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Sammanfattning 

Huvudregeln i svensk rätt är att var och en ska ha sin egendom tryggad från över-

taganden genom tvång. Den kan dock åsidosättas om det är befogat av angelägna 

allmänna intressen. Ledningsrätt för allmänt ändamål kan vara ett sådant intresse. 

Fastighetsägare som tvingas upplåta mark till ledningsrätt ska vara tillförsäkrad 

full ersättning för förlusten.  

Ersättningen ska utgå från det skadeståndsrättsliga perspektivet om 

oförändrad förmögenhetsställning. Fastighetsägaren ska inte förlora något på 

upplåtelsen. Bedömningen av skadans värde görs normalt utifrån marknadsvärde-

minskningen på den berörda fastigheten. Marknadsvärdet av fastigheten före 

skadan jämförs med marknadsvärdet efter skadan. Marknadsvärde är dock ett 

teoretiskt begrepp som enbart kan bedömas, inte räknas fram med fullständig 

säkerhet. En konsekvens är att det vid marginella intrång är mycket svårt att 

värdera skadan utifrån de angivna ramarna. Värdet av det upplåtna området kan 

därför istället direktuppskattas. 

I praxis har det visats att HD dömt ut ersättning vid marginella intrång för 

obetydliga skador som inte varit möjliga att bedöma på annat sätt än skönsmässigt. 

Lantmäteriet har, för att förenkla värderingen av vissa fall av intrång, infört normer 

för bedömningen. Dessa normer är inte heltäckande, vilket leder till att 

förrättningslantmätare i den konkreta handläggningen använder metoder som tar 

tid och inte är kostnadseffektiva i förhållande till de ersättningsnivåer som beslutas. 

Det finns därför ett behov av att införa normer som förenklar handläggningen, 

särskilt vid marginella intrång. 

 Vid utformningen av normer är en svår fråga vem som ska stå för 

osäkerheten som följer av en värdering. Är det rimligt att fastighetsägare blir något 

överkompenserade genom intrångsersättningen? Normer som syftar till att 

förenkla värderingen bör rimligtvis ha en viss säkerhetsmarginal som säkerställer 

att fastighetsägare som blivit utsatt för upplåtelse eller markövertagande får full 

kompensation.  
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Förord 

Min första uppsats på juristprogrammet hade titeln: ”Äganderätten – En 

kontroversiell rättighet?”. Den handlade om (utebliven) ersättning för intrång som 

görs i enlighet med allemansrätten. Den aktuella uppsatsen handlar istället om 

ersättning vid intrång genom förrättning hos lantmäteriet. De två uppsatserna har 

dock ett tydligt samband som visar att man som författare gärna kommer tillbaka 

till gamla vanor och drar sig till det man känner igen. Liksom uppsatsernas 

teoretiska koppling av att komma ”hem” blir avslutandet av studier för mig ett sätt 

att komma hem till mina föräldrar och till platsen där jag är uppvuxen.  

 Med mig i bagaget har jag många erfarenheter från juristprogrammet och 

mycket nyvunnen kunskap. Det finns en hel del personer som på olika vis stöttat 

mig och jag vill genom ett omnämnande här tacka ett urval av dem. Tack mamma, 

mormor och farmor för alla matlådor under åren. Tack Stoffe för att du stört mig 

så mycket att jag blivit tvungen att ta pauser. Tack Simon för alla dina petiga 

kommenterar som grundat mycket av min juridiska kunskap. Tack Lisa, Anja och 

Marcus för all energi ni givit mig. Tack till alla kollegor på lantmäteriet som varit 

behjälpliga under författandet av den här uppsatsen. Tack Hugo för klarsynta 

kommentarer under opponeringen och tack till min handledare Richard Hager för 

värdefulla synpunkter och snabba återkopplingar under den intensiva tiden för 

uppsatsskrivandet. Ett särskilt tack också till Leif Norell för att du tog dig tid att 

träffa mig och ge kloka råd i slutskedet av uppsatsen.  

Slutligen vill jag säga: Nu så mamma, nu får du äntligen hem din lilla kille 

igen! 

 

 

 

 

 

William Lund 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Huvudregeln i svensk rätt är att var och en ska ha sin egendom tryggad från 

övertaganden genom tvång, enligt regeringsformen (RF) 2:15. Att äga viss 

egendom innebär dock inte en oinskränkt rätt att använda den, utesluta andra från 

den eller överlåta den.1 I vissa situationer anses tillräckligt starka skäl finnas för 

att egendom ska kunna övertas med tvång; exempelvis då det krävs för att 

tillgodose allmänna intressen.2 Expropriation är ett sådant undantag och innebär 

att fastighet, eller del av fastighet, tas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller 

servitutsrätt, enligt expropriationslagen (ExL) 1:1.  

 Utöver ExL finns ett flertal andra lagar som ger möjlighet till 

markövertagande genom tvång. Gemensamt för dem är att de ger uttryck för två 

viktiga frågor: förutsättningarna för ett ianspråktagande samt ersättningen som ska 

kompensera för intrånget. 3  Om egendomsskyddet inskränks framgår det av 

RF 2:15 st. 2 att fastighetsägaren är berättigad till full ersättning för skadan. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att utformning och tillämpning av reglerna 

som begränsar egendomsskyddet är väl genomtänkt så att inte skyddet urholkas.  

 En av lagarna utöver ExL som ger möjlighet till undantag i 

egendomsskyddet är ledningsrättslagen (LL). Den kan ge ledningsrätt, vilket 

innebär en rätt att utnyttja utrymme inom en fastighet för ledning eller annan 

anordning, se LL 1 §. Ledningsrätt är inte ett strikt markövertagande eftersom 

äganderätten till marken inte överförs till den som får ledningsrätt. Det är dock ett 

expropriativt förfarande då rättigheten övertas tvångsvis. Exempel på ledningar 

som kan upplåtas för ledningsrätt är ledning för dataöverföring, el, vatten och 

avlopp m.m., se LL 2 §.4 Förutsättningarna för ledningsrätt prövas av lantmäteriet 

(LM) vid en förrättning och avslutas genom ett beslut, se LL 1, 5, 19 och 22 §§.  

                                                 
1 Se Julstad s. 11 samt Sjödin m.fl. s. 29 f. 
2 Ekbäck s. 3 
3 Victorin & Hager s. 43. 
4 För en utförligare beskrivning av de olika ledningarna, se Ekbäck s. 31 f. 
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Många av ledningarna som ger ledningsrätt grävs ner i utkanten av en fastighet, 

exempelvis längs med en väg i fastighetsgränsen. Det upplåtna området av 

fastigheten blir därmed mycket litet i förhållande till hela fastigheten, intrånget blir 

marginellt. Även marginella intrång, där den ekonomiska förlusten för fastighets-

ägaren är obetydlig, ska ersättas enligt uttalanden i förarbeten och praxis.5 För att 

kunna avgöra ersättningens storlek vid ett intrång i egendomsskyddet måste en 

värdering göras. Värderingen utförs vanligtvis av en förrättningslantmätare på 

lantmäteriet. Problemet är att värdering av marginella intrång är komplicerad och 

att nedlagd tid för en sådan värdering ofta är för omfattande i förhållande till de 

värdenivåer som ersätts. 6 

I nuläget har lantmäteriet en lång kö med förrättningar och regeringen har 

därför utökat kravet på ärendegenomströmning.7 För att kunna uppfylla kravet har 

det uppstått ett behov hos lantmäteriet att utreda möjligheterna till förenklad 

ärendehantering. Ett steg i den utredningen är att undersöka möjligheterna till ett 

mer schabloniserat tillvägagångssätt för värdering av marginella intrång i 

fastigheter. 8  Tanken är att det är mer kostnadseffektivt att använda en 

schablonmetod för att beräkna ersättningen i fall där ersättningen är förhållandevis 

låg. Lantmäteriet är i inledningsfasen av ett projekt som syftar till att ta fram 

normer för värdering av marginella intrång. 9  Uppsatsen ska undersöka om en 

förändring mot ett mer schabloniserat tillvägagångssätt skulle innebära rättssäkra 

och lämpliga bedömningar. 

Viktigt att komma ihåg är att många av de situationer som behandlas i 

uppsatsen går att genomföra med frivilliga lösningar. Syftet med tvångsregler är 

att bryta fastighetsägares monopolställning av viss mark samt fungera som ram för 

frivilliga förhandlingar.10  

 

                                                 
5 Prop. 1971:122 s. 189, NJA 1990 s. 296 och NJA 2007 s. 695. 
6 Se Bilaga 1 Lantmäteriets projektplan - Marginella intrång. 
7 Se Bilaga 1 Lantmäteriets projektplan - Marginella intrång. 
8 Se Bilaga 1 Lantmäteriets projektplan - Marginella intrång. 
9 Se Bilaga 1 Lantmäteriets projektplan - Marginella intrång. 
10 Jfr Ekbäck s. 3. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att ge en grundläggande diskussion till 

lantmäteriets projekt att förenkla värderingsmomentet i förrättningar. Det pågår, 

som nämnts ovan, en uppstart av projektet och uppsatsen ämnar ge en allmän 

bakgrund i de rättsliga förutsättningarna och de yttre ramarna för projektet. 

Uppsatsen är inte uttryckligen en del av projektet men kan ses som en 

förundersökning till det. 

I uppsatsen ska jag utreda ifall det nuvarande systemet är rättssäkert för 

fastighetsägare som tvingas avstå mark, samt om en förändring av rutinerna hos 

lantmäteriet är möjlig att genomföra med rättssäkerheten i åtanke. Vidare ska 

gällande rätt fastställas och eventuella brister i lagstiftning och rättstillämpning 

gällande ersättningsreglerna klarläggas. Dessutom ska eventuella problem med en 

förändrad hantering av värderingen identifieras och analyseras. 

Uppsatsen kommer behandla temat om fastighetsägare får godtagbar 

ersättning vid expropriation och andra tvångsmässiga markövertaganden, utifrån 

de skyddsregler som är antagna i RF och den europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Särskild 

vikt kommer ligga på att undersöka ersättningen vid upplåtelse av ledningsrätt. 

Den första frågan som ska besvaras är: tillgodoses den enskildes rätt till 

ersättning genom lagens utformning och tillämpning? Den andra frågan är: finns 

det ett behov av normer för en förenklad värdering vid förrättningar? Den tredje 

frågan är: vilka konsekvenser skulle en förenklad värdering kunna medföra?  Den 

sista frågan är: hur skulle eventuella normer kunna utformas för att vara godtagbara 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv? 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet kommer reglerna om värdering och ersättning analyseras ur 

ett perspektiv som främst kan beskrivas som rättsdogmatiskt. Enligt den 

sedvanliga rättsdogmatiska metoden utgår uppsatsen ifrån lagar, förarbeten, praxis 
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och doktrin för att fastställa gällande rätt.11 Huvudsakligen används lagtext och 

förarbeten, då det både ger ett svar på vad reglerna gäller och vad syftet bakom 

dem är. För att klargöra tillämpningen av värderings- och ersättningsreglerna 

undersöks praxis från domstolar och lantmäteriet. Om någon som berörs av en 

förrättning är missnöjd med ersättningsbeslutet hos lantmäteriet överklagas det till 

mark- och miljödomstol. Ärendet kan överklagas vidare till Mark- och 

miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Praxis från HD är alltså 

högst relevant i frågor som rör lantmäteriförrättningar.  

Det finns dock få rättsfall från HD inom området för värdering och 

ersättning, vilket medför att praxis från domstolar används endast i liten mån. De 

rättsfall som är relevanta för frågeställningen redovisas särskilt. Lantmäteriet har 

ställt upp modeller och givit ut mycket material för hur tillämpningen av 

värderings- och ersättningsregler ska gå till. Det är därför särskilt intressant att i 

uppsatsen beskriva arbetsrutiner och gällande normer från lantmäteriet. Doktrin 

används för att förtydliga resonemang och argument. 

1.4 Avgränsning  

Egendomsskyddet omfattar både fast och lös egendom. Uppsatsen berör enbart fast 

egendom som övertas med tvång, antingen genom expropriation eller andra 

liknande förfoganden. Det som är intressant för en diskussion om rättssäkerhet är 

just när övertagandet sker med tvång, eftersom den som avstår mark inte haft 

möjlighet att påverka åtgärden. Vid markövertaganden som genomförs med hjälp 

av överenskommelser har fastighetsägaren kunnat påverka ersättningen och är 

därför inte lika skyddsvärd.  

Vid ett övertagande av fastighet eller del av fastighet aktualiseras två större 

frågor: markåtkomsten och ersättningen. Vad gäller ianspråktagandet och 

markåtkomsten kommer det inte behandlas särskilt i den här uppsatsen. 

Markåtkomst som institut kommer heller inte ifrågasättas utan utredningen 

kommer enbart beröra frågan om ersättning vid markåtkomst med tvång. I 

                                                 
11 Kleineman s. 21. 
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uppsatsen kommer intrångsersättning behandlas, alltså den ersättning som 

fastighetsägare har rätt till när del av fastighet övertas. Löseskilling, som används 

när hel fastighet övertas, kommer endast beröras för att kunna förklara reglerna om 

intrångsersättning. Undantagsregler som förändrar ersättningen på grund av den 

exproprierandes omständigheter, ExL 4:2–5, kommer inte behandlas mer än vad 

som krävs för att beskriva ersättningssystemet i sin helhet. Uppsatsen utgår därför 

från att ingen så kallad företagsskada föreligger.  

I uppsatsen kommer endast de situationer som är föremål för förrättning hos 

lantmäteriet beröras. Markåtkomst som sker på annat sätt än genom 

lantmäteriförrättning utesluts därför ur utredningen. Rättsfall som behandlar civila 

mål, alltså sådana där lantmäteriet inte är delaktig, tas endast med om de har 

betydelse för hur bedömningen av situationer inom en förrättning ska göras. 

Uppsatsen kommer utgå från situationen då ledningsrätt bildas men argument som 

förs är i många fall allmängiltiga och kan gälla även för andra situationer. Exempel 

på andra situationer är då mark övertas genom ExL eller fastighetsbildningslagen 

(FBL).  

Ledningsrätt kan ges för områden som upptar stora delar av en fastighet 

men sådana situationer ligger inte inom ramen för uppsatsen. Fokus kommer vara 

då intrånget endast är marginellt i förhållande till fastigheten. För en definition av 

hur begreppet ”marginellt” används i uppsatsen, se avsnitt 2.1. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis förklaras i kapitel 2 de utgångspunkter, begrepp och definitioner som 

ligger till grund för den vidare utredningen. Därefter beskrivs i kapitel 3 det 

svenska egendomsskyddet utifrån dess betydelse i grundlag, EKMR och FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En redogörelse av reglerna om 

värdering och ersättning enligt ExL kommer ske i kapitel 4. Där framgår målen för 

värdering och ersättning vid expropriation. I kapitel 5 lyfts några rättsfall fram för 

att visa hur HD har bedömt vissa frågor i värderings- och ersättningsmål. Ett 

rättsfall som behandlade ersättningsfrågan vid marginella intrång när ledningsrätt 
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bildades kommer särskilt belysas. Den praktiska tillämpningen som görs av LM 

återges i kapitel 6 tillsammans med en redogörelse av hur normer för värdering 

används idag. 

 Genom hela uppsatsen finns inslag av analys. Det kommer dock ett kapitel 

där fokus enbart ligger på analys av egendomsskyddets betydelse och reglernas 

utformning och tillämpning, kapitel 7. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen i 

kapitel 8 med en reflektion och sammanfattning om vad som framgått genom 

utredningen. I kapitel 8 ges också svar på frågeställningarna.  
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2 Utgångspunkter 

2.1 Marginella intrång 

I denna inledande del beskrivs de begrepp som ligger till grund för uppsatsens 

analys samt dess koppling till egendomsrätten. Begreppet marginella intrång 

påstås inte vara allmänt vedertaget utan används i den här uppsatsen för intrång 

som görs i äganderätten till fast egendom, i ringa omfattning.  

En tolkning kan vara att alla intrång som inte avser en hel fastighet är 

marginella. Ett problem är att det vid en ren ordalydelsetolkning av ordet 

marginellt är svårt att försvara att ett intrång som omfattar exempelvis 90 % av en 

fastighet skulle anses vara marginellt, då det inkräktar till stor del i 

egendomsskyddet.  

En annan tolkning skulle kunna vara marginella intrång avseende den yta 

som övertas, antingen i förhållande till fastighetens storlek eller i reella tal. Ännu 

en tolkning skulle kunna vara marginella intrång avseende värdet på det övertagna 

området, kopplat till den ersättning som ska utgå. De två sista formuleringarna av 

marginella intrång är nära sammankopplade eftersom de ofta berör liknande typer 

av situationer.  

I förarbeten finns inget klart svar till vad begreppet marginella intrång 

innebär. Det framgår dock att det intrång som vållar minst skada ska väljas, ifall 

det finns flera alternativ.12 Uttalandet resulterar i att intrång bör kunna bli mycket 

små i situationer då det finns flera alternativa sträckningar för en ledningsrätt. 

Begreppet ”marginellt” nämns inte i förarbeten utan uttryck som ”ringa del av 

fastighet” eller ”förlust av små markområden” används.13 Det anges att det är 

motiverat med undantagsregler för hur värdet ska bedömas i sådana fall, men det 

förtydligas inte var gränsen går för vad som faktiskt är att se som ”ringa del”.14 

                                                 
12 Prop. 1972:109 s. 218. 
13 Se Prop. 1971:122 s. 189 och SOU 2007:29 s. 33. 
14 Jfr A.prop. s. 189. 
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Ser man till rättspraxis kan konstateras att inte heller HD anger några klara gränser 

för vad som kan antas vara ett marginellt intrång. I ett fåtal rättsfall då HD använt 

begreppet ”marginellt intrång” har ersättningen bedömts till mellan 129 kr och 

26 922 kr.15 HD anger dock aldrig närmare vad begreppet innebär, utan det verkar 

variera vad som åsyftas. Eftersom inga klara gränser för begreppet synes gå att 

utvisa ur rättskällorna kommer en avgränsning av begreppet göras utifrån vad som 

är skäligt utifrån syftet och frågeställningen i uppsatsen. 

I den här uppsatsen kommer begreppet marginella intrång syfta till den 

definition som används i LM:s projektbeskrivning: intrång där kostnaden att räkna 

ut beloppet för ersättningen överstiger det faktiska ersättningsbeloppet. Teoretiskt 

skulle det kunna bli fallet i hur stor del av en fastighet som än övertas. En 

utgångspunkt för uppsatsen är dock att utredning och analys prövar intrång som 

uppgår till ett marginellt värde, maximalt 10 000 kronor. Summan är satt med syfte 

att begränsa utredningen eftersom den annars riskerar att bli alltför omfattande. 

Dessutom representerar summan, grovt räknat, den kostnad som uppstår för en 

sakägare då en beslutande förrättningslantmätare utför värderingsarbete under en 

dag.16 

2.2 Rättssäkerhetsbegreppet 

För att kunna analysera något ur rättssäkerhetssynpunkt måste begreppet först 

definieras. Det mest grundläggande för rättssäkerheten är legalitetsprincipen och 

dess krav på att en lag ska vara förutsebar, klar och tydlig.17 Godtyckliga beslut 

får inte förekomma och det är dessutom viktigt att beakta allas likhet inför lagen, 

se RF 1:1 och 1:9. Rättssäkerhetsbegreppet består slutligen av den enskildes rätt 

till formellt riktiga beslut samt en överklagandemöjlighet.18 

 I praktiken innebär rättssäkerhetsbegreppet att sakägare ska kunna förstå 

vad ett beslut om ersättning innebär och varför det har beslutats på det sättet. Om 

                                                 
15 NJA 1990 s. 296 (129–2 059 kr), NJA 2007 s. 695 (1 000 kr) och NJA 2008 s. 510 (26 922 kr). 
16 Se beräkning under avsnitt 6.1.5. 
17 Jfr Bull & Sterzel s. 23 samt SOU 1978:34 s. 165. 
18 Jfr Norell 2001 s. 104. 
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en fastighetsägare får 1 000 kronor för ett intrång men känner sig missnöjd för att 

personen i fråga inte förstår varför, är det inte särskilt rättssäkert. Lantmäteriet och 

domstolarna har därför en skyldighet, som svenska myndigheter och 

rättstillämpare, att tydliggöra de omständigheter som ligger till grund för ett visst 

beslut även om det rör sig om svåra avvägningsfrågor och bedömningar. Dessutom 

bör det göras på ett transparent sätt, i betydelsen att det framgår var myndigheterna 

finner stöd för sina bedömningar. Allt detta förutsätter att lagstiftningen är 

utformad på ett sätt som gör det möjligt för myndigheterna att arbeta på det sättet. 

 En ytterligare grund för rättssäkerhetsbegreppet är att lika fall ska dömas 

lika.19 Lagstiftningen ska därmed tillämpas på ett konsekvent sätt. En metod för att 

säkerställa att tillämpningen av lantmäteriet sker konsekvent är att ge ut 

rekommendationer för hur arbetet bör gå till.20 Sådana rekommendationer kan 

dessutom ha visst inflytande på situationer även utanför förrättningsverksamheten, 

exempelvis vid domstolsprövning och frivilliga överenskommelser. Dessa 

rekommendationer får då en positiv effekt vad gäller kraven på likabehandling och 

förutsebarhet.  

  

                                                 
19 Jfr A.a. s. 104. 
20 Ex. Lantmäteriets Värderingshandbok, som innehåller lagregler, värderingsprinciper och 

värderingsexempel. 
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3 Egendomsskyddet i Sverige 

3.1 En rättighet, flera stadganden 

I det här avsnittet kommer egendomsskyddet beskrivas så som det framgår av 

grundlagen och mellanstatliga konventioner. Först anges skyddets omfattning 

enligt RF 2:15. Därefter klargörs egendomsskyddet i EKMR tilläggsprotokoll (TP) 

1 artikel 1 och slutligen nämns kort skyddet enligt FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna artikel 17. 

3.2 RF 2:15  

3.2.1 Huvudprinciper 

Egendomsskyddet i grundlagen framgår av RF 2:15. De två första styckena i 

paragrafen är relevanta för uppsatsen och lyder: 

 

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller 

något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 

användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen.  

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. 

Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna 

inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att 

skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 

fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. 

 

Egendomsskyddet är inte en ovillkorlig rättighet som gör att fastighetsägare i alla 

situationer har sin egendom säkrad.21 I paragrafen anges endast att fysiska och 

                                                 
21 Prop. 1993/94:117 s. 48 och SOU 2008:125 s. 429. 
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juridiska personer ska ges ett betryggande skydd för sin egendom, av vår 

rättsordning.22 En anledning till att egendomsskyddet inte är ovillkorligt är att det 

rått stor politisk oenighet kring skyddets omfattning och att det därför varit svårt 

att enas om ett tydligt utformat skydd.23 Att det däremot ska finnas ett skydd för 

den enskildes egendom i grundlagens rättighetskapitel har ansetts värdefullt, dock 

måste det finnas en möjlighet till att göra avsteg från skyddet.24 I första stycket av 

paragrafen skyddas egendom mot två typer av ingrepp. Dels skyddas enskilda mot 

ett överförande eller ianspråktagande av en förmögenhetsrätt (äganderätt, 

nyttjanderätt och servitut m.m.), dels skyddas enskilda mot rådighets-

inskränkningar där det allmänna begränsar möjligheterna till att använda marken.25 

Anledningen till att egendomsskyddet är begränsat är för att samhällets 

behov av mark måste kunna tillgodoses för vissa intressen. De intressen som 

angivits i förarbetena är naturvårds- och miljöintressen, totalförsvarsintressen, 

rekreation, bostadsbyggande, gator och andra kommunikationsleder m.m.26 Det 

framgår också av förarbetena att det finns en möjlighet för enskilda att 

tvångsöverta mark.27 Det kan till exempel vara för att kunna ordna en lämplig 

utfartsväg, vatten- och avloppstillgång eller förhindra olämplig och störande 

bebyggelse i närheten av ens egen fastighet. Möjligheten för enskilda att tvångsvis 

överta mark gör att fastighetsreglering (där mark övergår från en fastighet till en 

annan genom lantmäteriförrättning) anses tillåten om det dessutom finns ett 

angeläget allmänt intresse av tvångsövertagandet.28 

Vad som får anses vara ett angeläget allmänt intresse får avgöras i det 

enskilda fallet utifrån en avvägning av de olika intressena från 

rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle. 29  Själva 

avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen ska göras enligt 

                                                 
22 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
23 Bull & Sterzel s. 89. 
24 Prop. 1993/94:117 s. 14. 
25 A.prop. s. 49 och SOU 2008:125 s. 428 f. 
26 A.prop. s. 15–16 och 48.  
27 A.prop. s. 48–49, jfr NJA 1996 s. 110 om tvångsförfogande för enskilda intressen. 
28 A.prop. s. 49, jfr Ekbäck SvJT 2008 s. 43. 
29 SOU 2008:125 s. 429. 
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proportionalitetsprincipen, som innebär att åtgärden ska bidra till det allmänna 

ändamålet, vara det minst ingripande alternativet ur kostnads- och 

effektivitetssynpunkt, samt att det allmänna intresset måste väga över.30 Uttrycket 

syftar även till att ha en koppling till egendomsskyddet enligt EKMR.31  

3.2.2 Full ersättning för förlusten 

Utgångspunkten är att den som utsätts för ett intrång i egendomsrätten ska vara 

tillförsäkrad full ersättning för förlusten, enligt paragrafens andra stycke. Det bör 

dock påpekas att det finns och har funnits undantag från detta som anger att 

avvikelser från full ersättning kan göras, exempelvis genom ExL 4:2. Det innebär 

att fastighetsägare inte alltid får full ersättning i ordets rätta betydelse. Ordet ”full” 

lades till i lagtexten den 1 januari 2011 men syftade inte till att ändra gällande rätt 

utan lades till enbart för att tydliggöra att ersättningen ska täcka hela förlusten vid 

expropriation eller annat sådant förfogande.32 Rådighetsinskränkningar behöver 

inte ersättas fullt ut, utan har endast en begränsad ersättningsrätt. 

 Det framgår av andra stycket att ersättningen ska bestämmas i grunder som 

anges i lag. Enligt förarbetena är de gällande reglerna om ersättning, som reglerar 

expropriativa ingrepp, förenliga med grundlagens lydelse. 33  Meningen är att 

grundlagen ska ange huvudprinciperna för ersättning, inte beräkningsnormerna.34 

Det går därmed inte att fastställa någon princip för hur värderingen och 

bestämmandet av ersättning ska gå till enligt grundlagen.35 Anledningen till att 

värderings- och ersättningsreglerna är flyttade till lag är att expropriativa ingrepp 

kan aktualiseras i så många situationer att det inte vore lämpligt att bestämma 

sådant i grundlag. 36  Det är möjligt att införandet av huvudprincipen om full 

ersättning ändå kan påverka tolkningen av värderings- och 

ersättningsbestämmelserna i lag.37  

                                                 
30 RÅ 1996 ref. 44 och RÅ 1999 ref. 76. 
31 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
32 SOU 2008:125 s. 442 f. och Prop. 2009/10:80 s. 167. 
33 Prop. 2009/10:80 s. 168. 
34 SOU 2008:125 s. 435. 
35 SOU 2008:125 s. 443. 
36 SOU 2008:125 s. 444 och Prop. 2009/10:80 s. 167. 
37 Prop. 2009/10:80 s. 168 och NJA 2007 s. 695. 
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En princip angående ersättningen som är tydlig i förarbetena till grundlagen är 

dock att endast symbolisk ersättning inte är förenlig med egendomsskyddet. 38 

Ersättningen måste alltså vara proportionerlig till det intrång som gjorts i 

egendomsskyddet. Vilken part som har bevisbördan för värderingen framgår inte 

av grundlagen.39 I nästa avsnitt beskrivs egendomsskyddet så som det framgår av 

EKMR. 

3.3 EKMR tilläggsprotokoll 1 artikel 1 

3.3.1 Huvudprinciper 

Egendomsskyddet i EKMR framgår av TP 1 artikel 1: 

 

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. 

Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under 

de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.  

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att 

genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera 

nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller 

för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och 

viten. 

 

Enligt rättsfallet Sporrong och Lönnroth mot Sverige innefattar artikeln tre regler 

som tillsammans grundar egendomsskyddet.40 Den första regeln fastslår principen 

om respekt för enskildas egendom. Den andra anger förutsättningarna för 

berövande av egendom. Slutligen anger den tredje regeln förutsättningarna för att 

göra inskränkningar i rätten att nyttja egendom (rådighetsinskränkningar). De tre 

reglerna hör dock ihop och bör läsas tillsammans.41 

 Liksom i RF 2:15 framgår det av EKMR TP 1 art. 1 att tvångsmässigt 

                                                 
38 Prop. 1975/76:209 s. 124 och SOU 1978:34 s. 167.  
39 SOU 1978:34 s. 168. 
40 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, 23 september 1982, se även James m.fl. mot Förenade 

Konungariket, 21 februari 1986.  
41 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, 23 september 1982 och James m.fl. mot Förenade Konungariket, 

21 februari 1986. 
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övertagande av fastighet får ske i det allmännas intresse. Det förutsätter dock att 

det är angivet i lag och att lagen är tillräckligt precis för att intrånget ska vara 

förutsebart. 42  HD har uttryckt att lagstiftning som anger förutsättningarna för 

intrång i egendomsrätten inte bör tolkas extensivt, även om det finns grund för en 

ändamålstolkning av praktiska skäl. 43  Rättsfallet behandlade frågan om en 

basstation för mobiltelefoni skulle anses vara en ledning för vilken ledningsrätt 

kan fås enligt LL. I rättsfallet var två tolkningar av lagtexten möjliga och HD ansåg 

att den tolkning som var minst kränkande skulle tillämpas. 44  Tolkningen av 

nationell lag har överlämnats till de nationella domstolarna att avgöra.45 

3.3.2 Proportionalitetsbedömningen 

Bedömningen av om ett intrång utgör en kränkning av egendomsskyddet görs 

utifrån en proportionalitetsprincip.46 Principen innebär att nyttan av ett intrång 

utifrån det allmännas intresse vägs mot den olägenhet som den enskilde drabbas 

av.47 Artikeln stadgar inte någon uttrycklig rätt till ersättning för förlusten vid ett 

intrång av egendomsskyddet. Dock vägs ersättningsfrågan in i proportionalitets-

bedömningen och det kan innebära en kränkning att inte betala en skälig 

kompensation för intrånget eftersom rätten till ersättning anses följa naturligt av 

artikeln som helhet. 48  En orimlig balans anses normalt föreligga, mellan det 

allmännas intresse och den enskildes, om ingen ersättning utgår.49 Det anses dock 

inte vara ett krav på full ersättning enligt artikeln utan det räcker att skälig 

ersättning utgår, vilket bedöms i det enskilda fallet.50 

När Europadomstolen prövar om en nationell åtgärd strider mot en rättighet 

används tolkningsprincipen bedömningsmarginal för att avgöra om åtgärden ligger 

inom det som anses vara statens fråga att bedöma. 51  Principen finns för att 

                                                 
42 Danelius s. 383, jfr Cameron s. 141. 
43 NJA 2004 s. 336, jfr NJA 1982 s. 700. 
44 Se NJA 2004 s. 336. 
45 Cameron s. 141. 
46 Kommentar till EKMR TP 1 art. 1, Karnov. 
47 Kommentar till EKMR TP 1 art. 1, Karnov. 
48 Cameron s. 141 f. och Lithgow m.fl. mot Förenade Konungariket, 8 juli 1986. 
49 Se fallet Tidigare kungen av Grekland m.fl. mot Grekland, 23 november 2000 p. 89.  
50 James m.fl. mot Förenade Konungariket, 21 februari 1986. 
51 Cameron s. 72 f.  



 

23 

 

 

kompensera för konventionsstaternas olikheter.52 När det gäller egendomsskyddet 

har staterna en vid bedömningsmarginal och den faktiska summan för ersättningen 

anses ligger inom statens behörighet att bedöma.53 Europadomstolen har dock 

uppgett att det bör finnas en rimlig proportion mellan ersättningen och 

marknadsvärdet på den aktuella egendomen.54 

3.4 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 17 

För att beskriva grunden i egendomsskyddet allsidigt kommer här slutligen en kort 

beskrivning av egendomsskyddet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna artikel 17: 

 

1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.  

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom. 

 

Det går tydligt att se att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

inte ger ett lika omfattande skydd som RF 2:15 och EKMR TP 1 art. 1. En 

anledning till att ändå ha med den i uppsatsen är för att påminna om Sveriges 

åtaganden även mot andra länder. Egendomsskyddet är en mänsklig rättighet som 

ska säkerställas på flera plan.   

3.5 Sammanfattning 

I kapitlet har de grundläggande bestämmelserna för egendomsskyddet presenterats. 

Grundlagsskyddet i RF 2:15 anger att egendomsskyddet kan begränsas för att 

tillgodose vissa angelägna allmänna intressen. Intrång i egendomsskyddet ska 

dock kompenseras med full ersättning för förlusten. EKMR TP 1 art. 1 säkrar ett 

liknande egendomsskydd men kräver inte full ersättning utan endast en skälig 

ersättning. För att avgöra om ersättningen är skälig ska de allmänna och enskilda 

intressena vägas mot varandra i en proportionalitetsbedömning. Det framgår av 

både RF och EKMR att bestämmande av ersättningen ska grundas i lag.  

                                                 
52 Cameron s. 72.  
53 A.a. s. 141 och Kommentar till EKMR TP 1 art. 1, Karnov. 
54 Lithgow m.fl. mot Förenade Konungariket, 8 juli 1986 p. 121. 
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4 Värdering och ersättning enligt lag 

4.1 Ersättningssystemet 

Efter det sagda om egendomsskyddet ska i det följande redogöras för de principer 

som används för värdering och ersättning vid intrång i egendomsskyddet. 

Ersättningssystemet är uppdelat i två utgångspunkter när det gäller markåtkomst. 

Antingen ersätts enbart skadan som uppkommit av intrånget eller så kompenseras 

den skadedrabbade för skadan och en del av den vinst som skadegöraren gör med 

anledning av sitt förvärv.55 De olika situationerna kallas expropriationsfall och 

vinstfördelningsfall.56 Expropriationsfall ersätts genom reglerna i ExL och vinst-

fördelningsfall genom reglerna i FBL och anläggningslagen (AL), se FBL 5:10a.  

Syftet med ledningsrättslagen är att ge ledningsägare en möjlighet att dra 

fram ledningar över annans mark och bibehålla dessa genom ett rättsinstitut som 

är lämpligare än servitut och nyttjanderätt men mindre komplicerat än 

expropriation.57 Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt ska utgå enligt de grunder 

som tillämpas vid expropriation, alltså reglerna i ExL, se LL 13 §. 58  Nedan 

beskrivs därför aktuella värderings- och ersättningsregler i ExL. 

4.2 Värdering- och ersättningsprinciper 

4.2.1 Skadeståndsrättsligt perspektiv 

Reglerna återfinns i ExL kap. 4. De viktigaste principerna för den här uppsatsen 

anges i ExL 4:1 stycke 1–2: 

 

För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, 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, ska 

intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av 

                                                 
55 Sjödin m.fl. s. 64. Det är dock en sanning med viss modifikation eftersom det numera inte bara är den 

faktiska skadan som ersätts i expropriationsfall, i och med påslaget om 25 % i ExL 4:1 st. 2.  
56 Sjödin m.fl. s. 65. 
57 Jfr NJA II 1974 s. 189 f.  
58 Prop. 1973:157 s. 102.  



 

25 

 

 

fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. 

Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även 

sådan skada ersättas. 

Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning 

betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärde-

minskningen. Detta gäller dock inte när expropriation sker för ändamål som 

avses i 2 kap. 7 §. 

 

Syftet bakom ersättningen vid intrång i fastighet är att fastighetsägaren ska 

försättas i samma förmögenhetsställning som innan intrånget. 59  Värdering och 

ersättning vid expropriation bygger på ett skadeståndsrättsligt perspektiv, vilket 

innebär att samma principer används som i skadeståndsrätt.60  

 En förutsättning för att ersättning ska utgå är först och främst att en 

ekonomisk skada har uppstått som är objektivt mätbar.61 Varken ideella skador, 

såsom sveda och värk, eller skador i form av affektionsvärde ersätts.62 Skadan ska 

ha uppstått som en konsekvens av expropriationen.63  Det ska alltså finnas ett 

orsakssamband mellan expropriationen och skadan. Utöver det måste 

orsakssambandet vara en beräknelig följd av expropriationen. 64  Tidpunkt för 

värdering av skadan är dagen då expropriationsmålet avgörs eller, om det sker 

tidigare, dagen för tillträdet.65 

ExL 4:1 stadgas att tre olika ersättningsposter kan aktualiseras vid 

expropriation. Löseskilling vid expropriation av hel fastighet, intrångsersättning 

vid expropriation av del av fastighet och ersättning för annan skada vid eventuell 

restskada som uppstår utan att bli kompenserad av de två första 

ersättningsposterna.66 Syftet med ersättning för annan skada är att säkerställa att 

fastighetsägare tillförsäkras en oförändrad förmögenhetsställning efter 

                                                 
59 Prop. 1971:122 s. 165, SOU 2007:29 s. 31. Jämför differensläran Hager s. 433 och Bengtsson s, 243. 
60 Prop. 1971:122 s. 165, Hager s. 379 ff samt Hager SvJT 2007 s. 286. 
61 Hager s. 229. 
62 Sjödin m.fl. s. 67. 
63 A.a. s. 67. 
64 Sjödin m.fl. s. 67 och SOU 2007:29 s. 34. 
65 Prop. 1971:122 s. 177.  
66 Sjödin m.fl. s. 68. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm#K2P7
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expropriationen. 67 Löseskilling och intrångsersättning ska dessutom utges 

tillsammans med ett påslag om 25 %. Syftet med påslaget är att stärka 

fastighetsägares ställning vid tvångsövertaganden och att ersättningsbeloppet ska 

närma sig fastighetsägarens önskade reservationspris.68  Påslaget ska dock inte 

utges vid expropriation på grund av grov vanvård, enligt ExL 4:1 st. 2 och 2:7. 

Anledningen är att fastighetsägare som låtit sin fastighet förfalla själv är vållande 

till expropriationen och därför inte skyddsvärd på samma sätt. 

Huvudregeln är att fastighetsägare blir fullt ut kompenserad vid 

expropriation genom de tre ersättningsposterna; intrångsersättning, löseskilling 

och ersättning för annan skada.69 I ExL 4:2–5 stadgas vissa undantagsregler om 

ersättningen. Dessa regler aktualiseras främst när den exproprierande har påverkat 

värdet av den övertagna marken. I den här uppsatsen är utgångspunkten att inte gå 

in djupare på några sådana regler, utan bara nämna att de finns. 

Den centrala faktorn vid både löseskilling och intrångsersättning är 

marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Här kommer därför en 

översiktlig förklaring i hur marknadsvärdet kan räknas ut. 

4.2.2 Marknadsvärde 

Det finns ingen legaldefinition av begreppet marknadsvärde men utifrån 

förarbetena förstås att med marknadsvärde avses vad som sannolikt skulle erhållas 

vid en försäljning av fastigheten på den öppna marknaden. 70  En sådan fiktiv 

försäljning utgår från att expropriationen i sig inte har påverkat förhållandena för 

en försäljning.71 Värdet bedöms alltså som att en expropriation inte skulle ske. 

Dessutom ska inte fastighetsägarens intresse av att behålla fastigheten påverka 

värdet vid en marknadsvärdebedömning.72  

                                                 
67 Hager s. 437. 
68 Prop. 2009/10:162 s. 66–68. 
69 Hager s. 379 ff. 
70 Prop. 1971:122 s. 171. 
71 SOU 2007:29 s. 32.  
72 SOU 2007:29 s. 32. 
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Begreppet marknadsvärde är ett abstrakt värde som enbart kan uppskattas eller 

bedömas, aldrig observeras. 73  Teorin bakom marknadsvärdesbegreppet är att 

identiska fastigheter bjuds ut till försäljning ett stort antal gånger. De prisnoteringar 

som görs sammanställs i ett diagram där det mest frekventa priset bildar ett 

normalvärde. 74  Normalvärdet anses då representera marknadsvärdet. 75  Den 

ekonomiska modellen kallas normalfördelning.  

Det finns dock olika metoder för att uppskatta marknadsvärdet.76 ExL anger 

inte en speciell metod utan beroende på värderingsobjekt och tillgång till 

värderingsunderlag används den metod som anses mest tillförlitlig för det specifika 

fallet. 77  Den vanligaste metoden när det finns ett rikt värderingsunderlag är 

ortsprismetoden. Metoden innebär att fastigheten jämförs med köp som har gjorts 

på den fria marknaden. Det gäller att jämföra med fastigheter som är likvärdiga 

den aktuella fastigheten samt identifiera skillnaderna. 78  När det gäller 

småhusfastigheter används ortsprismetoden mest då det oftast finns gott om 

jämförelseobjekt. 79 Ett sätt att utföra bedömningen på är att använda 

taxeringsvärden i ett område och räkna upp dem till marknadsvärden.80 

 En annan metod är avkastningsmetoden. Den används när en fastighet har 

en viss avkastning som bör tas hänsyn till, exempelvis när en skogsfastighet 

exproprieras.
81  En tredje metod är produktionskostnadsmetoden och används 

främst vid värdering av byggnader och anläggningar.82 Värderingen går ut på att 

beräkna återanskaffningskostnaden för ett liknande objekt, där hänsyn tas till 

slitaget som uppstått på grund av ålder och bruk.83 

                                                 
73 Hager SvJT 2007 s. 288.  
74 Hager SvJT 2007 s. 288 f.  
75 Hager SvJT 2007 s. 288 f. 
76 För en djupare beskrivning av de olika metoderna, se Hager SvJT 2007 s. 289 f. och 

SOU 2007:29 s. 32. 
77 SOU 2007:29 s. 32. 
78 SOU 2007:29 s. 32 och Sjödin m.fl. s. 96. 
79 Sjödin m.fl. s. 96. 
80 A.a. s. 96. 
81 A.a. s. 97. 
82 A.a. s. 97. 
83 SOU 2007:29 32.  
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För att bestämma marknadsvärdeminskningen vid intrångsersättning används 

samma typ av metoder som redovisats för ovan. 84  Ersättningen bestäms som 

skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter expropriationen.85 

4.2.3 Värdering vid marginella intrång 

En problematisk situation kan uppstå vid värderingen av marginella intrång i 

fastighet. Det kan nämligen vara ett mycket litet område i förhållande till hela 

fastigheten som övertas, så att det inte ger något utslag på marknadsvärdet. Utifrån 

de principer som angivits ovan skulle en fastighetsägare i så fall bli utan ersättning 

eftersom det inte går att påvisa någon marknadsvärdesminskning. Det är dock 

uppenbart att skada uppkommit eftersom en fastighetsägare med största 

sannolikhet inte skulle vilja överlåta ett område utan att få kompensation. 

Förarbetena till ExL har påpekat problemet och givit ett förslag på lösning, 

nämligen direktuppskattning.86  

Direktuppskattning innebär att det övertagna området värderas för sig, 

exempelvis utifrån ett antaget pris per kvadratmeter.87 Det sägs i förarbetena att 

skillnaden i marknadsvärde före och efter expropriationen med stor sannolikhet 

överensstämmer med värdet på den avstådda marken, och att det vid marginella 

intrång kan anses tillräckligt att fastställa detta. 88  Dock får inte metoden om 

direktuppskattning ses som den primära, och expropriationsutredningen ansåg att 

värdet som framgår av en direktuppskattning kan behöva jämföras med de vanliga 

principerna för värdering.89 Problemet blir då att det direktuppskattade värdet ska 

jämföras med det okända värde som direktuppskattningen syftar till att ersätta.90 

För att kunna göra jämförelsen måste då en ytterligare värdering göras genom att 

beräkna marknadsvärdeminskningen. Syftet med direktuppskattning är dock att 

                                                 
84 Sjödin m.fl. s. 73 och SOU 2007:29 s. 32. 
85 Prop. 1971:122 s. 188. 
86 SOU 1969:50 s. 175, Prop. 1971:122 s. 189 och SOU 2007:29 s. 33. 
87 SOU 1969:50 s. 175, Prop. 1971:122 s. 189 och Ds. 2016:16 s. 16. 
88 Prop. 1971:122 s. 189. 
89 SOU 1969:50 s. 175. 
90 Jfr Norell 2005 s. 82. 
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förenkla värderingen och förarbetena anger inte att en jämförelse behöver göras. 

Utredningens uttalande kan därför anses ogiltigt.  

Det ges två förslag på beräkningsmodeller för direktuppskattning.91 Den 

ena är att räkna fram ett pris per kvadratmeter för hela den aktuella fastigheten och 

därefter utge ersättning utifrån antalet kvadratmeter som avstås. Den andra går ut 

på att värdera den avstådda delen för sig med ett självständigt marknadsvärde, när 

det är möjligt. 

Något som är viktigt att komma ihåg är att ExL anger målet för värderingen, 

inte metoderna.92 Intrångsersättning ska, som sagts ovan, svara mot minskningen 

av marknadsvärdet för att kompensera fastighetsägarens skada. 

4.3 Sammanfattning 

Ersättningssystemet är uppdelat i två olika typfall: expropriationsfall och 

vinsfördelningsfall. Upplåtelse av ledningsrätt ska ersättas som ett expropriations-

fall utifrån ExL:s ersättningsregler. I ExL 4:1 framgår att ersättningsreglerna utgår 

från ett skadeståndsrättsligt perspektiv där den skadelidande ska försättas i samma 

förmögenhetsställning efter intrånget som denne befann sig i före. Ersättning ska 

utgå för ekonomisk skada men förutsätter att skadan är objektivt mätbar och har 

uppstått som en beräknelig följd av intrånget. 

 Ersättning kan utgå som löseskilling, intrångsersättning eller ersättning för 

annan skada. Vid ledningsrätt är det främst intrångsersättningen som aktualiseras 

eftersom den ska utgå vid intrång i del av fastighet. Som en följd av att 

skadelidande ska försättas i samma ekonomiska ställning efter förrättningen ska 

ersättning utgå för den marknadsvärdeminskning som uppstår genom intrånget. 

Marknadsvärde är ett teoretiskt begrepp som enbart kan bedömas, inte räknas fram. 

Det finns olika metoder för att bedöma marknadsvärdet: ortsprismetod, 

avkastningsmetod och produktionskostnadsmetod.  

I normala fall ska marknadsvärdeminskingen avgöras utifrån en jämförelse av 

marknadsvärdet före och efter intrånget. Vid marginella intrång kan det dock vara 

                                                 
91 Prop. 1971:122 s. 189. Se även Hager s. 434–437. 
92 SOU 2007:29 s. 33. 
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mycket svårt att skönja en minskning av marknadsvärdet. Ersättning ska ändock 

utgå för marginella intrång och den kan då beräknas utifrån en direktuppskattning 

av det berörda områdets värde. Nedan följer praxis där HD bedömt frågor om 

ersättning vid marginella intrång. 
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5 Praxis 

5.1 Inledning 

För att sätta de konkreta reglerna i ett perspektiv redovisas här viktiga rättsfall för 

tillämpningen av ersättningsreglerna vid marginella intrång. Först redogörs för ett 

rättsfall som har haft stor betydelse för hur marginella intrång ska ersättas. Därefter 

lyfts några andra rättsfall fram som bidrar till förståelsen av hur en bedömning ska 

göras av marginella intrång. Ett rättsfall anger också hur användandet av normer 

får ske.  

5.2 NJA 2007 s. 695 

5.2.1 Bakgrund 

Målet handlar om Vattenfall och Affärsverket Svenska Kraftnät (kraftbolagen) 

som har ledningsrätt för kraftledning över bl. a. samfälligheten Håbo Skrikjädra 

S:1. Kraftbolagen ansökte hos lantmäteriet om ledningsrätt för ytterligare en 

ledning, en så kallad optokabel för telekommunikation. Optokabeln skulle hängas 

upp i befintliga kraftledningsstolpar, alltså i samma utrymme som de 

kraftledningar som kraftbolagen redan hade ledningsrätt för. Lantmäteriet 

beslutade att upplåta ledningsrätt enligt sökandens yrkande men bedömde att 

någon minskning i upplåtande fastighets marknadsvärde inte hade skett eftersom 

optokabeln hängdes upp i en redan befintlig kraftledning. Ingen ersättning skulle 

därför betalas till berörda fastighetsägare. Fastighetsägarna överklagade och 

yrkade på ersättning med 200 000 kr.  

Fastighetsdomstolen93 ansåg att den enda inverkan som optokabeln hade 

möjligtvis var en estetisk sådan, men att kabeln endast med svårhet kunde iakttas 

från marken. Något fysiskt intrång medförde inte optokablarna och 

fastighetsdomstolen bedömde därför i enlighet med lantmäteriet, att ingen 

ersättning skulle utgå. 

                                                 
93 På den tiden överklagades lantmäteriförrättningar först till fastighetsdomstolen, därefter HovR och till 

sist HD. 
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HovR fann att optokablarna medförde viss ökad belastning och angav sex olika 

argument. För det första fick ledningshavarna rätt att beträda marken för tillsyn, 

underhåll och reparation. För det andra måste fastighetsägarna inhämta 

medgivande från ledningshavarna för vissa åtgärder. För det tredje var 

ledningsrätterna överlåtbara, vilket gjorde att fler personer kunde komma att få rätt 

att beträda marken. För det fjärde skulle ledningsrätten för optokabeln bestå även 

om de äldre ledningsrätterna för kraftledningarna upphörde. För det femte ansåg 

HovR att en upplåtelse av ledningsrätt kan medföra administrativt arbete vid 

eventuell fastighetsbildning i framtiden och slutligen menade HovR att ledningen 

kunde ha avhållande effekt på presumtiva fastighetsköpare. HovR bedömde 

ersättningen skönsmässigt till 1 000 kr per ledningsrätt.  

Kraftbolagen överklagade till HD, men det gjorde inte fastighetsägarna. 

Innan målet togs upp av HD hade samfälligheten avregistrerats och alla andelar 

hade överförts till fastigheten Håbo Skrikjädra 1:1.   

5.2.2 HD:s bedömning 

HD konstaterar inledningsvis att ersättning ska bestämmas enligt reglerna i 

ExL kap. 4, med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärdeminskning. 

Liksom HovR anser HD att förhållandet att en fastighet belastas med en ny 

rättighet innebär ett intrång i egendomsskyddet, även om det är marginellt. Det är 

dock endast med svårighet som en faktisk minskning av fastighetens 

marknadsvärde kan konstateras i sådana fall. HD anser det därför tveksamt om 

ExL 4:1 verkligen medger ersättning för sådana typer av intrång. I det aktuella 

fallet kommer HD fram till att det inte går att påvisa någon 

marknadsvärdeminskning, i den mening som uttrycket normalt brukar användas. 

Dock framstår det som naturligt att ersättning ändå ska utgå, efter att HD resonerat 

kring grundlagens betydelse vid tolkningen av ersättningsreglerna. HD anger att 

ExL ska läsas i ljuset av RF 2:15 (då 2:18).  

 I bedömningen tar HD också hänsyn till vad som framgår av förarbeten, 

doktrin och rekommendationer från LM. HD anger att det mesta talar för att även 

obetydliga förluster ska ersättas. Den rättsliga marknadsvärdeminskningen 



 

33 

 

 

grundar en rätt till ersättning, men den kan endast bestämmas skönsmässigt. HD 

fastställer beloppet som HovR bedömde som skäligt: 1 000 kr per ledningsrätt.   

5.2.3 Prejudikat från rättsfallet 

Prejudikatet kan anses vara HD:s mening: ”Det står då klart att ersättning för 

intrång skall utgå även vid en sådan mindre skada där en skillnad i marknadsvärdet 

före och efter intrånget inte kan fastställas men en ekonomisk skada, om än 

obetydlig, kan konstateras”. Skadan ansågs vara ”de ökade kostnader för 

förvaltning av fastigheten som det konstaterade intrånget kan anses innebära”. HD 

visar med rättsfallet att RF 2:15 har stor betydelse för tolkningen av 

värderingsregler vid intrång i egendomsskyddet. Det ska anmärkas att vid tiden för 

rättsfallet grundade RF 2:18 enbart ”ersättning”. Begreppet ”full ersättning” kom 

först senare. I förarbetena framgår dock att tillägget av ordet ”full” inte ska göra 

någon skillnad av betydelse eftersom det enbart lades till som ett förtydligande av 

gällande rätt.94  

 En skillnad mellan utslagen i HovR och HD var att HovR lade fram 

argument för att skada hade uppstått och kopplade det till att marknadsvärdet 

teoretiskt sett hade minskat. HD däremot ställer upp en särskild materiell regel om 

ersättning för skada trots att någon minskning av marknadsvärdet inte kunnat 

påvisas.95 

Omständigheter att tänka på vid läsningen av rättsfallet är att det gällde 

luftgående ledningar med nya ledningsrätter i befintliga kraftledningsstolpar. Om 

samma argument kan anses gälla i oförändrad utsträckning vid ledningar under 

marken eller ledningsrätter som upplåts utan tidigare inverkan på fastigheten är 

inte helt klart. Viktigt att notera är också att HD enbart prövar frågan om 

intrångsersättning och inte annan ersättning. Fastighetsägarna yrkade aldrig på 

annan skada och bedömningen blev därför processuellt begränsad till att endast 

beröra intrångsersättning.96  

                                                 
94 SOU 2008:125 s. 442 f. och Prop. 2009/10:80 s. 167. 
95 Jfr Flodin JT 2007-08 s. 897 f. 
96 A.a. s. 894. 
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En ytterligare processuell aspekt är att det enbart var kraftbolagen som 

överklagade till HD. I civila mål sätter parterna ramen som domstolen har att 

förhålla sig till, enligt ExL 5:25-26. Eftersom fastighetsägarna inte överklagade 

innebär det att det lägsta belopp som HD kunde döma ut var 0 kr och det högsta 

beloppet var 1 000 kr. Hur det skulle ha blivit om fastighetsägarna yrkat på en 

högre summa går inte att säga, men det går att med säkerhet säga att beloppet hade 

kunnat vara högre. Att tänka på är också att ExL idag anger att skadan ska ersättas 

med 125 %, enligt ExL 4:1. Om rättsfallet ska anses ange en lägsta nivå för 

ersättning bör den för rättsliga intrång uppgå till minst 1 250 kr. 

5.3 Övrig praxis 

5.3.1 NJA 1959 s. 354 

Rättsfallet NJA 1959 s. 354 handlade om tillämpning av normer vid ersättning i ett 

expropriationsmål. De normer som aktualiserades var 1948 års åkernormer för 

beräkning av skada som uppstår av kraftledningsstolpar i åkermark. HD uttalade 

att normer fyller en viktig funktion eftersom det kan uppstå stora praktiska 

svårigheter för sakägarna att bedöma storleken på ersättningsanspråket. Dock 

menade HD att expropriationslagens ersättningsregler kan motivera att avvikelser 

görs från normerna i ena eller andra riktningen. I rättsfallet tillämpade HD normen 

och det får anses fastställt att schablonisering tillåts vid värdering av 

intrångsersättning. 

5.3.2 NJA 1973 s. 70  

Målet NJA 1973 s. 70 var ett civilmål och handlade om ersättning för 

nyttjanderättsupplåtelse av utrymme i gatumark för teleledningar. HD anförde att 

nyttjanderätten innehöll en begränsning som innebar att ledningsägaren på begäran 

av upplåtaren måste flytta ledningarna på egen bekostnad. Dock menade HD att 

det är tydligt att nyttjanderätten åsamkar upplåtaren ett visst besvär och arbete. 

Intrånget ska därför ersättas i skälig omfattning, genom en skönsmässig 

uppskattning. HD bedömde ersättningen utifrån ett pris per kvm.  

https://pro-karnovgroup-se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/NJA_1973_S_0070?src=document
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5.3.3 NJA 1990 s. 296 

I NJA 1990 s. 296 hade ett kraftbolag fått tillstånd att höja dämningen vid ett 

kraftverk, vilket skulle innebära att bolaget kunde tillgodogöra sig ytterligare 

vattenkraft trots att en del av vattenkraften kunde anses höra till andra 

fastighetsägare. Det var alltså fråga om ersättning för tvångsförvärv av obetydliga, 

men uppmätningsbara, fallhöjder på andras fastigheter. Bolaget bestred att 

ersättning skulle betalas eftersom fallhöjdsförlusterna ansågs sakna betydelse för 

marknadsvärdet på de berörda fastigheterna. HD anförde att förlusten för 

fastighetsägarna var obetydlig men att ersättning ändå skulle utgå. Av rättsfallet 

får det anses klarlagt att ekonomiska förluster ska ersättas trots att de är obetydliga.  

5.3.4 NJA 2008 s. 510 I-III 

Rättsfallen NJA 2008 s. 510 I-III behandlade frågan om rätt till intrångsersättning 

för ledningsrätt när ledningsrätten upplåts istället för tidigare nyttjanderätt. 

Ledningarna gällde anläggningar (master) för telekommunikation. HD diskuterade 

frågan om vilket värde marken skulle anses ha och vilken markanvändning som 

skulle ligga till grund för bedömningen av värdet. Ledningsrättshavarna hade 

tidigare nyttjat marken enligt arrendeavtal och fastighetsägarna ansåg att 

ersättningen skulle grundas på en beräkning utifrån arrendeavgifterna. Antingen 

kunde marken värderas som råmark eller som tomtmark för telemast, och i det 

senare fallet skulle ersättningen kunna beräknas med grund i de arrendeavgifter 

som ledningsrättshavarna tidigare betalat. HD fann att marken skulle värderas som 

råmark och att ersättningen skulle fastställas genom direktuppskattning, eftersom 

det ansågs vara ett marginellt intrång.  
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5.4 Sammanfattning 

Ett viktigt rättsfall gällande marginella intrång är NJA 2007 s. 695. I fallet slog HD 

fast att intrångsersättning ska utgå för mindre skador trots att en skillnad i 

marknadsvärdet före och efter intrånget inte kan fastställas. HD ansåg att den 

ekonomiska skadan som uppstod var de ökade kostnader som uppstår för 

förvaltning av fastigheten. Rättsfallet visar också att RF 2:15 har stor betydelse för 

tolkningen av värderingsregler vid intrång i egendomsskyddet. Processuella 

aspekter gör dock att rättsfallets prejudikat begränsas något. 

 Av NJA 1959 s. 354 framgår att schablonisering tillåts vid värdering av 

intrångsersättning. HD menade att normer fyller en viktig funktion för 

bedömningen av ersättningens storlek eftersom skador vid små intrång kan vara 

svåra att värdera. Avvikelser från normer ska dock vara möjligt då det är motiverat 

av ersättningsregler i lag.  

 I rättsfallet NJA 1973 s. 70 åsamkades fastighetsägaren ett visst besvär och 

arbete på grund av upplåtelsen. HD ansåg att intrånget skulle ersättas i skälig 

omfattning, genom en skönsmässig bedömning. Ersättningen bedömdes utifrån ett 

pris per kvadratmeter.  

 I NJA 1990 s. 296 var det fråga om ersättning för obetydliga men 

uppmätningsbara skador. Någon minskning av marknadsvärdet gick inte att 

fastställa. Dock anförde HD att även obetydliga förluster ska utgå men att det krävs 

en helhetsbedömning för att inte överkompensera fastighetsägare som berörs. I 

kapitlet belystes också ett till rättsfall där en direktuppskattning gjordes av 

ersättningens storlek för marginella intrång, NJA 2008 s. 510.  

 I nästföljande kapitel redovisas lantmäteriets arbetsgång och rutiner för att 

ge en mer fullständig bild av tillämpningen av ersättningsreglerna. 
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6 Lantmäteriet 

6.1 Lantmäteriets arbetsgång  

6.1.1 Allmänt 

I det här avsnittet redogörs arbetsgången för värdering av intrångsersättning vid en 

förrättning för ledningsrätt hos lantmäteriet. Underlaget som har använts är 

lantmäteriets värderingshandbok 97 , lantmäteriets interna handbok för enhetligt 

arbetssätt98 och akter från lantmäteriet som nyligen avslutats.99 Exemplet nedan 

gäller en intrångssituation där tomtmark berörs. 

 Vid handläggningen av en förrättning där sakägarna inte har kommit 

överens om någon ersättning ska förrättningslantmätaren utreda och besluta om 

ersättningen.100 Det förutsätter att parterna har fått möjlighet att komma överens 

på ett sammanträde, att ärendet bedöms kunna genomföras och att 

förrättningslantmätaren klarlagt om tillträde har skett eller inte. 101  När väl 

värderingen ska ske kan den göras av handläggande förrättningslantmätare själv, 

av värderingskunnig kollega i en så kallad värderingspool eller av sakkunnig 

utanför lantmäteriet. 102  Vid marginella intrång med låga markvärden ska 

värderingen göras internt hos lantmäteriet med rimlig proportion mellan nedlagd 

tid och värde på intrånget. 103  Om förrättningslantmätaren väljer att rådfråga 

kollega i värderingspool läggs ärendet in i en kö där det sedan tas ut i mån av tid.  

6.1.2 Utgångspunkter för värderingen 

Själva värderingen börjar med att bedöma förutsättningarna, vad det handlar om 

för typ av intrång. Vanligt i ledningsförrättningar idag är att det rör nedläggning av 

optokabel för bredband. I sådana förrättningar upplåts normalt, efter nedläggning 

                                                 
97 Lantmäteriets Värderingshandbok - Hjälpmedel för förrättningsvärdering 2015. 
98 Lantmäteriets handbok för enhetligt arbetssätt – Hantera värderings- och ersättningsfrågor. 
99 Bl.a. akterna: 2581-2017/43, 2101-2017/10, 2361-16/110, 1465-731, 1493-983.  
100 Lantmäteriets handbok för enhetligt arbetssätt – Hantera värderings- och ersättningsfrågor s. 6. 
101 A.a. s. 9. 
102 A.a. s. 15. 
103 A.a. s. 13. 
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av ledningen, ett tre meter brett ledningsrättsområde där ledningsrättshavaren har 

rätt att gräva upp och underhålla ledningen. 104  Inom området begränsas 

fastighetsägarens möjligheter att plantera, uppföra byggnad eller staket och utföra 

åtgärder som kan komma att påverka ledningen.105 

 Värderingar av intrångsersättning utgår från marknadsvärdeminskningen, i 

enlighet med ExL 4:1. 106  Utgångspunkten är att värdera marken utifrån den 

pågående tillåtna markanvändningen. 107  Som underlag till värderingen tas 

ortsprisanalyser fram, där en jämförelse kan göras av sålda fastigheter i 

närheten.108 Inhämtande av uppgifter för ortspriser är ett krävande arbete, som vid 

marginella intrång kan ge knapphändig vägledning eftersom försäljningar i regel 

sker av hela fastigheter. Ett alternativ till ortsprisanalys är att med hjälp av 

taxeringsinformation från Skatteverket (riktvärden) räkna fram marknadsvärdet 

med hjälp av K/T-värden.109 K/T-värden är föränderliga värden som är tänkta att 

spegla förhållandet mellan taxeringsvärdet och marknadsvärdet. Resultatet av 

analyserna är att värdet av hela den upplåtna fastigheten tas fram. För att beräkna 

just det aktuella området för intrånget finns olika metoder.  

6.1.3 Genomsnittsvärde och marginalvärde 

Genomsnittsvärdeprincipen är en princip som anger att utgångspunkten är att all 

mark som ingår i en tomt bör åsättas samma råmarksvärde per kvadratmeter.110 

Markvärdet anses alltså jämnt fördelat på tomten. Principen är etablerad och 

antagen i domstolens praxis, och ska frångås endast om den leder till ett oskäligt 

resultat.111 Principen bör gälla såväl vinstfördelningsfall som expropriationsfall. 

Lantmäteriet använder dock vanligtvis en metod som bygger på marginalvärden.112 

                                                 
104 Jfr akt: 2581-2017/43. 
105 Jfr akt: 2101-2017/10 och Lantmäteriets Värderingshandbok s. 312. 
106 Lantmäteriets Värderingshandbok s. 305. 
107 Jfr NJA 2008 s. 510, Jfr Lantmäteriets Värderingshandbok s. 318. 
108 Lantmäteriets Värderingshandbok s. 322, akt: 2581-2017/43. 
109 Jfr akt: 2101-2017/10.  
110 NJA 1956 s. 603. 
111 NJA 1956 s. 603 och NJA 1989 s. 431. 
112 Småhustomters marginalvärden – LMV-rapport 1986:16 s. 6. 
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Metoden om marginalvärden baseras på antagandet att tomtens värde inte är jämnt 

fördelat över tomten. Områden i utkanten av en tomt, där en upplåtelse inte 

påverkar byggrätt, delbarhet eller andra faktorer som väsentligt påverkar värdet, 

värderas till en andel (marginalvärde) av det genomsnittliga tomtmarksvärdet.113 

Metoden utgår ifrån en mer verklighetsanpassad syn på en fastighets värde 

eftersom kan tyckas orimligt att tänka att en tomt har exakt samma värde per 

kvadratmeter. Metoden att använda marginalvärden kan sägas justera 

genomsnittsvärdeprincipen utifrån de faktiska förutsättningarna i det aktuella fallet. 

Marginalvärdet bedöms normalt för småhusfastigheter till ca en tredjedel 

(20–50 %) av genomsnittsvärdet. Det anses dock vara ett mindre intrång då mark 

upplåts med ledningsrätt eftersom marken då inte frångår fastigheten. 114  En 

tumregel är därför att marginalvärdet vid en ledningsrättsupplåtelse uppgår till    

10 % av det genomsnittliga tomtvärdet, i normalfall.115 I fall där en byggrätt berörs 

används inte den angivna schablonen utan en särskild bedömning görs av den 

aktuella påverkan på marknadsvärdet. 116  Vid upplåtelse där tomtanläggningar 

berörs bedöms intrånget utifrån tomtanläggningsmetoden, som innebär att en 

värdering görs av både marken och det som står ovan jord.117  

I de fall då värdetidpunkten ligger före beslutsdagen, exempelvis då ett 

kraftbolag har grävt ner ledningarna innan de ansöker om ledningsrätt, 118  kan 

ersättningen räknas upp med hjälp av konsumentprisindex. 119  Slutligen 

sammanfattas eller hänvisas till värderingen i protokollet, vilket är en av 

handlingarna som ligger till grund för lantmäteriets beslut.120 

                                                 
113 Jfr akt: 2101-2017/10, akt: 2581-2017/43 
114 Lantmäteriets värderingshandbok s. 309. 
115 A.a. s. 309. 
116 A.a. s. 310. 
117 A.a. s. 310 och LM-rapport 2012:6. 
118 Vilket förutsätter att kraftbolaget har någon form av överenskommelse med fastighetsägaren om att få 

lägga ned ledningarna, exempelvis genom nyttjanderätt. 
119 Lantmäteriets värderingshandbok s. 330, jfr NJA 2008 s. 510.  
120 Lantmäteriets handbok för enhetligt arbetssätt – Hantera värderings- och ersättningsfrågor s. 20. 
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6.1.4 Räkneexempel 

Ett räkneexempel på det ovan angivna: En ledningsrätt har upplåtits i ytterkanten 

av en bostadsfastighet med tomtmark med en yta om 3 x 20 meter. Det aktuella 

intrånget är då 60 kvm. Ortsprisanalysen eller uppräkningen av marknadsvärdet 

genom riktvärden visar att en normaltomt om 1 000 kvm har ett marknadsvärde 

om 200 000 kr. Varje kvm är då värd (200 000/1 000=) 200 kr. Vi antar att inga 

byggrätter eller tomtanläggningar berörs och att marginalvärdet kan bedömas till 

10 %. Värdet på det aktuella intrånget blir då (ytan x värdet per kvm x 

marginalvärdet) (60 kvm x 200 kr x 0,1 =) 1 200 kr. Intrånget ska därefter räknas 

upp med 25 % enligt ExL 4:1, vilket innebär att ersättningen blir (1 200 x 1,25=) 

1 500 kr.  

6.1.5 Konsekvenser med den aktuella arbetsgången 

En konsekvens med att använda ortsprismetoden är att det är väldigt tidskrävande 

och därmed riskerar att kosta en del i form av förrättningskostnader. 

Förrättningslantmätare tar betalt för nedlagd tid på ett ärende och kostnaden per 

timme för en beslutande förrättningslantmätare är idag 1 450 kr. Efter att ha 

intervjuat förrättningslantmätare som ingår i värderingspoolen framgår det att en 

värdering där ortsprisanalys ska tas fram ofta tar en arbetsdag att utföra. Kostnaden 

för värderingen i exemplet ovan skulle därmed bli (1 450 kr x 8 h =) 11 600 kr. Det 

blir tydligt att det inte är rimligt att värderingen ska kosta så mycket i förhållande 

till det belopp som ska betalas. Det ska dock nämnas att ledningsrätter normalt 

sträcker sig över flera fastigheter och att det hypotetiska exemplet ovan inte är helt 

representativt.   

6.2 NJA 2007 s. 695 som lägsta nivå 

I flera av de undersökta förrättningsakterna har det framkommit att 

NJA 2007 s. 695 används som en lägsta nivå för vilken ersättning som kan utgå.121 

Det lägsta beloppet som kan utgå enligt rättsfallet var 1 250 kr (med dagens påslag 

om 25 % inräknat), vilket gör att värderingar som kommer fram till att värdet av 

                                                 
121 Se ex. akt: 2581-2017/43, akt: 2101-2017/10 och akt: 1465-731.  
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det upplåtna utrymmet är lägre än 1 250 räknas upp till den summan ändå, med 

rättsfallet som stöd. 122  NJA 2007 s. 695 har därmed haft en tydlig effekt på 

förrättningsvärderingar eftersom lantmäteriet har börjat använda det 

ersättningsbelopp som HD ansåg var lämpligt, som minimiersättning vid 

expropriation.  

 Vid förrättningar där det tidigt i handläggningen framgår att de värden som 

ska ersättas är under 1 250 kr kan det tyckas rimligt att direkt ange 1 250 som 

belopp att betala, eftersom det skulle underlätta hanteringen. Tack vare 

miniminivån kan det tänkas att fler fastighetsägare nu kan bli kompenserade på ett 

sätt som gör att de åtminstone inte får en försämrad förmögenhetsställning efter 

genomförd förrättning. Rent teoretiskt skulle det annars kunna bli aktuellt med en 

ersättning om några enstaka kronor för ett intrång.  

 Arbetsgången som redovisats för ovan gällde för intrång i tomtmark. I nästa 

avsnitt redovisas de normer som används av lantmäteriet idag för värdering av 

ledningsrättsintrång i andra typer av mark.  

6.3 Användandet av normer idag 

6.3.1 Anledning till normer 

Det är viktigt att framhålla att normer och schabloniserade värderingsmetoder 

redan används idag, och att de har använts länge. 123  Nedan kommer en kort 

genomgång av ett urval av tillämpliga normer vid värderingen av intrång som görs 

med ledningsrätt. Framställningen i det här avsnittet är inte tänkt att vara 

uttömmande utan syftar till att ge en generell bild av lantmäteriets användande av 

normer. Lantmäteriet har tagit fram normerna för officialvärdering av vissa vanligt 

förekommande fall eftersom det i många intrångssituationer inte går att fastställa 

någon skillnad i marknadsvärdet.124 Normerna kan tänkas ha betydelse inte bara 

för tillämpningen hos lantmäteriet utan även för frivilliga överenskommelser och 

bedömningar i domstol. 

                                                 
122 Se ex. akt: 2581-2017/43, akt: 2101-2017/10 och akt: 1465-731.  
123 SOU 2007:29 s. 33, jfr. NJA 1959 s. 354. 
124 Jfr NJA 2007 s. 695. 
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6.3.2 Intrång i jordbruksmark 

För intrång i jordbruksmark finns olika normer beroende på vilket slags intrång det 

rör sig om. 1974 års åkernorm är en välanvänd norm som tillämpas för stolpar i 

åkermark.125 Intrången som sker då åkernormen används är dock utanför området 

för den här uppsatsen då det ofta rör sig om större intrång och den minsta 

ersättningen som kan utgå enligt normen är 13 623 kr. Det är inte ett marginellt 

intrång enligt uppsatsens definition.  

 Lantmäteriet har i två rapporter rekommenderat vissa metoder för 

bestämmande av ersättning för intrång av underjordiska ledningar i 

jordbruksmark.126 Idag rekommenderas en förenklad metod som utgår från de båda 

rapporternas resultat.127 Den del som behandlar smala ledningar (mindre än 30 cm) 

antas kunna bli aktuell för den här framställningen.128 Värderingsmetoden gäller 

för ledningsintrång i både åker- och betesmark och arbetsområdets bredd samt 

aktuellt produktionsområde är avgörande för ersättningen.129 Metoden delar upp 

ersättningen i tre delar. Den första är ett fast belopp om 500 kr. Den andra delen 

avser framtida skada på grödor och andra framtida skador. Ett belopp bestäms per 

kvadratmeter utifrån en faktor för aktuellt produktionsområde. Den tredje delen 

avser ett schablonbelopp för skador under byggtiden, också beroende av aktuellt 

produktionsområde.130  

 Ett exempel kan vara: En ledningsrätt har upplåtits i åkermark med en yta 

om 3 x 20 meter, i Götalands södra slättbygder. Det fasta belopp om 500 kr läggs 

till. Framtida skada på grödor bedöms till 1 kr/kvm (för just det området). Skador 

under byggtiden blir 2 kr/kvm. Intrångets värde blir: (fast belopp + 60 kvm x 1 + 

60 kvm x 2)(500 + 60 + 120=) 680 kr. Ersättningen blir då 680 x 1,25 = 850 kr. 

 Om ledningsrättshavare och fastighetsägare är överens får dock 

ersättningen beräknas enligt annan metod, förrättningslantmätaren är då bunden av 

                                                 
125 Ds. I 1974:11 och Lantmäteriets värderingshandbok s. 354. 
126 LMV-rapport 1991:6 och LMV-rapport 1994:4. 
127 Lantmäteriets värderingshandbok s. 362. 
128 Jfr a.a. s. 366 ff. 
129 A.a. s. 366 f.  
130 A.a. s. 366–368. 
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det.131 En orsak till att ledningsägaren vill använda en annan metod kan vara för 

att kostnaden för värderingen enligt lantmäteriets metod blir alltför hög. 

Alternativet blir då att använda en värderingsmetod som generellt ger högre 

ersättning men som går snabbare att tillämpa.  

6.3.3 Intrång i skogsmark 

Vid intrång i skogsmark används vanligtvis 2009 års skogsnorm.132 I fall av mindre 

intrång kan dock en förenklad metod för skogsintrång användas.133 Den förenklade 

metoden går ut på att bestämma arealen för intrånget, välja områdestillhörighet 

(plats i Sverige), välja bonitetsklass och ålders-/utvecklingsklass.134 Utifrån de 

faktorerna beräknas ersättningen genom att arealen multipliceras med ett pris per 

kvadratmeter, och 25 % läggs till beloppet.135 Normen syftar till att fastighetsägare 

ska bli ersatt för markvärdet, för tidig avverkning, framtida storm- och torkskador 

samt träd som måste tas bort utanför skogsgatan.136 

6.3.4 Intrång i vägområde 

Intrång i väg skiljer sig åt beroende på vad det är för slags väg som berörs. REV 

och Svensk Energi har avtalat om normer för olika typer av vägintrång, vilka kan 

vara lämpliga att använda.137 Om vägen är samfälld kan intrånget beräknas till 

1 000 kr i fast belopp + ett belopp per löpmeter.138 Löpmeterpriset är 9 kr inom 

vägbana och 3,50 kr inom vägslänter. Skillnaden mot tidigare värderingsmodeller 

är att beloppet som blir summan av uträkningen inte multipliceras med 1,25 då 

beloppet anses innehålla tillräcklig överkompensation. 139  Ett intrång i 

gemensamhetsanläggning kan däremot beräknas med ett fast belopp om 500 kr + 

1 kr per löpmeter, uppräknat med 25 %.140 

                                                 
131 Lantmäteriets värderingshandbok s. 362. 
132 A.a. s. 380. 
133 A.a. s. 384 och 388. 
134 A.a. s. 384 f. 
135 A.a. s. 385. 
136 A.a. s. 381. 
137 A.a. s. 389. 
138 A.a. s. 389. 
139 A.a. s. 389. 
140 A.a. s. 390. 



 

44 

 

 

6.3.5 Intrång för belastning av ny rättighet 

Intrång för belastning av ny rättighet i fastighet är vad som var fallet i 

NJA 2007 s. 695 då den ökade belastningen kunde anses vara en ”rättslig 

belastning”. 141  HD fann att 1 000 kr var skäligt för ett sådant intrång, vilket 

grundade sig i lantmäteriets rekommendationer från år 2002. 142 

Rekommendationerna föreslog två alternativa metoder för beräkning av 

ersättningen: En huvudmetod med ett grundbelopp om 500 kr + 100 kr per 

påbörjade 100-tal meter, samt en förenklad metod som anger att 1 000 kr per 

fastighet ska utgå.143 Båda metoderna ska räknas upp med 1,25.  

6.4 Sammanfattning 

Om det inte finns någon överenskommelse om ersättningens storlek ska en 

värdering göras med initiativ från lantmäteriet. Den kan utföras av handläggande 

förrättningslantmätare eller värderingskunnig kollega i värderingspool. Nedlagd 

tid för värdering ska vara i proportion till värdet av intrånget så ju större intrång 

desto mer resurser kan läggas på värderingen.  

Vid intrång i tomtmark bedöms marknadsvärdeminskningen genom 

ortsprisanalys eller av riktvärden från Skatteverket. Av analysen får värderaren ett 

marknadsvärde för hela fastigheten. För att bedöma just den upplåtna delen av 

fastigheten delas marknadsvärdet upp per kvadratmeter med stöd av 

genomsnittsvärdeprincipen. Därefter räknas värdet ner med ett marginalvärde 

eftersom mark i utkant av fastighet som upplåts för ledningsrätt inte har samma 

värde som exempelvis bebyggd mark.  

Ett problem som blir tydligt är att kostnaden för att värdera i flera fall blir 

högre än värdet för intrånget, vid marginella intrång. De normer som används idag 

för att underlätta värderingen gäller särskilt för intrång i skog- och jordbruksmark. 

NJA 2007 s. 695 används av lantmäteriet som en lägsta nivå för ersättning av 

marginella intrång. 

                                                 
141 Se ovan avsnitt 5.2.2 samt Lantmäteriets värderingshandbok s. 390. 
142 A.a. s. 391. 
143 A.a. s. 391.  



 

45 

 

 

7 Analys av ersättningssystemet 

7.1 Egendomsskyddet vid intrångsersättning 

Efter att ha redogjort för rättigheter, lagregler och tillämpning vid marginella 

intrång i fastighet följer här en diskussion där det ovan anförda analyseras. Det 

första som kan konstateras är att ersättningsbeloppet för intrång aktualiserar två 

skilda rättssäkerhetsperspektiv. Dels ska fastighetsägare som tvångsvis måste avstå 

mark ersättas med full ersättning, dels har den exproprierande rätt att överta mark 

när förutsättningarna för det är uppfyllda – utan att behöva betala oskäligt mycket. 

Det här leder till att en för låg ersättning riskerar att strida mot egendomsskyddet 

utifrån fastighetsägarens perspektiv, eftersom intrånget då inte ersätts i tillräcklig 

utsträckning. Detta samtidigt som en för hög ersättning riskerar att strida mot 

egendomsskyddet ur den exproprierandes perspektiv eftersom det inte skulle vara 

förutsebart. Med de här motstridiga intressena i åtanke övergår analysen till 

lagreglernas utformning. 

7.2 Värderingsreglernas utformning 

Egendomsskyddet innebär enligt såväl RF 2:15 som EKMR TP 1 art. 1 att 

symbolisk ersättning som inte är proportionerlig till intrånget inte är tillräcklig.144 

Det innebär att en viss lägsta godtagbar gräns för ersättningen föreligger i varje 

enskilt fall, men var den går är inte möjligt att utläsa ur bestämmelserna. RF 2:15 

och ExL 4:1 anger vad som ska uppnås genom reglerna men inte metoden för hur 

det ska åstadkommas, för att lämna utrymme för individuell skadeanpassning i det 

enskilda fallet. Det gör att mycket av ansvaret överlämnas till rättstillämparen när 

det kommer till att avgöra ersättningens storlek. En klar fördel med en sådan 

ordning är att domstol eller LM har möjlighet att ta hänsyn till specifika 

omständigheter i ett särskilt fall, vilket gör att bedömningen blir anpassad till den 

skada som fastighetsägaren lidit. Chansen till att ”rätt” ersättning betalas ut ökar 

därmed. En nackdel är däremot att rättsbildning i praxis riskerar att bli oförutsebart. 

                                                 
144 Prop. 1975/76:209 s. 124 och Lithgow m.fl. mot Förenade Konungariket, 8 juli 1986 p. 121. 
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En utgångspunkt som är central för värderingen är fastighetens marknadsvärde. 

Det anses motsvara ett i viss mening objektivt värde av fastigheten. Det kan dock 

ifrågasättas om marknadsvärdet verkligen är ett objektivt mått med tanke på att det 

endast kan bedömas och inte räknas fram.145 Det finns ingen reell möjlighet att 

faktiskt kontrollera att ett marknadsvärde motsvarar den aktuella skadan. Således 

innebär ett användande av marknadsvärdet en osäkerhetsaspekt på grund av den 

mänskliga faktorn.  

 När det därtill kommer att bedöma marknadsvärdeminskningen vid intrång 

tillkommer ytterligare en osäkerhetsfaktor. Då är det nämligen skillnaden mellan 

två fiktiva värden som ska ligga till grund för ersättningen, marknadsvärdet före 

intrånget och marknadsvärdet efter intrånget. Det blir uppenbart att metoden inte 

är lämplig vid marginella intrång då det är särskilt svårt att fastställa någon skillnad 

mellan värdena i sådana fall. En metod som riskerar att lämna fastighetsägare 

ersättningslös godtas inte av det stadgade egendomsskyddet i RF och EKMR.  

 Undantaget direktuppskattning är lämpligare än metoden för marknads-

värdeskillnad eftersom det bara är ett värde som ska tas fram. Värdering genom 

direktuppskattning löser dock inte problematiken med osäkerhetsaspekten. Det är 

fortfarande marknadsvärdet som ska ligga till grund för bedömningen och det går 

inte att undkomma det faktum att det är mycket svårare att bedöma värdet för del 

av fastighet än för hel fastighet. Slutligen blir det värderarens individuella 

kunskaper och erfarenheter kring bedömningen som avgör ersättningens storlek. 

 Två ytterligare regler som bör nämnas här är ersättning för annan skada och 

påslaget om 25 %. Ersättning för annan skada fyller en viktig funktion för att 

kompensera fastighetsägare fullt ut. 146  Påslaget om 25 % leder inte till att 

värderingen blir säkrare. Däremot är det ett skydd för fastighetsägare genom att 

den osäkra bedömningen får en säkerhetsmarginal. Orättvist blir det dock oavsett, 

eftersom osäkerheten i realiteten kan innebära att någon får 123 % av skadans 

värde och en annan får 127 %, oberoende av marginalens storlek. 

                                                 
145 Jfr Norell SvJT 2007 s. 299 f. 
146 Jfr Flodin JT 2007–08 s. 897, NJA 1979 s. 735 och NJA 1981 s. 780.  
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7.3 Värderingsreglernas tillämpning 

Lagstiftningens utformning och innebörd är visserligen viktig för rättssäkerheten, 

men ett kanske ännu större ansvar vilar på rättstillämparen. I det här avsnittet 

analyseras därför rättstillämparens roll vid värdering och ersättning av marginella 

intrång. 

 Prejudikatet i NJA 2007 s. 695 har visat sig ha stor betydelse för 

rättstillämpningen därefter, det är därför intressant att diskutera rättsfallet här. Det 

HD gjorde var att döma ut ersättning trots att ingen marknadsvärdeminskning 

kunde fastställas. Det kan tyckas oförutsebart för ledningsrättshavarna i fallet att 

behöva utge ersättning trots att ExL i sin dåvarande tolkning inte tycktes medge 

det. Fallet visar på ett exempel av normhierarkin, där grundlag användes för att 

tolka lagregler och på så vis skapa ny rätt. Rättsfallet kan tänkas fånga upp 

situationer som annars skulle riskera att bli underkompenserade.  

 Något som är intressant med rättsfallet är att lantmäteriet i förrättningar 

hänvisar direkt till HD:s uttalande och använder summan som en lägsta nivå för 

ersättning. Det som förrättningslantmätarna inte har gjort, i de akter som 

undersökts inom ramen för uppsatsen, är att analysera rättsfallets tillämplighet och 

omfattning. Kan det tänkas att en lägsta nivå egentligen bör ligga högre idag? Dels 

med tanke på att bedömningen i fallet endast var skönsmässig utifrån 

förutsättningarna i fallet, dels för att domstolen var processuellt begränsade till den 

summan, dels för att ersättning annars räknas upp med konsumentprisindex.147 

Rättsfallet kom ändå för tio år sedan. Flodin anser att HD går emot förarbetena 

genom att döma ut intrångsersättning.148 Han menar att skadan skulle ha ersatts i 

form av annan ersättning, men eftersom ingen hade yrkat på det borde 

fastighetsägarna enligt honom ha blivit utan ersättning.  

 I det här sammanhanget kan också nämnas vissa skillnader mellan 

bedömningen hos lantmäteriet och domstolarna. Båda myndigheterna utgår från 

samma materiella regler i ExL. Däremot skiljer sig förfarandena åt på vissa sätt. 

                                                 
147 Jfr Lantmäteriets värderingshandbok s. 330, jfr NJA 2008 s. 510. 
148 Jfr Flodin JT 2007-08 s. 897 och prop. 1971:122 s. 173 f.  
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Domstolarna är bundna av yrkanden för att kunna döma ut någon ersättning. 

Lantmäteriet däremot gör en officialvärdering och förrättningslantmätaren utreder 

själv förutsättningarna i fallet. Det innebär att det ställs högre krav på sakägares 

deltagande i en domstolsprocess. Förenklat kan sägas att lantmäteriets prövning 

syftar till att hitta det objektivt ”rätta” värdet medan en domstol istället ska bedöma 

ersättningen utifrån parternas yrkanden och bevisning.149 Det föreligger dessutom 

skillnader i bevishänseende mellan de båda förfarandena.150 Noteras ska dock att 

förrättningslantmätaren också kan bli bunden av överenskommelser mellan 

sakägarna. Har de kommit överens om att en specifik summa för ersättningen bör 

den antas av förrättningslantmätaren. Rimligtvis bör målet med värderingarna i 

domstol och hos lantmäteriet vara detsamma – att hitta gällande rätt. 

 De tillämpningsproblem som nämndes ovan på grund av osäkerhetsaspekter 

i värderingen minskas genom att lantmäteriet använder sig av förenklade normer 

för att få fram ett belopp för ersättningen. Att använda normer är ett sätt att rättsligt 

värdera ett intrång, även om inte normerna framgår av rättsreglerna.151 Det går att 

diskutera lämpligheten i att lantmäteriet som myndighet ställer upp regler för hur 

lagen ska tillämpas. Det är självklart bra om lantmäteriet har en konsekvent 

tillämpning av reglerna. Det är också en fördel om lantmäteriet, som utför många 

värderingar, kan utge normer som kan ligga till grund för frivilliga 

överenskommelser och ge ledning för domstolarnas prövning. Dock är 

normhierarkin viktig att påminnas om även här. Lantmäteriets normer får inte 

utformas på ett sätt som gör att de riskerar att stå i strid med bestämmelserna i ExL, 

eller RF och EKMR. 

 En sista aspekt att analysera av tillämpningen är användandet av 

värderingspooler hos lantmäteriet. En stor fördel med att lämna över arbetet med 

värderingen till värderingspool är att den som gör värderingen då har god kunskap 

och erfarenhet. Området är som sagt komplext och kräver viss förståelse för att 

resultatet ska bli rättssäkert. En ytterligare positiv aspekt är att om värderingen 

                                                 
149 Jfr Norell 2001 s. 102. 
150 Jfr Prop. 1997:122 s. 169. 
151 Jfr Norell 2001 s. 176.  
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utförs av ett mindre antal personer är möjligheten större att hanteringen av 

värderingsärenden blir mer konsekvent. En nackdel är dock att användandet av 

poolen riskerar att binda kunskapen till vissa individer, vilket kanske i sig inte är 

önskvärt.  

 Tidsaspekten är också något som belastar systemet med värderingspool. Det 

framgår att det är kö till värderingspoolen, vilket gör att ärenden som 

förrättningslantmätare önskar få hjälp med av kollega tar extra lång tid.152 Alla 

moment i en förrättning där ett ärende överlämnas i något skede kommer dels att 

ta längre tid, dels kosta mer för sakägaren.  

Det går också att fråga sig om det är rättssäkert att i vissa ärenden, där 

värderingen utförs av någon ur värderingspool, får fastighetsägarna vänta längre 

på att få ersättning än då handläggande förrättningslantmätare utför det själv? Det 

måste vägas mot möjligheten att värdering genom värderingspool kan komma 

närmare det ”rätta” värdet av intrånget då utförligare utredning kanske görs. Dock 

ska det påminnas om att utredning ska ske i proportion till skadan, vilket borde 

innebära att utredningstiden inte bör skilja sig åt om vem som än utför värderingen. 

Det som talar för att det skulle vara mer rättssäkert att låta någon ur värderingspool 

värdera är att personen kan ha mer kunskap och erfarenhet. Om det slutligen blir 

säkrare värderingar genom poolen måste lantmäteriet utreda. 

 Ett annat problem är om förrättningslantmätare ”släpper” kontrollen och 

litar på värderingspoolens utlåtande i och med att de lämnar över värderingsjobbet. 

Det är trots allt handläggande förrättningslantmätare som ansvarar för beslutet om 

ersättning, och har inte den personen tillräcklig kunskap för att kunna granska en 

värdeutredning uppstår ett problem. En övergång till mer en schablonbaserad 

värdering skulle minska risken för att den mänskliga faktorn räknar fel i enskilda 

fall. Dock krävs att schablonerna håller en nivå som är tillräckligt låg men 

samtidigt tillräckligt hög för att kunna räknas som rättssäkra, med tanke på de två 

perspektiv som belystes i början av kapitel 7. I det sista kapitlet följer några 

reflektioner och ett svar på frågeställningarna. 

                                                 
152 Se Bilaga 1 Lantmäteriets projektplan - Marginella intrång. 
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8 Avslutande reflektioner 

8.1 Tillgodoses den enskildes rätt till ersättning idag 

Då en regel frångår en huvudprincip bör det finnas starka skäl som talar till regelns 

fördel. När regeln dessutom riskerar att inskränka grundläggande mänskliga 

rättigheter måste den utformas väl så att tillämpningen inte äventyrar den enskildes 

rättigheter. Huvudprincipen om ett oinskränkt egendomsskydd har en stark 

undantagsregel i form av rätten att tvångsvis överta mark för allmänna intressen. 

Undantagsregeln kommer med ett krav om ersättning och det är viktigt att ha de 

ovanstående omständigheterna i åtanke när frågor om ersättningen besvaras.  

 Värdering av intrångsersättning är förknippad med en betydande 

osäkerhetsaspekt. I och med att marknadsvärdet används som utgångspunkt för 

bedömningen är det svårt att kontrollera att den enskildes rätt tillgodoses, eftersom 

det är just en bedömning som ligger till grund för beslutet. Genom att skapa en 

miniminivå för ersättning av den rättsliga aspekten av intrånget har HD och 

lantmäteriet säkerställt att berörd fastighetsägare åtminstone får ersättning 

för ”kränkningen” av intrånget. Minimiersättningen fångar upp många fall där 

intrånget är svårt att bedöma på grund av dess marginella karaktär. Dock är det 

oklart om summan 1 250 kr faktiskt är att anse som tillräckligt, med tanke på 

samhällsförändringar och prisjusteringar som skett sedan rättsfallet 

NJA 2007 s. 695 kom. 

 Att en tillämpning av ersättningsreglerna skulle innefatta en kränkning av 

egendomsskyddet i EKMR är svårt att se annat än i särskilda undantagsfall. 

Sverige har som konventionsstat en vid bedömningsmarginal och dessutom 

stadgar både RF och ExL som huvudregel full ersättning för skadan. Med största 

sannolikhet kan ett ersättningsbelopp rättfärdigas i proportionalitetsbedömningen, 

så länge det inte är i betydande mån lägre än värdet på den exproprierade marken. 
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8.2 Behov av normer för förenklad värdering 

Det är visat i uppsatsen att principen om att använda marknadsvärdeskillnad för 

att bedöma intrångsersättningens storlek inte är lämplig med tanke på de 

bedömningssvårigheter det skulle innebära. Inte heller ett användande av 

direktuppskattning löser problemet med ersättningsbeloppets storlek i det enskilda 

fallet eftersom en bedömning med den metoden är mycket svår. Tillämpnings-

problemen skulle minska genom att normer och schablonbelopp används i större 

omfattning. Normer som förenklar och förtydligar skulle dessutom minska risken 

för osäkra tolkningar och bedömningar.  

 Det är alltid förknippat med en viss osäkerhet att värdera fastighet, och 

särskilt när det gäller del av fastighet. Vid marginella intrång, där 

ersättningsbeloppet är mycket lågt bör rättssäkerheten inte hindra ett mer 

schabloniserat tillvägagångssätt. En fördel med fler normer är att det blir 

förutsebart om lantmäteriet använder dem konsekvent. Helst bör också normerna 

ligga till grund för bedömningar inom domstolarna, för att sakägare inte ska bli 

olika kompenserade. En ytterligare fördel vore att fler förrättningslantmätare 

skulle kunna utföra värderingar själva. Fler positiva effekter följer av det. Bland 

annat snabbare ärendegenomströmning och mer utspridd kompetens mellan 

medarbetare på lantmäteriet. Det kan därför anses finnas ett reellt behov av att 

införa normer för värdering av marginella intrång. 

8.3 Konsekvenser med en förenklad värdering 

Vid användandet och utformningen av normer är det viktigt att komma ihåg i vilket 

syfte normerna har kommit till. Anledningen till att använda normer är för att få 

en förenklad värderingsmetod, i det här fallet för att bedöma intrångsersättningen. 

Normerna ska kompensera för den skada som uppkommit och sätta 

fastighetsägaren i oförändrad förmögenhetsställning efter intrånget. Ur praktiskt 

synsätt innebär oförändrad förmögenhetsställning att fastighetsägaren ska kunna 

köpa en motsvarande markbit för ersättningsbeloppet, om övergång av 

äganderätten sker vid intrånget. Vid intrång för ledningsrätt är det däremot svårare 
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att bedöma vad intrånget är värt eftersom fastighetsägaren har kvar ägandet med 

vissa begränsningar.  

 Begreppet ”samma förmögenhetsställning” utgår från att fastighetsägaren 

inte ska lida någon skada av åtgärden. Ersättningen ska då täcka upp för det intrång 

som skett i det specifika fallet. Det innebär, per definition, att uppskattningen av 

skadan ska göras individuellt för varje intrångssituation. Om ersättningen bestäms 

med hjälp av normer måste normen kunna säkerställa att fastighetsägaren 

verkligen får sin skada kompenserad. Normen kommer då oundvikligen behöva 

innehålla en viss säkerhetsmarginal. Det vore inte rättssäkert med en norm som 

tillerkänner fastighetsägaren ett belopp som är mindre än värdet av skadan.  

 Säkerhetsmarginalen utgör den svåra bedömningen vid utformningen av en 

norm. Å ena sidan står fastighetsägarens intresse av att bli tillräckligt kompenserad 

och å andra sidan står lagstiftningen som anger att ersättningen ska täcka 

förmögenhetsminskningen, men inget mer. (Här diskuteras endast ersättning för 

skadan, inte påslaget om 25 %). Frågan blir vem som ska stå för osäkerheten i 

värderingen och varför? Utifrån fastighetsägarens perspektiv vore det såklart 

önskvärt om säkerhetsmarginalen var så pass stor att den alltid säkrade en 

liten ”vinst” för fastighetsägaren, för att helt undvika underkompensation. Ett 

problem blir då att säkerhetsmarginalen kan bli oproportionerligt stor med 

lagstiftningens syfte i åtanke.  

 En annan aspekt är att säkerhetsmarginalen av en norm ofrånkomligt blir 

olika stor för olika situationer och skador. Det vill säga, även med en 

säkerhetsmarginal som säkerställer tillräcklig kompensation blir ersättningen olika 

stor i förhållande till den faktiska skada som uppstår för fastighetsägare. Om den 

faktiska skadan i två fall är 1 000 kr och 1 500 kr, medan normen är på 2 000 kr 

blir den senare fastighetsägaren mindre kompenserad i förhållande till sin skada 

eftersom den bara får 500 kr över värdet av skadan. Det här är dock en konsekvens 

som följer naturligt av att använda en metod innehållande normer.  

 Det kan argumenteras för att fastighetsägare ändå är berättigade till en viss 

säkerhetsmarginal över det skadade värdet eftersom de bör vara något mer 
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skyddsvärda än den exproprierande. Tvångsövertagandet sker genom en aktiv 

handling av den exproprierande, som därmed är fullt medveten om 

förutsättningarna. Fastighetsägare som berörs kan då bara förlita sig på att 

ersättningsreglerna ska tillvarata deras enskilda intressen.  

 Vad gäller osäkerheten i en värdering kan den tänkas minska ju längre tid 

en värdering tar att genomföra. Vid små intrång bör då säkerhetsmarginalen 

kompensera för skadan i större utsträckning. Ett exempel på tankegången: ett 

intrång som värderas till 100 000 kr kräver stor utredning och där kanske 

osäkerheten är runt 50 % i förhållande till den verkliga skadans värde (alltså 50 000 

över eller under). Ett intrång som värderas till 1 000 kronor bör gå mycket snabbare 

att räkna ut men där kanske osäkerheten är 100–200 % i förhållande till värdet 

(alltså ingen värdeminskning/skada alls, upp till 3 000 kr). Det är dock i absoluta 

tal mycket små summor som blir aktuella när intrången är små.  

Vid användande av en norm som direkt anger 3 000 kr kanske det är fullt 

rimligt att den exproprierande får stå för osäkerhetsmarginalen eftersom 

förrättningen med stor sannolikhet blir genomförd snabbare. Kostnaderna för 

värderingen minskar dessutom. När mark exproprieras eller upplåts för 

ledningsrätt är det vanligtvis den exproprierande som betalar förrättnings-

kostnaderna, och därmed värderingskostnaden. I slutändan kan det teoretiskt sett 

bli samma summa pengar som intrånget kostar för den exproprierande med 

ersättningskostnader och förrättningskostnader i ett fall med och utan användande 

av normer. En fördel vid värdering enligt normer är att fastighetsägare som tvingas 

avstå mark förmodligen blir ersatta med ett något högre belopp, samtidigt som 

förfarandet har gått fortare. Resurserna inom lantmäteriet används då på ett 

effektivare sätt och ärendegenomströmningen bör öka.  

Det kan dock finnas ett eget värde i att veta att värderingen är grundligt 

utförd, och fastighetsägare som får avstå mark kan kanske ha mer överseende med 

ersättningsbeloppet om det framkommit genom en individualiserad värdering. Å 

andra sidan kan tyckas att det vore mer kostnadseffektivt att låta kostnaden för 

värdering till viss del uppgå i ersättningsbeloppet på så vis att fastighetsägaren får 



 

54 

 

 

en i teorin högre ersättning, samtidigt som den exproprierandes kostnader minskar. 

Bekymret med att avgöra om en individuell värdering ska ske eller om normer kan 

användas upphör dock om förrättningslantmätaren kan förmå parterna att komma 

överens om förutsättningarna för värderingen. Alternativt att det beslutet hamnar 

hos den exproprierande att bestämma: snabb metod med schabloner som är satta 

med viss säkerhetsmarginal eller en utförlig värdering som tar längre tid och därför 

kostar mer.  

Generella problem med normer är att de bör uppdateras med jämna 

mellanrum. En norm är inte allmängiltig under hur lång tid som helst. Jämför 

tabellverket som uppdateras för 1974 års åkernorm. EKMR kräver att 

förutsättningarna för bestämmande av ersättning framgår av lag. Normer för 

ersättning måste därför grundas i ersättningsreglerna i ExL. I annat fall riskerar en 

tillämpning av normerna att en kränkning av egendomsskyddet i EKMR sker.  

 En viktig princip vid ersättning enligt normer är att lika fall ska dömas lika. 

Det innebär indirekt att olika fall bör dömas olika. En norm med ett generellt 

belopp riskerar att bli väldigt orättvist eftersom intrången kan vara olika stora. Ett 

exempel: En norm berättigar till 2 000 kr i ersättning för alla ledningar i utkant av 

fastighet. Om ledning dras två meter över en fastighet och 30 meter över en annan 

fastighet är det lätt att förstå att fastighetsägaren som har den senare marken skulle 

bli missnöjd om båda fastighetsägarna fick samma summa i ersättning. Det går 

dock inte att komma ifrån det faktum att det alltid kommer bli ett visst spann där 

ersättningen blir lika för olika stora skador. Särskilt eftersom alla fastigheter mer 

eller mindre är unika och därför har olika värden. 

 Slutligen bör nämnas lantmäteriets skyldighet att genomföra förrättningar 

på ett rättssäkert sätt. Legalitetsprincipen måste beaktas liksom allas likhet inför 

lagen. Om den som avstår mark ska ha rätt till full ersättning krävs en viss nivå av 

utredning för att säkerställa att det uppnås. Antingen genom en individuell 

värdering i det enskilda fallet eller genom en noga avvägd norm som kan tillämpas 

vid en senare uppstådd skada. 
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8.4 Förslag till utformning av normer 

Avslutningsvis kommer här några förslag på eventuell utformning av kommande 

normer för ersättning av marginella intrång genom ledningsrätt, framförallt 

upplåten i tomtmark. Förslagen är inte tänkta att uppvisa en komplett lösning utan 

de är snarare utgångspunkter för en diskussion kring utformningen. Slutlig 

utformning överlämnas till lantmäteriet att avgöra. Här förutsätts att inga frivilliga 

lösningar mellan fastighetsägare och den exproprierande är möjliga. 

 En fördelaktig ordning vore att, hur normer än utformas, föra en dialog med 

den exproprierande där gällande ersättningsregler förklaras övergripande och där 

den exproprierande blir delaktig i valet av norm. Kanske går det att inledningsvis 

fråga om en förenklad norm med lite högre säkerhetsmarginal eller en mer utförlig, 

och därmed dyrare, värdering önskas. Förutom fördelen med att förrättnings-

lantmätaren får en indikation om den exproprierandes önskemål kan det också 

tänkas ha en positiv effekt rent psykologiskt hos den exproprierande att få vara 

delaktig i handläggningen. 

 Ett alternativ till norm skulle kunna vara ett fast ersättningsbelopp för det 

rättsliga intrånget/kränkningen av egendomsskyddet och därutöver en ersättning 

per löpmeter kabel. Det fasta beloppet skulle kunna utgå från NJA 2007 s. 695 men 

räknas upp med konsumentprisindex. Efter påslag om 25 % på det uppräknade 

beloppet skulle det innebära ett fast belopp om ca 1 400 kr. Det fasta beloppet 

skulle garantera att ersättningen för marginella intrång inte kränker 

egendomsskyddet i EKMR. Löpmeterpriset skulle kunna jämföras med gällande 

normer idag och uppgå till mellan 1–100 kr/löpmeter, något beroende av vilket 

värdeområde i Sverige som berörs. Det har tidigare i uppsatsen visats att det är 

rimligt med en säkerhetsmarginal vid officialvärdering och löpmeterersättningen 

bör därför ligga i det högre spannet av de angivna beloppen. 

 En annan form av norm skulle kunna utgå från en procentuell del av 

gällande års prisbasbelopp. En sådan norm skulle vara föränderlig i takt med 

samhället i övrigt genom att spegla inflationen samtidigt som den är mycket lätt 

att tillämpa. Det går här att jämföra med FBL 6:6 som anger att mark som övertas 
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i samfällighet ska ersättas om det kan antas att ersättningen blir högre än tre 

procent av prisbasbeloppet året innan förrättningen påbörjades. I ett 

expropriationsfall skulle det snarare vara befogat med 5–10 % av prisbasbeloppet, 

för att vara säker på att fastighetsägaren verkligen blir kompenserad fullt ut. Här 

kan också jämföras med det indirekta besittningsskyddet vid hyra av lokal, se 

jordabalken (JB) 12:57 och 12:58b. Det innebär att en hyresgäst som sägs upp har 

rätt till ersättning motsvarande ett års hyra. Ersättningsbeloppet är individuellt 

anpassat men har i alla situationer samma utgångspunkt. Det blir förutsebart för 

båda parter. 

 En ytterligare norm kan vara ett fast belopp och att allt därutöver klassas 

som ersättning för annan vilket kräver medverkan från fastighetsägaren då den är 

individbaserad. Det fasta beloppet bör dock uppgå till något högre än för de andra 

normerna eftersom det i vissa fall vore orimligt att kräva av fastighetsägare att de 

ska delta. RF och EKMR skyddar alla fastighetsägare, även passiva. Det fasta 

beloppet skulle då rimligen kunna antas till 5 000 kr. Ersättning för annan skada 

utgör både i användandet av en sådan norm, och i övriga fall, en säkerhetsventil 

för att garantera oförändrad förmögenhetsställning.  

 Tanken med utformningen av de ovan angivna normerna är att inom rimliga 

gränser låta osäkerheten i en värdering drabba den exproprierande. Det kan också 

tänkas att det är lämpligt med flera normer för att kunna täcka upp för många 

situationer. Ett alltför stort antal normer blir dock kontraproduktivt och förenklar 

inte handläggningen, vilket bör vara en tungt vägande anledning till att använda 

normer.  

 Det har inte legat inom ramen att diskutera lösningar som har inslag av ren 

vinstfördelning. Men det kan vara lämpligt att se över även sådana lösningar vid 

utformningen av nya normer. Utgångspunkten vid vinstfördelning är att vinsten 

ska fördelas på ett sätt som liknar en normal frivillig överenskommelse.153 Det kan 

alltid vara en fördel att utgå från frivilliga lösningar. Men tänk, om alla skulle 

kunna komma överens, då hade den här uppsatsen varit överflödig! 

                                                 
153 Jfr prop. 1991/92:127 s. 69 
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Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1971:122 med förslag till lag om ändring i lagen (1917:189) om                      

expropriation, m.m. 
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Bilaga 1 

Projektplan Lantmäteriet 

Marginella intrång – problembeskrivning 

Bakgrund och projektidé 

Idag läggs det en hel del tid på att värdera marginella intrång och nedlagd tid är ofta för 

omfattande i förhållande till de värdenivåer som ersätts. I takt med att tätorterna växer 

antas denna typ av intrång öka ytterligare. Det är också många förrättningslantmätare som 

inte själva gör värderingarna utan lämnar dessa till värderingspooler eller tar hjälp på 

annat sätt. 

Ett av division F:s prioriterade mål är att öka ärendegenomströmningen. Genom 

att hitta metoder för att förenkla värderingen i ett antal situationer där intrånget är 

marginellt, minskas handläggningstiderna i berörda ärenden. Detta oavsett om 

förrättningslantmätaren gör värderingen själv eller tar hjälp av poolerna.  

Mark- och Miljödomstolen har beslutat om nedsättning av fakturor för 

värderingskostnader för denna typ av intrång vid ett par tillfällen. Domstolen angav som 

skäl att värderingarna gjorts för omfattande i förhållande till ersättningsnivåerna. Detta är 

ytterligare ett skäl att förenkla värderingen vid marginella intrång.  

Det borde också vara mest rationellt om förrättningslantmätaren (flm) i större 

utsträckning själv klarar att genomföra värdering av marginella intrång. Det ger en 

effektivare handläggning samt färre överlämningar i berörda ärenden. Som det ser ut idag 

är det av och till kö hos värderingspooler eller upphandlade värderingskonsulter, vilket 

påverkar ärendenas handläggningstid. Som förrättningslantmätare bör man också kunna 

göra vissa typer av värderingar själv, det bör ingå i basnivån för värdering.  

Ovanstående gäller de situationer med marginella intrång där vi idag inte har 

några förenklade värderingsmetoder. Det finns även ett behov att samla ihop och 

organisera de fall och de metoder vi redan har på ett strukturerat sätt för att öka 

tillgängligheten för alla förrättningslantmätare. Detta skulle också påverka 

handläggningstiderna samt förrättningslantmätarens vilja/förmåga att ta sig an fler värde-

ringar än vad som är fallet i dag.  
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Projektmål 

Konkreta mål: 

- Steg 1: Identifiera, avgränsa och beskriva värderingssituationer med förmodat påtagligt 

låg ersättningsnivå. 

- Steg 2: Definiera ersättningsnivå och tillvägagångssätt för värdering av identifierade 

värderingssituationer.  Värderingen ska vara snabb, rationell, till låg kostnad och avträ-

daren ska inte riskera att bli underkompenserad.  

- Ta fram en handledning för värdering av identifierade värderingssituationer som ska 

vara enkel att förstå och använda för flm. 

Mål för verksamheten: 

- Snabbare handläggning och ökad ärendegenomströmning; en tydlig handledning och 

definierade ersättningsnivåer gör att fler flm vågar ta steget att värdera och kan därmed 

hantera fler ärenden själva vilket leder till snabbare handläggning och att ärenden med 

värderingmoment inte blir liggande.  

- Billigare förrättningar; värderingsinsatsen i ärenden blir mindre vilket leder till minskade 

kostnader för förrättningen. 

- Ökad enhetlighet; genom att definiera värderingssituationer och ersättningsnivå bidrar 

det till en ökad enhetlighet. 

 


