För att rätt till ersättning ska ges är en grundläggande förutsättning att det ska ha uppstått en 

ekonomisk skada på grund av expropriationen. Det förutsätts att skadan ska vara objektivt 

mätbar vilket grundar sig i att ersättning inte betalas ut för rena affektionsvärden som 

fastighetsägaren har. Ideella skador så som sveda och värk ska inte heller ersättas. Utöver 
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detta ska en fastighetsägare som utsätts för expropriation inte få en förändrad ekonomisk 

situation efter expropriationen. Fastighetsägaren ska ha samma förmögenhetsställning rent 

ekonomiskt före som efter expropriationen.  

Därutöver ska det föreligga adekvat kausalitet vilket innebär att det ska finnas ett 

orsakssamband mellan expropriationen och skadan, att skadan går att beräkna samt att 

skadan inte är en slumpmässig konsekvens av expropriationen. Den centrala bestämmelsen 

kring ersättning återfinns i ExL:s 4 kap. 1 § första stycket och lyder som följer: 

För en fastighet, som exproprieras i sin helhet, skall, i den mån inte annat följer av vad som sägs nedan, 

löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av 

en fastighet, skall intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av 

fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för 

ägaren genom expropriationen, skall även sådan skada ersättas. 

 

Expropriationsersättningen är bestående av tre olika ersättningsarter vilka är: 

 

− Löseskilling som skall betalas då en hel fastighet exproprieras. 

− Intrångsersättning som utgår vid expropriation av del av fastighet. 

− Annan ersättning som avser ersättning för andra ekonomiska förluster än som ersätts genom 

löseskilling eller intrångsersättning och som fastighetsägaren kan göra på grund av expropriationen. 

 

Det som därmed framgår av huvudregeln i ExL är att fastighetens marknadsvärde ligger till 

grund för vilken ersättning som ska utgå. Det som vidare framgår av huvudregeln att för en 

fastighet som till viss del tas i anspråk är det förändringen i marknadsvärdet som ligger till 

grund (Sjödin m.fl. 2007). 

3. Ändring av ersättningsbestämmelserna 

3.1 Allmänna motiv bakom ändringarna 

Syftet med ändringarna i ExL var att stärka skyddet för äganderätten. Regeringen bedömde 

att nutida förhållanden vid expropriation borde beaktas samt att det ur ett 

likabehandlingsperspektiv borde ges samma rätt till ersättning oavsett om det är det allmänna 

eller någon enskild som exproprierar. Även i utredningen (SOU 2008:99) anfördes det att 

större hänsyn borde tas till den ersättning som skulle ha tillerkänts fastighetsägaren vid en 
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frivillig försäljning på den öppna marknaden. De nya reglerna syftar till att efterlikna den 

ersättning som hade erhållits utan hot om expropriation och fastighetsägaren ska därmed 

fortsättningsvis inte försättas i en ekonomisk situation som är sämre än grannen som inte får 

sin fastighet exproprierad. 

I den tidigare utredningen som gjorts kring ExL (SOU 2007:29) där det utreds hur 

ersättningsbestämmelserna tillämpas innefattar den första delen av utredningens uppdrag i 

huvudsak en kartläggning av det praktiska tillämpandet av ersättningsbestämmelserna i ExL. 

När denna kartläggning gjordes bekräftades det bland annat att förhållandet kring rättssubjekt 

har förändrats. Det har därmed lagts stort fokus på det förhållandet i den senaste utredningen 

(SOU 2008:99). De ändrade förhållanden som bekräftats innebär en förskjutning av den 

ianspråktagande parten vid expropriation där parten i större utsträckning utgörs av ett privat 

rättssubjekt och inte av ett offentligt rättssubjekt som på 1970-talet när 

ersättningsbestämmelserna senast ändrades.  

I och med att rådande förhållanden har ändrats så anses det vara motiverat att när 

ianspråktagande part är ett enskilt rättssubjekt ska ersättning tillerkännas på samma villkor 

som offentlig part i form av stat och kommun.  

De huvudsakliga målen med ändringarna i ersättningsbestämmelserna är att: 

1. Ersättning som utges vid expropriation ska fastställas på ett sätt som är och uppfattas 

som rättssäkert 

2. De ska vara enkla att förstå samt ska de vara enkla att tillämpa 

3. De ska leda till resultat som är förutsägbara samt ska de underlätta 

samförståndslösningar 

Ett av huvudmotiven bakom införandet av presumtionsregeln var att hålla ersättningarna vid 

expropriation nere och att inte driva upp priset på markvärdena, vilket höga ersättningar vid 

expropriation ansågs göra (prop. 1971:122). Syftet med införandet var också att den 

exproprierande som då främst var kommunen, inte skulle behöva betala ersättning för sådan 

markvärdestegring som skapats genom det allmännas insatser såsom tillstånd till bygglov eller 

upprättande av detaljplan. Regeringen menar dock att tiderna har förändrats och att de skäl 
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som tidigare anförts om att ersättningarna ska hållas nere inte längre är tillräckligt starka och 

att presumtionsregeln därför ska upphävas (Hermansson, 2010).   

3.2 Schablonpåslaget 

3.2.1 Ersättningsreglerna före ändringen 

Utöver de ersättningsbelopp som utges för förlust av marknadsvärde ska ytterligare ersättning 

för löseskilling eller intrångsersättning betalas med ett belopp som uppgår till 25 % av 

marknadsvärdet eller marknadsvärdesminskningen. Påslaget ska dock inte göras på den tredje 

ersättningsposten annan ersättning.  

Utgångspunkten för ersättningen är att den ska motsvara den förlust som fastighetsägaren 

råkar ut för men genom schablonpåslaget accepteras det faktum att fastighetsägarens förlust 

inte enbart innefattar marknadsvärdeminskningen och övriga skador utan också ett 

individuellt värde, det s.k. reservationspriset som hamnar på ett belopp som överstiger 

förlusten av marknadsvärdet.  

Det finns ingen kvalifikationsgräns för att tillgodogöra sig påslaget i det specifika fallet utan 

påslag ska alltid göras när löseskilling och intrångsersättning bestäms. Dock finns det undantag 

när något påslag inte görs och det är bland annat när expropriation sker på grund av grov 

vanvård (2 kap. 7 § ExL). Påslag ska inte heller göras på del av löseskillingen eller 

intrångsersättning som beror på kompensation för företagsskada, vilket är sådan skada som 

uppstår på grund av ett expropriationsföretag som har en negativ värdeinverkan på en 

fastighet och därmed sänker fastighetens marknadsvärde. Schablonpåslag ska även göras på 

förväntningsvärden (Sjödin m.fl. 2007). 

3.2.2 Vad säger utredningen? 

Syftet med det schabloniserade påslaget är att utge kompensation till fastighetsägaren för det 

individuella värde som denne har. Det som kan konstateras av vad som tidigare sagts är att 

ersättningsbestämmelserna borde i den utsträckning som är möjlig efterlikna den ersättning 

som skulle fås vid en frivillig överenskommelse på en fri marknad. I de fall en frivillig 

överenskommelse sker finns det inget hot om expropriation som påverkar och inte heller finns 

risk att hamna i en monopolställning gentemot säljaren.  

Vid en frivillig överenskommelse skulle säljaren inte gå med på att sälja sin fastighet till ett pris 

som understiger dennes reservationspris, alltså det individuella värde som fastighetsägaren 
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har. Det individuella värdet är vanligtvis högre än marknadsvärdet vilket innebär att den 

ersättning som utgavs innan ändringarna genomfördes 2010 motsvarade ett belopp som i de 

flesta fall understeg säljarens reservationspris.  

Det förslag som utredningen därmed anförde var att ersättning vid expropriation skulle 

innefatta kompensation för fastighetsägarens individuella värde. Genom att större hänsyn 

skulle tas till individuellt värde skulle förtroendet för tvångsvis markåtkomst bli större samt 

uppfattas som skäligt och rättvist vilket är hållbart på lång sikt.  

Sammanfattningsvis skulle utöver ersättning för marknadsvärde eller 

marknadsvärdesminskning samt ersättning för eventuell övrig ekonomisk skada tillkomma 

ytterligare 25 % ersättning på marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen. 

3.2.3 Vad säger propositionen? 

Fastighetsägarens ställning bör stärkas i ersättningshänseende med hänsyn till 

egendomsskyddet samt de förändringar i samhället som skett sedan ExL kom till. Regeringen 

menar att införandet av rätt till ersättning för en fastighetsägares affektionsvärden och 

liknande skulle vara ett sätt att stärka fastighetsägarens ställning. Däremot skulle en sådan 

reglering medföra att avsteg görs från den grundläggande principen att affektionsvärden inte 

ersätts (prop. 1971:122) utan enbart värden som uppstått genom ekonomisk skada och är 

mätbara ska ersättas.  

Vad som vidare anfördes av regeringen som ett argument för att stärka fastighetsägens 

ställning var att en mer allsidig bedömning av värdet på avstående egendom skulle kunna 

göras. Ersättningen vid expropriation baseras på marknadsvärdet och bestäms utifrån det mest 

sannolika pris som fastigheten hade sålts för vid en frivillig försäljning, utan hot om 

expropriation. Motivet bakom detta bygger på principen att fastighetsägarens ekonomiska 

läge ska vara detsamma efter expropriation som om någon expropriation inte hade skett.  

Regeringen ifrågasätter den utgångspunkt som grundar sig i att marknadsvärdet bestäms 

utifrån vad andra på den öppna marknaden skulle vara beredda att betala för fastigheten utan 

att beaktning görs till det faktum att fastighetsägaren själv inte har tagit initiativ till försäljning. 

Därmed menar regeringen att det är rimligt att, i en situation där fastighetsägaren inte tagit 

eget initiativ till försäljning, ta hänsyn till det värde som fastighetsägaren skulle vara villig att 



17 
 

frivilligt sälja sin fastighet för. Att hänsyn tas till fastighetsägarens individuella värde menar 

regeringen tillgodoser intresset av en mer allsidig ersättningsbestämning där hänsyn tas både 

till köparsidan och till säljaren.  

Sammanfattningsvis anförs i propositionen att ersättningen borde utgöras av ett belopp som 

är högre än marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen vilket på ett mer korrekt sätt 

skulle efterlikna det pris som sannolikt skulle uppstå vid en frivillig försäljning. Vidare anförs 

att en sådan åtgärd förmodligen skulle stärka förtroendet för expropriationsförfaranden och 

ersättningsbestämningen. Vad gäller procentsatsen vid påslaget menar regeringen att ett lågt 

påslag enbart skulle stärka äganderätten marginellt sett samt att det individuella värdet är 

objektivt och därför svårbedömt.  

3.3 Borttagande av presumtionsregeln 

3.3.1 Ersättningsreglerna före ändringen 

Huvudregeln i ExL säger att expropriationsersättningen ska baseras på marknadsvärdet av 

förlorad mark. I ExL:s 4 kap. 3 § fanns tidigare ett undantag från huvudregeln vilket var den så 

kallade presumtionsregeln. Regeln innebar att en fastighets marknadsvärdesökning i vissa fall 

skulle antas bero på de förväntningar som finns kring en ändring av markens tillåtna 

användningssätt. 

Presumtionsregelns utgångspunkt var att marknadsvärdesökning som var av någon betydelse 

och som skett under de senaste tio åren från dess att expropriationsansökan var gjord 

automatiskt skulle antas bero på förväntningsvärden och därför inte ersättas. Presumtionen 

kunde brytas om det gick att bevisa att ökningen av marknadsvärdet berodde på andra orsaker 

än förväntningar på markens användning. Det andra alternativet som kunde bryta 

presumtionen var om fastighetsägaren kunde bevisa att värdeökning hade skett även på 

jämförbara fastigheter som inte påverkats av förväntningar. Med andra ord formulerades 

regeln som en bevisbörderegel där ansvaret låg på den vars fastighet exproprierades att 

bevisa att en relevant värdeökning hade inträffat under presumtionstiden samt denna 

värdeöknings storlek.  

Sammanfattningsvis innebar alltså presumtionsregeln att i de situationer där en värdeökning 

var av relevans, förutsatts det enligt presumtionsregeln att denna värdeökning var ett resultat 

av förväntningarna om ändring i det tillåtna användningssättet av marken. För att 
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fastighetsägaren skulle kunna tillgodogöra sig värdeökningen i de fallen låg det i dennes ansvar 

att styrka att värdeökningen berodde på andra orsaker än förväntningar. Med andra ord var 

det möjligt att presumtionsregeln medförde en expropriationsersättning som bestämdes till 

ett belopp som var lägre än marknadsvärdet (SOU 2008:99).  

3.3.2 Vad säger utredningen? 

Huvudregeln i ExL stadgar som sagt att ersättning ska betalas för förlust av marknadsvärdet. 

Presumtionsregeln som återfanns i 3 § 4 kap. ExL medförde då tidigare ett undantag från 

huvudregeln. 

Utredningen menade att de samhällsförändringar som hade gjorts sedan införandet av 

presumtionsregeln hade medfört att de ursprungliga skälen som låg bakom regeln inte längre 

gjorde sig gällande. I de fall där förvärv görs av offentlig part och där betalning utgår med 

skattemedel var situationen dock oförändrad men utredningen bedömde ändå att de fördelar 

som gynnade det allmänna genom att en lägre ersättning betalades inte vägde tyngre än de 

krav som fastighetsägarna hade på att få en ersättning som uppgår till minst marknadsvärdet. 

Med anledning av det som sagts var utredningens förslag att presumtionsregeln skulle 

upphävas.    

3.3.3 Vad säger propositionen? 

I propositionen påpekas att upphävande av presumtionsregeln kommer att medföra att 

ersättningsregleringen förenklas samt att expropriationsersättningen och fastighetens 

marknadsvärde kommer att knytas samman på ett bättre sätt än tidigare genom att det pris 

som skulle ges på en öppen marknad bättre kommer att efterliknas. Regeringen menar att ett 

upphävande av regeln skulle medföra att fastighetsägaren hamnar på samma nivå som en 

fastighetsägare som utför en frivillig försäljning och på grund av det kan tillgodoräkna sig 

förväntningsvärden utan problem. Genom att upphäva regeln kommer man återgå till 

grundtanken bakom ersättningsbestämmelserna som går ut på att en fastighetsägare ska 

kompenseras för hela sitt förmögenhetsbortfall vid expropriation.   

Regeringen anser på samma sätt som utredningen att de förhållanden som var aktuella vid 

införandet av presumtionsregeln inte längre gör sig gällande i samma utsträckning. I 

propositionen framförs det faktum att fastighetsägaren i och med upphävandet kommer att 

få tillgodoräkna sig sådan värdehöjning som beror av förväntningsvärden men vidare anförs 
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att många av de komponenter som regelmässigt bidrar till en fastighets marknadsvärde inte 

ligger i fastighetsägarens egna händer.  

Vad som vidare sägs är att allmänna förväntningsvärden som uppkommit genom den 

exproprierande enbart påträffas i undantagsfall och hör inte till vanligheterna. Det konstateras 

att det allmännas insatser i form av planläggning, satsning på infrastruktur, tillstånd till bygglov 

m.m. bidrar till förväntningsvärden på ett eller annat sätt och det som ifrågasätts i 

propositionen är huruvida det allmännas insatser verkligen ska tillfalla den som exproprierar 

istället för den fastighetsägare som måste avträda sin fastighet. Detta ifrågasättande är aktuellt 

vare sig den exproprierande är en enskild eller det allmänna. Regeringen menar att det 

föreligger tveksamhet i att inte låta en fastighetsägare tillgodogöra sig förväntningsvärden 

eftersom att fastighetsägaren utan vidare är berättigad till ersättning för andra övriga värden 

som på ett eller annat sätt skulle kunna ses som ett resultat av det allmännas insatser i vissa 

aspekter. Det allmännas insatser skulle kunna medföra en värdestegring på marken redan vid 

markens tillåtna användningssätt och ett sådant värde som uppkommer genom förväntningar 

ligger ändå inte inom ramen för presumtionsregelns förväntningsvärden och är därför 

ersättningsgill vid expropriation.  

Alternativet är att behålla presumtionsregeln till viss del och att tillämpa den när fastigheter 

tas i anspråk för det allmänna eller för vissa specifika ändamål men i sådana fall menar 

regeringen att utgångspunkterna med ersättningsregleringen skulle motsättas med anledning 

av att tillämpningen av ersättningsreglerna inte skulle vara enkel samt skulle det medföra att 

det allmänna särbehandlas.  

Vad regeringen sammanfattningsvis anför är att trots att förväntningsvärden kan uppkomma 

genom den exproprierandes insatser eller genom de allmännas insatser, borde 

presumtionsregeln ändå inte behållas då detta inte är ett tillräckligt bärande skäl.  

4. Remissinstanserna och alternativa lösningar 

4.1 Schablonpåslaget 

4.1.1 Vad säger remissinstanserna? 

Ett flertal remissinstanser tillstyrker förslaget om införandet av påslag för individuellt värde, 

bland annat Ångermanlands tingsrätt, KTH och Lantmäteriet. Ångermanlands tingsrätt 

tillstyrker förslaget med grund i att processen vid expropriation kommer att förenklas. Enligt 
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Lantmäteriet kommer införandet av schablonpåslaget att medföra att fastighetsägarens 

individuella värde beaktas samt kommer den förhöjda ersättningen att kompensera för 

värderingsosäkerheten.  

Lantmäteriet tillstyrker dock inte utredningens lagtekniska lösning utan ställer sig istället 

positiv till den alternativa lösning som anförts där påslaget ska göras på värdet av pågående 

markanvändning som var aktuell vid värdetidpunkten. Genom denna lösning menar de att 

ersättningen alltid kommer att uppgå till minst marknadsvärdet plus 25 % och att ersättningen 

kommer att hamna vid faktiskt marknadsvärde. Precis som Lantmäteriet anser KTH också att 

ersättningen vid expropriation borde begränsas till att aldrig understiga fastighetens 

marknadsvärde plus 25 %. Att påslaget på 25 % ska läggas till löseskilling eller 

intrångsersättning men även förväntningsvärden kommer medföra att ersättningen uppgår till 

ett belopp som överstiger fastighetsägarens individuella värde vilket kommer att ersätta en 

eventuell förlust men också ge en vinst vilket ifrågasätts av KTH.  

Några remissinstanser anför att möjlighet till ersättning samt storleken bör prövas i varje 

enskilt fall. Bland annat menar Linköpings tingsrätt att ersättningen för individuellt värde 

borde bestämmas med ett belopp som är skäligt och inte genom en bestämd procentsats. 

Lantmäteriet menar att hänsyn till fastighetsägarens individuella värde på ett bättre sätt skulle 

kunna göras om en skälighetsregel infördes. Oavsett om skälighetsbedömning skulle göras 

generellt eller enbart på värdet av pågående markanvändning så menar Lantmäteriet att det 

skulle kunna vara ett alternativ till procentpåslaget och i sådant fall skulle prövningar av 

ersättning för affektionsvärden kunna göras. Malmö tingsrätt anser att ersättning för 

individuella borde göras men endast i de fall där expropriationen gäller hel fastighet som 

innehas som boplats.  

Flera remissinstanser är negativa till förslaget om påslaget och antingen avstyrker det eller 

anför tveksamhet. Några av dessa är Svea hovrätt, Falu tingsrätt, Banverket, Göteborgs 

kommun, SKL och Naturvårdsverket.  

Svea hovrätt, Falu tingsrätt och Malmö tingsrätt är några av de som först och främst betonar 

förslagets stridande mot de allmänna skadeståndsrättsliga principerna i och med att 

ersättningen genom förslaget ska utgå för affektionsvärden vilket är vad som betecknas som 

ideella värden. Svea hovrätt är också negativa till påslaget med anledning av att ersättning 
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baseras på marknadsvärdet vilket gör att ett högt marknadsvärde leder till ett högt påslag och 

tvärtom leder lågt marknadsvärde till ett lägre påslag i absoluta termer. Det finns därmed ingen 

säkerhet i att det individuella värdet täcks eftersom att fastighetsägare med lågt 

marknadsvärde skulle kunna ha ett högre individuellt värde än fastighetsägare med högt 

marknadsvärde. Precis som Linköpings tingsrätt och Malmö tingsrätt framför nämnda 

instanserna också de orättvisor som uppstår beroende på om fastigheten är lokaliserad i en 

tätort eller på glesbygden.  

4.1.2 Alternativa lösningar 

I och med den ändring som gjordes ska 25 % påslag göras på löseskilling eller 

intrångsersättning samt på uppkomna förväntningsvärden. Nedan kommer att redogöras för 

och presenteras en kurva för en sådan 

situation samt redogöras för de 

alternativa lösningar som framfördes i 

utredningen gällande ändringen av 

ersättningsbestämmelserna (SOU 

2008:99).  

 

I figur 1 har marken ett värde utifrån 

pågående användning, marknaden 

förväntar sig sedan en mer lönsam 

markanvändning och därför uppstår ett 

förväntningsvärde. Desto mer sannolikt det är att förväntad exploatering sätts i verklighet 

desto mer ökar förväntningsvärdet. När det sedan lämnas ett tillstånd av något slag till den 

nya markanvändningen, exempelvis att bygglov ges eller att en detaljplan upprättas, leder det 

till att marken uppnår sitt tak eller ett så kallat slutvärde. Detta slutvärde sätter gränsen för 

ersättningen och innebär att den exproprierade inte kan få ut ett högre pris än så för marken.  

(SOU 2008:99 s. 161) 

Figur 1. Principiell värdeutveckling i en exploateringssituation 
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I fallet där nu schablonpåslaget införts och 

med ändringarna 2010 medför det ett 

påslag på ersättning för pågående 

markanvändning samt även påslag på 

förväntningsvärdet. Eftersom att 

påslaget görs med en viss procentsats 

innebär det att ett högre 

marknadsvärde leder till en högre 

ersättning i absoluta tal och desto mer 

kommer ersättningen att överstiga 

marknadsvärdet. Då det inte finns 

någon kvalifikationsgräns för schablonpåslaget kommer ersättningen att överstiga slutvärdet. 

Vad som precis sagts presenteras i figur 

2.  

Ett annat alternativ till det som visats 

ovan är en ersättningsnivå som ska 

anpassas till både avträdarens och 

tillträdarens individuella värden. I den 

alternativa lösningen är 

utgångspunkten att avträdarens 

individuella värde är sammankopplat 

med fastighetsinnehavet i pågående 

markanvändning. Detta alternativ är 

oproblematiskt så länge det inte är förväntningsvärden inblandat men när en expropriation 

ger upphov till förväntningsvärden uppstår problem på grund av att det inte är möjligt att 

addera ett förväntningsvärde till värdet av pågående markanvändning utan det är det högsta 

värdet av de två som utgör marknadsvärdet. Eftersom att förväntningsvärdet alltid är högre 

än värdet av pågående markanvändning ska ersättningen motsvara förstnämnt värde. När 

marken slutligen uppnår sitt slutvärde borde det värdet ur förvärvarens eller den så kallade 

köparens perspektiv vara det högsta pris som köparen är villig att betala utan att förlora på 

affären. Detta presenteras i figur 3.  

(SOU 2008:99 s. 162) 

(SOU 2008:99 s. 163) 

Figur 2. Procentuellt påslag på gällande marknadsvärde 

Figur 3. Hänsyn till individuellt värde både för 

avträdaren och tillträdaren 
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För att det inte ska behöva göras 

åtskillnad mellan den pågående 

markanvändningen och uppkomna 

förväntningsvärden anförs i 

utredningen ett annat alternativ där 

ersättning betalas för både den 

pågående markanvändningen och 

också för förväntningsvärden. 

Principen i detta alternativ är att 

ersättningen högst kan uppgå till 

slutvärdet som därmed är 

ersättningstaket. I detta alternativ föreslogs det att påslaget ska läggas till pågående 

markanvändning och förväntningsvärdet men max uppgå till ersättningstaket vilket resulterar 

i att avträdaren får en högre ersättning än marknadsvärdet samtidigt som förvärvaren inte 

behöver betala en ersättning som överstiger slutvärdet. Fastighetsägaren är i detta alternativ 

alltså minst garanterad värdet av pågående markanvändning plus 25 % samt 

förväntningsvärdet upp till taket. I figur 4 presenteras detta alternativ. 

4.2 Borttagande av presumtionsregeln 

4.2.1 Vad säger remissinstanserna? 

Några remissinstanser menade på att presumtionsregeln borde avskaffas enbart om det 

föreslagna påslaget för individuellt värde inte infördes. Bland annat anför Statens väg- och 

transportforskningsinstitut att upphävandet av presumtionsregeln i samband med införandet 

av påslaget för individuellt värde leder till oskäligt hög ersättning. Därför vore det enbart 

motiverat att upphäva presumtionsregeln och uppnå en mer korrekt ersättning som bättre 

motsvarar marknadsvärdet om det inte infördes något schablonpåslag som kompensation för 

individuellt värde.  

Många remissinstanser menar att fastighetsägaren genom upphävandet kommer att få 

tillgodoräkna sig sådana värden som inte skapats av denne, utan som skapats av samhällets 

insatser. Bland annat anför Svea hovrätt att de värden som uppstått genom det allmännas 

investeringar i exempelvis anläggningar som gjort att marken blivit mer attraktiv ska utgå till 

den enskilda fastighetsägaren. Som alternativ till upphävandet av presumtionsregeln föreslogs 

(SOU 2008:99 s. 164) 

Figur 4. Procentuellt påslag upp till slutvärde 
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att presumtionstidpunkten flyttades närmare i tiden än tio år vilket skulle göra att 

fastighetsägaren skulle kunna tillgodoräkna sig en större del av förväntningsvärdena än innan.  

Statens jordbruksverk anför också att fastighetsägaren inte borde kunna tillgodoräkna sig 

värden som inte uppkommit genom dennes egna insatser. Även vägverket menade att 

fastighetsägaren inte borde få tillgodogöra sig värden som inte ägaren själv tillskapat. KTH 

ställer sig också negativa till att fastighetsägaren ska få tillgodoräkna sig värden som 

uppkommit genom samhällets insatser och statliga skattemedel, de menar att sådana värden 

som inte skapats av fastighetsägarens egna insatser inte ska ersättas.  

Även Nacka tingsrätt ser det som en nackdel att en fastighetsägare som inte bidragit till 

förväntningsvärdena med egna insatser ska kunna tillgodogöra sig dessa värden, de värden 

som uppkommit genom det allmännas insatser borde också tillföras det allmänna och inte den 

enskilda fastighetsägaren. Det anses ändå att regeln ska upphävas på grund av att 

ersättningsnivån hamnar under marknadsvärdet.  

Flera remissinstanser, då bland annat Nacka tingsrätt och Statens väg- och 

transportforskningsinstitut tyckte att ett upphävande av regeln skulle göras och menade på 

att avskaffandet kommer att medföra att ersättningen blir mer korrekt och hamnar på ett 

värde som bättre motsvarar marknadsvärdet, snarare än att ersättningen understiger 

marknadsvärdet. KTH anförde också fördelar med upphävandet och menar att 

fastighetsägaren skulle få fullt betalt samt att den orättvisa som kan uppstå mellan privata 

ägare och kommunen upphör. Orättvisa menar de kan uppstå i det avseende att den privata 

ägaren kan behöva avstå marken till ett värde som ligger under reservationspriset medan 

kommunen som säljer vidare marken kan ta betalt enligt aktuellt pris och därmed göra en 

vinst. 

Därutöver ställer sig de flesta remissinstanserna positiva till upphävandet av 

presumtionsregeln, bland annat Växjö tingsrätt, Falu tingsrätt, Jönköpings tingsrätt, 

Fastighetsägarna Sverige och Fortifikationsverket. Många av de instanser som tillstyrker 

förslaget lämnar inga vidare kommentarer men det som i huvudsak nämns är att regeln skapar 

orättvisa mellan exproprierad och grannarna, att samhället har förändrats samt att regeln inte 

åberopas ofta och att expropriationsfallen är få. Vad som anförs som största nackdel till 
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upphävandet av regeln är det faktum att fastighetsägare ska få tillgodogöra sig värden som 

inte tillskapats genom dennes egna insatser utan genom samhällets insatser.  

4.2.2 Alternativa lösningar 

I propositionen nämner regeringen att alternativ till att upphäva presumtionsregeln skulle 

kunna vara att behålla presumtionsregeln till viss del och att tillämpa den enbart när 

fastigheter tas i anspråk för det allmänna eller för vissa specifika ändamål. Dock menar 

regeringen att tanken bakom ersättningsregleringen i så fall skulle motsättas då det skulle 

innebära att ersättningsreglerna inte skulle vara enkla och att det allmänna särbehandlas. 

Därmed har inte någon specifik alternativ lösning till presumtionsregeln anförts i utredningen 

utan det förslaget som lagts fram är upphävande av presumtionsregeln alternativt att 

bibehålla regeln utan ändring.  

5. Diskussion 

5.1 Schablonpåslaget 

Vad gäller schablonpåslaget ska fastighetsägarens individuella värde kompenseras. Den 

ersättning som uppnås vid en frivillig försäljning ska efterliknas och ersättningen ska bli mer 

rättvis och ge fastighetsägaren tillräcklig kompensation. Det huvudsakliga motivet bakom 

införandet av schablonpåslaget var att stärka egendomsskyddet. I en situation där en 

fastighetsägare tvångsvis blir av med sin fastighet har det ansetts motiverat att 

fastighetsägaren ska känna sig tillräckligt kompenserad. Svårigheten i bedömningen av ett 

schablonpåslag blir dock det faktum att värdena är just individuella och det kan av vissa 

uppfattas motsägelsefullt att individuella värden ska täckas samtidigt som ett generellt påslag 

anförs.  

Problemet bakom tidigare ersättning var att den fastighetsägare vars mark exproprieras inte 

upplevde att tillräcklig kompensation getts för avståendet av mark, när ersättningen har 

understigit fastighetsägarens individuella värde. I en sådan situation där markägaren mot sin 

vilja tvingas avstå sin mark till förvärvaren och därutöver till ett värde som inte motsvarar 

accepterat pris hamnar avträdaren av fastigheten och förvärvaren av fastigheten i en omvänd 

situation där förvärvaren gynnas på bekostnad av avträdaren, till skillnad mot en frivillig 

överenskommelse. Detta skapar alltså ett motsatsförhållande mot vad som oftast sker i en 

frivillig överenskommelse.  
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Ersättning för individuella värden kan anses vara motiverat i största utsträckning i de fall där 

expropriation tvingar bort enskilda från deras hem. En sådan situation föranleder förmodligen 

högre individuella värden än vad expropriation för en markremsa på skogsmark gör. Det är 

inte säkert att det i ett sådant fall förekommer individuella värden överhuvudtaget. Ersättning 

för individuella värden syftar till att skapa en rättvis ersättningsnivå men i och med att 

ersättningen grundas i marknadsvärdet kommer en procentsats att medföra orättvisor 

eftersom högre marknadsvärde medför högre ersättning i absoluta tal.  

Ett av de problem som uppstår i och med det schabloniserade påslaget på 25 % blir det faktum 

att hitta ett definierbart normalfall för individuellt värde. Ersättningen för det individuella 

värdet bestäms schablonmässigt och därmed tas ingen hänsyn till det faktiska värde som 

ersättningen ska grundas på. I och med påslaget blir fastighetsägaren kompenserad till 125 % 

och fördelningen kring ersättningen kan anses bli något orättvis eftersom att en fastighet med 

ett högre marknadsvärde får högre ersättning i absoluta tal än vad en fastighet med ett lägre 

marknadsvärde får. Genom schablonen skapas bland annat skillnader och orättvisa mellan 

fastigheter belägna i tätorten och fastigheter belägna i glesbygden då marknadsvärdena oftast 

skiljer sig avsevärt. Samma sak gäller mellan fastigheter som ägs kommersiellt och fastigheter 

som ägs privat då kommersiella ägare oftast har större fastigheter med ett högre 

marknadsvärde än vad privata ägare har.  

Syftet med schablonen är att skapa en generell och allmän ersättningsnivå men detta i sin tur 

medför en ersättningsnivå som inte är rättvis eftersom att ersättningen inte bedöms från fall 

till fall utifrån rådande förhållanden. Det kommer istället medföra att de fastighetsägare som 

är som mest beroende av individuella värden och där affektionsvärden är av störst betydelse 

får lägst kompensation. De högsta ersättningarna för individuellt värde, baserat på 

marknadsvärdet, kommer som nämnts ovan att hamna hos fastighetsägare i tätorter och inte 

på landsbygden där affektionsvärden görs gällande i högre grad. 

Ett annat problem med en schablonregel är att det på sätt och vis går emot hela syftet med 

höjda ersättningsbestämmelser som grundas i att fastighetsägarens individuella värde ska 

beaktas. I och med införandet av en schablon bortses från aktuella förhållanden i ett specifikt 

fall och istället blir det, som nämnts ovan, en generell och allmän hänsyn som tas. Att därefter 

bestämma hur stort påslaget ska vara medför också svårigheter då ett för lågt påslag kommer 
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resultera i att fastighetsägaren inte kommer att känna sig fullt kompenserad medan ett för 

högt påslag å andra sidan medför att avträdaren hamnar i en monopolsituation där vinsten 

blir väldigt hög, vilket expropriationslagstiftningen har som syfte att motverka.  

Då det inte finns något ”normalt” definierat individuellt värde går det inte att utgå från ett 

visst påslag men eftersom att huvudsyftet med schablonpåslaget är att värna om och stärka 

äganderätten borde det hellre talas för en högre påslagsprocent än en lägre och med den 

utgångspunkten kan det anses vara viktigare att ingen blir underkompenserad, med hänsyn 

till individuellt värde, än att någon blir överkompenserad. Jag anser däremot inte att det är 

realistiskt att uppnå en fullständig ersättning för alla fastighetsägares individuella värden med 

anledning av att det alltid kommer att finnas ett vinstintresse på marknaden där man strävar 

mot att tjäna så mycket som möjligt. Oavsett vilket rimligt påslag som hade bestämts hade 

inte alla blivit nöjda men sannolikheten att fler berörda fastighetsägare blir tillräckligt 

kompenserade ökar i alla fall med ett högre påslag.  

För att ersättningen inte ska behöva bli fördelad på ett, enligt min mening, oskäligt sätt så 

skulle det vara mer fördelaktigt att ersättning för affektionsvärden görs aktuellt i de fall där 

ersättningen grundas på pågående markanvändning. Det är inte rimligt att ersättning för 

affektionsvärden ska tillfalla de fastighetsägare där ersättning redan utges för 

förväntningsvärden eftersom att det inte föreligger hundraprocentig säkerhet i att 

förväntningarna realiseras. Precis som flera remissinstanser anfört anser jag att ett påslag 

också på förväntningsvärden medför överkompensation.  

Den exproprierande måste ersätta avträdaren i första hand för förväntningsvärden vilket jag 

anser kan vara motiverat i och med att grannen som skulle sälja frivilligt i allra högsta grad 

skulle erhålla en värdestegring på grund av förväntningsvärden. Däremot anser jag inte att det 

är motiverat att avträdaren även ska ersättas för ett individuellt värde ovanpå 

förväntningsvärdet. Grannen som skulle sälja sin fastighet frivilligt skulle inte kunna 

tillgodoräkna sig värden utöver förväntningsvärdet och därför borde inte avträdaren av 

fastigheten heller behöva det. Även i de fall där en frivillig försäljning görs kan det råda 

osäkerhet på marknaden som gör att säljaren inte får tillgodoräkna sig förväntningsvärden 

som beror på spekulation. Diskussion kan dock föras vidare kring att påslaget utöver 
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förväntningsvärdet skulle kunna ses som tröstersättning för att avträdaren tvingas avstå sin 

fastighet.  

5.2 Presumtionsregeln 

Utredningens huvudsakliga utgångspunkt har i det stora hela varit att stärka skyddet för 

äganderätten, att lägga marknadsvärdet till grund för expropriationsersättningen samt att få 

ersättningen att minst motsvara marknadsvärdet på ianspråktagen egendom. En annan 

utgångspunkt i utredningen har varit att förenkla förståelsen för reglerna samt att förenkla 

tillämpningen.  

När det kommer till ersättning vid expropriation handlar det om en avvägning mellan enskilda 

och allmänna intressen eller mer specifikt handlar det om en avvägning mellan äganderätten 

och de övriga intressen som främjar samhällsutvecklingen. De ersättningar som utges ska 

både vara och uppfattas som rättvisa och objektiva av de som berörs samt samhället i stort.  

Något som är grundläggande för ersättningsbestämmelserna är att det ska föreligga ett 

orsakssamband mellan expropriationen och den skada som ska ersättas. Genom att 

fastighetsägare i och med ändringarna får tillgodogöra sig förväntningsvärden får de 

ersättning för sådana värden som saknar påvisade samband med expropriationen samt 

sådana värden som saknar samband med fastighetsägarens egna investeringar. Å andra sidan 

får fastighetsägare i andra sammanhang tillgodoräkna sig värden som uppstått utan att de 

bidragit med egna insatser. De fastighetsägare som lägger ut fastigheten på marknaden kan 

tillgodoräkna sig de förväntningsvärden som uppstår genom samhällets insatser.  

I och med presumtionsregeln upphävande kommer den vars fastighet exproprieras alltid 

förutsätta att minst bli ersatt för marknadsvärdet. Denna ändring i samband med det 

schabloniserade påslaget medför däremot att fastighetsägaren kan räkna med att bli ersatt 

för marknadsvärdet och därtill ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Fastighetsägaren ersätts, 

som nämnts ovan, därmed för 125 % vilket kan komma att skapa incitament för 

fastighetsägare att vägra en frivillig försäljning i hopp om att en framtvingad expropriation ska 

medföra en ersättning på 125 % av det pris som annars skulle ha erhållits vid en frivillig 

försäljning.   
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Den största bakomliggande faktorn till tveksamheter kring upphävandet av 

presumtionsregeln grundar sig i det faktum att det allmännas insatser kommer att tillfalla 

fastighetsägaren som inte bidragit med egna insatser. Med allmännas insatser syftas som 

nämnts till planläggning, tillstånd, infrastruktursatsningar m.m. och vad gäller planering och 

tillståndsgivning så är det en självklarhet att sådana nödvändiga åtgärder behövs för att en 

lämplig markanvändning ska uppnås. I och med tillstånd som bygglov m.m. kommer upphov 

ges till ny bebyggelse, infrastruktur, en samordnad markanvändning m.m. vilket i sin tur 

naturligt anses komma leda till en markvärdehöjning. Det som blir svårdefinierat i denna fråga 

är huruvida den värdeökning som normalt sett uppstår i och med bland annat bygglov och 

detaljplaneläggning kan kopplas till planeringsprocessen. Värdeökningen kan snarare antas 

bero på andra faktorer så som bostadsbrist, förväntningar på framtida projekt m.m. som 

skapar ett ökat intresse för ett område samt andra omkringliggande faktorer som kan påverka. 

Ett alternativ som getts är att flytta presumtionstidpunkten närmare i tiden och på så vis 

tillerkänna fastighetsägaren större del av förväntningsvärdena. Även om detta skulle göras 

skulle problemet kring värderingsosäkerheten fortfarande föreligga samt skulle det 

fortfarande vara svårt med bedömningen kring vad värdeökningen egentligen beror på. 

Eftersom att ett motiv till ändringarna av ersättningsbestämmelserna är att fastighetsägarna 

har ansett att de inte fått tillräcklig och rättvis ersättning kommer förmodligen detta problem 

även finnas kvar om presumtionstidpunkten flyttas.  

Utgångspunkten för expropriationsersättningen är att den förmögenhetsställning som den 

exproprierade har ska vara densamma efter expropriationen som den var före. Dock finns det 

inte anledning att tillämpa ersättningsbestämmelserna så pass generöst att den exproprierade 

får en ekonomisk vinst genom förvärvet. En annan utgångspunkt är att den exproprierande 

inte ska behöva betala ersättning för de värden som beror på dennes egna insatser. Genom 

att ha en begränsningsregel motverkas att den som exproprierar får tillgodoräkna sig värden 

som uppstått genom samhället insatser, däremot leder regeln även till att den exproprierande 

inte får tillgodoräkna sig sådana värdehöjningar som skapats genom andra än samhället.  

Det kan anses orimligt att ersättning från stat och kommun ska utges till fastighetsägare när 

den värdestegring som ersätts beror på staten och kommunens insatser. Det är inte 

fastighetsägaren som gett upphov till värdestegringen utan snarare har kommunen ansett att 



30 
 

marken som exproprieras är den mest lämpade för det planerade ändamålet och därmed vill 

man göra investeringar i marken. Däremot så har det konstaterats att grannen i större 

utsträckning får tillgodoräkna sig sådana värden genom frivillig försäljning och ur en 

likabehandlingssynpunkt anser jag att det är rättvist att fastighetsägaren får en förstärkt 

position. 

6. Slutsats 
Det huvudsakliga motivet bakom de nya ändringarna som infördes år 2010 om höjning av 

expropriationsersättningen var att äganderätten skulle stärkas. Egendomsskyddet ansågs vara 

ett minimiskydd och därmed fanns inget hinder mot att stärka äganderätten ytterligare. På 

grund av ändrade förhållanden sedan regeln senast ändrades var det på tiden att 

ersättningsreglerna anpassades till nutida förhållanden. Utredningens resonemang och 

motiven bakom ändringarna syftar sammanfattningsvis till att stärka äganderätten och att 

sträva mot att tvångsförfaranden vid markåtkomst uppfattas som enkla och rättvisa ur 

likabehandlingssynpunkt.   

I utredningen framförs alternativa lösningar till ersättning efter det införda schablonpåslaget, 

det alternativ som ett antal remissinstanserna var positiva till och lika så det alternativ som 

jag personligen hade rekommenderat är att schablonpåslaget begränsas till att läggas till 

pågående markanvändning men inte förväntningsvärden. Ersättning borde ges för 

förväntningsvärden men påslag för individuellt värde på detta är inte motiverat.  

Vad gäller ändring av ersättningsbestämmelserna i det stora hela så var de flesta 

remissinstanserna positiva till förslagen med bakgrund att äganderätten borde stärkas samt 

borde regleringen anpassas till nutida förhållande. Många remissinstanser ansåg att de nya 

reglerna skulle medföra en rimlig och rättvis fördelning mellan enskilda och allmänna 

intressen.  
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