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1. Inledning  

1.1  Bakgrund och problembeskrivning 

Gruvindustrin är viktig för Sveriges ekonomi och inbringar årligen stora inkomster till lan-

det. I dagsläget finns det cirka 14 aktiva gruvor och det har beviljats bearbetningskonces-

sion i ytterligare områden.1 På grund av goda geologiska förutsättningarna är många av 

gruvorna placerade i de norra delarna av landet. I Norrbotten drivs gruvorna bland annat 

av det statligt helägda bolaget LKAB. Under 2012 uppgick LKAB:s produktion i området 

till 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter, vilket är det högsta på 35 år.2 Malmberget är ett 

exempel på ett samhälle som har vuxit fram kring och är beroende av gruvdriften. Malm-

berget har utvecklats i takt med gruvdriften och gått från en samling träskjul där gruvarbe-

tarna inkvarterades i slutet på 1800-talet, till ett samhälle med riktiga bostäder. Gruvan är 

världens näst största underjordiska gruva för järnmalmsbrytning. 3För detta norrländska 

samhälle utgör gruvan en livsåder vilken skapar arbetstillfällen och generar inkomster till 

kommunen.  

        För att LKAB ska kunna bedriva gruvverksamhet krävs markåtkomst. Kommunen 

kan anvisa sin egen mark, men i de flesta av fallen är det privata fastighetsägare som anting-

en får sin mark inlöst eller får tåla inskränkningar i nyttjandet. LKAB:s möjligheter till 

markåtkomst i Malmberget kan beskrivas i tre typfall. Typfall ett: LKAB behöver marken i 

sin verksamhet på sådant sätt att fastighetsägaren inte längre kan nyttja den. Vid sådana fall 

rör det sig om en expropriation (tvångsförsäljning) av hela eller delar av fastigheten, expro-

priationsersättning utgår då till fastighetsägaren. Typfall två: LKAB behöver åtkomst till 

marken, men inte på så sätt att fastighetsägaren inte längre kan nyttja marken. Det rör sig 

inte då om expropriation utan istället om tvångsmässig markåtkomst vilket inte är lika ingri-

pande. Fastighetsägaren kan tvinga LKAB att lösa in fastigheten om störningarna från 

verksamheten blir allt för stora.4 Typfall tre: LKAB köper marken av fastighetsägaren ge-

nom frivilliga förhandlingar. Detta kan ske i förebyggande syfte för att undvika att hamna i 

typfall 1 eller 2.          

        Att tvingas avstå mark är inte den enda konsekvensen av gruvdriften som innevånarna 

i Malmberget kan drabbas av. Sprängningar under jord relaterade till järnmalmsbrytningen 

orsakar buller och skakningar i husen. År av malmbrytning har dessutom gjort att marken 

                                                           
1 Bearbetnings koncession innebär att ett företag har fått tillstånd att utvinna mineraler .Bergverksstatistik s. 7 
2 Bergverksstatistik s.7 
3 Samhällsomvandlingen, LKAB:s hemsida, se även Värdens näst största underjordiska gruva, LKAB:s hemsida  
4 Se mer om skillnaden mellan typfallen i avsnitt 2.3.2  
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under samhället är kraftigt underminerad vilket orsakar sättningar i marken, sprickbildning-

ar i byggnader och leder till rasrisk dels för byggnader, dels för själva marken.   

       Malmbrytningen utgår ifrån Kaptensgropen som är placerad mitt i samhället. Detta 

jättelika hål expanderas och slukar allt mer mark i takt med att brytningen fortgår. Kring 

gropen löper ett stängsel som avskärmar en riskzon. Stängslens omfattning fortsätter att 

öka med tiden och allt fler bostäder hamnar innanför avspärrningarna. I dagsläget har re-

dan halva Malmbergets fastighetsbestånd lösts in av LKAB. Bolaget planerar nu att utöka 

järnmalmsutvinningen ytterligare.  

       En utökad järnmalmsbrytning i kombination med mark som redan är underminerad 

kan leda till att det inte längre kommer att vara säkert att stanna kvar i samhället på grund 

av rasrisken. Det befaras att Malmberget i framtiden kommer att upphöra att existera och 

allt som kvarstår blir en gigantisk grop.  

       Dock blir det inte så lätt för invånarna att flytta från området. De befinner sig i en 

problematisk situation där det bland annat råder osäkerhet kring ersättningens omfattning, 

fastighetsvärdering, brist på boenden att flytta till då nuvarande bestånd rivs och nyproduk-

tion ej sker i samma takt, samt vem som är berättigad till ersättning. För de bosatta får des-

sa faktorer följande konsekvenser. Om fastighetsägaren erhåller en ersättning motsvarande 

marknadsvärdet kommer detta vara betydligt lägre än att bygga eller förvärva ett likvärdigt 

boende, en hyresgäst som kommer att måsta flytta till en nyproducerad hyresrätt får en 

betydligt högre hyra och slutligen för bostadsrättsinnehavare råder stor osäkerhet kring i 

vilken omfattning ersättningen ska utgå. Innebörden blir att de bosatta troligen själva måste 

stå för kostnaderna för en flytt de varken önskat eller situation de själva orsakat. För många 

personer kommer det bli svårt att ta dessa kostnader och deras möjligheter att finna annat 

boende blir begränsade. Det föreligger således ett stort behov att utreda rådande rättsläge 

för de bosatta, samtidigt som en flytt närmar sig allt fortare. 

 

 

1.2  Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilket skydd som föreligger för personer som tvingas att 

flytta pågrund av gruvindustrin. Syftet är vidare att reda ut om det rådande skyddet är till-

räckligt. Utgångspunkten är att studera situationen i Malmberget för att på ett konkret och 

högaktuellt sätt visa på problematik som uppstår vid en sådan speciell situation, samt utre-
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da vilket behov av skydd som föreligger. För att uppfylla syftet sker en granskning utifrån 

Europakonventionens artiklar om skydd för egendom och respekt för hemmet samt svensk 

lagstiftning. Tanken är att därigenom att visa på vad skyddet borde omfatta och vad det 

faktiskt omfattar.  

Följande frågeställningar kommer att besvaras för att uppnå syftet.  

1. Vilka specifika problem drabbar de olika boendeformerna?  

2. Vilket skydd finns för fastighetsägarna, hyresgästerna och bostadsrättsägarna?  

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Problematiken i Malmberget är komplex med många inblandade parter. Det blir därför 

viktigt att en tydlig avgränsning sker till de områden som ska belysas. Följden blir att flerta-

let visserligen intressanta och i många fall även relevanta aspekter måste bortses ifrån för 

att kunna hålla framställningen övergripande. Med tanke på vilken stor roll ett boende har 

för privatpersoner, av både sociala och ekonomiska skäl, är det dessa uppsatsen kommer 

att inrikta sig på. Av denna anledning kommer varken näringsidkare eller borgenärers per-

spektiv att beröras. Valet av skyddet för just fastighetsägare, bostadsrättsägare och hyres-

gäster grundas i att det är de vanligaste boendeformerna. Mer ovanliga former av boende 

som arrende, ägarlägenhet eller kooperativ bostadsrätt kommer inte att behandlas. Skatte-

konsekvenser för de berörda är en sådan aspekt som visserligen är intressant och relevant 

men som inte är av primär betydelse för syftet och kommer därför att bortses ifrån. När 

hyresgäster berörs i framställningen syftar jag endast på förstahandshyresgäster som har ett 

besittningsskydd enligt jordabalken. Exempelvis har inte en andrahandshyresgäst ett besitt-

ningsskydd i förhållande till förstahandshyresgästens hyresvärd, och har således inte ett 

starkt skydd för sitt boende.5 Att motivera ett boendeskydd för en andrahandshyresgäst 

som oberoende av en samhällsomvandling inte har ett starkt skydd för sitt boende, blir 

varken intressant eller relevant.  

       Typfall 1 eller 2 kan antingen avse hela eller en del av fastigheten. Jag kommer enbart 

att behandla den ersättning som utgår vid inlösning av en hel fastighet, då jag har utgått 

från den situationen att fastighetsägaren vill lämna området. En person kan enligt typfall 2 

                                                           
5 12 kap 45 p. 1§ Jordabalken. Besittningsskydd föreligger inte heller för ett hyresförhållande som rör ett möblerat rum 
(p.2) eller om lägenheten uppgör en del av upplåtarens bostad (p.3). 
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vara berättigad till ersättning pågrund av störningar i fastigheten under själva boendetiden. 

Av samma anledning till att jag inte behandlar inlösen av del av fastighet kommer jag inte 

heller att utreda möjlighet till ersättning under boendetiden. Eftersom järnmalmsbrytningen 

i Malmberget redan är igång och problematiken ett faktum, kommer jag inte att behandla 

vad som krävs för att ta mark i anspråk, utan istället enbart inrikta mig på själva ersättning-

en. Av samma anledning kommer jag ej heller mer ingående att behandla vad som krävs för 

att starta gruvdrift och järnmalmsbrytning.  

 

 

1.5  Metod 

 

Uppsatsen är skriven utifrån en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att rättskällor som är 

av intresse för framställningen såsom lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin har 

studerats och analyserats för att ta reda på vad som ska anses utgöra gällande rätt.6 Även 

mina egna diskussioner och resonemang kring hur lagstiftningen bör vara kommer att base-

ras på dessa källor.   

       Avsikten är att använda mig av situationen i Malmberget, för att på ett konkret sätt 

belysa problem och skyddsbehov. Anledningen till att jag valde just Malmberget är dels för 

att det är en aktuell och omskriven situation, dels är situationen unik vilket gör att lagstift-

ningen kommer att testas utifrån förhållanden vilka kanske inte togs med i beräkningen 

under lagstiftningsarbetet, eller i vart fall hittills inte har testas i sådan omfattning.  

       Den beskrivna situationen baseras på min tolkning av samhällsdebatten och är därför 

inte någon absolut sanning. Det finns ingen enhetlig eller officiell sammansällning av situa-

tionen utan man får istället vända sig till olika branschorganisationer som LKAB, Bergssta-

ten och medier för att bilda sig en egen uppfattning. 7 I vissa fall kan det vara så att de situa-

tioner som jag målar upp i framställningen kanske inte med säkerhet föreligger, eller i vart 

fall inte i sådan omfattning. Men då det primära syftet är att reda ut skyddet för olika boen-

deformer vid sådana stora samhällsomvandlingar, har jag gjort den avvägningen att det är 

                                                           
6
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod s. 26 f. och s. 167 

7
 Se bl.a. 5000 bor vid en gruvgrop som rasar i Malmberget, Sveriges radio, 20012-11-04 

3000 måste flytta ifrån Malmberget, NSD 2012-06-04 
LKAB bör betala för nya bostäder SvD 2012-12-06 
Samhällsomvandlingen LKAB:s hemsida  
Tiden lider och hyresgästerna med den, Sveriges Radio, 2013-08-12  



10 
 

viktigare att visa på vilka specifika problem som kan komma att uppstå även om jag med 

säkerhet inte kan säga att de just har uppstått i Malmberget.  

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 2 avser att på ett övergripande sätt presentera vilka grundläggande rättigheter de 

bosatta har genom Europakonventionen och svensk rätt. Detta kapitel kommer att utgöra 

en grund för att i kapitel 3-5 närmare kunna besvara fråga 2 i syftet. I de följande tre kapit-

len kommer jag att behandla de specifika boendeformernas problem och i vilken utsträck-

ning de skyddas. Dessa kapitel kommer att avslutas med en diskussion kring om skyddet är 

tillräckligt enligt Europakonventionens artiklar. På så sätt kommer frågorna 1 och 2 att 

behandlas i vardera boendeforms kapitel. Fastighetsägarna i kapitel 3 blir det första kapitlet 

där jag går igenom en specifik boendeforms problematik och skydd. Fokus kommer vara 

vad som ska anses ingå i marknadsvärdet och hur ersättningen beräknas. Hyresgästerna blir 

nästa boendeform att behandla i kapitel 4. De har inget uttryckligt skydd vid markåtkomst 

och man får därför söka sig till annan reglering för att utreda vilket skydd som föreligger 

för denna boendeform. I kapitlet kommer framställningen främst att fokusera på skälig-

hetsbedömningen vid uppsägning enligt hyreslagen, vilket blir den enda faktiska möjlighe-

ten för hyresgästerna att erhålla ett skydd. Den sista boendeformen att behandla blir bo-

stadsrättsinnehavarna i kapitel 5. Enligt typfall 2 är de inte direkt ersättningsberättigade utan 

det är föreningen som erhåller ersättningen. Osäkerhet uppstår i vilken omfattning de 

kommer att erhålla någon ersättning. Gällande ersättningen för själva fastigheten kommer 

hänvisning till kapitel 3 och fastighetsägarna att göras. Det avslutande kapitel 6 syftar till att 

återkoppla till frågeställningen och lämna en sammanfattning av dess resultat. Avslutnings-

vis knyts sedan framställningen samman med mina avslutande reflektioner. 
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2.  Vilket skydd finns för de bosatta i Malmberget 

2.1  Inledande kommentar 

 

Malmberget och dess kringliggande område har för LKAB varit en mycket gynnsam placer-

ing. LKAB har i sin tur varit en viktig del i Sveriges ekonomi, då industrin svarat för export 

av över 23 miljarder kronor vilket tillsammans med resterande gruvnäring står för 11% av 

Sveriges nettoexport. 8 Samhällsintresset för gruvdriften är stort och staten, LKAB och 

Malmberget som stad har hittills tjänat på denna placering. Trots detta går det inte att bort-

se ifrån vilka konsekvenser gruvindustrin har haft och kommer att ha för befolkningen.  

        Att bo så pass nära inpå gruvindustrin orsakar stora störningarna för de bosatta i om-

rådet. Dessa störningar kan orsaka två stora inskränkningar för de bosatta. Den första in-

skränkningen tar sikte på själva hemmet. De bosatta har frånhänts sin möjlighet att känna 

trygghet och ro i sitt hem. Dels på grund av att marken blivit så underminerad att rasrisk 

kan komma att föreligga, dels att underjordiska sprängningar skapar buller och skakningar i 

hemmet. De kan inte heller känna en långsiktighet i sitt boende, då de inte vet hur länge det 

kommer att vara möjligt att bo kvar. Den andra inskränkningen drabbar de som äger sitt 

boende, fastighetsägarna eller bostadsrättsinnehavarna. De har i sin egendom tvingats tåla 

inskränkningar från LKAB genom markåtkomst och utöver det har gruvverksamheten 

skapat ett lägre marknadsvärde och kan orsaka skador i egendomen.   

       De bosatta har genom Europakonventionen vissa grundläggande rättigheter. Artikel 8 

om respekten för hemmet och egendomsskyddet genom första artikeln första tilläggspro-

tokollet, skapar ett skydd mot nyss nämnda inskränkningar. Sverige är ansvarigt för att rät-

tigheterna införlivas i lagstiftning och efterlevs.9 Det bör här observeras att även om en 

åtgärd rent objektivt är förenlig med artikelns innehåll ska alltid proportionalitet föreligga 

mellan åtgärden och det syfte man vill uppnå.10 Egendomsskydd finns också i regerings-

formen, vilken preciserar Europakonventionens skydd för egendom.11. Både konventionen 

och regeringsformen är allmänt utformade och för att avgöra om skyddet efterlevs i en viss 

situation får man granska aktuell lagstiftning på området. I följande avsnitt kommer en 

grundläggande beskrivning av skyddet genom Europakonventionen, regeringsformen och 

speciallagstiftning att ske. Tanken är att skapa att skapa ett underlag för att senare i fram-

                                                           
8 Om oss, LKAB hemsida 
9Första tilläggsprotokollet Artikel 1 Europakonventionen 
10 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s. 53. 
11 Prop. 1993/94:117 s15 



12 
 

ställningen kunna besvara frågorna om vilket skydd som föreligger samt om dess omfatt-

ning är tillräcklig.   
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2.2  Grundläggande rättigheter enligt Europakonventionen 

 

Europakonventionen bildades efter andra världskriget med syftet att skapa en grund för 

samarbete mellan medlemsstater. Samarbetet skulle präglas av demokrati och rättstatlighet, 

medlemmarna skulle genom samverkan främja respekten för mänskliga rättigheter och 

grundläggandefriheter.12 Europakonventionen har idag införlivats i svensk rätt genom lag i 

vilken föreskrivs att Europakonventionen ska gälla som lag här i landet.13 Ytterligare har det 

i 2 kap 19 § regeringsformen intagits en bestämmelse om att lag eller föreskrift inte får stri-

da mot Europakonventionen. På så sätt har Europakonventionen inte grundlagsstatus i sig 

men att bryta mot den är grundlagsstridigt.14 Det räcker således inte med att en åtgärd i sig 

är förenlig med en artikel i Europakonventionen ytterligare krävs att åtgärden är proportio-

nerlig.15 Detta hänför sig till proportionalitetsprincipen vilket innebär att en åtgärd måste 

stå i rimlig proportion till det syfte åtgärden avser att leda till.16 I det följande behandlas 

vilket skydd de bosatta har för inskränkningar i deras hem och egendom enligt Europakon-

ventionen och därigenom också i svensk rätt. De bosatta i området har som nämndes i 

inledningen fått utstå störningar i sitt hem pågrund av gruvindustrin sådana störningar kan 

komma att inskränka artikel 8 Europakonventionen, rätten för respekt för hemmet.17 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin kor-

respondens. 2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat 

än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyg-

gande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers 

fri- och rättigheter.  

Sverige ges enligt denna bestämmelse en positiv skyldighet genom att stifta lagar och an-

vända sig av olika organ så att skyddet efterlevs, och därigenom möjliggöra att den enskilde 

kan åtnjuta skyddet.18 Det krävs alltså att Sverige ständigt är villigt att agera för att säkerstäl-

la att skyddet uppnås. Det som är aktuellt i förhållande till Malmberget blir att utreda om 

staten i sin lagstiftning har gjort tillräckligt mycket för att skydda de bosatta, och att pro-

portionalitet föreligger till åtgärden för vid inskränkningen.  

        Liknande störningar som har beskrivits i Malmberget har prövats i mot skyddet för 

                                                           
12 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s. 17 
13

 Lagen (1994 :1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna. 
14

 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar s.95. 
15

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s. 53 
16

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s. 53 
17 Artikel 8 rätt till respekt för privatliv, familjeliv, hem och korrenspondans. 
18 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s. 347  
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hemmet i Europadomstolen. I några fall har medlemsstater inte ansetts gjort tillräckligt 

mycket för att skydda sin befolkning. Inom respekten för hemmet faller inte enbart boen-

det i sig utan även miljön kring och i boendet. Sprängningar nattetid från gruvverksamhe-

ten kan orsaka skakningar och buller i vissa av bostäderna. Detta är en typ av störning i 

hemmet man inte ska behöva acceptera. I fallet Morern Goméz mot Spanien ansågs inte 

Spanien har gjort tillräckligt mycket för att få det förorsakande företaget att sluta, därige-

nom inskränktes skyddet enligt artikel 8 i Europakonventionen.19 Andra störningar som 

bosatta nära en industri kan drabbas av är miljöförstörningar. Sådan kan vara så pass allvar-

liga eller långvariga att respekten för hemmet kränks. Så var det i fallet Dubetska mot Ukra-

ina som rörde två familjer som bodde nära ett kolverk. 20 Domstolen bedömde att det inte 

fanns någon proportionalitet då staten varken hade hittat någon effektiv lösning på pro-

blemen med föroreningarna eller på annat sätt hjälpt de drabbade att flytta. Ett annat fall 

som berör en icke tillräckligt effektiv lösning gällande flytt från miljöfarliga områden är 

Fadeyeva mot Ryssland. Här rörde det sin om miljöförstörningar som påverkat den enskil-

des hälsa och livskvalitet. Landet gjorde varken tillräckliga åtgärder mot miljöförstöringarna 

eller för att de boende skulle kunna flytta därifrån.21   

       Om den svenska lagstiftningen resulterar i att de enskilda inte ges hjälp att flytta från 

Malmberget utan istället låser de bosatta till området, exempelvis genom att ersättningarna 

inte har varit tillräckliga så att personer inte har råd att förvärva ett nytt boende, eller om 

det inte finns några alternativ att flytta till, kan det finnas risk för att Sverige inte anses upp-

fylla sin positiva skyldighet för att säkra att artikel 8 efterlevs. Men för att kunna ta ställning 

till om Sverige har uppfyllt sin positiva skyldighet måste man börja med att granska den 

svenska lagstiftningen för att utreda se om den kan säkerställa den enskildes skydd för sitt 

hem.   

       Den andra stora inskränkningen är den som sker i äganderätten. För de som äger sitt 

boende finns alltså utöver skyddet för hemmet ytterligare en rättighet i Europakonventio-

nen. Skyddet för äganderätten återfinns i artikel 1 första tilläggsprotokollet: 

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berö-

vas 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 regle-

ra nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säker-

ställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.  

                                                           
19

 Moreno Gómez mot Spanien nr; 55723/00 
20 Dubetska mot Ukraina nr; 304/03 
21

 Fadeyeva mot Ryssland nr 55723/00 
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Begreppet egendom har en autonom betydelse vilket innebär att den ska innefatta samma 

sak för alla medlemsstater, Sverige kan därför inte själv avgöra vad som ska falla inom be-

greppet. 22  Begreppet innefattar både fast och lös egendom varav fastighetsägare och bo-

stadsrättsinnehavare faller inom begreppets räckvid.23 Hyresgästerna skyddas därav inte av 

artikeln. Visserligen har långvariga nyttjanderätter kunnat anses falla inom skyddet i fallet 

Bruncrona mot Finland, men där hade hyresförhållandet varat i mer än 300 år och sådana 

etablerade hyresförhållanden är inte aktuella i vår situation.24 Innebörden av allmänt intres-

se har inte preciserats, istället ska definitionen av sådant intresse samt lämpliga rättsmedel 

för åtgärden lösas i den nationella rätten.25 Det bör här observeras att en ersättning inte är 

en förutsättning för att äganderätten ska kunna inskränkas men ska som huvudregel utgå 

för att det ska anses vara proportionerligt. 26  

       Sammanfattningsvis kan sägas att de bosatta besitter två rättigheter enligt Europakon-

ventionen. Nästa steg blir därför att granska den svenska lagstiftningen för att se om dessa 

har införlivats på ett sådant sätt att den enskilde kan erhålla ett skydd. 

  

                                                           
22 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s.539 
23Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s.539 
24 Bruncrona mot Findland nr 41673/98 
25 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till europakonventionen om de mänskliga rättigheterna s.545 f. 
26 Dahlsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen: en kommentar s.205 
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2.3  Rättigheternas efterlevnad i svensk lagstiftning 

 

2.3.1  Regeringsformen 

 

Europakonventionens skydd för hemmet saknar ett uttryckligt skydd i Svensk lagstiftning. 

Man får istället se till vad lagarna istället ger för effekt. För äganderätten finns det i 2:15 

regeringsformen ett skydd. Ur denna paragraf kan man även tolka in skyddet för hemmet. 

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 in-

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

intressen. 

     En 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 all-

männa 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 förhål-

lande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.  

 

Begreppet egendom enligt regeringsformen infattar förmögenhetsrätt med ett ekonomiskt 

värde, här inom faller både äganderätter och nyttjanderätter.27 Eftersom hyresrätter inte har 

något ekonomiskt värde faller även dessa i regeringsformen utanför äganderättsskyddet. Att 

bedriva gruvverksamhet är en sådan åtgärd som innebär en inskränkning av äganderätten 

som omfattas av regeringsformen. 28 Men för att det ska vara legitimt krävs ytterligare att 

LKAB:s åtgärder måste grundas i någon form av allmänt intresse för att skyddet ska kunna 

inskränkas. I de fall det rör sig om typfall 1 finns det i expropriationslagen en uppräkning 

av intressen som berättigar en expropriation.29 Rör det sig om typfall 2, markåtkomst, blir 

det i minerallagen som man får söka svar. Bengtsson menar att även om man ur minerallag-

stiftningen i sig inte kan utläsa att ett ingrepp hos en enskild person motiveras av ett all-

mänt intresse är det således så det ska tolkas då lagstiftningen som sådan bygger på en tan-

ke om att mineralutvinning över lag innefattar ett samhällsmässigt värde.30 För intrång ska 

full ersättning utgå. Ersättningens omfattning bör tolkas utifrån marknadsvärdet på fastighe-

ten, men även andra faktorer kan få betydelse exempelvis vilka skador det är som ska ersät-

tas. 31 Full ersättning är ett förtydligande av principen om att en person ska hålla full ersätt-

ning vid expropriation den tidigare lydelsen, ersättning för förlusten kunde skapa osäker-

                                                           
27 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar s.89. 
28 SOU 1993:40 del a s. 47. 
29 2 kap expropriationslagen behandlar expropriationsändamålen 
30 Bengtsson, Grundlagen och fastighetsrätten s. 64 
31 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar s. 91. 
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het.32 Från full ersättning kan avsteg ske genom lag.33 Exempelvis är influensregeln i expro-

priationslagen 4 kap. 3 § ett sådant avsteg från marknadsvärdet.34. Då intrång i äganderätten 

kan ske på många sätt har det inte ansetts möjligt eller önskvärt att i grundlagen fastställa 

beräkningsmetoder, istället får de ske i vanlig lag.35  

       Nedan kommer att redogöras för den lagstiftning som ger lagstöd åt intrånget i ägan-

derätten samt hur ersättningen ska beräknas.  

 

 

2.3.2  Skillnaden mellan typfall 1 och 2  

 

En fastighet kan ägas och nyttjas av en person enbart, eller vara förenade med flera rättig-

heter samtidigt. Exempelvis kan en fastighetsägare inneha en äganderätt till fastigheten 

samtidigt som hyresgäst/bostadsinnehavare kan ha nyttjanderätter i huset. Alla dessa rät-

tigheter skyddas som ovan nämnts av artikel 8, medan enbart de med en äganderätt skyddas 

av artikel 1 första tilläggsprotokollet. Vilket typfall som föreligger är avgörande för vilka 

som ska anses vara ersättningsberättigade enligt svensk lagstiftning.  

        Kretsen av ersättningsberättigade är vidare när typfall 1 (expropriation) föreligger än 

vid typfall 2 (markåtkomst). Det står inte uttryckligen i expropriationslagen vilka som är 

ersättningsberättigade vid expropriation, men i förarbetena har dock ansetts att fastighets-

ägare och innehavare av speciella rättigheter ska utfå ersättning om de drabbas av expropri-

ation.36 Begreppet särskild rätt innefattar nyttjanderätter, vilket innebär att hyresgästerna 

och bostadsrättsinnehavarna inkluderas och därigenom har alla tre boendeformerna rätt till 

ersättning.37 För att bestämma ersättningsbeloppet för nyttjanderätter gäller samma re-

glering som vid expropriation av fastighet.38 Innebörden av detta blir att expropriationsla-

gen skapar ett mer långtgående skydd för hyresgästerna än vad som sker i Europakonven-

tionen, där endast fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare är skyddade för intrång i 

egendomsskyddet. Vid typfall 2 är endast fastighetsägaren berättigad ersättning vid inlösen 

av fastigheten.39 Detta innebär att hyresgästen faller helt utanför och istället får söka efter 

skydd i annan lagstiftning. För bostadsrättsinnehavren går ersättningen till föreningen som 

är ägare av fastigheten. Att ersättningskretsen är smalare vid markåtkomst har att göra med 

                                                           
32

 Prop. 2009/10:80 s.167 
33 Prop. 2009/10:80 s.167 
34 Se mer om influensregeln i avsnitt 3.3.3 
35 SOU 1972:15 s. 199 
36 Prop. 1972:109 s.186 
37 1 kap 2 § Expropriationslagen 
38 1 kap 5 § Expropriationslagen 
39 4 kap 3 § Minerallagen 
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att minerallagstiftningen är den regleringen som behandlar markåtkomst på grund av gruv-

industrin. Hade det rört sig om en annan form av markåtkomst är det inte säker att ersätt-

ningskretsen är densamma. Med tanke på vilken skillnad typfallen har för framförallt hyres-

gästerna, bör man veta vilket typfall som föreligger innan man kan diskutera hur skyddet i 

Europakonventionen efterlevs i svensk rätt.  

       En traditionell fastighet är horisontellt avgränsad vilket innebär att dess omfattning 

sträcker sig upp i luften och ner i marken. 40 Detta får till följd att en fastighetsägare kan få 

sin egendom inskränkt på andra sätt än på själva markytan. LKAB:s vanligaste intresse av 

marken finns under mark där själva järnmalmsbrytningen sker. För fastighetsägaren innebär 

detta i många fall att denne fortfarande kan nyttja sin fastighet på markytan utan några 

egentliga hinder. Expropriation ska inte ske om det finns alternativ som orsakar mindre 

olägenhet, exempelvis markåtkomst.41 Här har LKAB inget behov av att lösa in fastigheten 

enligt typfall 1 vilket är det mest inskränkande. Istället utgår flertalet av fallen enligt typfall 

2 vilket innebär markåtkomst enligt minerallagen.   

 

 

2.3.3  Markåtkomst enligt minerallagen 

 

Minerallagen behandlar undersökning av mineraler och bearbetning av fyndligheter på egen 

eller annans mark.42 Skada som orsakas av sådan bearbetning av fyndigheter ska ersättas av 

den som innehar som koncession, i detta fall LKAB.43 Om mineralbrytningen leder till syn-

nerliga men för fastighetsägaren, ska koncessionshavaren (LKAB) lösa fastigheten om äga-

ren begär det. I minerallagen finns inga bestämmelser kring ersättningens storlek eller be-

räkning. Istället hänvisar minerallagen bl.a. till expropriationslagens 4 kapitel om ersättning. 

Enligt expropriationslagen 4 kap. 1 § ska en ersättning motsvarande marknadsvärdet utgå. 

Ersättningens storlek blir alltså densamma vare sig typfall 1 eller 2 aktualiseras då typfall 1 

behandlar expropriation och därigenom expropriationslagens regler, medan i typfall 2 sker 

en hänvisning till ersättningsreglerna i expropriationslagen. Skillnaden mellan dessa fall är 

vem som kan erhålla en sådan ersättning. Anledningen till att ersättningsnivåerna är reglera-

de, är på grund av att om en fastighetsägare innehar mark med strategisk position ska inte 

                                                           
40

 Detta förutsatt att det inte är en 3D fastighet en sådan avgränsas både horisontellt och vertikalt. För mer om fastighe-
tens avgränsning se Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning s. 24  
41 2 kap 15 § Expropriationslagen 
42 1 kap 1 § Minerallagen 
43 7 kap 1 § Minerallagen 
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denna kunna kräva en allt för hög ersättning.44 Lagen är alltså skriven utifrån ett perspektiv 

om köparen skydd.45 En ersättningsprincip är att den drabbade ska sättas i samma situation 

efter expropriationen som innan. Ovan nämnda om köparens skydd och ersättningsprinci-

pen kan beskrivas som att en person inte ska drabbas av ekonomiska konsekvenser på 

grund av en expropriation, samtidigt inte heller gå med vinning.    

       Sammanfattningsvis finns i regeringsformen ett skydd mot inskränkningar i äganderät-

ten och minerallagen genom att expropriationslagen berättigar fastighetsägaren en ersätt-

ning. Sverige har på så sätt införlivat egendomsskyddet i Europakonventionen. Men för att 

det ska vara förenligt krävs ytterligare att inskränkningen är proportionerlig. Längre fram i 

framställningen kommer det att diskuteras om den ersättning som utgår till fastighetsägare 

och bostadsrättsinnehavare är tillräckligt stor för att det ska anses vara proportionerligt 

enligt äganderätten i Europakonventionen.46 Skyddet för hemmet enligt artikel 8 Europa-

konventionen finns inte lika uttryckligen reglerat i dessa bestämmelser. För att utreda om 

Sverige uppfyller sin positiva skyldighet att agera samt om intrånget är proportionerligt 

enligt proportionalitetsprincipen får man dels se vilken effekt ersättningsreglerna ger, dels 

vända sig till annan lagstiftning. I nästa kapitel kommer fastighetsägarnas situation att be-

handlas, där en granskning sker av hur skyddet fungerar i praktiken. 

 

 

 

 

                                                           
44

 Sjödin, Markåtkomst och ersättning: för bebyggelse och infrastruktur s.98 
45 Sjödin, Markåtkomst och ersättning: för bebyggelse och infrastruktur s.98 
46 Se kapitel 3 och 5 
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3.  Fastighetsägarnas situation 
 

3.1  Problembeskrivning 

 

Fastighetsägarna i Malmberget har allt mer fått erfara konsekvenserna av gruvindustrin. 

Ökat buller, skakningar, sprickbildningar i fasader samt en förfulad närmiljö är bara några 

exempel på hur deras boendesituation har förändrats genom åren. Genom LKAB:s plane-

rade utvidgning av verksamheten spås inte någon framtida förbättring i området, snarare 

tvärt om. Fastigheter kan med tiden komma att bli osäkra att stanna kvar i.  

       Utifrån sett kan det te sig enkelt att flytta från området, men för fastighetsägaren är det 

inte alltid ett självklart alternativ. Många människor är socialt rotade i bygden och har sin 

inkomstkälla i Malmberget. Att finna ny sysselsättning i glesbefolkade regioner kan vara 

problematiskt, särskilt om stora delar av Malmbergets invånare kan komma omfördelas 

inom området om en flytt måste ske. Ersättningens storlek kommer att vara av betydelse 

för fastighetsägares utrymme att förvärva en ny bostad. Fastighetsägaren är genom mineral-

lagen tryggad en ersättning motsvarande fastigheten marknadsvärde. Problemet ligger i hur 

man värderar en fastighet i ett samhälle som är på väg att upplösas.  

       Nästa problematik blir vart fastighetsägaren ska ta vägen efter en flytt. Som nämndes 

ovan kommer många att önska stanna i området på grund av arbete och av sociala skäl, 

men få hus kommer att finnas då de gamla bestånden rivs. Nyproduktion är ett alternativ 

men det är kostsamt. Ersättningen fastighetsägaren erhåller riskerar att bli låg om den ska 

baseras på marknadsvärdet. En differens kan därav uppstå mellan ersättning och kostnad 

för att uppföra ett nytt boende. Fastighetsägaren kommer i sådant fall måsta stå för en 

kostnad för en flytt denne inte frivillig valt. Syftet med följande kapitel är att se vilket skydd 

som föreligger för fastighetsägarna och om det är tillräckligt i förhållande till Europakon-

ventionen. 

 

 

3. 2 Förutsättning för tvångsmässig markåtkomst och ersättning 

 

Gruvdriften orsakar inskränkningar i fastighetsägares äganderätt. För att sådan inskränk-

ning ska kunna ske krävs enligt Europakonventionens artikel för egendomsskydd att lag-

stöd finns och att ersättning utgår för att det ska vara proportionerligt.  
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       Vanligast är att fastighetsägare inte blir tvångsmässigt utlöst från fastigheten, utan kan 

bo kvar eftersom det rör sig om typfall 2. Minerallagen blir då utgångspunkten för att be-

stämma vem som är ersättningsberättigad och till vilken omfattning. Drabbas fastighetsäga-

re av synnerligt men på grund av verksamheten, kan de kräva att LKAB löser in fastighe-

ten.47 Det viktiga för fastighetsägarna blir till vilket belopp fastigheten kommer att lösas in. 

Minerallagen saknar regler om hur ersättningen ska beräknas, utan hänvisar till expropria-

tionslagens ersättningsbestämmelser.48 En fastighetsägare är genom expropriationslagen 

berättigad en ersättning som motsvarar fastighetens marknadsvärde. 49  

       Genom att hänvisa till expropriationslagen kommer de principer som råder för ersätt-

ning vid expropriation även att påverka bedömningen för ersättning via minerallagen. Man 

kan beskriva det som att minerallagen vilar på en expropriationsrättslig grund.50 En grund-

princip inom expropriationsrätten är att fastighetsägarens förmögenhetsställning ska vara 

den samma efter expropriationen som om sådan aldrig ägt rum.51 För fastighetsägarna i 

Malmberget innebär detta att de ska få ut en ersättning som gör att de efter inlösningen är i 

samma ekonomiska läge som innan. Ersättningen omfattar endast ekonomiska skador var-

av ersättning för förlorat affektionsvärde eller oro inte ska ingå i beloppet. 52   

       Att marknadsvärdet ska ersättas och att principen är att fastighetsägaren ska sättas i 

samma ekonomiska sits råder det således inga tveksamheter kring. Men vad som ska anses 

ingå i begreppet marknadsvärde och hur ett sådant beräknas är inte lika lätt att se. Näst-

kommande avsnitt kommer att söka klarhet inom området. 

 

 

3.3  Ersättningens omfattning  

3-3-1  Inledning 

 

Ersättningens omfattning är av stor betydelse. En allt för låg nivå kan te sig oproportioner-

lig enligt Europakonventionen samt försvåra en fastighetsägares möjlighet att förvärva ett 

nytt boende. Ersättning ska som ovan nämnts utgå med ett belopp som motsvarar mark-

nadsvärdet. Detta svårdefinierade begrepp vållar osäkerhet för fastighetsägarna i Malmber-

get, eftersom bostadsmarknaden är dålig och sjunker takt med att gruvindustrin fortgår och 

                                                           
477 kap 3 § 2 st Minerallagen. Fastighetsägaren har också rätt till ersättning för störningar medans de fortfarande bor kvar 
48 7 kap 4 § Minerallagen 
49 4 kap 1 § Expropriationslagen 
50 Prop. 2004/05:40 s. 57. 
51 Prop. 1971:122 s. 165. 
52 Prop. 1971:122 s.192, Dahlsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen: en kommentar s. 188 
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utvecklas. Marknaden kan slutligen komma att upphöra om störningarna från gruvdriften 

blir allt för stora.   

       För att kunna bedöma hur marknadsvärdet ska hanteras utifrån de rådande förhållan-

dena i Malmberget och därigenom klargöra vilket skydd en fastighetsägare har, kommer i 

följande avsnitt en genomgång av tillvägagångssättet bakom ersättningens beräkning att 

göras. Fastställandet av ersättningen kan delas upp i tre steg. Det första innebär att definiera 

ett marknadsvärde genom att använda sig av värderingsmodeller. Metodvalet blir här av stor 

vikt, eftersom att det marknadsvärde man kommer fram till sedan i steg två kan komma att 

justeras genom influensregeln. Influensregeln innebär att man bortser från den eventuella 

inverkan ett företag kan haft på marknadsvärdet. Slutligen i steg tre tillkommer en schablon-

ersättning om 25% baserat på marknadsvärdet innan en eventuell justeringen genom influ-

ensregeln. Tillsammans bildar marknadsvärdet och schablontillägget den ersättningen en 

fastighetsägare kan erhålla vid inlösen av fastigheten. Denna sammanlagda ersättning kan 

sägas motsvara principen om att en fastighetsägare ska sättas i samma situation som om en 

expropriation inte har skett.53   

       Senare i kapitlet kommer i avsnitt 4.6 att diskuteras huruvida det är förenligt med Eu-

ropakonventionen om effekten blir att ingen, alternativt väldigt liten ersättning utgår påg-

rund av att ett lågt marknadsvärde föreligger.  

 

3.3.2  Värderingsmetoder för marknadsvärdet 

 

Innebörden av marknadsvärdet eller hur det ska fastställas finns inte uttryckt i lag, istället 

har lagstiftaren överlämnat till domstolen att tolka begreppet genom olika metoder för att 

på bästa sätt finna ett rättvisande resultat av begreppet.54  

       I litteraturen beskrivs marknadsvärdet ofta som en tankekonstruktion. Anta att en fas-

tighet säljs flera gånger samma dag på den öppna marknaden vid en viss tidpunkt. Resulta-

tet av försäljningarna kommer bli ett spann av de priser köpare varit villiga att betala.55 Det 

är ur detta spann man kan skönja det mest sannolika priset fastigheten sålts för, dvs. mark-

nadsvärdet.56 Marknadsvärdet är alltså det mest sannolika beloppet vid en hypotetisk för-

säljning under normala förhållanden. Att använda sig av en sådan teoretisk syn på mark-

nadsvärdet i Malmberget skulle komma att bli missvisande, då det där inte råder normala 
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 Prop. 2009/10 s. 162 
54 Prop. 1971:122 s.170 ff. 
55

 Dahlsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen: en kommentar s. 209 
56 Dahlsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen: en kommentar s. 209 
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förutsättningar och köpare är svåra att finna. För att kunna använda sig av marknadsvärdet 

i praktiken och få ett rättvisande resultat finns ett flertal metoder att tillgå för att undvika 

diskrepens och bringa klarhet i marknadsvärdets innehåll. 57 De vanligaste är 

ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden.  

       Ortsprismetoden kan liknas vid en praktisk version av hur det hypotetiska marknadsvär-

det beskrevs ovan.58 Data om tidigare överlåtelser samlas in för att sedan basera ett mark-

nadsvärde, därigenom kan sägas att ortprismetoden söker marknadsvärde såsom det unge-

färligt kan definieras.59 Eftersom syftet med domstolars tolkningsfrihet är att finna det mest 

sanna värdet blir ortprismetoden den primära metoden att använda vid värdering. 60 För 

fastighetsägarna i Malmberget blir konsekvensen av denna metod att marknadsvärdet 

kommer att reflektera bostadsmarknaden och därav kan ersättningen låg eller obefintlig. 

Fastighetsägaren kan såldes äga en villa vilken hade haft ett högre värde om den legat i en 

annan stad eller utgjort en kostnad om en liknande skulle uppföras, men på grund av den 

rådande bostadsmarknaden kan värdet bli lägre eller obefintligt. Om egendomen i sig 

egentligen besitter ett värde men att marknaden är obefintlig, alternativt väldigt svag på 

grund av LKAB:s verksamhet anser jag att risk finns att inskränkningen i äganderätten inte 

är proportionerlig enligt Europakonventionen.   

      Enligt regeringsformen ska full ersättning utgå, vilket innebär marknadsvärdet. Även 

om regeringsformen meddelar att ersättningen ska beräknas i lag och att avsteg där kan ske 

från full ersättning anser jag att det borde strida mot syftet bakom regleringen om en er-

sättning inte utgår eller är väldigt låg på grund av att ett företag har förstört marknaden.61 

Fastighetsägaren kommer om marknaden är väldigt låg, inte att sättas i samma situation 

som om expropriation ej skett, om denne måste betala mellanskillnaden till ett nytt boende. 

En grundläggande princip vid expropriation kommer därav att bortses ifrån. Jag anser där-

för att det här finns anledning att använda sig av en av de sekundära värderingsmodellerna 

som passar bättre på marknader som är små eller för osäkra att dra slutsatser ifrån.62  

Innan en annan värderingsmodell behandlas kan det i sammanhanget nämnas att LKAB 

har ingått ett samarbetsavtal med Gällivare kommun där det stadgas att de kommer att 

använda sig av ortprismetoden för att fastställa marknadsvärdet, och för fastigheter inom 

                                                           
57 Dahlsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen: en kommentar s 210,212 
58 Hager, Värderingsrätt: särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, s.155 
59 Hager,Värderingsrätt: särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, s.155 
60 Prop. 1971:122 s. 172. 
61 Se avsnitt 3.2.1  
62 Avkastningsmetoden behandlas inte eftersom lämpar sig inte på vanliga villafastigheter som bebos av ägaren och an-
vänds till ett eget behov av boende. Se Hager, Värderingsrätt: särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, s. 160. 
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omvandlingsområdet ska de använda sig av ortpriset i Gällivare.63 Dock är inte detta avtal 

varken giltigt mot enskild fastighetsägare, eller att en fastighetsägare kan åberopa ett så-

dant.64 Istället ska förhandlingar ske mellan LKAB och den enskilde fastighetsägaren.65 Vad 

ett sådant avtal är värt för den enskilde fastighetsägaren får utvisas vid de separata förhand-

lingarna. I de fall LKAB vid de privata förhandlingarna inte är samarbetsvilliga kan att avta-

let bli tandlöst för de enskilda fastighetsägarna.   

       Produktionskostnadsmetoden ska egentligen användas i sista hand och är generellt svårast 

att tillämpa. 66 Den baseras på en tanke om att i det fall det inte finns något direkt marknad 

för vissa fastighetstyper, ska ersättningen motsvara kostnaden av att anskaffa en motsva-

rande fastighet för att kunna fortsätta med verksamheten.67 Det som talar emot att man 

använder sig av en annan metod, är att husen i Malmberget är av den typ av fastigheter som 

generellt har en marknad, men att det just i detta fall inte föreligger någon sådan. De är inte 

heller några verksamheter eller fastigheter som upprättats för speciella ändamål. Men likhe-

ter finns i att det berör fastigheter som i sig har ett värde men saknar en marknad om att 

omsättas på. I förarbetena finns exempel på när denna metod kan anses vara tillämplig så-

som industrier, vårdanstalter, militära anläggningar etc.68 Jag anser att även om småhus ty-

piskt sett inte faller inom denna kategori finns likheter med den speciella marknaden som 

råder för speciella typer av fastigheter, en rättvisare värdering av fastighetens värde sker på 

så sätt och att den därav borde tillämpas. Att använda sig av denna metod hade gjort att 

principen om att en fastighetsägare ska hållas skadelös hade uppfyllts. Kort kan nämnas att 

avkastningsmetoden inte lämpar sig på vanliga villafastigheter som bebos av ägaren själv och 

används för sitt eget bostadsändamål då den behandlar avkastning på fastigheter.69 En bo-

stadsrättsförening skulle vid en inlösning dock kunna förespråka denna metod.70  

       Sammanfattningsvis så blir metodvalet av stor betydelse för ersättningen. Marknads-

värdet som fastställs utifrån nämnda värderingsmetoder kan i nästa steg komma att justeras 

då det där finns möjlighet att bortse ifrån den skada som LKAB har orsakat den enskilda 

fastighetens marknadsvärde.   
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 Samarbetsavtal 13.2, 13.3  
64

 Samarbetsavtal 15.1 
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 Samarbetsavtal 13.1 
66 Hager, Värderingsrätt: särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, s. 162. 
67 Hager, Värderingsrätt: särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, s. 430. 
68 Prop. 1971:122 s. 173 f. 
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 Hager, Värderingsrätt: särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, s. 160. 
70
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3.3.3  Influensregeln  

 

Marknadsvärdet kan komma att spegla en dalande marknad där intresset att investera i 

Malmberget minskar på grund av störningar från gruvan samt osäkerhet kring hur länge 

fastigheterna kommer att stå kvar. Vilket i sin följd ger negativa effekter på marknadsvär-

det. Influensregeln är ett undantag från huvudregeln om att marknadsvärdet ska utgå. In-

nebörden är att man bortser från de negativa och positiva influenser företaget har haft på 

marknadsvärdet. 71 Är förutsättningarna uppfyllda ska ersättning utgå såsom Malmberget 

inte hade drabbats av skador från gruvindustrin. På så sätt kan en fastighetsägare erhålla en 

högre ersättning och därigenom ges större möjlighet att förvärva ett ersättningsboende. 

Influensregeln återfinns i 4 kap. 2 § expropriationslagen och har följande lydelse: 

Om det företag för vars genomförande en fastighet exproprieras har medfört inverkan av någon be-

tydelse på fastighetens marknadsvärde, ska löseskillingen bestämmas på grundval av det mark-

nadsvärde som fastigheten skulle ha haft om sådan inverkan inte hade förekommit. Detta gäller 

dock endast om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna före-

komsten av likartad inverkan under jämförliga förhållanden 

Ett avdrag från företagsskadan kan ske även om fastighetsägaren inte har fått just sin fas-

tighet inskränkt men att dennes fastigheter drabbas negativt av den verksamhet som råder 

på den ianspråktagna fastigheten. 72 Skillnaden blir att grannarnas ersättning istället regleras 

i miljöbalken, men att beräkningen sker på samma sätt.73 Det är från detta förfarande i mil-

jöbalken som influensregeln härstammar från varav vägledning kan hämtas från dess förar-

beten när man ska utreda om marknadsvärdet ska justeras.74 Till en början ska LKAB:s 

inverkan på fastighetspriserna inte vara bagatellartade för att regeln ska kunna aktualiseras. 

Förändringen i marknadsvärdet kan antingen ses som storleken i sig eller den relativa stor-

leken.75 Vad som är att anse som en väsentlig skada är inte fastslaget, men det har tidigare i 

praxis ansetts att en förändring i marknadsvärdet om 2-3% eller 4000 kr i penningvärde ska 

betraktas som en väsentlig skada.76  

        Även om en värdeminskning kan konstateras på grund av verksamheten är det inte 

tillräckligt då det ytterligare krävs att störningen inte är av sådan art att den är vanlig på 

orten. 77 Om exempelvis en fabrik placeras i ett område där det redan förekommer liknande 

                                                           
71

 Prop. 1971:122 s. 178 
72 32 kap 1 § Miljöbalken gällande ersättning för värdeminskning och 31 kap 3 § Miljöbalken exempel på störningar. 
73 Kalbro & Lindgren, Markexploatering s.106 
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 Dahlsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen en kommentar s.253 
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 Kalbro & Lindgren, Markexploatering s 131 not 175, Uppgifter från som testats enligt 31 kap 3 § Miljöbalken. 
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 Dahlsjö, Hermansson, Sjödin, Expropriationslagen en kommentar s. 254. Om ortsvanlighet se även fallen 
NJA 2003 s.619, NJA 1977 s.424 och NJA 1963 s.612 
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industriverksamhet kan man inte anse att denna påverkar marknaden.78 Ett annat exempel 

är om en fastighet ligger nära en flygplats som behöver mer mark för sin verksamhet. Or-

sakar flygplatsen i sådant fall redan störningar i hela orten ska inte värdet justeras.79 För 

fastighetsägarna i Malmberget har gruvverksamheten funnits sedan 1800-talet och är därför 

känd i området, det är således inte någon ny verksamhet som kommer att placeras, utan en 

som fastighetsägarna är medvetna om. Störningar från gruvdriften är därav något som ses 

som ortsvanligt och marknadsvärdet ska inte justeras. Även om problematik med buller 

och skakningar är att anse som ortsvanligt, finns det utrymme att jämföra med en liknande 

ort, man gör således en allmännhetsprövning. Denna grund ska användas med återhållsamhet 

enär det som för prövning är störningskällan och inte störningens ort och vanlighet. 80 Med 

tanke på de speciella omständigheter som råder i Malmberget torde det bli svårt att jämföra 

med någon annan ort. Liknande problematik föreligger även i Kiruna där de bosatta har 

fått utstå liknande konsekvenser av gruvdriften. Genom att göra en jämförelse skulle man 

kanske kunna se vilka nivåer som har befunnits oacceptabla, men annars är störningen lika 

vanlig där. Slutligen kan en inverkan som accepterats enligt en orts- eller allmänvanlighets 

prövning ändå anses vara oskälig. Den sista delen är nämligen en skälighetsprövning. Det går 

därför inte att sätta upp några fasta toleransgränser eller nivåer som den bosatte måste ac-

ceptera då det i det enskilda fallet kan ge en oskälig effekt.81 Viss nivå av buller och förore-

ningar får förekomma utan ersättningen justeras, men inte i sådan utsträckning att det blir 

hälsovådlig. Vid bedömningen ska inte hänsyn tas till om en enskild person eller villa tål 

särskilt lite.82 Enligt min uppfattning kan en skälighetsbedömning medföra en justering av 

marknadsvärdet för fastighetsägarna om vissa förutsättningar föreligger. För det första så 

ska det inte automatiskt räknas som att det är oskäligt för alla fastighetsägare i Malmberget, 

utan man får se till den enskildes situation för att se om störningarna är av sådan nivå att de 

inte skäligen kan tålas. Troligtvis så kommer de fastighetsägare som är bosatta nära själva 

gropen eller ovanpå de områden där sprängningar förekommer att kunna komma att blir 

berättigade till en högre ersättning. Boende lite längre bort kan tvingas att utstå buller och 

skakningar utan att berättigas en högre ersättning.   

        Sammantaget så finns en möjlighet att få en högre ersättning, med detta är inte en 

generell rätt för alla fastighetsägare enbart på den grunden att de bor i en gruvort, det för-
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utsätter att störningen hos den enskilde fastighetsägaren är högre än vad som annars är 

accepterat i Malmberget.  

 

 

3.3.4  Schablontillägget 

 

Slutligen, efter att ett metodval har skett och marknadsvärdet är fastställt samt att det even-

tuellt justerats genom influensregeln, kommer den sista delen i ersättningens beräkning att 

behandlas, nämligen schablontillägget. Fastighetsägarna i Malmberget är genom denna be-

stämmelse berättigade ett tillägg på marknadsvärdet om 25%.83 Syftet bakom schablonbe-

loppet var att ersättningen skulle spegla en frivillig försäljning under marknadsmässiga vill-

kor. 84 Innan tilläggets tillkomst ansågs inte ersättningen utgöra tillräcklig kompensation i 

förhållande till ingreppet.85  

 

 

3. 4  Utvärdering av rådande skydd 

 

Det problem som beskrevs i introduktionen var vilken ersättning som kommer att utgå och 

vad som händer om den inte räcker för att förvärva en nytt boende. Utifrån vad som har 

framkommit i detta kapitel kan konstateras att det förvisso föreligger ett skydd för fastig-

hetsägarna enligt lag, men att skyddets omfattning kan komma att variera. För fastighets-

ägarna vore de mest gynnsamma verktygen för att uppnå ett högre marknadsvärde, att an-

vända sig av en sådan en värderingsmetod som tar fram ett högt marknadsvärde i kombina-

tion med att influensregeln aktualiseras. På motsatt vis kan ersättningen bli låg om ortpris-

metoden används vid en tidpunkt då bostadsmarknaden nästan upphört, samt att störning-

arna från gruvdriften enligt influensregeln inte är sådan som ska tas hänsyn till.  

       I expropriationslagen nämns enbart ekonomisk kompensation utifrån marknadsvärdet. 

Ersättningen behöver således inte nödvändigtvis täcka kostnaden att förvärva ett nytt hem. 

Jag anser att det i sig är motiverat basera ersättningen utifrån marknadsvärdet för att undvi-

ka att fastighetsägare missbrukar sin monopolställning och gör markåtkomst så kostsamt 

att investeringar eller utveckling som hade gynnat samhället i stort uteblir. Återkommande 
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är dock problemet kring marknadsvärdets osäkerhet. Den sammanlagda ersättningen för 

expropriationsskadan, dvs. lösenskilling baserad på marknadsvärdet samt annan ersättning, 

har i förarbeten ansetts ge uttryck för huvudprincipen om att en drabbad ska sättas i sam-

ma sits som om expropriation ej skett.86 Råder det normala förhållanden på bostadsmark-

naden anser jag att ersättningen och huvudprincipen motsvarar varandra. Ersättningen som 

utgår kommer att sätta fastighetsägaren i samma ekonomiska sits som innan, då denne kan 

förvärva ett nytt boende. På bostadsmarknaden i Malmberget råder inte sådana förhållan-

den, vilket kan leda till att ersättningen inte säkert motsvarar kostnaderna av att förvärva ett 

boende och en differens uppstår. Att finna en ersättningsmetod som inte är lika avhängig 

de enskilda faktorerna på marknaden och därigenom bättre svarar emot principen om att 

en fastighetsägare ska sättas i samma situation som om expropriationen ej skett, hade varit 

önskvärt.  

       En låg ersättning kan enligt min tolkning av proportionalitetsprincipen utgå, utan att 

det ska anses vara oproportionerligt. Ur denna aspekt kan därför bostadsproblemet kvarstå 

för en fastighetsägare. I de fall marknaden är så pass svag att något marknadsvärde knappt 

går att tala om, ser jag en risk för att det kan anses som oproportionerligt utifrån egen-

domsskyddet. Men även om man återknyter till de fallen som togs upp i avsnitt 2.2, kan 

tänkas att Sverige kanske inte har uppfyllt sin positiva plikt om en allt för låg ersättning gör 

att fastighetsägare inte kan ta sig ifrån område då denne saknar ekonomisk möjlighet att 

förvärva ett annat boende.  
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4.  Hyresgästernas situation  

4. 1.  Problembeskrivning 

 

Hyresgästerna har två spörsmål. Det första är att finna en ersättningslägenhet att flytta till. 

Brist på ersättningslägenheter kommer att uppstå i närområdet då hela Malmberget drabbas 

och flertalet fastigheter kommer att måsta rivas. Utanför Malmberget finns planer på att 

bygga ett nytt bestånd hyresrätter, vilket i praktiken kommer vara ett av de få hyresalterna-

tiven om hyresgästerna vill stanna kvar i området. Dock byggs det inte i samma utsträck-

ning som de gamla bestånden rivs. Om hyresgästen får tag i en nyproducerad hyresrätt 

uppstår nästa problematik, nämligen hyresnivån. I nyproduktion kan hyrorna sättas högre 

än bruksvärdet, vilket gör att hyresgästen måste ha en ekonomi som klarar av en högre 

hyresnivå.87 Hyresgästerna är till skillnad från fastighetsägarna och bostadsrättsinnehavarna 

inte berättigade till ersättning när markåtkomst enligt typfall 2 föreligger. De har visserligen 

ett skydd för hemmet genom Europakonventionen, men kan komma att sakna direkta 

verktyg i den svenska lagstiftningen för att skyddet ska uppfyllas.   

       Hyresgästerna står inför en tvångsflytt där det inte är säkert att de kan erhålla ett nytt 

boende, alternativt inte har råd med de få alternativ som finns. Hyresgäster med en redan 

pressad ekonomi såsom låginkomsttagare och pensionärer, blir de stora förlorarna vid 

samhällsomvandlingen. Dessa kan förlora sitt hem utan hjälp eller ersättning för att finna 

ett annat boende. Hyreslagen kommer att analyseras för att utreda om skydd går att erhålla.

  

  

4.2 Hyresgästers skydd mot uppsägning 

 

4.2.1  Sakliga skäl 

 

LKAB kommer troligen att förvärva hyresfastigheterna i Malmberget, antingen genom att 

hyresvärden kräver att bli inlöst om typfall 2 föreligger, eller att de förvärvar fastigheter i 

förebyggande syfte för att underlätta den framtida verksamheten, typfall 3.88 Enbart genom 

att ett förvärv sker innebär det inte att rådande hyresförhållanden i fastigheten upphör. 

Huvudregeln om att fastighetsförvärv leder till att belastningar som är knutna till fastighe-
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 Se mer i avsnitt 4.3 
88 För hyresgästen blir det ingen skillnad vilket fall som blir aktuellt eftersom uppsägningsreglerna gäller oavsett. 
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ten faller bort urholkas av flertalet lagskrivna undantag.89 Exempelvis kvarstår ett hyresavtal 

om det är skriftligt samt att hyresgästen har tillträtt innan överlåtelsen.90 Ett annat undantag 

är om LKAB inför förvärvet känt till eller borde ha känt till hyresförhållandena.91 Att något 

av dessa scenarier skulle föreligga är inte så troligt, hyresförhållandet antas löpa vidare för 

hyresgästen och LKAB träder in i hyresvärdens roll som om någon försäljning aldrig har 

inträffat.92  

       LKAB har troligtvis inte något intresse av att driva hyresverksamhet i Malmberget 

någon längre period. Det är mer intressant för dem att utrymma husen så att gruvverksam-

heten kan fortgå. Men för att bryta ett hyresavtal krävs att en korrekt uppsägning sker. Vid 

uppsägning av ett hyresavtal gäller den tillsynes omvända utgångspunkten att hyresavtalet 

ska förlängas om inte sakliga skäl finns för uppsägningen93. Detta förfarande är en produkt 

av besittningsskyddet. Kravet på sakliga skäl har ansetts motiverat av sociala skäl för att 

hyresgäster ska kunna känna sig trygga i sitt boende och inte bli uppsagda pågrund av hy-

resvärdens subjektiva värderingar. 94 Det bör här observeras att vissa hyresförhållanden inte 

omfattas av besittningsskyddet. Exempelvis ett möblerat rum eller ett kortare andrahands-

kontrakt. Såsom nämndes i avgränsningen kommer dessa inte att behandlas vidare.95. 

       Hyresgästerna kan motsätta sig en uppsägning av LKAB, vilket är troligt med tanke på 

den osäkerhet de står inför. LKAB måste då hänskjuta ärendet till hyresnämnden för att 

uppsägningen inte ska bli ogilltig.96 I hyresnämnden sker först en prövning om hyresvärden 

har sagt upp hyresgästen grundat på sakliga skäl och sedan en intresseavvägning om upp-

sägningen är skälig. Hyresvärden måste finna ett sakligt skäl att basera sin uppsägning på. 

De sakliga skäl som hyresvärden kan åberopa för uppsägning finns i 12:46 uppräknat i tio 

punkter varav nio specifika och en generell. Dessa punkter har ansetts vara av sådan karak-

tär att de är så pass betydelsefulla och vanligt förekommande att de kan bryta besittnings-

skyddet.97 Det sakliga skäl som ligger närmst till hands för LKAB är rivning enligt 12 kap. 

46 § p. 3 jordabalken. När denna grund åberopas så prövas inte företagets ändamålsenlighet 

eller lämplighet med rivningen utan istället om det är skäligt att hyresförhållandet upphör.98 

I nästföljande avsnitt kommer skälighetsprövningen och dess innebörd att behandlas.

   

                                                           
89 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal. s.202. 
90 7 kap. 13 § Jordabalken 
91 7 kap. 14 § 1 st Jordabalken 
92 Grauers, Nyttjanderätt: hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt  s. 36 
93

 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal. s.223 
94 Se Prop 1974:150 s. 461 och Prop. 1968:91 bihang A s.34 & 40 
95 Se12 kap 45, 45 a § Jordabalken för de fall som inte berörs. 
96 Mer om att motsätta sig en uppsägning i avsnitt 4.4. 
97 Se prop. 1968:91 Bihang A s. 90. 
98

 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal. s.225 
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4.2.2  Skälighetsprövning  
 

 

Som nämndes ovan är det inte tillräckligt med att en saklig grund föreligger utan det krävs 

ytterligare att uppsägningen inte blir oskälig gentemot hyresgästen. Vid skälighetsbedöm-

ningen bedöms vem av hyresvärden eller hyresgästen som har mest intresse av att nyttja 

lägenheten.99 Har hyresgästen ett skyddsvärt intresse krävs det att hyresvärdens skäl har en 

viss vikt för att en uppsägning ska kunna ske.100 Som nämndes i problembeskrivningen är 

boendeproblematiken stor för hyresgästerna och de har därav ett stort intresse av att nyttja 

lägenheten. För att LKAB vid en sådan bedömning ska anses ha ett större intresse till lä-

genheten krävs att de med vissa åtgärder kan göra att hyresgästens minskar, exempelvis 

genom att erbjuda en ersättningslägenhet.  

       Hyresvärden förutsätts vid rivning ha ett sådant intresse till lägenheten att det bryter 

hyresgästens besittningsskydd.101 Om så inte skett hade hyresgäster kunnat hindra gamla 

och olämpliga fastigheter från att rivas, förhindrat ny bebyggelse, och hindrat en fastighets-

ägare från att bedriva rationell fastighetsförvaltning 102 Hyresnämnden prövar inte rivning-

ens lämplighet i sig utan istället huruvida en rivning ligger nära i tid samt en hyresgästs möj-

lighet att finna ett annat boende.103 Rivningsgrunden blir därför i parktiken näst intill en 

absolut uppsägningsgrund om rivningen ligger nära i tiden. Skälighetsbedömningen blir 

enligt min uppfattning därför mer att ses som ett medel för fastighetsägaren att agera för att 

underlätta för hyresgästen situation. För hyresgästerna i Malmberget är intresset till lägen-

heter stort med tanke på att den rådande bostadsbristen gör det svårt att finna ett annat 

boende. Vid en svår marknad kan man ställa ett högre ansvar på hyresvärden att agera än 

om den är enkel. 104  I dessa fall bör hyresvärden tillhandahålla en lägenhet som hyresgästen 

skäligen kan nöjas med för att det ska ses som skäligt.105 Hyresnämnden kan inte kräva att 

hyresvärden ska finna en lägenhet till hyresgästen då detta enbart är ett led i skälighetsbe-

dömningen.106 I Malmberget kan ersättningslägenheter komma att bli svåra att finna. Ut-

ifrån vad som nyss anförts om skälighetsbedömningen skulle följden kunna bli att en hy-

resgäst stoppar rivningen på grund av att en uppsägning vore oskälig. Detta torde inte vara 

möjligt eftersom att en rivning ska kunna ske. Samtidigt blir förhållandet det motsatta om 

                                                           
99 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. s.66 
100

Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. s. 66 
101 SOU 1966:44 s.160 
102 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal. s.228 f. 
103 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar s. 474, 475. 
104 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar s.475 
105Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar.474, SOU 1966:44 s.60 
106 Beckman, Jordabalken: en kommentar till JB och anslutande författningar.338. 
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en uppsägning går igenom även om en ersättningslägenhet ej går att finna, då accepteras en 

oskälighet mot hyresgästen. På så sätt blir situationen för hyresgästerna svår att hantera i 

skälighetsbedömningen.   

       En annan situation uppstår om hyresvärden kan skaffa en ersättningslägenhet, men att 

den blir för dyr för hyresgästen att tacka ja till. Att hyresgästen skäligen kan nöjas är det 

kravet som ställs på den erbjudna lägenheten. Innebörden av detta ska tolkas objektivt där 

flertalet aspekter vägs in såsom hyresgästens ålder, bostadens läge, läge i huset etc.107 En 

viktig aspekt för hyresgästen blir vilken hyra denne kan måsta acceptera för att objektivt 

skäligen kunna nöja sig med. En icke oväsentligt högre hyra har ansetts vara något som 

hyresgästen kan komma att behöva acceptera, dock ska hyran i sig inte överstiga bruksvär-

det för ersättningslägenheten.108 Hyrorna i nyproduktion som fastställts genom förhand-

lingar kan överstiga bruksvärdet då de anses skäliga, hyresgästen kan tvingas att tåla en så-

dan högre hyresnivå.109 Utifrån att begreppet skäligen kan nöjas ska tolkas objektivt kom-

mer ingen vikt att läggas vid hyresvärdens subjektiva uppfattning om vad som är att en för 

hög hyresnivå. Man kan här se det som att hyresvärden har uppfyllt sitt ansvar om denne 

kan erbjuda en nyproducerad lägenhet, om det inte finns möjlighet att finna en lägenhet 

som motsvarar den gamla lägenheten i standard och hyra. Följden kan då bli att hyresgästen 

om denne vill erhålla ett boende, kan komma att måsta acceptera en väsentligt högre hyra 

än den tidigare lägenheten om andra inte finns att tillgå.  

       Utifrån de omständigheter som råder i Malmberget blir skyddet i praktiken tandlöst 

eftersom någon egentlig skälighetsbedömning inte kan ske. I förarbetenas diskussion kring 

hyresvärdens ansvar vid uppsägning behandlas den situation när hyresmarknaden är svår, 

men utelämnar således situationen som kan komma att bli aktuell i Malmberget, nämligen 

att det ej finns någon ersättningslägenhet att tillgå. I de fall bostadsmarknaden är lättare har 

fler alternativ än ersättningslägenhet diskuterats såsom tillfälligt boende och ekonomisk 

ersättning. Jag anser därför inte att ersättningslägenhet är det enda alternativet för att upp-

sägningen ska bli skälig Skälighetsbedömningen borde därför utvidgas till att omfatta fler 

alternativ än att en ersättningslägenhet erbjuds, annars blir inte besittningsskyddet i dessa 

situationer inte värt något.   

       När jag rekommenderar en utvidgning av skälighetsbedömningens innehåll syftar jag 

inte till att åstadkomma att en hyresgäst ska kunna hindra en rivning, utan istället ge skälig-

hetsbedömning en effekt i praktiken genom att man underlättar för hyresgästen att flytta. 

                                                           
107 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar s.475, Beckman, Jordabalken: en kommentar till JB och anslutande författ-
ningar. 
108 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar. 475 
109 Se mer om hyra vid nyproduktion i avsnitt 4.3. 
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Som det är nu blir skälighetsprövningen tandlös och man förbiser hyresgästens intresse till 

om en svår bostadsbrist föreligger. En lösning kan vara att hyresvärden får utge en viss 

ersättning för att underlätta hyresgästens möjlighet att förvärva ett boende. Alternativt om 

hyresgästen står inför att bli bostadslös svara för hotell/vandrarhemskostnader/eller en 

evakueringslägenhet under en period. Om hyresgästen på så sätt ges ett alternativ anser jag 

att dennes intresse av lägenheten minskar. Svårare att hantera blir fallet då hyresgästen vis-

serligen har erbjudits en ersättningslägenhet men hyresgästen ej kan ta den pågrund av hög 

hyra, eller att hyran objektiv är väsentligt mycket högre. Besittningsskyddet blir inte heller i 

denna situation mycket värt om erbjudandet i praktiken endast blir av formell betydelse. 

Här anser jag också att ytterligare krav kan ställas på hyresvärden för att återfå en balans 

mellan parternas intresse av att nyttja lägenheten. Exempelvis kan en mindre kompensation 

utgå än då lägenheter saknas, men genom kompensation kan hyresgästen ges en möjlighet 

att flytta och kvarstanna i vart fall under en viss period.   

       Man bör ha i åtanke att det är LKAB som är anledningen till att fastighetsbeståndet 

rivs samtidigt som att de genom sitt dotterbolag bygger nya hyresfastigheter i området vars 

lägenheter kan kommer att erbjudas hyresgästerna. Utifrån detta anser jag att högre krav 

kan ställas på LKAB att agera som hyresvärd än vad man i vanliga fall hade kunnat göra på 

en privat/mindre hyresvärd vid skälighetsbedömningen. I de fall LKAB blir ny hyresvärd 

till hyresgästen kanske man kan se en lösning liknande vid hyreshöjningar, att hyran sakta 

höjs uppåt alternativt subventioneras under den fösta tiden/åren så att hyresgästen får en 

möjlighet att hantera den nya hyran eller söka sig ett nytt boende.   

       Syftet med skälighetsbedömningen baseras på besittningsskyddet. Om hyresnämnden 

inte börjar tillämpa skälighetsbedömningen på ett annat sätt föreligger enligt min uppfatt-

ning inget direkt skydd för hyresgästerna enligt hyreslagstiftningen. I det kommande avsnit-

tet kommer istället ett indirekt skydd att behandlas. 

 

4. 3  Skydd mot oskäliga hyror  

 
 

Utifrån rådande bostadsbrist i Malmberget hade det varit mycket gynnsamt för en hyres-

värd i området att dra nytta av bostadsbristen genom att bjuda ut lägenheter, såväl nypro-

ducerade som begagnade till högstbjudande. En sådan situation hade varit förödande då 

möjligheten att få tag i en ersättningslägenhet hade minskat för många av hyresgästerna. En 

hyresmarknad som innebär att enbart kapitalstarka personer har råd att hyra, kan ge stora 
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konsekvenser för hyresgästerna och samhället i stort.  Därav har lagstiftaren skapat instru-

ment som stoppar allt för höga hyresnivåer. 110  Den enskilde hyresgästen kan fortfarande 

uppfatta hyran som hög men det innebär det inte att hyran de facto är för högt satt. Detta 

avsnitt avser att behandla vad som är en tillåten hyresnivå och faktorerna bakom en sådan.  

       Hyresgästen kan redan efter att avtalet är ingånget eller under dess tid begära omför-

handling av hyran om denne anser att den är för hög.111 Kan hyresgästen och hyresvärden 

vid en sådan omförhandling inte komma överens ska hyran bestämmas till ett skäligt be-

lopp i hyresnämnden.112 Detta blir ett incitament för hyresvärden att redan från början er-

bjuda en skälig hyra.113 En skälig hyresnivå innebär att hyran inte är påtagligt högre än vad 

som är hyran för andra lägenheter som sett till bruksvärdet är att ses som likvärdiga. 114 Vad 

som innebär att något är påtagligt högre finns inte fastställt utan man får se till de speciella 

omständigheterna i fallet.115 För att lägenheterna ska bedömas som likvärdiga ska objekten i 

grova drag motsvara varandra, det görs en objektiv uppskattning utifrån en lägenhets olika 

kvalitéer såsom läge i fastighet, balkong, standard, ålder, hiss, tvättstuga etc.116   

       Hade det funnits begagnade lägenheter att tillgå i Malmberget hade hyresgästen förut-

satt att erbjuden lägenhet liknande den nuvarande i bruksvärde, fått en hyra som ungefärlig 

med sin nuvarande. Nu blir istället nyproduktion blir det troliga alternativet och då kan 

undantag ske från bruksvärdet.117 Hyresvärden har en möjlighet att tillsammans med en 

hyresgästorganisation sluta förhandlingsöverenskommelser om en hyra som är högre än 

bruksvärdet. Hyran de kommer fram till ska presumeras vara skälig i tio år framöver och 

kan därför inte omprövas.118 Detta är orsaken till att nyproducerade lägenheters hyresnivå 

är högre än begagnade. Tanken är att hyresvärdens kostnader för nybyggnationen ska beta-

las, samt att denne kan vara säker på att hyran inte kommer att förändras.119.  

       Skyddet mot hög hyressättning blir därför inte så stort för hyresgästerna i Malmberget i 

de fall de erbjuds en nyproducerad lägenhet. Erbjuds en begagnad hyresrätt kommer hyran 

att vara skälig i förhållande till lägenhetens standard. Man kan beskriva det som att 

skyddsmekanismen här stoppar att hyresvärdar utnyttjar bostadsbristen vid en hyressätt-

ning, men att problematiken med att nyproduktion innebär relativt höga hyror fortfarande 

består. 

                                                           
110 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal. 57 
111 12 kap 54 § Jordabalken 
112 12 kap 54, 55 § Jordabalken 
113 Björkdahl, Hyra av bostad och lokal.. 57 
114 12 kap 55 § Jordabalken 
115Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. s.97 
116 Bengtsson, Hager & Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. s.92 
117

 12 kap 55 c § Jordabalken 
118 12 kap 55 c § Jordabalken 
119 Prop. 2005/06:80 s.23 
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4.4 Motsätta sig en uppsägning 
 

Ett alternativ som inte är ett skydd, utan mer av en förhandlingsstrategi är att hyresgästen 

kan köpa sig tid i lägenheten genom att motsättas sig uppsägningen eller genom att vara 

passiv i hyresnämnden. På så sätt kanske hyresgästen kan pressa LKAB till att förhandla 

om frivilliga uppgörelser.  

       Motsätter sig en hyresgäst uppsägningen ska hyresgästen hänskjuta tvisten till hyres-

nämnden senast en månad efter att hyrestiden löpt ut, annars är uppsägningen utan verkan. 

120 Hyresgästen har under denna tid rätt att bo kvar i lägenheten till dessa att frågan är av-

gjord. 121. Hyresvärden kan visserligen redan vid uppsägningen hänskjuta tvisten till hyres-

nämnden för att spara tid, men hyresgästerna i Malmberget har till sin fördel de långa hand-

läggningstiderna som råder för hyresnämnden i Umeå. 122 Just denna hyresnämnd har de 

längsta handläggningstiderna i landet, 75% av ärendena handläggs inom ett år och resteran-

de 25% kan ta längre tid.123 En hyresvärd kan alltså räkna med uppemot ett år innan ären-

det tas upp i nämnden.  

       Väl i hyresnämnden kan hyresgästen orsaka fördröjningar om denne varken infinner 

sig eller på annat sätt anger sin ståndpunkt.124 En parts passivitet och icke infinnande i 

nämnd ska inte automatiskt ses som ett erkännande av de omständigheter som behandlas 

eller innebära att omständigheterna automatiskt tolkas på det mest oförmånliga sättet för 

parten.125 När själva uppsägningen prövas torde passivitet få mest effekt på uppsägnings-

grunder som baseras på bevisning, exempelvis att hyresgästen har misskött sina åtaganden. 

Vid rivning testas som ovan nämnts inte rivningens skälighet i sig, utan snarare huruvida 

den är nära i tid. Däremot måste hyresgästen ha delgivits vad som inkommit i ärendet och 

fått en möjlighet att yttra sig över detta.126 Det är även hyresvärden som har bevisbördan att 

en uppsägning har skett. I de fall hyresvärden har varit passiv och exempelvis inte löst ut 

ett rekommenderat brev med uppsägning kan det automatiskt inte leda till att hyresavtalet 

upphör.127  

       Att förhålla sig passiv vid själva hyresförhandlingen är kanske inte att rekommendera. 

                                                           
120 12 kap 49 § st1. Jordabalken. Hyresgästen saknar möjlighet att hänskjuta tvisten till hyresnämnden pågrund av att 
denne motsätter sig uppsägningen det är endast hyresvärden som är behörig till sådant. Se prop. 1983/84:137 s.132. 
121 12 kap 50 § Jordabalken 
122 Gällande hyresnämnden i Umeå har Norrbottens och Västerbottenslän som upptagningsområde. Uppgift hämtad från 
domstolsverkets hemsida.  
123 Års redovisning 2012 Sveriges domstolar s.60 
124 Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentar s.400 
125 RH 2010:42 
126 Se bla 17§ Förvaltningslagen 2§ delgivningslagen 
127 SÖH 264/1998 se även Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen: en kommentars.405 f. 
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För hyresgästerna kan det vara av vikt att vara på plats och föra en argumentation kring 

skälighetsbedömningens för att försöka övertyga hyresnämnden om att utvidga begreppet 

på sådant sätt som ovan diskuterats i avsnitt 4.2.2. Sammantaget finns det inte mycket 

skydd för hyresgästerna att tillgå. I det sista avsnittet i detta kapitel kommer skyddets om-

fattning att diskuteras. 

 

 

4.6  Utvärdering av rådande skydd  

 

Någon säker lösning på hyresgästernas problem att dels finna en ersättningslägenhet, dels 

att lägenheten har en hyresnivå som inte är betydligt högre, gick inte att finna i hyreslag-

stiftningen. Hyresgästen har ett skydd genom Europakonventionen om respekt för sitt 

hem, men verkar sakna verktyg i den svenska lagstiftningen för att kunna åtnjuta skyddet. 

       Den största möjligheten till skydd ser jag i skälighetsbedömningen vid uppsägning på 

grund av rivning. Detta förutsatt att hyresnämnden väljer att fylla skälighetsbedömningen 

med fler andra faktorer än tidigare. Finns inga ersättningslägenheter att erbjuda ska detta 

inte innebära att intresseavvägningen blir tandlös. Likaså ska inte heller hyresvärdens ansvar 

vara uppfyllt om denne endast kan erbjuda lägenheter med en hyra som gör det omöjligt 

för hyresvärden att tacka ja då den är objektivt väsentligt högre. Om inte någon annan 

form av kompensation eller åtgärd för att hjälpa hyresgästen finns, kan situationen upp-

komma att denna blir uppsagd utan möjlighet att finna ett nytt boende. Leder detta till en 

situation där hyresgästen inte kan finna ett nytt boende på grund av bostadsmarknaden och 

riskerar istället att bli hemlös eller måsta kvarstanna i området finns det risk att Sverige inte 

har ansetts uppfylla sin positiva skyldighet då hyresgästen inte har givits några redskap att ta 

sig från området. Om så är kan artikel 8 i Europakonventionen ansets vara kränkt.  
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5.  Bostadsrättsinnehavares situation  

5.1  Problembeskrivning 

 

Fastighetsägarnas och bostadsrättsinnehavarnas situation påminner om varandra. De har 

båda förvärvat av sitt boende mot en ersättning och erhåller båda skydd för ägandeätten 

och skydd för hemmet.128 Nu drabbas de av olägenheter från malmbrytningen och ersätt-

ningen för deras egendom kommer därav att spela en stor roll för deras möjlighet att för-

värva ett annat boende. Stora skillnader uppkommer dock mellan dessa ägandeformer när 

det rör sig om markåtkomst enlig typfall 2. Hade det rört sig om en expropriation dvs. typ-

fall 1 hade en bostadsrättsägare på samma sätt som en fastighetsägare ansetts som sakägare 

och därigenom varit berättigad en ersättning.129 Men då typfall 2 är mest trolig för markåt-

komst i Malmberget aktualiseras minerallagen. Varav endast fastighetsägaren kan begära att få 

sin fastighet inlöst och erhålla ersättning.130 För bostadsrättsinnehavaren blir följden att det 

är bostadsrättsföreningen som kommer erhålla ersättningen och att medlemmarna sedan 

kommer att få dela på denna. En risk finns att ersättningen för fastigheten inte motsvarar 

den sammanlagda ersättningen för de separata bostadsrätterna. Frågor som uppstår blir hur 

ersättningen ska fördelas mellan medlemmarna i bostadsrättsföreningen, Vad händer med 

bostadsrättsföreningen om huset säljs och vad händer med själva bostadsrätten .  

 

5.2  Förvärv och ersättning 

5.2.1  Ersättning enligt marknadsvärdet 

 

En bostadsrättsinnehavare är till skillnad från en villaägare inte direkt ägare till sin bostad. 

Istället föreligger ett indirekt ägande där bostadsrättsföreningen är ägaren av själva fastighe-

ten och bostadsrättsinnehavaren har ingått ett avtal med bostadsrättsföreningen om att 

nyttja en bestämd del.131 Avtalet avser enbart förhållandet mellan dessa parter varav avtalet 

upphör om försäljning sker.132 Bostadsrättsföreningen som har tagit betalt för en rätt att 

nyttja lägenheten blir därav ersättningsskyldig till bostadsrättsinnehavaren. Ersättningen ska 

utgå till ett skäligt belopp, vilket beräknas enligt 4 kap. 8 § bostadsrättslagen.133 Med ett 

                                                           
128 Se kapitel 2 om skydd enligt regeringsformen 2 kap 15 5 samt europakonventionen 
129 Se avsnitt 2.3.2 
130 1 kap 2,3 5 § expropriationslagen 
131 Victorin & Flodin, Bostadsrätt: med en översikt över kooperativ hyresrätt s.17 

132 Julius, Nilsson Hjorth, & Uggla Bostadsrättslagen: ombildningslagen, omregistreringslagen en kommentar s. 259 

133 Julius, Nilsson Hjorth, & Uggla Bostadsrättslagen: ombildningslagen, omregistreringslagen en kommentar s. 259 
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skäligt belopp menas marknadsvärdet om inte annat är föreskrivet i föreningens stadgar.134 

Vägledning för att avgöra marknadsvärdet på bostadsrätter kan hämtas i det belopp som 

motsvarar insatsen för bostadsrätten om bostadsrättsinnehavarens upplåtelse av bostadsrät-

ten ligger nära i tid.135   

       Man kan alltså här se två ersättningsförlopp vid en inlösen av en bostadsrättsfastighet 

enlig typfall 2. Först erhåller bostadsrättsföreningen en ersättning vid förvärvet baserat på 

marknadsvärdet för fastigheten. Marknadsvärdet för själva fastigheten ska som ovan redo-

gjorts i kapitel 3 bestämmas utifrån värderingsmetoder och eventuellt justeras genom influ-

ensregeln. Föreningen ska sedan i sin tur betala ersättning till bostadsrättsinnehavaren för 

att dennes rätt upphör. Det som skapar en osäkerhet för bostadsrättsinnehavarna är vad 

marknadsvärdet för fastigheten uppgår till. Som nämnts i kapitel 3 föreligger osäkerhet 

kring fastighetsvärderingen pågrund av att gruvindustrin har påverkat bostadsmarknaden. 

Det finns därav en risk att fastighetens värde kan vara lägre än det sammanlagda mark-

nadsvärdet. Detta kan leda till att bostadsrättsinnehavaren inte får ut en ersättning motsva-

rande marknadsvärdet på bostadsrätten och istället får en oprioriterad fodring till förening-

en.   

 

 

5.2.2  Följden av en likvidation  

 

Det som ovan nämndes om ersättning till bostadsrättsinnehavaren för dennes bostadsrätt 

kan komma att undanröjas om en likvidation ske. Inträffar sådan inom tre månader från 

det att ersättningen har bestämts, ska istället regleringen om skifte av bostadsrättsföreni-

gens tillgångar tillämpas.136   

       En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att i föreningens 

hus upplåta bostadsrätt.137 Löser fastigheten in till LKAB försvinner ändamålet med att 

upplåta bostadsrätt, då det inte längre finns någon fastighet att upplåta en bostad i. När en 

bostadsrättsförening bildas ska bostadsrättsföreningen bl.a. för att kunna registrera sig som 

en bostadsrättsförening anta stadgarna, i dessa föreskrivs ändamålet med verksamheten.138 

På så sätt kan man säga att bostadsrättsföreningen inte längre uppfyller det ändamål med 

                                                           
134 Prop. 1971:12 s. 103, se även Julius, Nilsson Hjorth, & Uggla Bostadsrättslagen: ombildningslagen, omregistreringslagen en 

kommentar s. 111 
135 Prop. 1971:12 s. 103 
136 Julius, Nilsson Hjorth, & Uggla Bostadsrättslagen: ombildningslagen, omregistreringslagen en kommentar s. 259 
137 1 kap 1 § Bostadsrättslagen 
138 1 kap 2 § och 9kap. 5 § Bostadsrättslagen 
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verksamheten som togs in i stadgarna vid bildandet av bostadsrättsföreningen dvs. upplåta 

bostadsrätt till sina medlemmar. Att inte längre uppfylla det krav som uppställs vid registre-

ring är en grund för tvångslikvidation enligt 11 kap. 4 § p.4 Föreningslagen. Anledningen 

till att tvångslikvidation sker vid dessa tillfällen är för att upprätthålla de krav som uppställs 

vid registrering.139 Om så inte sker hade det varit möjligt för en förening att efter registre-

ringen ändra sin verksamhet vilket hade gjort att kraven för att få registrerats blivit verk-

ningslösa.  

       Rätten ska besluta om att bostadsrättsföreningen träder i likvidation om verksamheten 

inte längre uppfyller kraven för registrering .140 Följden av att ett sådant beslut sker inom tre 

månader från det att ersättningen bestämts, blir att alla skulder först ska betalas innan ett 

eventuellt överskott kan fördelas mellan medlemmarna i bostadsrättsföreningen.141 Bo-

stadsrättsinnehavarens ersättnings blir då beroende av bostadsrättsföreningens ekonomi. Är 

fastigheten är högt belånad finns risk att ersättningsbeloppet vid inlösen inte kommer att 

täcka bostadsrättsföreningens skulder. I det fall ett överskott uppkommer ska det fördelas 

utifrån stadgarna.142 Resultatet av att likvidationsreglerna träder in blir att om bostadsrätts-

föreningen har skulder så kommer ersättningen att bli mindre än om en kompensation som 

ersatte marknadsvärdet hade skett. I värsta fall kan bostadsrättsinnehavaren bli utan kom-

pensation. 

 

5.2.3  Bostadsrättsinnehavarens ställning efter förvärvet 

 

Bostadsrättslagen saknar bestämmelse om vad som händer med bostadsrätten vid en ex-

propriering eller annan tvångsmässig markåtkomst, istället får man söka sig till de lagar som 

reglerar dessa förfaranden.143 Minerallagen behandlar inte vad som händer med bostadsrätt-

sinnen eller hänvisar till annan lagstiftning hur de ska behandlas. Därav drar jag slutsatsen 

att bostadsrättsinnehavarens rätt ska behandlas såsom en vanlig försäljning av en fastighet 

med bostadsrätter.   

       Vid en försäljning av fastigheten blir en bostadsrättsinnehavaren istället hyresgäst till 

den nya ägaren.144 Resultatet blir alltså det samma som när LKAB köper en hyresfastighet. 

Det är mot samma bestämmelse i jordabalken 7 kap. 12 § som regleringen i bostadsrättsla-

                                                           
139 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s.349 
140 11 kap 4 § Föreningslagen 
141 Hemström, Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar s. 138 
142 2 kap 2 § Föreningslagen 
143 Julius, Nilsson Hjorth, & Uggla Bostadsrättslagen: ombildningslagen, omregistreringslagen en kommentar s. 259 
144 7 kap 33 § st 2 Bostadsrättslagen 
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gen ska läsas.145 Genom att bostadsrättsinnehavaren blir hyresgäst sätts denne i samma 

ställning som en ursprunglig hyresgäst. Detta innebär att om LKAB vill bli av med hyres-

gästerna i fastigheten måste en korrekt uppsägning ske och sedan en intresseavvägning om 

uppsägningen är att ses som skälig.  

 

 

5.3  Utvärdering av rådande skydd 

 

I regeringsformen sägs att vars och ens egendom är tryggad. Minerallagen ger endast ett direkt 

skydd till föreningen för ersättning, men inte till bostadsrättsinnehavaren. Gör man en 

tolkning enligt ordalydelsen får man uppfattningen att båda är ersättningsberättigade. Man 

hade då kunnat hävda att det finns en lucka i minerallagen då enbart ersättning utgår till 

bostadsrättsföreningen. Jag föreslår därav att regeringsformen ska tolkas extensivt så att 

bostadsrättsföreningen ska vara den ersättningsberättigade, och att bostadsrättsinnehavaren 

genom reglering i föreningslagen/bostadsrättslagen har en möjlighet att erhålla ersättning i 

andra hand genom en fördelning.  

      Ett skydd för bostadsrättsinnehavarnas egendom föreligger, men dess omfattning kan 

påverkas av ett flertal faktorer. Såsom att marknadsvärdet för fastigheten baserar ersätt-

ningen, vilka fördelningsregler som finns i stadgarna samt om en likvidation inträffar vilka 

skulder bostadsrättföreningen har. Bostadsrättsinnehavaren kan sättas i en situation att 

denne fråntas sin egendom och inte kan erhålla en rimlig ersättning på grund av att mark-

nadsvärdet ger en för liten summa för alla medlemmar i bostadsrättsföreningen att dela på, 

eller i de fall likvidationsreglerna aktualiseras, inget överskott finns att fördela. I dessa fall 

anser jag att förfarandet kan vara oproportionerligt och att äganderätten enligt Europakon-

ventionen har kränkts.   

       Bostadsrättsinnehavaren kan om det vill sig illa drabbas av alla tre boendeformernas 

nackdelar. Ett skräckscenario som kan uppstå för bostadsrättsinnehavaren är följande; Er-

sättningen för fastigheten sätts lågt på grund av marknadsvärdet, vilket leder till att det blir 

en mindre summa pengar att fördela bland föreningsmedlemmarna. Ännu värre blir det om 

föreningen likvideras och är skuldsatt. I sådant fall kan ersättningen inte utgå över huvud-

taget. Har bostadsrättsinnehavaren lån på sin bostad är det inte säkert att denne kan lösa 

lånet med ersättningen och riskerar därav att vara skuldsatt för en lägenhet denne inte läng-

                                                           
145

 Se Nilsson, Hjort & Uggla, Bostadsrättslagen (24 jan. 2013, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 33 §. under rubriken 03 

Hyresavtal när bostadsrätten upphör 
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re äger. Slutligen kan bostadsrättsinnehavaren, numera hyresgästen, komma att tvingas flyt-

ta om LKAB säger upp kontraktet med hänvisning till rivning. Det är då inte säkert att 

hyresgästen erbjuds en lägenhet, alternativt erbjuds en med en mycket hög månadskostnad. 

Det kan då bli problematiskt för en skuldsatt bostadsrättsinnehavare att få råd att förvärva 

ett annat boende.   

       Utifrån detta kan man säga att bostadsrättsinnehavarna kan få det sämsta skyddet av 

alla boendeformer, då det råder stor osäkerhet kring ersättningen och dess omfattning. 

Skyddet för äganderätten enligt Europakonventionen kan i de värsta fallen komma att 

kränkas. Visserligen är inte ersättningen ett krav i sig men det är en väsentligt för att uppnå 

proportionalitet vid en inskränkning. Lika så kan respekten för hemmet enligt artikel 8 

komma att inskränkas om bostadsrättsinnehavare på samma sätt om hyresgäster inte kan 

garanteras ett boende vid uppsägning. Sammanfattningsvis så kan skyddet för bostadsrätts-

innehavaren vara svagt om fel omständigheter föreligger. 
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6.  Sammanfattning och avslutande reflektioner 

6.1  Utvärdering av skyddet för de olika boendeformerna 

 

Syfte med denna framställning var att utreda vilka problem som föreligger för de olika bo-

endeformerna och om det rådande skyddet är tillräckligt. Gemsamma problem för alla tre 

boendeformerna är om och i sådant fall i vilken omfattning de kommer att kompenseras på 

grund av flytten, samt vart de ska ta vägen efter att deras boende löses in. Skydd föreligger 

genom Europakonventionen och i svensk lagstiftning för alla tre boendeformer. Men i 

praktiken visar sig skyddet vara osäkert då det blir väldigt beroende av omständigheterna 

som föreligger. På så sätt är det svårt att bedöma skyddets omfattning då det under goda 

förhållanden på bostadsmarknaden föreligger ett skydd för alla tre boendeformerna, men 

om det inte råder sådana goda förhållanden kan skyddets omfattning ifrågasättas. I Malm-

berget finns därav risk för att skyddets omfattning kommer att bli otillräckligt med tanke på 

de speciella omständigheter som föreligger.  

       För att inte stöta sig mot skyddet för respekt för hemmet eller äganderätten enligt Eu-

ropakonventionen måste proportionalitet föreligga. I svensk lagstiftning finns verktyg för 

att skydda den enskilde vid samhällsomvandlingar genom minerallagen, expropriationslagen 

och hyreslagen. Men vid tillämpningen av kan luckor uppstå i skyddet där resultatet för den 

enskilde innevånaren kan bli oproportionerligt i förhållande till inskränkningen.  

       En av anledningarna till dessa luckor är att marknadsvärdet ska basera ersättningen för 

fastighetsägaren (detta påverkar även bostadsrättsinnehavren). Ett osäkert marknadsvärde 

kan leda till en ersättning som blir för låg för att anses som proportionerlig i förhållande till 

inskränkningen i äganderätten. För att undvika sådana anser jag att man ska använda sig av 

produktionskostnadsmetoden istället för ortprismetoden det kan leda till ett högre mark-

nadsvärde. En annan lucka berör skälighetsbedömningen vid uppsägning av hyresförhål-

landen. Om man inte utvidgar innehållet i skälighetsbedömningen kan hyresgäster (och 

bostadsrättsinnehavare som blir hyresgäster) sägas upp utan att erbjudas en ersättningslä-

genhet eller kompensation för att finna en annan bostad i ett område där svår bostadsbrist 

kan komma att föreligga. Jag anser att en sådan utvidgning ska ske där ersättningslägenhet 

inte blir det enda alternativet särskilt eftersom det i praktiken blir tandlöst om sådana inte 

går att erhålla.  

        Om fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare sätts i den positionen att 

de fråntas deras hem utan att ges en möjlighet att finna annan eller ersättning så att de kan 

finansiera ett annat boende kan de bli låsta till ett område som kan komma att utgöra en 
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risk för deras hälsa. I sådan fall finns risk för att Sverige inte har gjort tillräckligt för att 

hjälpa dom och därigenom kan strida mot skyddet för respekten mot hemmet i artikel 8 

Europakonventionen.  

        Vissa problem kan föreligga utan att de är så pass alvarliga att de strider mot Europa-

konventionen. För fastighetsägarna kan en ersättning på lagligt sätt utgå som inte motsvarar 

kostnaden att uppföra ett hus i nyproduktion eller förvärva ett likvärdigt boende på annan 

ort denne får då stå en kostnad för mellanskillnaden. Bostadsrättsinnehavarna kan drabbas av 

en låg ersättning för sin bostadsrätt om fastighetens inlösen inte motsvarar vad de separata 

bostadsrätterna är värda och hyresgästerna kan komma att måste acceptera en betydligt högre 

hyra för att inte bli bostadslösa. Dessa effekter kan leda till stora konsekvenser för den en-

skilde och därav finns mer att önska av den svenska lagstiftningen. 

 

 

6.2 Avslutande reflektioner 

 

Så som den svenska minerallagen är utformad i dag ger den enligt min åsikt inget effektivt 

skydd för de bosatta då den präglas av allt för stor osäkerhet. Malmberget är väldigt utsatt 

av gruvindustrin vilket leder till att de personer som bor där kan drabbas av ett svagare 

skydd jämfört med om de hade bott i ett vanligt samhälle, där ett marknadsvärde är lättare 

att fastställa och att det råder en fungerande bostadsmarknad. LKAB kan frivilligt förhand-

la med de bosatta i området och på så sätt utge en högre ersättning än vad som stadgats i 

lag. Frivilliga förhandlingar är ett bra steg på vägen, men sådana avtal gäller enbart mellan 

LKAB och den enskilde fastighetsägaren. Vilket inte utgör någon garanti för resterande 

fastighetsägare eller att om en likande situationen uppstår, att det företaget kommer att vara 

villiga att förhandla.   

       En önskvärd förändring är att man istället för att fokusera på marknadsvärdet vid des-

sa speciella omständigheter, knyter an till principen om att en drabbad ska vara skadelös 

efter expropriationen. Tanken bakom det nuvarande regelsystemet är att en person inte ska 

få mer i ersättning än vid en försäljning marknaden. Men detta slår i vissa fall fel och 

LKAB kan på ett sådant sätt köpa hus till ett underpris, då de själva har orsakat värde-

minskningen.  

        Man skulle kunna tänka sig att man strikt utgår från principen om att den enskilde ska 

sättas i samma ekonomiska situation som om en expropriation ej skett. På så sätt torde en 
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drabbad få ett likvärdigt boende och man hade på så sätt sluppit undan problematiken med 

marknadsvärden som inte motsvarar anskaffningskostnader. Men nackdelen med en allt för 

generös ersättning kan vara att markåtkomst blir för dyrt.   

       Ett sätt att stärka fastighetsägarens ställning är att en högre ersättning utgår vid mark-

åtkomst/expropriation pågrund av gruvindustrin men att den inte nödvändigtvis behöver 

motsvara kostnaden för en ersättningsbostad. LKAB och andra gruvföretag är privata aktö-

rer som går med stor vinst. Därav anser jag att motiveringen om risken att förlora ett vik-

tigt samhällsintresse om markåtkomst skulle bli för kostsamt enligt min uppfattning inte 

lika stark i dessa situationer. Ur de bosattas perspektiv tror jag det skulle uppleva en större 

form av rättvisa om de kunde bli inlösta på ett sådant sätt att det inte går minus på åtgär-

den. Detta tror jag kan leda till smidigare förfaranden i framtiden vid markåtkomst. En 

särskild mineralersättning kan visserligen utgå till fastighetsägaren per år men denna avser 

mer att kompensera fastighetsägaren för att ett företag bryter mineraler på dennes mark 

och inte för ersättningen vid expropriation eller markåtkomst.146   

       LKAB och Malmberget är på många sätt beroende av varandra. Den ene skapar jobb 

och framtidsförhoppningar medan den andre möjliggör verksamheten genom att bistå 

mark och arbetskraft. Dessa parter har kunnat leva i samexistens med varandra fram till 

idag då samhället kommer att måsta flytta till följd av gruvindustrin.   

       Klart är att för samhället i stort är det viktigt att mark kan tas i anspråk för att kunna 

genomföra betydelsefulla samhällsbyggnadsprojekt. Och att dessa inte ska kunna gå förlo-

rade på grund av att enskilda fastighetsägare vägrar eller att kostnaderna blir för höga. Men 

för att befolkningen inte ska tappa förtroendet för instituten markåtkomst och expropria-

tion måste en rimlig balans föreligga mellan parternas intressen. LKAB har möjlighet att på 

ett lagligt sätt kunna köpa fastigheter billigt på bekostnad av befolkningen. Detta är ett re-

sultat som sticker i ögonen på de flesta, då LKAB både är anledningen till flytten och det 

försämrade marknadsvärdet. För de bosatta kan samhällsomvandlingen därav leda till stora 

social och ekonomiska konsekvenser. Personer med dålig ekonomi kan tvingas söka bi-

stånd för att klara sig.    

       I dagsläget skapas för många luckor i lagstiftningen vid dessa speciella situationer, åt de 

stora företagens fördel och på bekostnad av den enskilde individen, jag önskar därför en 

större klarhet i lagstiftningen. Hur man ska hantera likande samhällsomvandlingar i framti-

den är oklart men man kan bara hoppas att situationen i Malmberget blir en väckarklocka 

för lagstiftaren.    

                                                           
146

 7 kap 7 § Minerallagen 
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http://www.nsd.se/nyheter/3-000-maste-flytta-fran-malmberget-5450500.aspx
http://www.hyresnamnden.se/Om-Hyresnamnden/Var-finns-hyresnamnden/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lkab-bor-betala-for-nya-bostader_7728400.svd
http://zeteo.nj.se.ezproxy.its.uu.se/docview?state=62828
http://www.lkab.com/sv/om-oss/
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Sveriges domstols årsredovisning 2012 , utgiven 2012-02-27, (20140124). 

http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Verksamhetsstyrning/Arsredovisning/  

Samarbetsavtal, Gällivare kommun 2012-10-24 (20140124). 

http://www.gallivare.se/PageFiles/7487/Avtal%20Gve%20kom%20och%20LKAB.pdf 

Samhällsomvandling; LKAB,(20140124) 

http://www.lkab.com/sv/Framtid/Samhallsomvandling/  

 

Tiden lider och hyresgästerna med den, Sveriges Radio 2012-08-22 (2014-01-24) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5623629 
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