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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den 11 mars 2011 utbröt en jordbävning i havet utanför Japan. Jordbävningen 

orsakade en tsunami som med full kraft slog in över landets östra kust. 

Effekterna blev ödesdigra, inte bara ur ett humanistiskt och ekonomiskt 

perspektiv, utan även ur ett miljömässigt sådant. Bl.a. kom den våldsamma 

tsunamin att orsaka härdsmältor i flera av reaktorerna i kärnkraftverket 

Fukushima Daiichi, beläget ungefär tjugo mil norr om Tokyo. Till följd av detta 

utsattes människor i kärnkraftverkets närhet för höga doser strålning och ett 

större landområde runt kraftverket blev så pass kontaminerat att det troligtvis 

kommer vara obeboeligt i flera decennier framöver. 1  Trettiotvå år efter 

kärnkraftsolyckan i Harrisburg, och tjugofem år efter Tjernobyl, var en 

radioaktiv katastrof återigen ett faktum. 

I Tyskland, tusentals kilometer från Fukushima, höjdes nu kritiska röster om 

den nationella kärnkraftens framtid. Om en allvarlig kärnkraftsolycka kunde ske i 

ett så tekniskt utvecklat land som Japan, varför skulle det då inte kunna ske i 

Tyskland?2 Efter att frågan debatterats och den folkliga opinionen inhämtats kom 

så till slut lagstiftarens beslut: det tidigare beslutet att minska kärnkraften i 

landet3 konkretiserades till en fullskalig kärnkraftsavveckling med 2022 som 

sista avvecklingsår. Medan flertalet reaktorer tills vidare fick fortsätta i drift, 

stängdes åtta ner permanent med omedelbar verkan.4  

Än har emellertid inte sista ordet sagts i frågan. Lagstiftarens 

avvecklingsbeslut har nämligen ifrågasatts rättsligt av de berörda kraftbolagen. 

                                            
1 Kärnkraftskrisen i Fukushima, Greenpeace, februari 2013.  
2 Winter, G., The Rise and Fall of Nuclear Energy Use in Germany: Processes, Explanations and the Role 
of Law, (2003 I), s. 100.  
3 Redan år 2002 beslöt lagstiftaren att landets kärnkraft skulle avvecklas. Mer om detta under avsnitt 
3.2.1. 
4 Winter, G., (2013 I), s. 100f.  
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Medan två tyska bolag, E.ON och RWE, bestrider kärnkraftslagstiftningens 

grundlagsenlighet inför landets författningsdomstol, Bundesverfassungsgericht 

(BverfG), har svenska Vattenfall stämt Tyskland inför en internationell 

skiljedomstol.5 Anledningen till detta är att den tyska lagstiftaren avser avveckla 

kärnkraften helt utan ersättning till berörda kraftbolag.6  

Vad avser den rättsliga processen i BverfG ifrågasätts främst 

avvecklingsbeslutets överenstämmelse med egendomsskyddet i art. 14 i den 

tyska konstitutionen, Grundgesetz (GG). 7 De tyska bolagen menar bl.a. att 

avvecklingsbeslutet utgör expropriation och att de därigenom är berättigade till 

full ersättning för den förlust som uppstår till följd av avvecklingen.8 

Vattenfall, som ett utländskt bolag, ifrågasätter inte avvecklingsbeslutets 

överensstämmelse med den tyska konstitutionen. Istället menar Vattenfall att 

avvecklingsbeslutet, genom att inte tillerkänna bolaget någon ersättning, strider 

mot det internationella investeringstraktatet Energy Charter Treaty.9 Till följd av 

detta förs Vattenfalls ersättningskrav genom ett skiljeförfarande inför 

internationell skiljedomstol.  

Att avvecklingsbeslutet har bemötts på detta sätt av de inblandade 

kraftbolagen är inte särskilt förvånande. Generellt torde betänkligheterna vid 

större ingrepp i enskildas äganderätt bli mindre ju mer ersättning som lämnas, 

och i det här fallet utgår ju ingen ersättning alls. De ekonomiska konsekvenserna 

för kraftbolagen riskerar därför att bli mycket omfattande. Exempelvis anser sig 

Vattenfall ha drabbats av en förlust på 10,5 miljarder kronor till följd av 

avvecklingsbeslutet.10 

Det tyska avvecklingsbeslutet visar på en tydlig konflikt mellan två rättsliga 

intressen: å ena sidan vikten av att effektivt kunna ställa moderna miljökrav som 

verkar för en hållbar utveckling i allmänhetens intresse, å andra sidan den 
                                            
5 Winter, G., (2013 I), s. 117.  
6 Bernasconi-Osterwalder, N., och Tamara Hoffman, R., The German Nuclear Phase-Out Put to the Test 
in International Investment Arbitration? Background To The New Dispute Vattenfall v. Germany (II), 
(2012) , s. 9.  
7 Bernasconi-Osterwalder, N., och Tamara Hoffman, R., (2012), s. 5.  
8 Winter, G., (2013 I), s. 117. 
9 Bernasconi-Osterwalder, N., och Tamara Hoffman, R., (2012), s. 3. 
10 Vattenfall årsredovisning 2011, s. 1. 
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enskildes intresse av att åtnjuta ett acceptabelt egendomsskydd fredat från allt för 

ingripande åtgärder från statens sida.11 Det är denna ”spänning” som utgör 

utgångspunkten för den här uppsatsen.  

 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

 
Mot den ovan angivna bakgrunden är syftet med den här uppsatsen att undersöka 

hur långt rätten till ersättning sträcker sig vid intrång i enskildas egendomsskydd. 

Då intrång i egendomsskydd kan ske på ett närmast oändligt antal sätt avgränsas 

uppsatsen mot de ersättningsrättsliga frågor som uppstår vid inskränkningar 

(återkallelse eller begränsningar) av tillstånd till kärnteknisk verksamhet. Med 

”kärnteknisk verksamhet” avses i den här uppsatsen drift av en kärnteknisk 

anläggning för produktion av el.12 Flera av de resonemang som förs i uppsatsen 

kan dock appliceras på ingrepp i tillståndspliktig verksamhet i stort.  

Ett förtydligande är här på sin plats: jag avser inte att försöka förutspå 

utgången i de rättsliga processer som handläggs i BverfG och i internationell 

skiljedomstol. Anledningen till detta är främst att stämningsansökningarna inte är 

offentliga varför det vore vanskligt att försöka förutspå kraftbolagens 

argumentation. 13 Istället kommer den tyska kärnkraftsavvecklingen fylla 

funktionen som en kontextmässig utgångspunkt för uppsatsens disposition och 

diskussion.  

En fråga som här ska försöka besvaras är om det finns indikationer på att de 

rättsliga attityderna till ersättning vid ingrepp i tillstånd till kärnteknisk 

verksamhet på något sätt skiljer sig mellan tysk och svensk rätt. Till följd av 

detta kommer delar av det tyska och svenska egendomsskyddet att jämföras.  

                                            
11 Det kan givetvis diskuteras om en kärnkraftsavveckling objektivt sett ligger i allmänhetens intresse eller 
inte. Jag kommer dock inte göra något ställningstagande i frågan i denna uppsats. 
12 I svensk rätt finns en legaldefinition av begreppet i 1 § Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.  
13 Winter, G., (2013 I), s. 117.  
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Den andra frågan att besvara är hur långt rätten till ersättning sträcker sig 

enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR). Eller med andra ord – vad är det som utlöser 

rätten till ersättning enligt Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen)? Anledningen till varför en sådan undersökning är intressant 

är att konventionen är bindande för både Sverige och Tyskland.14 Konventionens 

regler kan sägas utgöra en form av ”minimiregler” som fördragsstaterna åtagit sig 

att följa med risk att annars dras inför rätta i Europadomstolen. Det är därför inte 

otänkbart att de tyska kraftbolagen även kommer åberopa konventionen inför 

BVerfG. Med denna utredning ämnar jag därför utreda hur långtgående 

konventionens egendomsskydd är vid ingrepp i befintliga verksamhetstillstånd.  

Vilka ersättningsregler som gäller enligt Energy Charter Treaty kommer dock 

inte behandlas i uppsatsen. Anledningen till detta är främst att den rättsliga 

spänningen mellan dels lagstiftarens behov av att kunna ställa effektiva 

miljökrav, dels den enskildes intresse av att ha ett grundläggande 

egendomsskydd inte lika tydligt framgår i Energy Charter Treaty som i svensk 

och tysk konstitutionell rätt samt i EKMR. Allmänhetens intressen framgår helt 

enkelt mer periferiärt i Energy Charter Treaty än i de övriga nämnda 

rättsordningarna. 15  Även av utrymmesskäl har jag valt att lämna denna 

diskussion utanför uppsatsen. 

Då uppsatsen är avgränsad mot ersättningsrättsliga frågor kommer inte heller 

själva tillståndsprocessen för kärnteknisk verksamhet behandlas.  

 

 

  

                                            
14 Se art. 1 EKMR samt Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, (2012), s. 20. 
15 Bernasconi-Osterwalder, N., och Tamara Hoffman, R., (2012), s. 5. 
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1.3 Metod 
 

Valet av uppsatsämne passade väl ihop med den uppsatspraktik jag genomförde 

på Vattenfall under uppsatsperiodens första nio veckor. Som nämnts i 

inledningen är företaget direkt berörda av det tyska avvecklingsbeslutet (även om 

deras stämningsansökan tar utgångspunkt i internationell investeringsrätt).  

För uppsatsens utformande har klassisk rättsdogmatisk metod valts. Med detta 

menar jag att jag i regel utgått från rättskällor som lag- och konventionstext, 

praxis, förarbeten samt doktrin. Därtill har jag även i mindre utsträckning 

konsulterat artiklar på Internet; detta för att få en djupare förståelse för den tyska 

kärnkraftsavvecklingen.  

När det gäller avsnittet om tysk rätt har jag uteslutande utgått från doktrin och 

artiklar på engelska. Anledningen till detta är att mina språkkunskaper i det tyska 

språket är begränsade varför studier på originalspråk hade varit mycket 

betungande. Antalet källor har till följd av detta blivit begränsade då jag inte 

kunnat undersöka rättskällor som förarbeten eller praxis. Avsnittet om tysk rätt 

ska därför inte ses som en heltäckande beskrivning av det tyska 

egendomsskyddet; istället är det min mening att lyfta fram några av de eventuella 

skillnader som finns i det tyska egendomsskyddet jämfört med det svenska.  

 

 

1.4 Disposition  
 

Uppsatsen inleds (kapitel 2) med en kort introduktion till den rättsliga 

spänningen mellan nationella organs vilja att ställa effektiva miljökrav på 

verksamheter som på ett eller annat sätt kan inverka menligt på miljön och den 

enskildes behov av ett varaktigt verksamhetstillstånd, skyddad från allt för 

betungande inskränkningar. Här kommer bl.a. begreppet ”hållbar utveckling” 

beskrivas kortfattat. Även mer allmänt diskuteras här vad ett tillstånd är och vad 
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det innebär för en tillståndshavare. Denna diskussion utgår främst från ett svenskt 

perspektiv.16 

I efterföljande kapitel går jag in på den för uppsatsen mest relevanta frågan, 

nämligen hur långt rätten till ersättning sträcker sig vid ingrepp i tillstånd till 

kärnteknisk verksamhet. Avsnittet delas upp i tre delar.  

Del ett behandlar ersättningsrätten enligt tysk rätt. Här kommer inledningsvis 

den tyska kärnkraftsavvecklingen beskrivas i korta drag. Därefter går jag igenom 

det grundlagsreglerade egendomsskyddet för att lyfta fram några av de aspekter 

som den tyska lagstiftaren kan tänkas stödja sig på i sitt beslut att avveckla 

kärnkraften utan ersättning till kraftbolagen. 

Den andra delen ägnar jag åt att beskriva hur rätten till ersättning vid intrång i 

egendomsskyddet kommit att regleras i Europadomstolens praxis. För att belysa 

detta kommer jag gå igenom egendomsskyddsregeln och belysa de grund-

läggande frågor som aktualiseras vid ingrepp i verksamhetstillstånd.  

Den avslutande delen behandlar hur avveckling av kärnkraft har reglerats i 

Sverige. Detta avsnitt syftar till att göra läsaren införstådd på de 

ersättningsrättsliga överväganden som gjorts i Sverige med anledning av 

stiftandet av lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling (avvecklingslagen). 

Här kommer även det svenska egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF behandlas.  

I det avslutande kapitel 4 diskuteras om det finns stöd för påståendet att 

attityderna till ersättning skiljer sig åt i tysk och svensk rätt. Därtill kommer även 

en övergripande diskussion föras om mötet mellan egendomsskyddet, 

ersättningsrätten och samhällets intresse av att kunna ställa nödvändiga miljökrav 

för uppnåendet av en hållbar utveckling.  

                                            
16 Övergripande information om hur regleringen i tysk rätt ser ut beträffande tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet går att finna i: Darpö, J., Rätt tillstånd för miljön. Om tillståndet som miljörättsligt 
instrument, rättskraften och mötet med nya miljökrav, (2010), s. 80-85. 
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2. Allmänt om mötet mellan ställda miljökrav och 

verksamhetstillstånd  
 

 

2.1 Begreppet ”hållbar utveckling” – en miljörättslig 

utgångspunkt 
 

I mitt tycke finns det en poäng i att, i en miljörättslig uppsats, ta avstamp i 

begreppet ”hållbar utveckling”. Sedan FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 har 

begreppet nämligen kommit att få global förankring.17  

I svensk rätt kommer principen till uttryck i 1 kap. 2 § st. 3 RF där det framgår 

att ”det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för 

nuvarande och kommande generationer”.18 I Tyskland har principen också, om 

än i en annan formulering, kommit till uttryck i landets konstitution. Enligt art. 

20a GG ska staten, med beaktande av dess ansvar gentemot kommande 

generationer, ”skydda de naturliga livsförutsättningarna för människor och djur” 

(min översättning).19 Reglerna torde dock inte ha några direkta rättsverkningar 

utan ska snarare ses som styrregler för det allmänna. 

Det kanske viktigaste med begreppet är att det utgår från ett 

generationsperspektiv. Staten har ett ansvar att, främst genom sin 

lagstiftningsmakt, skapa förutsättningar för att kommande generationer ska 

kunna leva i en god miljö. Till följd av detta måste staten ges tillräckliga laga 

befogenheter för att kunna uppnå denna målsättning. Om staten direkt eller 

indirekt hindras från att genomföra miljömässigt motiverade åtgärder finns det i 

mitt tycke en risk att målsättningsregeln om en hållbar utveckling blir något av 

                                            
17 Prop. 1997/98:45 del I s. 155. 
18 ”Hållbar utveckling” konkretiseras närmare i portalparagrafen till Miljöbalken (1998:808) (MB). 
19 På engelska lyder artikeln: ”Mindful also of its responsibility toward future generations, the state shall 
protect the natural foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and justice, 
by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order.” Se: Basic Law for 
the Federal Republic of Germany”, Print version as at: October 2010. 
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ett luftslott, dvs. endast ett vackert uttryck som saknar förankring i (den rättsliga) 

verkligheten.  

 
 

2.2 Kort om tillståndets rättsverkningar samt något om legitima 

förväntningar  
 

För att förstå den problematik som aktualiseras vid ingrepp i egendomsskydd i 

form av återkallelse eller begränsning av befintliga verksamhetstillstånd bör även 

något sägas om tillståndets rättsverkningar och vad tillståndet i realiteten betyder 

för verksamhetsutövaren. 

Ett tillstånd, i miljörättslig mening, kan sägas vara en form av godkännande av 

behörig myndighet för bedrivandet av en verksamhet (eller att utföra en åtgärd) 

som utan befintligt tillstånd betraktas som olaglig. 20  Tillståndet legitimerar 

följaktligen en viss verksamhet/åtgärd.  

I svensk rätt erhåller ett tillstånd vidare s.k. negativ rättskraft.21 Detta innebär, 

något förenklat, att tillståndshavaren erhåller skydd mot framtida krav som går 

utöver vad som redan reglerats i tillståndet (mer om detta under avsnitt 3.4.2). 

Tillståndskravet ligger inte bara i det allmännas intresse som kontrollfunktion 

för miljöfarlig verksamhet.22 För tillståndshavaren innebär även reglerna om 

tillståndets negativa rättskraft att denne förvärvar en form av legitima 

förväntningar avseende tillståndets varaktighet. 23  Denne ska med andra ord 

kunna förlita sig på tillståndet och dess framtida beständighet.24 Den kanske 

främsta anledningen till att tillståndet är förenat med denna trygghetsfunktion är 

att verksamhetsutövaren ska kunna göra de investeringar som krävs för att 

bedriva den aktuella verksamheten på ett ekonomiskt rationellt sätt.25 Skulle 

                                            
20 Darpö, J., (2010), s. 9. 
21 Se t.ex. 24 kap. 1 § och 26 kap. 9 § 3 st. MB samt prop. 1997/98:45 del I s. 207. Se också Darpö, J., 
(2010), s. 58. 
22 Jfr Michanek, G., och Zetterberg, C., Den svenska miljörätten (2012), s. 50. 
23 Bengtsson, B., Ersättning vid offentliga ingrepp 2: Allmänna ersättningsprinciper, (1991), s. 152.  
24 Jfr SOU 2013:59 s. 86.  
25 Jfr Prop. 1996/97:176 s. 53. 
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tillståndet vara förenat med allt för många frågetecken och risker skulle detta 

troligtvis verka hämmande på verksamhetsutövarens vilja att investera i 

verksamheten vilket i sin tur skulle riskera att hämma innovation, utveckling och 

effektivisering. Tillståndets ”statiska” beskaffenhet är följaktligen en viktig 

komponent för att en verksamhetsutövare ska kunna planera och bedriva sin 

verksamhet på ett ekonomiskt rationellt och förutsebart sätt.  

Samtidigt är det inte svårt att inse att allt för generösa regler beträffande 

tillstånds orubblighet kan medföra miljömässiga problem, särskilt om dessa 

regler hindrar nationella organ från att ställa behövliga miljökrav på 

verksamheter som kan orsaka miljöskador. Genomslagskraften för målsättnings-

regeln om en hållbar utveckling kan härigenom riskera att hämmas. Här uppstår 

exempelvis frågan hur de legitima förväntningarna på fortsatt drift påverkas i takt 

med att samhällets värderingar förändras. Detta blir särskilt tydligt beträffande 

miljörättsliga tillstånd som är obegränsade i tiden. Har en verksamhetsutövare 

alltid legitima förväntningar på fortsatt drift om denne agerar i överenstämmelse 

med det i tiden obegränsade tillståndet? Risker som en gång i tiden bedömdes 

som acceptabla kan ju i ett senare läge komma att anses oacceptabla. Frågan blir 

särskilt intressant ur ett svenskt rättsligt perspektiv då just denna typ av tillstånd 

(obegränsade i tiden), till skillnad från övriga Europa i stort, är klart vanligast 

beträffande olika typer av miljöfarlig verksamhet.26  

Som kommer att tas upp längre fram i uppsatsen kan emellertid tillstånd, i 

både svensk och tysk rätt, under vissa förutsättningar återkallas eller ändras. 

Konsekvensen av ett sådant ingrepp kan dock vara att det allmänna får stå för de 

förluster som därmed uppstår för verksamhetsutövaren. Dessa gränser för rätten 

till ersättning undersöks i kommande kapitel.  

 

                                            
26 Jfr Michanek, G., och Zetterberg, C., (2012), s. 257 och 371 samt Darpö, J., (2010), s. 60.  
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3. Ersättningsrättens gränser vid intrång i 

verksamhetstillstånd 
 

 

3.1 Allmänt om ersättningsrätt vid intrång i egendomsskydd 
 

Att en rättsordning byggd på tankar om demokrati, individuell frihet och 

rättssäkerhet förutsätter att enskildas egendom skyddas från godtyckliga ingrepp 

från det allmänna är i mitt tycke en fullt rimligt ståndpunkt. Rätten att själv få 

bestämma över sin egendom kan väl i det närmaste ses om en grundläggande 

förutsättning för ett liv grundat på autonomi och självuppfyllelse? Det är därför 

inte konstigt att enskilda i både Sverige och Tyskland har ett grundlagsstadgat 

egendomsskydd.27 Hur långt egendomsskyddet sträcker sig avgör i huvudsak 

lagstiftaren, samt i viss mån domstolarna (genom praxisbildning), i respektive 

land. Precis som vad gäller alla andra rättsområden kan egendomsskyddet därför 

komma att skilja sig mellan de båda rättsordningarna.  

Egendomsskyddet är med andra ord inte absolut och det allmänna ges enligt 

samtliga nämnda rättsordningar rätt att under vissa förutsättningar inskränka 

enskildas rätt; en förutsättning för detta är emellertid att inskränkningen sker i 

allmänhetens intresse. Att egendomsskyddet är begränsat är inte konstigt. En 

total handlingsfrihet med enskild egendom hade sannolikt lett till ett ohållbart 

samhälle där allmänhetens intressen knappast främjades. Då sådana intrång 

emellertid kan leda till långtgående negativa ekonomiska konsekvenser för den 

enskilde tillerkänner de olika rättsordningarna under vissa förutsättningar viss 

ersättning till den drabbade. På detta sätt reducerar det allmänna den enskildes 

börda och minskar därigenom dennes intresse av att undgå ingreppet.28 Var 

gränserna för ersättningsrätten går varierar dock mellan de olika 

rättsordningarna. 

                                            
27 I svensk rätt: 2 kap. 15 § RF, och i tysk rätt: art. 14 Grundgesetz.  
28 Bengtsson, B., (1991), s. 31. 
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Dock finns en gemensam nämnare för det svenska och det tyska 

egendomsskyddet: EKMR. EKMR, som en rättsligt bindande konvention för de 

båda länderna, tillerkänner också enskilda ett visst egendomsskydd.29  Detta 

skydd blir emellertid av minimikaraktär då det inte finns något som hindrar 

staterna att tillerkänna enskilda ett starkare egendomsskydd.  

 

  

3.2 Ersättningsrättsliga principer i tysk konstitutionell rätt 
 

3.2.1 Bakgrund till den tyska kärnkraftsavvecklingen  

 

För att förstå det tyska avvecklingsbeslutet måste det beskrivas utifrån sin 

historiska kontext. Kärnkraft har länge varit ett omdebatterat ämne i Tyskland. 

Redan under 1970-talet höjdes kritiska röster angående kärnkraften och 

organiserade demonstrationer blev en allt vanligare företeelse.30 Konsensus i 

samhället var dock att verksamheten fyllde en viktig funktion. Som en följd av 

detta byggdes under den senare halvan av 1900-talet flertalet kärnkraftverk i 

landet. Efter Tjernobylolyckan ändrades dock samhällets syn i frågan varpå den 

sittande koalitionsregeringen år 1998 enades om att minska landets kärnkraft och 

att påbörja arbetet mot en framtida avveckling.31 Detta skulle bl.a. ske genom 

förbud mot uppförande av nya kärnkraftverk samt att kärnkraftsbolagens (i tiden) 

obegränsade tillstånd ändrades så att de endast fick producera en viss tilldelad 

mängd elektricitet. 32 Detta gjorde att de olika kärnkraftverken fick en ungefärlig 

drifttid på totalt 32 år.33 Avvecklingsbeslutet blev rättsligt reglerat år 2002 och 

tillerkände inte kraftbolagen någon ersättning. Några ersättningskrav väcktes 

heller inte av de berörda kraftbolagen (såvitt jag känner till).  

                                            
29 Egendomsskyddet återfinns i artikel 1 tilläggsprotokoll 1 EKMR. 
30 Winter, G., (2013 I), s. 97. 
31 Winter, G., (2013 I), s. 99.  
32 Vorwerk, A., The 2002 Amendment to the German Atomic Energy Act Concerning the Phase-out of 
Nuclear Power, (2002), s. 9f.  
33 Som ovan.  
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I slutet av 2010 ändrades dock 2002 års beslut då den dåvarande 

koalitionsregeringen valde att utöka kraftbolagens tillåtna produktionsmängd. 

För de äldsta kärnkraftverken innebar detta en ökad livslängd på ca 8 år, medan 

de nyare kärnkraftverken fick en förlängd drifttid på ungefär 14 år.34  

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima förändrades rättsläget återigen. 

Regeringen valde nu, troligtvis främst till följd av den massiva folkliga 

opinionen, att helt vända om och drog tillbaka de utökade produktionskvoter som 

tilldelats kraftbolagen året innan.35 Kärnkraftsavvecklingen blev också direkt 

reglerad i den tyska kärnkraftslagen.36 Följden blev att de sju äldsta kraftverken, 

byggda under slutet av 1970-talet, samt ett ytterligare kraftverk permanent 

stängdes ner med omedelbar verkan.37 Övriga kärnkraftverk fortsätter i dagsläget 

att producera el men ska successivt avvecklas med 2022 som absolut sista 

avvecklingsår. 38  Lagstiftaren har således, genom att föreskriva absoluta 

avvecklingsdatum, valt att snabba på det avvecklingsbeslut som togs 2002. 

Som nämnts inledningsvis har det senaste avvecklingsbeslutet kommit att 

rättsligt ifrågasättas av berörda kraftbolag. Anledningen är att bolagen inte 

tillerkänns någon ekonomisk kompensation för det intrång i egendomsskyddet de 

hävdar att de blivit utsatta för. Den utökade produktionsmängd som tilldelades 

2010 har oväntat dragits tillbaka och den del av produktionsmängden som 

tilldelades 2002 (och som ännu inte producerats) riskerar nu att inte kunna säljas 

vidare (eller utnyttjas) till följd av beslutet att föreskriva absoluta 

avvecklingsdatum för varje kraftverk.39  

                                            
34 Winter, G., (2013 I), s. 100.  
35 Winter, G., (2013 I), s. 100f.  
36 Se främst § 7 (1a), Act on the Peaceful Utilization of Atomic Energy and the Protection against its 
hazards (Atomic Energy Act). På originalspråk: Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie 
und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz).  
37 § 7 (1a) p. 1 Atomic Energy Act. 
38 § 7 (1a) p. 2-6 Atomic Energy Act. 
39 De åtta kärnkraftverken som permanent har stängts ned får enligt Atomic Energy Act sälja sina 
kvarvarande produktionsmängder. Dock menar berörda kraftbolag att tidsplanen för avvecklingen är så 
stram för samtliga kraftverk att produktionsmängderna inte kommer kunna säljas. Detta framgår bl.a. av 
artikeln: Dohmen, F., och Neubacher, A., ”Germanys Nuclear Phaseout: Irate Power Companies to Sue 
Berlin For Damages”, Spiegel Online, June 2013. 
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Då beslutet främst tar sin utgångspunkt i ändrade samhällsvärderingar, och 

nyuppkomna säkerhetsskäl (troligtvis) saknas, blir den brännande frågan hur 

långt rätten till ersättning sträcker sig enligt GG samt EKMR. Det här är en fråga 

som BVerfG, i egenskap av rättslig väktare av GG, inom en snar framtid har att 

ta ställning till. 

 

3.2.2 Det tyska egendomsskyddet 

 

Det tyska egendomsskyddet regleras i art. 14 GG. Regeln har, på engelska, 

följande lydelse: 

 
(1) Property and the right to inheritance shall be guaranteed. 

Their content and limits shall be defined by the laws. 
(2) Property entails obligations. Its use shall also serve the 

public good.  
(3) Expropriation shall only be permissible for the public 

good. It may only be ordered by or pursuant to a law that 
determines the nature and extent of compensation. Such 
compensation shall be determined by establishing an 
equitable between the public interests and the interests of 
those affected. In case of dispute respecting the amount of 
compensation, recourse may be had to the ordinary 
courts.40 

 

Den tyska egendomsskyddsregeln gör följaktligen explicit skillnad mellan två 

former av intrång i äganderätten. Det första intrånget är expropriation vilket 

regleras i artikelns tredje stycke. Här är den ersättningsrättsliga utgångspunkten 

klar; rätten till ersättning måste framgå i den lag som legitimerar expropriationen. 

Utan ersättningsregler bedöms expropriation som konstitutionsstridigt. Det är 

därför inte konstigt att de berörda kraftbolagen grundar sina ersättningsyrkanden 

på att indragandet av tillstånden utgör just expropriation. Denna 

invändningsgrund har emellertid bemötts med viss skepsis inom den tyska 

juridiska doktrinen, främst med hänvisning till att någon egendomsöverföring till 

                                            
40 Basic Law for the Federal Republic of Germany”, Print version as at: October 2010. 
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allmänhetens nytta inte sker. 41 Begreppet expropriation har också kommit att 

definieras snävt av tyska domstolar, och någon hänsyn till ingreppets intensitet 

görs inte.42 Den rättsfigur som i Europadomstolens praxis benämns som de facto-

berövande (mer om detta under avsnitt 3.3.3.1) återfinns inte inom tysk rätt.43 

Den andra typen av intrång i egendomsskyddet kan sägas motsvara vad som 

med svensk terminologi kallas för ”rådighetsinskränkningar”.44 Enligt art. 14.1 

men. 2 GG ges lagstiftaren rätt att ”definiera innehållet och gränserna för 

egendom” (min översättning). Ersättningsmässigt är situationen här en annan. Då 

art. 14 GG inte nämner något om ersättning vid rådighetsinskränkningar får 

huvudregeln sägas vara att ersättning inte utgår vid denna typ av ingrepp.45  

Detta innebär emellertid inte att ersättning aldrig kan komma att utgå. 

Lagstiftaren måste nämligen agera inom ramen för vad som anses tillåtligt enligt 

den s.k. proportionalitetsprincipen.46 Detta torde dels följa av huvudregeln vilken 

enligt st. 1 men. 1 är att ”egendom och rätten till arv ska garanteras” (min 

översättning). Principens innebörd, vilken är densamma inom både svensk och 

internationell rätt, är att det måste råda en rimlig balans mellan det allmänna 

intresse som ingreppet främjar och de nackdelar ingreppet medför för den 

enskilde.47 Då alla rättsliga intressen ska vägas in i proportionalitetsbedömningen 

är rätten till ersättning en betydelsefull, men inte utslagsgivande, parameter.48 En 

rådighetsinskränkning som är allt för betungande för den enskilde kan således 

komma att betraktas som konstitutionsstridig.  

  
                                            
41 Jfr Winter, G., (2013 I), s. 119, och Winters, G., Property Rights and Nature Conservation, (2013 II), s. 
3.  
42 Jfr t.ex. Winter, G., (2013 I), s. 119, Gromitsaris. A., Expropriation, Takings. Annual Report – 2011 – 
Germany, (2011), s. 65ff, och Lubens, R., The Social Obligation of Property, (2006), s. 421. 
43 Winter, G., (2013 II) s. 3.  
44 Jfr 2 kap. 15 § st. 1 RF där rådighetsinskränkningar definieras som när ”[…] det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad […] när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”. 
Mer om detta under avsnitt 3.4.1. Se även Michanek, G., och Zetterberg, C., (2012), s. 427.  
45 Jfr Mostert, H., Does German Law Still Matter? A Few Remarks about the Relevance of Foreign Law 
in General and German Law in Particular in South African Legal Development with Regard to the Issue 
of Constructive Expropriation, (2002), där det framgår att ”Regulation of property […] in principle does 
not require the payment of compensation […]”.  
46 Winter, G., (2013 I), s. 119.  
47 Jfr Gromitsaris, H., (2011), s. 17, Strömberg, H., & Lundell, B., Allmän förvaltningsrätt, (2011), s. 72f, 
och Danelius, H., (2012), s. 49. 
48 Robbers, G., An Introduction to German Law, (2012), s. 42.  
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3.2.3 Kategoriseringen av rådighetsinskränkningar 

 

Proportionalitetsprincipens genomslag verkar dock, i viss mån, bli beroende av 

hur rådighetsinskränkningen kategoriseras. Rådighetsinskränkningar har inom 

tysk doktrin nämligen ansetts kunna delas upp i tre kategorier.49 

Den första kategorin är vad som kan kallas en ”vanlig” 

rådighetsinskränkning. 50  Ett sådant intrång i egendomsskyddet anses endast 

grundlagsenlig så länge den främjar ett allmänt intresse och betraktas som, just, 

proportionerlig. Här ska alltså en fullständig proportionalitetsbedömning göras. 

Inom regleringen för kärnteknisk verksamhet har det t.ex., från ett 

säkerhetsmässigt perspektiv, ansetts proportionerligt att återkalla tillstånd utan 

ersättning om verksamhetsutövaren vid upprepade gånger agerat i strid mot de 

villkor som gäller för verksamheten.51  

Den andra typen av rådighetsinskränkning är en inskränkning vars följder 

anses så betungande för den enskilde att viss ersättning måste utgå för att 

inskränkningen ska ses som lagenlig.52 Inom den tyska doktrinen har ett möjligt 

exempel på en sådan inskränkning varit att egendom, genom intrånget, görs helt 

olönsam.53 Ett exempel på en sådan potentiell situation, åtminstone utifrån ett 

svenskt miljörättsligt perspektiv, skulle möjligtvis kunna vara att en del av 

enskilds fastighet förklaras som naturreservat vilket kraftigt inskränker den 

enskildes förfogandemöjligheter över fastigheten och därigenom orsakar 

betydande ekonomisk skada. 54  Här är det dock viktigt att betona att den 

ersättning som i vissa fall måste utgå ofta är mindre än vad som gäller vid 

                                            
49 Winter, G., (2013 I), s. 119.  
50 Som ovan. 
51 Jfr § 18 (2) p. 2 Atomic Energy Act. Motsvarande synsätt går att finna i den svenska 
kärnteknikslagstiftningen. Se 15§ i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.  
52 Jfr Mostert, H., (2002). Ersättningsrätten vid vissa särskilt betungande ingrepp i enskildas 
egendomsskydd fastslogs i rättsfallet BVerfG 50, 137. Rättsfallet diskuteras bl.a. i Lubens, R., (2006),  
s. 410ff.  
53 Winter, G., (2013 II), s. 9. 
54 I svensk rätt anses den enskilde berättigad till ersättning vid ett sådant intrång; se 31 kap. 3 § st. 2 p. 2 
MB. 
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expropriation.55 Full ersättning är följaktligen inte garanterad vid rådighets-

inskränkningar. 

Den sista kategorin är mer långtgående och innebär att lagstiftaren genomför 

en genomgripande omstrukturering av en sektorslagstiftning. Genom denna 

omstrukturering tillåts inte bara lagstiftaren förbjuda viss verksamhet för 

framtiden, denne tillåts också dra in existerande rättigheter utan att behöva betala 

ut ersättning till berörd enskild. 56 En förutsättning för detta är emellertid att den 

enskilde erhåller viss varseltid.57 Anledningen till detta är att den enskilde ska 

kunna minimera de ekonomiska förluster som återkallandet av rättigheten 

innebär. Enligt denna ”doktrin” verkar lagstiftaren kunna göra relativt 

betungande intrång i egendomsskyddet under förutsättning att det föreligger ett 

starkt allmänt intresse. Med hänvisning till art. 14.2 (mer om detta under avsnitt 

3.2.4) har lagstiftaren här getts viss bedömningsmarginal att ta hänsyn till både 

politiska och sociala värderingar.58 Denna kategori verkar således, i den tyska 

doktrinen, betraktas som skild från de övriga två kategorierna.59  Även om 

proportionalitetsprincipen även gäller här (viss varseltid garanteras ju), verkar 

dess genomslag vara något mindre än i de övriga två kategorierna.  

 

3.2.4 Det sociala ansvaret för egendom  

  

Vid bedömningen av om en rådighetsinskränkning är proportionerlig ska hänsyn 

bl.a. tas till egendomsskyddsregeln andra punkt.60 Här stadgas att egendom 

medför skyldigheter och att användningen av egendom ska främja allmänhetens 

intresse. Skrivelsen har ingen explicit motsvarighet i den svenska 

egendomsskyddsregeln.  

                                            
55 Lubens, R., (2006), s. 411. 
56 Winter, G., (2013 II), s. 3.  
57 Lubens, R., (2006), s. 420. Jfr Winter, G., (2013 II), s. 3. Denna ”doktrin” härstammar bl.a. från det 
tyska rättsfallet BVerfG 58, 300. En överskådlig genomgång av fallet går att finna i Kube, H., (1997), 
875. 
58 Kube, H., (1997) s. 876. 
59 Winter, G., (2013 I), s. 119. 
60 Kube, H., (1997) s. 865. 
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Den tyska författningsdomstolen har kommit att tolka regeln som att egendom 

måste ses i sin sociala kontext och att enskilda har ett socialt ansvar över sin 

egendom.61 Eftersom egendom ska ses i sin sociala kontext har det sociala 

ansvaret för egendom ansetts variera med samhällets utveckling; detta eftersom 

betydelsen av viss egendom (för allmänheten) inte är statisk i tiden.62 På detta 

sätt uttrycks explicit i grundlagen att enskilda har ett ansvar att bruka sin 

egendom på ett sätt som inte går emot vad som kan anses socialt godtagbart.63 

Det ska dock betonas att regeln i sig inte skapar några direkta skyldigheter för 

enskilda.64  

Regeln vänder sig istället främst till lagstiftaren som ska utgå från art. 14.2 

GG då denne definierar innehållet och gränserna för egendom enligt art. 14.1 

GG. 65  På detta sätt får det sociala ansvaret för egendom genomslag i 

lagstiftningen. Här kan nämnas att staten enligt art. 20a GG har en skyldighet att 

genom bl.a. lagstiftning ”skydda de naturliga livsförutsättningarna för 

människor och djur” (min översättning). Till följd av detta anses miljöhänsyn 

numera ingå i det sociala ansvaret för egendom.66 Det allmännas skyldighet att 

betala ersättning vid ingrepp gjorda utifrån miljöskäl har härigenom reducerats.67  

Det sociala ansvaret för egendom är i tysk rätt ett brett kriterium och refereras 

ofta till vid inskränkningar i egendomsskyddet.68 Rättsfiguren har ansetts ge både 

lagstiftaren och domstolar viss bedömningsmarginal att ta hänsyn till ändrade 

sociala och ekonomiska förhållanden. Ändrade samhällsvärderingar och den 

allmänna opinionen har därigenom getts viss betydelse i bedömningen av om ett 

ingrepp i egendomsskyddet anses konstitutionellt eller inte.69 Därtill har även 

rättsfiguren ansetts medföra ett minskat skydd till juridiska personer (jämfört 

                                            
61 Kube, H., (1997), s. 865.  
62 Lubens, R., (2006), s. 426f.  
63 Lubens, R., (2006), s. 407 samt 422. 
64 Lubens, R., (2006), s. 422. 
65 Som ovan. 
66 Bernasconi, N., Background paper on Vattenfall v. Germany arbitration, (2009), s. 4. 
67 Som ovan. 
68 Kube, H., (1997), s. 866. 
69 Kube, H., (1997), s. 866 och 876. 
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med fysiska personer). 70  Till följd av detta har både lagstiftaren och 

författningsdomstolen, med hänvisning till det sociala ansvaret för egendom, 

kunnat rättfärdiga relativt stora ingrepp i enskildas egendomsskydd utan att 

ersättning behövt utgå.71  

Att rättsfiguren haft betydelse då den tyska lagstiftaren beslutat om avveckling 

av kärnkraften är, i mina ögon, sannolikt. Varken beslutet 2002 eller 2011 verkar 

ju ha motiverats av några nytillkomna miljö-, hälso- eller säkerhetsskäl. Istället 

verkar man främst ha tagit hänsyn till den folkliga opinionen som påverkades 

kraftigt av olyckorna vid Tjernobyl och (senare) Fukushima.72  

Bestämmelsen om det sociala ansvaret för egendom innebär emellertid inte att 

lagstiftaren kan inskränka den enskildes egendomsskydd på ett orimligt 

betungande sätt; proportionalitetsprincipen gäller alltjämt.73 Samtidigt har det 

menats i den tyska doktrinen att tillämpningen av proportionalitetsprincipen inte 

får leda till att rättsfiguren om det sociala ansvaret för egendom inte får 

genomslag.74 Det verkar således föreligga en viss ”spänning” mellan dessa två 

rättsprinciper.75 Denna spänning kan vara en anledning till att ett allt för utbrett 

bruk av rättsfiguren om det sociala ansvaret för egendom har kommit att (i viss 

mån) kritiseras; en allt för expansiv tolkning av begreppet har nämligen ansetts 

kunna riskera ett allt svagare konstitutionellt egendomsskydd för enskilda.76  

Vilken betydelse kan då rättsfiguren om socialt ansvar för egendom få i den 

kommande rättsprocessen? Först och främst ska sägas att rättsfiguren inte 

aktualiseras om författningsdomstolen kommer fram till att 2011 års 

avvecklingsbeslut utgör expropriation. Ersättningsfrågan är i så fall klar; 

ersättning ska utgå till de berörda kraftbolagen. Däremot kommer rättsfiguren, 

med största sannolikhet, aktualiseras om avvecklingsbeslutet ses som en 

                                            
70 Winter, G., (2013 II), s. 2. 
71 Bernasconi-Osterwalder, N., och Tamara Hoffman, R., (2012), s. 10. 
72 Winter, G., (2013 I), s. 99-101. 
73 Lubens, R., (2006), s. 423. 
74 Gromitsaris, H., (2011), s. 69. 
75 Rättsprinciperna ska emellertid inte ses som helt åtskilda från varandra. Proportionalitetsprincipen ingår 
som en rättsgrundsats som lagstiftaren måste förhålla sig till när denne lagstiftar med stöd av art. 14.1 och 
14.2 GG. 
76 Dagan, H., The Social Responsibility of Ownership, (2006), s. 1261.  
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rådighetsinskränkning. Mot vad som anförts ovan är det dock inte otänkbart att 

rättsfiguren kan komma att tolkas till nackdel för de berörda kraftbolagen. Om 

2011 års beslut att skynda på kärnkraftsavvecklingen kan ses som en 

omstrukturering av kärnkraftslagstiftningen har troligtvis lagstiftaren goda 

möjligheter att undgå ersättningskrav. Kraftbolagen har ju alla åtnjutit viss 

varseltid (i och med beslutet 2002) att begränsa sina ekonomiska skador. Detta 

synsätt har åtminstone fått visst stöd i den tyska doktrinen.77 

 

3.2.5 Sammanfattning 
 

Att ge en heltäckande bild av det tyska egendomsskyddet på endast några sidor är 

omöjligt och har inte heller varit min avsikt. Dock menar jag att vissa 

ersättningsrättsliga tendenser kan skönjas när det gäller det tyska 

egendomsskyddet.  

Ersättning är mer eller mindre garanterat vid expropriation. Som kommer 

framgå framöver i uppsatsen är rättsläget i stort sett detsamma enligt både 

EKMR och svensk konstitutionell rätt.  

Den andra kategorin av intrång i egendomsskyddet, s.k. 

rådighetsinskränkningar, kan visserligen också motivera ersättningsrätt. Då art. 

14 GG inte nämner något om ersättning får denna rätt emellertid förutsättas vara 

begränsad. Rätten till ersättning verkar här i viss mån bli beroende av vilken typ 

av rådighetsinskränkning det rör sig om. Är det en ”vanlig” rådighets-

inskränkning utgår endast ersättning om ingreppet anses allt för betungande efter 

en proportionalitetsbedömning. Rör det sig däremot om en omstrukturering av en 

hel sektorslagstiftning, vilket avvecklingsbeslutet har ansetts kunna göra enligt 

den tyska doktrinen, ges lagstiftaren längre gående befogenheter att dra in 

rättigheter utan att utge någon ersättning. Detta förutsätter dock att viss varseltid 

getts till berörd enskild.  

                                            
77 Winter, G., (2013 I), s. 120.  
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Slutligen ska även, vid bedömandet av en rådighetsinskränknings 

överensstämmelse med art. 14 GG, hänsyn tas till rättsfiguren om det sociala 

ansvaret för egendom. Denna abstrakta rättsfigur, som inte återfinns i svensk rätt, 

innebär att lagstiftaren bl.a. kan ta viss hänsyn till rådande samhällsvärderingar 

då denne ingriper i enskildas egendomsskydd. Enskildas sociala ansvar för sin 

egendom kan alltså variera beroende på den sociala kontexten. Hur långt detta 

ansvar sträcker sig för egendom i form av kärnkraftverk måste dock, i mitt tycke, 

betraktas som oklart. Proportionalitetsprincipen gäller nämligen alltjämt vilket 

hindrar en allt för extensiv tillämpning av art. 14.2 GG.  

 

 

3.3 Ersättningsrättsliga principer enligt EKMR 
 

3.3.1 Allmänt om EKMR:s egendomsskydd 

 

Då stämningsansökningarna inför BVerfG, som tidigare nämnts, inte är 

offentliga är det vanskligt att bedöma vilken vikt, om någon, kraftbolagen 

kommer lägga på EKMR:s egendomsskydd. Då EKMR:s regler har karaktären 

av ”minimiskyddsregler” är det emellertid av intresse att undersöka var 

ersättningsrättens gränser går vid ingrepp i tillstånd enligt de principer som 

utvecklats inom Europadomstolens praxis. Här ska dock nämnas att frågan om 

hur intrång i tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska bedömas aldrig har prövats 

i Europadomstolen. Till följd av detta, och med tanke på att Europadomstolen 

inte anser sig bunden av sina egna domar78, blir den kommande utredningen av 

generell karaktär. 

 

  

                                            
78 Cameron, I., An Introduction to the European Convention on Human Rights, (2011), s. 65.  
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Egendomsskyddet kommer till uttryck i art.1 i första tilläggsprotokollet (tp. 1). 

Regeln har följande lydelse:  
 

Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt 
för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än 
i det allmännas intresse och under de förutsättningar som 
anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. 
Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats 
rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner 
nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i 
överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 
säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller 
av böter och viten. 

 

Regeln skiljer, precis som art. 14 GG och (som senare kommer att visas) 2 kap. 

15 § RF, på två typer av intrång i egendomsskyddet; egendomsberövanden och 

rådighetsinskränkningar. Vad som dock skiljer regeln från den tyska 

motsvarigheten är att regeln inte explicit säger något om rätt till ersättning. Detta 

innebär emellertid inte att enskilda tvingas tåla vilka ingrepp som helst. Istället 

har en viss ersättningsrätt vuxit fram i Europadomstolens praxis. Detta behandlas 

närmare under avsnitt 3.3.4.  

 
3.3.2 Aktualiseras art.1 tp.1 vid ingrepp i tillstånd till kärnteknisk 

verksamhet? 

 

Den första frågan som en domstol har att ta ställning till, då klaganden åberopar 

att intrång skett i dennes egendomsskydd, är om egendomsskyddsregeln ens är 

tillämplig i det specifika fallet. Här måste därför en bedömning ske om intrång 

skett i klagandens ”egendom”. 

Egendomsbegreppet i EKMR har kommit att tolkas vidsträckt.79 Bl.a. har 

Europadomstolen i flertalet domar uttryckt att ekonomiska intressen förbundna 

med verksamhetstillstånd utgör ”egendom” i artikelns bemärkelse. 80 Här kan 

                                            
79 Coban, A R., Protection of Property Rights Within the European Convention on Human Rights, (2004), 
s. 145 och 161.  
80 Se t.ex. Fredin v. Sweden (ECHR 1991-02-18) para. 40 och Tre Traktörer v. Sweden (ECHR 1989-07-
07) para. 53.   
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exempelvis nämnas målet Tre Traktörer där Europadomstolen menade att en 

myndighets beslut att återkalla en restaurangs utskänkningstillstånd utgjorde ett 

ingrepp i den enskildes egendomsskydd eftersom tillståndet var en 

grundläggande förutsättning för att de ekonomiska intressen som var förenade 

med verksamheten skulle kunna realiseras.81 Dock har domstolen, i senare fall, 

även menat att den drabbade ska ha vissa legitima förväntningar på att få bedriva 

sin verksamhet för att ett intrång i egendomsskyddet ska anses föreligga.82 Har 

tillståndet upphört eller om tillståndshavaren inte uppfyller tillståndets villkor är 

det tveksamt om ett intrång i befintlig verksamhet utgör ingrepp i 

egendomsskyddet.83 

En annan fråga som aktualiseras är om ingreppet sker i ”det allmännas 

intresse”. Här har dock Europadomstolen tillerkänt de nationella organen en vid 

bedömningsmarginal. 84  Detta har motiverats utifrån de nationella organens 

exklusiva kunskap om deras respektive samhällen med tillhörande behov.85 

Ingrepp som motiverats utifrån både hälso- och miljöintressen har i regel 

accepterats av Europadomstolen som genomförda i allmänhetens intresse.86  

Appliceras detta synsätt på ingrepp i tillstånd till kärnteknisk verksamhet är 

det, förutsatt att tillståndshavaren bedriver verksamheten i överensstämmelse 

med tillståndet, i mitt tycke odiskutabelt att det rör sig om intrång i 

egendomsskyddet. 87  Tillståndet är ju en absolut förutsättning för att 

verksamheten ska kunna bedrivas och att de ekonomiska intressena ska kunna 

förverkligas. Dessutom motiveras ju en avveckling (sannolikt) utifrån säkerhets-, 

hälso- och/eller miljöintressen.  

 

                                            
81 Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden (ECHR 1989-07-07) para. 53.  
82 Pine Valley and Others v. Ireland (ECHR 1991-11-29) para 51.   
83 Jfr Cameron, I., (2011), s. 139f. 
84 Danelius, H., (2012), s. 545f. 
85 James and Others v. The United Kingdom (ECHR 1986-02-21) para. 46. 
86 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt art 1 första tilläggsprotokollet till Europeiska 
Konventionen om Mänskliga Fri - och Rättigheterna, (2000), s. 333. 
87 Jfr Danelius, H., (2012), s. 539.  
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3.3.3 De olika typerna av ingrepp i egendomsskyddet 

 

Då rätten till ersättning kan bli beroende av om ett ingrepp i egendomsskyddet 

kategoriseras som ett egendomsberövande eller som en rådighetsinskränkning är 

en kortare genomgång av de olika ingreppen motiverad. Här ska dock 

understrykas att gränserna mellan de olika ingreppstyperna har ansetts bli allt 

mer oklar.88   

 

3.3.3.1 Egendomsberövanden  

 

I egendomsskyddsregelns första stycke behandlas vad som kan kallas för 

egendomsberövanden. Med detta menas, något förenklat, att den enskilde ”både 

förlorar besittningen och ägandet till förmån för någon annan”. 89  Sådana 

berövanden kan ske på olika sätt; som exempel kan nämnas expropriation och 

nationaliseringar.90  

Vid en första anblick är det svårt att tro att ett återkallelsebeslut av ett tillstånd 

till kärnteknisk verksamhet kan utgöra ett egendomsberövande. Någon 

värdeöverföring sker ju inte. Här kan emellertid rättsfiguren de facto-berövande 

komma att aktualiseras. Som nämnts tidigare under avsnitt 3.2.2 återfinns 

nämnda rättsfigur inte i den tyska rätten. Då de facto-berövande inte förutsätter 

någon äganderättsövergång är det inte otänkbart att de tyska kraftbolagen 

åberopar denna typ av intrång i egendomsskyddet.91 Som kommer visas i avsnitt 

3.3.4.1 är rätten till ersättning i det närmaste total vid alla former av 

egendomsberövanden.    

Rättsfiguren de facto-berövande kan sägas härstamma från målet Sporrong 

och Lönnroth där Europadomstolen uttalade att domstolen, vid bedömningen av 

hur ett intrång i egendomsskyddet ska kategoriseras, ”must look behind the 

appearances of the situation and investigate the realities of the situation 
                                            
88 Coban, A R., (2004), s. 172. 
89 Åhman, K., (2000), s. 246. 
90 Åhman, K., (2000), s. 250ff.  
91 Cameron, I., (2011), s. 140. 
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complained of”.92 Utifrån denna formulering har bl.a. Europadomstolen, i ett 

senare fall, ansett att ett egendomsskyddsintrång utgjort de facto-berövande 

eftersom klaganden till följd av intrånget under lång tid varken kunnat bruka, 

sälja, testamentera, ge bort eller t.o.m. beträda sin egen egendom.93 Här verkar 

Europadomstolen helt ha sett till klagandens mycket inskränkta 

dispositionsmöjligheter trots att äganderätten till egendomen formellt sett aldrig 

övergick till det allmänna.94 Genom ingreppet berövades klaganden av så gott 

som all meningsfull användning av sin egendom.95 

I en ”kärnteknisk kontext” skulle denna rättsfigur möjligtvis kunna 

aktualiseras om ett återkallande av tillstånd inte ger berört kraftbolag tillräcklig 

varseltid att begränsa sina ekonomiska skador.96 Genom att kraftbolaget fråntas 

sina rättigheter att producera el förlorar ju fastigheten med tillhörande 

kärnkraftverk och reaktor mer eller mindre all meningsfull användning.97 Detta 

kan onekligen leda till mycket långtgående ekonomiska konsekvenser.98  

Vad som främst talar mot detta synsätt är emellertid det faktum att 

Europadomstolen i de flesta fall rörande ingrepp i diverse tillstånd kommit att 

klassificera ingreppen som rådighetsinskränkningar.99  

 

3.3.3.2 Rådighetsinskränkningar 

 

Rådighetsinskränkningar regleras i egendomsskyddsregelns andra stycke. 

Tillämpningsområdet för denna typ av inskränkning anses vara mycket vid.100  

                                            
92 Sporrong and Lönnroth v. Sweden (ECHR 1982-09-23), para 63. 
93 Papamichalopoulos and Others v. Greece (ECHR 1993-06-24) para 43. 
94 Danelius, H., (2012), s. 471. 
95Jfr Coban, A R., (2004), s. 176. Se också Europadomstolens argumentation i Pine Valley and Others v. 
Ireland (ECHR 1991-11-29) para 56.   
96 Frågan var aldrig uppe i prövning i RÅ 1999 ref. 76 (den s.k. ”Barsebäckdomen”). Anledningen till 
detta är troligen att det berörda kraftbolaget tillerkändes ersättning. Mer om detta under avsnitt 3.4.4. 
97 Jfr Åhman, K., Barsebäck ur ett egendomsrättsligt perspektiv, (1999), s. 666f.  
98 Jfr Fredin v. Sweden (ECHR 1991-02-18) para 43 där Europadomstolen uttalar följande: ”It remains 
however to be ascertained whether the consequences of the revocation of the permit were so serious as to 
amount to a de facto deprivation of property.”. Är konsekvenserna av ett återkallande av ett 
verksamhetstillstånd tillräckligt omfattande verkar ingreppstypen facto-berövande alltså kunna 
aktualiseras.  
99 Danelius, H., (2012), s. 565.  
100 Coban, A R., (2004), s. 180. 
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Som nämnts i föregående avsnitt har ingrepp i befintliga tillstånd i regel anförts 

till denna intrångskategori. Vilka parametrar har då Europadomstolen utgått från 

för att klassificera ett ingrepp i ett tillstånd som en rådighetsinskränkning?  

I målet Fredin101, där frågan gällde återkallandet av ett tillstånd till att bedriva 

grustäkt, lade Europadomstolen särskilt vikt vid att egendomen i fråga 

(fastigheten) inte förlorat all meningsfull användning till följd av intrånget samt 

att verksamheten blivit allt mer reglerad i lagstiftning. Vad avser det senare 

skälet menade domstolen att bl.a. att tillstånd kunde återkallas utan rätt till 

ersättning enligt befintlig lagstiftning.102 Makarna Fredin ansågs därför inte ha 

några legitima förväntningar på fortsatt drift. Ingreppet kom att klassificeras som 

en rådighetsinskränkning.  

Även i målet Capital Bank AD 103 nåddes samma slutsats. Europadomstolen 

uttryckte visserligen att ett tillstånd till att bedriva bankverksamhet i sig kunde 

utgöra ”egendom” och att detta i det enskilda fallet berövats den enskilde.104 

Trots detta menade domstolen att statens återkallande av tillståndet skulle 

betraktas som en rådighetsinskränkning eftersom återkallandet var en 

grundläggande förutsättning för att staten skulle kunna utöva kontroll över 

landets bankindustri och därigenom garantera dess stabilitet.105  

Slutligen ska även fallet Tre Traktörer 106  nämnas. I målet, som gällde 

indragandet av ett utskänkningstillstånd, menade Europadomstolen att den 

klagande, trots att verksamheten inte längre kunde drivas, behöll vissa 

ekonomiska intressen i och med uthyrningen av lokalen samt äganderätten över 

                                            
101 Fredin v. Sweden (ECHR 1991-02-18). 
102 Se domen para 45 och 46. 
103 Capital Bank AD v. Bulgaria (ECHR 2005-11-24). 
104 Capital Bank AD v. Bulgaria (ECHR 2005-11-24) para. 131. 
105 Capital Bank AD v. Bulgaria (ECHR 2005-11-24) para. 126 och 131. Jfr med: Rosenzweig and 
Bonded Warehouses Ltd. v. Poland (ECHR 2005-07-28) para. 49. Europadomstolen uttryckte i det senare 
fallet att ” the withdrawal of valid permits to run a business is an interference with the right to the 
peaceful enjoyment of possessions guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1. It constitutes a measure of 
control of the use of property, which falls to be examined under the second paragraph of Article 1 of 
Protocol No. 1”. 
106 Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden (ECHR 1989-07-07).  
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den däri befintliga lösa egendomen.107 Någon större hänsyn till de ekonomiska 

effekterna för verksamheten verkar Europadomstolen inte ha tillmätt.  

Vilka slutsatser kan då dras utifrån dessa rättsfall? En sak som 

Europadomstolen verkar lägga stor vikt vid klassificeringen av ett intrång är om 

all meningsfull användning av den berörda egendomen försvinner. Samtidigt tar 

man också hänsyn till hur reglerad den berörda verksamheten är samt om den 

enskilde har legitima förväntningarna för fortsatt drift. Huruvida egendomsrätten 

är kraftigt beskuren genom lagstiftning kan såldes komma att påverka utfallet av 

bedömningen om vilket sorts intrång en viss åtgärd utgör.108 Slutligen läggs viss 

vikt vid om förfoganderätten till den berörda egendomen förblir i ägarens händer.  

Ett beslut att dra in ett tillstånd till kärnteknisk verksamhet skulle, utifrån 

dessa utgångspunkter, kunna definieras som en rådighetsinskränkning även om 

en längre varseltid inte medges. Dels är ju kärnteknisk verksamhet en verksamhet 

som är strikt reglerad och som (mer eller mindre) ständigt är utsatt för 

diskussion. Verksamheten som sådan tillåts endast om tillstånd har meddelats. 

Därtill vidmakthåller en verksamhetsutövare viss förfoganderätt över sin 

egendom trots att tillståndet återkallats; dock med den inskränkningen att den 

inte får utnyttjas till det syfte som den anskaffats för.  

 

3.3.4 Ersättningsrättens gränser  

 

3.3.4.1 Ersättningsrätten vid egendomsberövanden 

 

Vid ett intrång i egendomsskyddet måste, enligt Europadomstolen, alltid en 

proportionalitetsbedömning göras. Detta gäller oavsett om det rör sig om ett 

egendomsberövande eller en rådighetsinskränkning. Detta framgår bl.a. av målen 

                                            
107 Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden (ECHR 1989-07-07) para 55.  
108 Jfr Åhman, K., (1999), s. 667. 
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Sporrong och Lönnroth samt James.109 Rätten till ersättning har ansetts utgöra en 

viktig komponent i denna bedömning.110  

Enligt Europadomstolens praxis är, precis som i både tysk och svensk rätt, 

ersättning mer eller mindre garanterad vid egendomsberövanden. Bl.a. har 

Europadomstolen, vid upprepade tillfällen, betonat att ett ersättningsfritt 

egendomsberövande endast kan anses acceptabelt under ”exceptionella 

förhållanden” (min översättning).111 

Med detta i åtanke, och med tanke på att begreppet expropriation har tolkats 

snävt i tysk rätt, är det inte otänkbart att de tyska kraftbolagen kommer 

argumentera att lagstiftarens beslut att skynda på kärnkraftsavvecklingen i landet, 

och då främst stängningen av de åtta kärnkraftverken, utgör ett de facto-

berövande. Om BVerfG, skulle acceptera denna argumentation måste ju tyska 

staten (mer eller mindre) utge ersättning för den förlust som uppstått. Att några 

”exceptionella förhållanden” skulle föreligga är i mitt tycke mindre troligt då 

denna formulering, troligtvis, ska tolkas mycket restriktivt.112  

 

3.3.4.2 Ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar 

 

Ur ett ersättningsrättsligt perspektiv blir det desto intressantare om ett intrång i 

egendomsskyddet klassificeras som en rådighetsinskränkning. Enligt Europa-

domstolens praxis är ersättning precis som i tysk och svensk rätt inte garanterat 

vid denna typ av intrång, snarare är det ett undantag. Som nämnts i avsnittet ovan 

gäller emellertid proportionalitetsprincipen. Ersättning kan därför komma att utgå 

om ett ingrepp anses oproportionerligt betungande för den enskilde. Dock krävs 

för ersättning att en ekonomisk förlust uppstått för den enskilde. 113 

Ersättningsrätten kan här sägas vara en konsekvens av samspelet mellan olika 
                                            
109 Sporrong and Lönnroth v. Sweden (ECHR 1982-09-23) para 69 och James and Others v. The United 
Kingdom (ECHR 1986-02-21) para 37. 
110 Lithgow and Others v. The United Kingdom (ECHR 1986-07-08) para 120. 
111 Som ovan. Se även James and Others v. The United Kingdom (ECHR 1986-02-21) para 54.  
112 Ett mål där Europadomstolen kommit att acceptera egendomsberövanden utan ersättning till de 
drabbade är Jahn and Others v. Germany (ECHR 2005-06-30). Till följd av målets speciella karaktär 
kommer det inte diskuteras närmare i denna uppsats.  
113 Åhman, K., (2000), s. 375 och 378. 
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parametrar vilka kommer redogöras för nedan. Det är dock viktigt att betona att 

Europadomstolen alltid gör en unik proportionalitetsbedömning (en s.k. in casu-

bedömning) i varje enskilt fall varför en eventuell ersättningsrätt i det enskilda 

fallet förblir något oförutsebart.114  

En första parameter som har betydelse för en eventuell rätt till ersättning är att 

den enskildes legitima förväntningar (generellt sett) måste respekteras. Här kan 

t.ex. nämnas målet Asmundsson där domstolen ansåg att en ny 

pensionslagstiftning, vilken berövade klaganden på sin hittills erhållna 

invaliditetspension, stred mot egendomsskyddsregeln. Då klaganden haft 

legitima förväntningar på att få behålla sin invaliditetspension bedömde 

Europadomstolen ingreppet som oproportionerligt.115 Det ska dock betonas att 

fallet gällde ett egendomsberövande och inte en rådighetsinskränkning.  

I fallet Fredin blev däremot utgången en annan. Klaganden hade här gjort 

investeringar i sin grustäktsverksamhet trots vetskapen om att befintlig 

lagstiftning gav behörig myndighet rätt att återkalla tillstånd utan ersättning. 

Några garantier på fortsatt drift hade heller inte lämnats av myndigheterna. 

Europadomstolen ansåg därför att klaganden inte kunde anses ha några legitima 

förväntningar på att få fortsätta driften under en lång tid framöver. 116 

Återkallandet av tillståndet ansågs därför konventionsenligt trots avsaknaden av 

ersättning.  

Rent allmänt kan här sägas att klagandens eget agerande påverkar dennes 

legitima förväntningar. Har tillståndshavaren exempelvis brutit mot 

tillståndsvillkoren vid upprepade gånger kan dennes legitima förväntningar inte 

anses vara särskilt stora. Ett ingrepp i dennes egendomsskydd anses därför i ett 

sådant läge (i de flesta fallen) proportionerligt trots avsaknad av ersättning.  

Proportionalitetsbedömningens utfall verkar i viss mån också kunna bli 

beroende av vem klaganden är. I målet Pine Valley lade Europadomstolen 

nämligen viss vikt vid att klaganden bedrev ekonomisk verksamhet vilken ”till 
                                            
114 Coban, A R., (2004), s. 214. 
115 Kjartan Asmundsson v. Iceland (ECHR 2004-10-12) para 44. För ett liknande resonemang se:  
Stretch v. The United Kingdom (ECHR 2003-12-03) para. 40.  
116 Fredin v. Sweden (ECHR 1991-02-18) para. 54. 
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sin natur” (min översättning) innebar ett visst risktagande.117 Trots att klaganden, 

till följd av ett tidigare meddelat detaljplantillstånd, bedömdes ha legitima 

förväntningar på att få exploatera mark ansåg Europadomstolen inte att 

ogiltigförklarandet av tillståndet var oproportionerligt trots vägrad ersättning.118  

Ur ett kärntekniskt perspektiv skulle detta möjligen kunna innebära att ett 

kraftbolag som valt att investera i kärnteknisk verksamhet - en verksamhet som 

(mer eller mindre) ständigt är omdebatterad och strängt reglerad - kan få finna sig 

i mer långtgående ingrepp än t.ex. en enskild fysisk person.119  

Här kan även vidden av ett kärnkraftsbolags legitima förväntningar på fortsatt 

drift diskuteras. Få verksamheter är såpass omdebatterad och ifrågasatt som just 

kärnteknisk verksamhet. Verksamhetsutövaren är ju också medveten om de 

betydande risker som är förknippade med verksamheten. Därför skulle man, i 

mitt tycke, kunna argumentera för att det ligger i sakens natur att ett kraftbolags 

legitima förväntningar på fortsatt drift alltid är begränsade vid denna typ av 

verksamhet.  

Slutligen ska även nämnas att Europadomstolen lägger viss vikt vid om 

klaganden getts tid till att anpassa sin verksamhet till följd av ingreppet, detta för 

att minimera de ekonomiska olägenheter som intrånget medför. 

Europadomstolen har både i målet Van Marle och i målet Fredin tagit hänsyn till 

detta då man argumenterat för en rådighetsinskränknings proportionalitet.120  

 

3.3.5 De nationella organens bedömningsmarginal 

 

Som nämnts under avsnitt 3.3.2 har de nationella beslutande organen tillerkänts 

en vid bedömningsmarginal vid bedömningen av om ett ingrepp vidtas i ”det 

allmännas intresse”. Bedömningsmarginalen verkar dock även gälla då 
                                            
117 Pine Valley and Others v Ireland (ECHR 1991-11-29) para 59. Jfr med de skiljaktiga domarnas 
utlåtande.  
118 Pine Valley and Others v Ireland (ECHR 1991-11-29) para 51 och 59. 
119 Jfr Åhman, K., (1999), s. 667. Se även Åhman, K., (2000), s. 378, där det diskuteras huruvida målet 
Pine Valley möjligen innebär att en hårdare attityd intagits av Europadomstolen gentemot juridiska 
personer. 
120 Fredin v. Sweden (ECHR 1991-02-18) para. 54, och Van Marle and Others v. The Netherlands (ECHR 
1986-06-26) para 43.  
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Europadomstolen mer allmänt granskar ett ingrepps proportionalitet. Detta 

framgår bl.a. av målet Fredin där domstolen uttryckte att de nationella organen 

”enjoys a wide margin of appreciation with regard both to choosing the means 

of enforcement and to ascertaining whether the consequences of enforcement are 

justified in the general interest for the purpose of achieving the object of the law 

in question”.121 

Detta ställningstagande är i mitt tycke fullt rimligt. Europadomstolen, som en 

internationell väktare av mänskliga fri- och rättigheter, bör förhålla sig restriktivt 

då den bedömer huruvida nationella (och ofta demokratiskt valda) organ agerat 

proportionerligt. Då de rättsordningar som ratificerat EKMR är många och skiljer 

sig åt politiskt är det naturligt att egendomsskyddsregeln inte har getts ett allt för 

extensivt genomslag. Europadomstolen har bl.a. kommit att uttrycka denna 

restriktiva inställning i fallet Chapman122. I målet, som gällde huruvida ett förbud 

(grundat på miljöskäl) mot att uppställa husvagnar på viss mark var 

konventionsstridigt, menade domstolen att den endast ska förklara en åtgärd 

konventionsstridig om den uppenbart (”manifest”) går utöver de nationella 

organens bedömningsmarginal.123  

Med hänsyn till detta, och mot vad som anförts i föregående avsnitt, finns det i 

mitt tycke klart stöd för påståendet att den enskildes egendomsskydd vid 

rådighetsinskränkningar inte är särskilt långtgående.124 Den enskildes rätt till 

ersättning vid rådighetsinskränkningar får därför betraktas som begränsad.  

 

3.3.6 Sammanfattning  

 
Av vad som framgått i detta avsnitt är ersättningsrätten enligt EKMR:s 

egendomsskyddsregel beroende av flera faktorer. För det första varierar 

ersättningsrätten beroende på hur ett intrång kategoriseras. Klassificeras intrånget 
                                            
121 Fredin v. Sweden (ECHR 1991-02-18) para. 51. Se också Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden (ECHR 
1989-07-07) para 62. Jfr med Eka, A., Hirschfeldt, J., Jermsten, H och Svahn Starrsjö, Regeringsformen – 
med kommentarer – s. 117. 
122 Chapman v. The United Kingdom (ECHR 2001-01-18). 
123 Chapman v. The United Kingdom (ECHR 2001-01-18) para 92.  
124 Jfr Danelius, H., (2012), s. 562, och Darpö, J., (2010), s. 26. 
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som ett egendomsberövande är rätten till ersättning i det närmaste absolut. 

Klassificeras intrånget däremot som en rådighetsinskränkning är rätten till 

ersättning desto mer osäker till följd av den än mer utförliga (och något 

oförutsägbara) proportionalitetsbedömning som ska göras. Europadomstolen 

verkar dock ha varit relativt tillåtande att vägra ersättning vid 

rådighetsinskränkningar trots att ett ingrepp varit ekonomiskt kännbart för den 

drabbade.  

Av vad som sagts under avsnitt 3.3.3.1 och 3.3.3.2 finns det, som jag ser det, 

mycket som tyder på att det tyska avvecklingsbeslutet ska betraktas som en 

rådighetsinskränkning. Europadomstolen har vid upprepade tillfällen kommit att 

bedöma fall där ingrepp gjorts i verksamhetstillstånd och vid samtliga fall har 

ingreppet klassificerats som just en rådighetsinskränkning.   

Då Europadomstolen alltid gör en in casu-bedömning av ett ingrepps 

proportionalitet är det dock vanskligt att bedöma det tyska avvecklingsbeslutets 

förenlighet med EKMR. Vissa betydelsefulla parametrar kan emellertid skönjas i 

Europadomstolens praxis som alla inverkar på bedömningen huruvida en 

rådighetsinskränkning kan ske utan att ersättning tillerkänns den drabbade. Här 

kan främst nämnas klagandens legitima förväntningar av fortsatt drift, huruvida 

viss varseltid getts så de ekonomiska förlusterna kan minimeras, om klaganden är 

en juridisk eller fysisk person samt vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

Avslutningsvis har Europadomstolen tillerkänt de nationella organen en vid 

bedömningsmarginal, dels avseende vad som anses vara i det allmännas intresse 

men också vid prövningen om ett ingrepp i egendomsskyddet kan rättfärdigas 

som proportionerligt. Till följd av detta kan Europadomstolens egendomsskydd, 

åtminstone beträffande rådighetsinskränkningar, betraktas som förhållandevis 

svagt för den enskilde.   
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3.4 Ersättningsrättsliga principer i svensk konstitutionell rätt 
  
3.4.1 Allmänt om egendomsskyddet i RF 

 

Det svenska konstitutionella egendomsskyddet regleras i 2 kap. 15 § RF och har 

följande lydelse: 

 
Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan 
tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till 
någon enskild genom expropriation eller något annat 
sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad utom när det krävs 
för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller något annat sådant 
förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara 
tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska 
också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna 
inskränker användningen av mark eller byggnad på 
sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del 
av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada 
uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på 
denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas 
enligt grunder som anges i lag. 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller 
byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller 
säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om 
rätt till ersättning. 

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten 
oberoende av vad som föreskrivits ovan. 

 
 
I jämförelse med både art. 14 GG och art. 1 tp. 1 EKMR skiljer sig regeln åt på 

vissa sätt. 

Till att börja med stadgar regeln i sitt andra stycke att ersättning även utgår vid 

rådighetsinskränkningar. En förutsättning för detta är emellertid att den pågående 

markanvändningen avsevärt försvåras, eller att betydande skada uppstår i 

förhållande till värdet på den berörda delen av fastigheten.125 Någon explicit 

motsvarighet till denna regel återfinns varken i art. 14 GG eller art. 1 tp. 1 

EKMR. Ett undantag till bestämmelsen har dock införts i regelns tredje stycke 

                                            
125 2 kap. 15 § st. 2 RF. 
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där det framgår att ersättning endast utgår om detta stadgas i lag då ingreppet 

motiveras utifrån hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl.  

Därtill ska nämnas att regeln, jämfört med både art. 1 tp. 1 EKMR och art. 14 

GG, fått en mer detaljerad utformning beträffande rådighetsinskränkningar i och 

med att det krävs att ”användningen av mark eller byggnad” inskränks för att 

grundlagsskyddet ens ska aktualiseras.126 Varken GG eller EKMR säger explicit 

något om detta.  

Av regelns ordalydelse framgår även att det krävs starka skäl för att det 

allmänna ska få ingripa i enskildas egendomsskydd. Enligt regelns första stycke 

krävs nämligen att ingripanden i egendomsskyddet endast får ske om det krävs 

för att tillgodose ”angelägna allmänna intressen”. Rent språkligt ställs det 

således starkare skäl i RF än i EKMR där det endast talas om det ”allmännas 

intresse”. Någon större skillnad torde emellertid inte föreligga i realiteten. 

Slutligen ska även sägas att regeln skiljer sig från det tyska egendomsskyddet i 

så mån att den inte stadgar något om det sociala ansvaret för egendom (detta 

diskuteras mer ingående under avsnitt 4.1).  

 

3.4.2 Mötet mellan verksamhetstillstånd, rådighetsinskränkningar och 

rätten till ersättning  

 

Ett meddelat tillstånd till att bedriva viss verksamhet anses i svensk rätt vara ett 

gynnande förvaltningsbeslut. 127 Till följd av detta vinner tillstånd s.k. negativ 

rättskraft. 128  Som nämnts i kapitel 3 innebär detta en viss trygghet för 

tillståndshavaren mot framtida ingrepp i tillståndet. Tillstånd kan i sin tur vara 

meddelade på obestämd tid eller vara tidsbegränsade. De tillstånd som idag finns 

för innehav och drift av kärnkraftsreaktorer i Sverige är av den förra sorten.129 

Tillståndets negativa rättskraft medför dock inte att tillståndet inte kan ändras 

eller återkallas. Enligt offentligrättsliga principer har gynnande förvaltnings-
                                            
126 Mer om detta under kommande avsnitt.  
127 Darpö, J., (2010), s. 11.  
128 Som ovan. 
129 SOU 2009:88 s. 78. Se även SSM 2012:16, onumrerad sida (under rubriken ”SSM perspective”).  
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beslut historiskt ansetts kunna ändras eller återkallas enligt främst tre grunder; 

om tvingande säkerhetsskäl har uppstått, om det finns ändrings- eller 

återkallelseförbehåll i det meddelade beslutet eller i den lag som beslutet 

grundade sig på samt om beslutet har meddelats till följd av att den enskilde har 

agerat vilseledande.130 Därtill kan även en fjärde grund nämnas: ny lagstiftning. 

Detta framgår bl.a. av två domar meddelade av regeringsrätten131 (RegR) under 

90-talet.132 Det kan därför hävdas att statens handlingsfrihet, trots tillståndets 

rättskraft, är relativt omfattande. 

Trots att det inte föreligger några absoluta hinder för det allmänna att ingripa i 

meddelade tillstånd, kan ett ingrepp komma att bli kostsamt för allmänheten. 

Återkallande, eller ändringar, av befintliga tillstånd har anses nämligen kunna 

utgöra rådighetsinskränkningar i RF:s mening.133  

Innan ersättningsfrågan aktualiseras vid ett ingrepp i ett verksamhetstillstånd 

måste dock utredas om egendomsskyddsregelns andra stycke är tillämpligt. 

Följande frågor blir därmed aktuella: 

 

- Inskränks användningen av mark eller byggnad genom ingreppet? 

-  Försvåras den pågående markanvändningen inom den berörda delen av 

 fastigheten på ett avsevärt sätt, eller  

-  uppkommer skada som är betydande till den berörda delen av  fastigheten? 

 

Vad gäller den första frågan tar den sikte på det fysiska nyttjandet av marken.134 

Då det allmänna ingriper i ett meddelat verksamhetstillstånd måste därför hänsyn 

tas till hur verksamhetsutövaren för tillfället använder marken och om denna 

användning påverkas i negativ bemärkelse av ingreppet.  

                                            
130 Strömberg, H., och Lundell, B., (2011), s. 77.  
131 Numera heter domstolen Högsta förvaltningsdomstolen. 
132 RÅ 1995 ref. 10 och RÅ 1999 ref. 76. 
133 SOU 2013:59 s. 40. Jfr Prop. 1996/97:176 s. 45 och Ds 1988:11 s. 33f där det framgår att ingrepp i 
tillstånd till kärnteknisk verksamhet inte utgör expropriation. Detta synsätt bekräftades senare av RegR i 
RÅ 1999 ref. 76 där domstolen sade att: ”ett beslut om att rätten att driva en reaktor skall upphöra att 
gälla får anses vara ett sådant beslut om inskränkning av användningen av mark eller byggnad som avses 
i 2 kap. 18 § RF”. 
134 Bengtsson, B., Grundlagen och fastighetsrätten (1996), s. 84. 
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Den andra och tredje frågan är kumulativa i den bemärkelsen att endast en av 

dessa frågor behöver besvaras jakande för att huvudregeln om ersättning ska 

utgå. Vad beträffar rekvisitet ”pågående markanvändning” har ett generöst 

tillämpningsområde varit avsett. 135 Dock räcker det inte med bagatellartade 

intrång i den pågående markanvändningen; enligt ordalydelsen krävs nämligen 

att markanvändningen inom den berörda delen av fastigheten ”avsevärt 

försvåras” för att ersättning ska aktualiseras. Intrånget måste således vara 

någorlunda kvalificerat. 136  När det gäller kärnteknisk verksamhet har det i 

doktrinen sagts att ett ingrepp som väsentligen inskränker driften utgör en 

grundlagsskyddad rådighetsinskränkning.137 Kvalifikationsgränsen ska emellertid 

inte sättas allt för högt och även relativt små ingrepp kan komma att behöva 

ersättas.138 Som kommer att visas på i kommande avsnitt blir ersättningsrätten 

dock avhängig skälen för ingreppet.139  

Ersättning kan dock behöva utgå även om den pågående markanvändningen 

inte avsevärt försvåras. Detta förutsätter att det, till följd av inskränkningen i 

verksamheten, uppkommer skada som är betydande till den berörda delen av 

fastigheten. När det gäller intrång i befintliga verksamhetstillstånd får detta 

uttryck anses något oklart. Uttrycket har nämligen sitt ursprung främst i 

bygglagstiftning.140  Vad som dock kan sägas är att ersättningsrätten här delvis 

blir beroende av tyngden av det allmänna intresse som ingreppet motiveras av. Ju 

större det allmänna intresset är desto större intrång anses den enskilde få tåla.141 

Om ett ingrepp i ett befintligt verksamhetstillstånd faller in under 

egendomsskyddsregelns andra stycke är således huvudregeln att ersättning ska 

                                            
135 SOU 2013:59 s. 51.  
136 SOU 2013:59 s. 52.  
137 Bengtsson, B., (1996), s. 126.   
138 Jfr Michanek, G., och Zetterberg, C., (2012), s. 429 där det framgår att ”[…] markägare utan 
ersättning får tåla ett visst, mindre intrång trots att markanvändningen är pågående.” Se även s. 437.  
139 Bengtsson, B., (1991), s. 152.  
140 SOU 2013:59 s. 54.  
141 1986/87:BoU 1 s. 142 f. Jfr SOU 2013:59 s. 99.   
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utgå för ingreppet. Ersättningsrätten ska i regel framgå i den lag som legitimerar 

rådighetsinskränkningen.142  

Avslutningsvis ska sägas att rätten till ersättning inte är helt avhängig 

rekvisiten i 2 kap. 15 § st. 2 RF. Lagstiftaren kan självklart välja att utge 

ersättning trots att ett ingrepp inte faller in under grundlagsregelns rekvisit.143  

 

3.4.3 Den begränsade ersättningsrätten enligt 2 kap. 15 § st. 3 RF 

 

Från huvudregeln i egendomsskyddsregelns andra stycke görs, som tidigare 

nämnts, undantag om ingreppet motiveras av hälsoskydds-, miljöskydds- eller 

säkerhetsskäl. Ska ersättning utgå i dessa fall måste detta (i regel) framgå i lag. 

Detta synsätt följer dels av äldre offentligrättsliga principer men också av den 

numer nationellt och internationellt vedertagna principen att förorenaren 

betalar.144 Undantaget från huvudregeln återfinns i egendomsskyddsregelns tredje 

stycke. 

Konkretiseringar av regeln går också att finna i befintlig lagstiftning rörande 

kärnteknisk verksamhet. Enligt 15 § LKV får exempelvis tillstånd att bedriva 

kärnteknisk verksamhet återkallas om synnerliga säkerhetsskäl motiverar detta 

eller om tillståndshavaren bryter mot meddelade tillståndsvillkor. Någon 

ersättningsrätt har här inte ansetts motiverad. Liknande reglering återfinns även i 

24 kap. 3 och 5 §§ MB där tillstånd får återkallas eller omprövas utan ersättning 

under vissa lagstadgade förutsättningar.  

Detta innebär dock inte att det allmänna får genomföra hur långtgående 

inskränkningar som helst utan att betala ersättning till den enskilde; 

proportionalitetsprincipen gäller alltjämt. Det finns således situationer då 

ersättning måste utgå trots att rådighetsinskränkningen motiveras utifrån 

                                            
142 Som kommer visas i avsnitt 3.4.3 kan dock ersättningsrätt med största sannolikhet grundas direkt på 2 
kap. 15 § RF, även om rätten till ersättning inte framgår i den lag som legitimerar ingreppet.  
143 Bengtsson, B., (1991), s 27.  
144 Prop. 2009/10:80 s. 169.  
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hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl.145 Detta för att den enskilde inte 

ska åläggas ekonomiska bördor som framstår som orimliga i det enskilda fallet.  

Om verksamhetsutövaren är utan skuld till det allmännas ingripande har 

dennes möjligheter till ersättning ansetts vara större än om denne agerat culpöst i 

sin verksamhetsutövning.146 Synsättet blir således annorlunda om verksamhets-

utövaren t.ex. brutit mot tillståndsvillkoren jämfört med om denne agerat helt i 

överensstämmelse med vad som ålagts honom genom tillståndet.  

 Även ingreppets intensitet samt oförutsebarhet har ansetts kunna leda till viss 

ersättningsrätt.147 Medan intensiteten av ett återkallelsebeslut främst tar sikte på 

den ekonomiska bördan som beslutet innebär för den enskilde, torde 

förutsebarheten ta sikte på de legitima förväntningar som den enskilde haft på 

tillståndets varaktighet (jämför med vad som sagts i bl.a. avsnitt 2.2 och 3.3.4.2). 

Förutsebarheten kan här delvis anses hänga ihop med resonemanget om den 

enskildes skuld. Har tillståndshavaren agerat klandervärt och exempelvis brutit 

mot ett tillstånd vid upprepade tillfällen är ett återkallande av tillståndet knappast 

en oförutsebar följd för den enskilde. Snarare är det väl rimligt att denne bort 

räkna med konsekvenser av sitt handlande?  

Förutsebarheten för ingreppet påverkas också av det rättsläge som rådde då 

tillståndet meddelades. 148  Om återkallelsemöjligheterna utvidgas genom ny 

lagstiftning kan det hävdas att det vore oproportionerligt att inte ersätta den 

enskilde för de ekonomiska olägenheter som följer av återkallelsen av tillståndet 

(mer om detta resonemang i kommande avsnitt). Denne har ju gjort investeringar 

utifrån tilltron till det rättsläge som gällde då tillståndet meddelades. Samtidigt 

kan det ifrågasättas om de legitima förväntningarna på fortsatt drift alltid ska 

bedömas utifrån det rättsläge som rådde då tillståndet meddelades.  

                                            
145 Som ovan. En genomgående undersökning av vilka fall där ersättning bör utgå, trots att ingreppet 
faller in under 2 kap. 15 § st. 3 RF, går att finna i SOU 2013:59.  
146 SOU 2008:125 s. 448. 
147 Bengtsson, B., (1991), s 155.   
148 Bengtsson, B., (1991), s. 158. Jfr SOU 1995:140 underbilaga 26 s. 38. 
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Även arten och tyngden av det allmänintresse som motiverar 

rådighetsinskränkningen har ansetts kunna påverka rätten till ersättning.149 Ju 

starkare allmänintresset för ett ingrepp är, desto större är möjligheterna att vägra 

den enskilde adekvat ersättning. Således kan t.ex. nytillkomna hälsoskydds-, 

miljöskydds- eller säkerhetsskäl tala mot en rätt till ersättning (även om 

verksamhetsutövaren agerat i överensstämmelse med tillståndet) medan en 

omvärdering av riskerna, utan att något nytt förs fram i sak, talar för en sådan 

rätt.150 Ändrade samhällsvärderingar och svängningar i det politiska klimatet 

verkar inte enskilt kunna motivera betydande ingripanden i befintliga tillstånd 

utan att ersättning utges.  

Slutligen påverkas även ersättningsrätten av den enskildes möjligheter att 

begränsa skadan. Följaktligen kan t.ex. generösa övergångsbestämmelser 

medföra att ersättning uteblir eller i vart fall reduceras.151 Detta är fullt rimligt då 

ersättningen för rådighetsinskränkningar endast ska syfta till att ersätta den 

uppkomna skadan och inte rena förväntningsvärden.152  

Sammantaget blir frågan om ersättning ska utgå, då en rådighetsinskränkning 

motiveras av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl, beroende av en 

proportionalitetsbedömning. För att ersättning ska utgå ska det i regel föreskrivas 

om detta i lag. Frågan uppstår dock vad som gäller om lagstiftaren inte har 

lagstadgat om en rätt till ersättning men det, trots detta, framstår som orimligt att 

den enskilde ska bära hela bördan själv? En självklar möjlighet är här att den 

enskilde åberopar egendomsskyddet i EKMR. Dock är ersättningsrätten enligt 

EKMR, som framgått i avsnitt 3.3, relativt begränsad för den enskilde. Utöver 

denna rätt har det dock även 2 kap. 15 § RF ger uttryck för en allmän 

ersättningsprincip. 153 Följaktligen finns det troligtvis en möjlighet att direkt 

åberopa 2 kap. 15 § RF som stöd för att ersättning ska utgå i det enskilda fallet. 

 

                                            
149 Prop. 1996/97:176 s. 45.  
150 Angående ändrade samhällsvärderingar se: Bengtsson, B., (1991), s. 171.  
151 SOU 2013:59 s. 15.  
152 Bengtsson, B., (1991), s. 224 och SOU 2013:59 s. 69. 
153 Bengtsson, B., (1996), s. 88f. 
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3.4.4 Den svenska synen på ersättning vid kärnkraftsavveckling 

 

Den 5 februari 1998 beslutade den svenska regeringen att rätten att driva 

kärnkraftreaktorn Barsebäck 1 skulle upphöra vid utgången av juni samma år.154 

Beslutet kan sägas ha varit en följd av den folkomröstning om kärnkraftens vara 

eller inte vara som hölls 1980. Lagstöd för regeringens beslut var 2 § i den då 

nystiftade avvecklingslagen. 155  De återkallelseregler som fanns (och som 

fortfarande finns) i LKV ansågs inte tillämpliga på regeringens beslut.156  

Avvecklingslagen tillerkände enligt 5-7 §§ berörda kraftbolag ersättning för 

det ingrepp som beslutet utgjorde.157 Ersättningsrätten diskuterades flitigt i lagens 

förarbeten med konsensus att ersättning inte kunde vägras då detta skulle strida 

mot både RF och EKMR.158 Ett beslut om att rätten att driva en kärnreaktor ska 

upphöra ansågs nämligen kunna kategoriseras som en rådighetsinskränkning 

enligt dåvarande RF.159 Ståndpunkten hade även stöd i den då aktuella doktrinen 

och kom senare att bekräftas av RegR i rättsfallet RÅ 1999 ref. 76.160  

 En parameter som togs viss hänsyn till var dels att avvecklingslagen utökade 

det allmännas möjlighet att ingripa i befintliga tillstånd; på detta sätt inkräktade 

regeringens beslut i viss mån på verksamhetsutövarens legitima förväntningar. 

Dock menade regeringen att dessa, till följd av folkomröstningen 1980, var att 

betrakta som begränsade.161  

Desto större hänsyn togs till det faktum att ingreppet inte motiverades av 

några nytillkomna miljö- eller säkerhetsskäl.162 Snarare motiverades ingreppet av 

de samhällsvärderingar som kommit till uttryck genom folkomröstningen 18 år 
                                            
154 Formellt sett återkallades inte de befintliga tillstånden till driften av kärnreaktorn. Detta eftersom 
regeringen inte ville att de skyldigheter som var förknippade med tillstånden skulle upphöra. Istället 
upphörde endast rätten att driva kärnreaktorn. Jfr Prop. 1996/97:176 s. 1. Detta verkar vara också vara 
fallet beträffande den tyska kärnkraftavvecklingen. Se § 7 (1a) samt §§ 17 och 18 i Atomic Energy Act.  
155 Lagen är numera upphävd. 
156 15 § LKV. 
157 Ersättningsreglernas utformning kommer inte diskuteras vidare i denna uppsats.  
158 Prop. 1996/97:176 s. 45f.  
159 Jfr Prop. 1996/97:176 s. 46. 
160 Bengtsson, B., (1996), s. 126. I RÅ 1999 ref. 76 uttalade RegR att ”ett beslut om att rätten att driva en 
reaktor skall upphöra att gälla får anses vara ett sådant beslut om inskränkning av användningen av 
mark eller byggnad som avses i 2 kap. 18 § RF.”  
161 Prop. 1996/97:176 s. 53.  
162 Prop. 1996/97:176 s. 46. 
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tidigare. Ersättning ansågs därför inte kunna nekas berörd verksamhetsutövare. 

Detta synsätt får också anses ha haft stöd i tidigare förarbeten samt i doktrin.163  

Avslutningsvis bör nämnas att regeringens beslut angående Barsebäck 1 

överklagades till RegR av de berörda kraftbolagen. 164  En viktig grund för 

yrkandet att beslutet skulle upphävas var just att den ersättning som 

avvecklingslagen medgav inte var adekvat och därmed stred mot RF samt 

EKMR. RegR biföll emellertid inte talan och regeringens beslut kom att stå fast. 

I slutändan kom ersättningsfrågan att lösas genom en frivillig uppgörelse mellan 

staten och berörda kraftbolag.165  

 

3.4.5 Sammanfattning 

 

Då tillstånd till t.ex. miljöfarlig verksamhet återkallas eller begränsas genom 

ingripande ändringsvillkor kan egendomsskyddsregeln i 2 kap. 15 § RF komma 

att aktualiseras. Anses åtgärden utgöra en rådighetsinskränkning är huvudregeln 

enligt regelns andra stycke att ersättning ska utgå får intrånget. Detta gäller 

emellertid inte enligt regelns tredje stycke om intrånget motiveras utifrån 

hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl; i så fall är ersättningsrätt ett 

undantag som ska framgå i lag för att utgå. Dock måste i regel dessa skäl vara 

nytillkomna för att ersättning ska kunna nekas. En ren omvärdering av riskerna, 

vilka redan tagits hänsyn till vid tillståndsbeslutet, har inte ansetts kunna 

motivera ett ersättningsfritt återkallande av tillstånd i svensk rätt.166 Det är också 

denna tanke som avvecklingslagens ersättningsregler i mångt och mycket byggde 

på. Således kan sägas att stor vikt läggs vid tillståndshavarens legitima 

förväntningar i svensk rätt. Innehavare av miljörättsliga tillstånd har därigenom 

ett förhållandevis starkt skydd mot framtida krav som grundas på ändrade 

samhällsvärderingar. 

                                            
163 Prop. 1983/84:60 s. 61 och Bengtsson, B., (1996), s. 127f och 171.    
164 RÅ 1999 ref. 76. 
165 Jfr Prop. 1999/2000:63. 
166 Förutsatt att inte intrångets negativa konsekvenser kan mildras för den enskilde genom t.ex. generösa 
övergångsbestämmelser. 
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4. Avslutande diskussion 

 

 

4.1 Generella skillnader mellan det tyska och svenska 

egendomsskyddet 
 

För att kunna svara på frågan om det finns några skillnader i synsätten rörande 

ersättning vid kärnkraftsavveckling i tysk och svensk rätt måste skillnaderna i 

egendomsskyddsreglerna analyseras.  

Art 14 GG nämner för det första, till skillnad från 2 kap. 15 § RF, ingenting 

om ersättning vid rådighetsinskränkningar. Till följd av proportionalitets-

principen måste dock ersättning utgå i vissa fall. Allt för betungande intrång i 

tillståndsgiven verksamhet är således att betrakta som konstitutionsstridigt. Trots 

detta måste huvudprincipen i tysk rätt anses vara att ersättning inte utgår vid 

rådighetsinskränkningar. I Sverige är huvudprincipen den motsatta, åtminstone 

vid inskränkningar i den enskildes användning av mark eller byggnad som är mer 

än obetydliga. Detta talar i mitt tycke för en något mer generös ersättningsrätt i 

svensk rätt.  

Intressant att nämna är också att rådighetsinskränkningar, åtminstone inom 

den tyska doktrinen, verkar delas upp i olika kategorier.167 Vid omstruktureringen 

av en sektorslagstiftning verkar relativt långtgående intrång i egendomsskyddet 

accepteras, trots avsaknad av ersättning.168 Återkallas befintliga tillstånd måste 

dock viss varseltid medges; detta för att de ekonomiska förlusterna ska kunna 

begränsas. I svensk rätt görs inte samma uppdelning. Proportionalitets-

bedömningen påverkas inte av hur rådighetsinskränkningen ”kategoriseras”. 

Även detta kan tala för en generösare ersättningsrätt i svensk rätt än i tysk rätt.  

Vidare är det sociala ansvaret för egendom en rättsfigur som skiljer de båda 

rättsordningarna åt. I tysk rätt har rättsfiguren ansetts kunna legitimera relativt 

                                            
167 Se avsnitt 3.2.3. 
168 Winter, G., (2013 I), s. 120. 
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långtgående ingrepp i enskildas egendomsskydd.169 Rättsfiguren har även gett 

lagstiftaren viss bedömningsmarginal att ta hänsyn till ändrade 

samhällsvärderingar då den beslutar om en rådighetsinskränkning. Följaktligen 

har ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar, med hänvisning till det sociala 

ansvaret för egendom, ansetts relativt begränsad. Härmed visar tysk rätt, i mitt 

tycke, upp en förhållandevis flexibel inställning till att ställa nya krav på 

miljörättsliga tillstånd utan att det allmänna ska stå för de förluster som uppstår 

till följd av ingripandet. I svensk rätt verkar synsättet däremot vara mer statiskt. 

Visserligen är rättskraften för tillstånd beskuren på så sätt att tillståndet kan 

återkallas eller ändras utifrån diverse förvaltningsrättsliga grunder. Ändrade 

samhällsvärderingar kan exempelvis motivera ny lagstiftning vilken bryter 

igenom rättskraften avseende befintliga verksamhetstillstånd. Dock kan 

ersättning inte vägras den enskilde om intrånget kommer allt för plötsligt och 

leder till oproportionerliga ekonomiska förluster. Den svenska respekten för 

tillståndshavarens legitima förväntningar verkar härigenom vara mer omfattande 

än i tysk rätt.  

Slutligen ska något sägas om EKMR. Eftersom konventionen binder både 

Sverige och Tyskland måste de båda ländernas egendomsskydd trots allt 

betraktas som förhållandevis lika. Något annat hade inte varit att räkna med 

eftersom ett allt för svagt egendomsskydd, i en rättsordning bunden av EKMR, 

skulle betraktas som konventionsstridigt. De skillnader som jag lyft fram i denna 

uppsats ska därför inte betraktas som allt för stora. Detta framgår ju också rent 

konkret av att de berörda kraftbolagen ifrågasatt avvecklingens förenlighet med 

den tyska konstitutionen och Energy Charter Treaty. Exakt hur den tyska 

rättsordningen skiljer sig från den svenska får därför betraktas som oklart.  

 

  

                                            
169 Bernasconi-Osterwalder, N., och Tamara Hoffman, R., (2012), s. 10.  
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4.2 Är det tyska avvecklingsbeslutet en främmande fågel i den 

svenska (och internationella) miljörättsliga diskursen? 
 

Frågan är då om det finns något som tyder på att de ersättningsfrågor som 

uppstått i och med det tyska avvecklingsbeslutet hade bedömts på annat sätt 

enligt svensk rätt? 

Vad som först ska konstateras är att det finns stora skillnader i hur avveckling 

skett i de båda länderna. Medan Barsebäck 1 stängdes ner med relativt kort varsel 

har samtliga (i tiden obegränsade) kärnkraftstillstånd i Tyskland först begränsats 

genom tilldelning av absoluta produktionsmängder (2002) och sedan 

kompletterats med absoluta avvecklingsdatum (2011). Således har den tyska 

kärnkraftsavvecklingen varit en mer utdragen process där samtliga bolag fått 

längre varseltid än vad som gavs den huvudsakliga ägaren av Barsebäck 1. 

Tillvägagångssätten för kärnkraftsavveckling är alltså olika i de båda länderna. 

Dock finns det vissa aspekter av den tyska avvecklingen som möjligtvis hade 

bedömts annorlunda i svensk rätt.  

Beslutet att permanent stänga ner åtta kärnkraftverk, samt att förena de övriga 

befintliga tillstånden med absoluta avvecklingsdatum skedde främst till följd av 

den massiva folkliga opinionen som uppstod till följd av kärnkraftsolyckan i 

Fukushima Daiichi. Beslutet kan alltså inte sägas ha grundats på några 

nytillkomna miljö- eller säkerhetsskäl utan berodde snarare på ändrade 

samhällsvärderingar. Förutsatt att kärnkraftsbolagen kan visa att detta har 

medfört faktiska förluster kan besluten definitivt ifrågasättas ur ett svenskt 

ersättningsrättsligt perspektiv. Ändrade samhällsvärderingar har, som främst 

anförts i avsnitt 3.4.3, inte ansetts kunna motivera plötsliga intrång i befintliga 

verksamhetstillstånd utan att ersättning tillerkänts berörd tillståndshavare. 170 

Dessutom har samtliga åtgärder i Tyskland skett med stöd av nytillkommen 

lagstiftning. Besluten kan därför ur ett svenskt perspektiv anses strida mot 

tillståndshavarnas legitima förväntningar. De produktionsmängder man 

                                            
170 Jfr t.ex. Bengtsson, B., (1991), s. 171 och SOU 2013:69 s. 256f.  



 50 

tilldelades 2002 riskeras nu (åtminstone enligt kärnkraftsbolagen själva) att inte 

kunna användas eller säljas vidare. Detta hävdas medföra stora förluster för de 

berörda bolagen.  

Därtill ska även sägas att en verksamhetsutövares legitima förväntningar på att 

få behålla tillståndet i sitt ursprungliga skick, i svensk rätt, i regel kan anses ännu 

starkare om tillståndet redan är tidsbegränsat.171 Denna ska således kunna räkna 

med att tillståndet gäller i oförändrat skick tills giltighetstiden går ut. 172 

Kraftbolagen kan därför sägas ha haft legitima förväntningar på att få bedriva sin 

verksamhet utifrån de produktionsmängder man tilldelades 2002.  

Slutligen är det också, i mitt tycke, intressant att 2002 års beslut att 

tidsbegränsa de tidigare (i tiden) obegränsade tillstånden inte ifrågasattes rättsligt 

av de berörda kärnkraftsbolagen. I svensk rätt har tidsbegränsningen av tillstånd 

som meddelats för all framtid nämligen ansetts utgöra ”en ingripande åtgärd” i 

den befintliga verksamheten.173 Då tidsbegränsningen skedde med stöd av ny 

lagstiftning och det (såvitt jag känner till) även här saknades nytillkomna 

säkerhetsskäl kan ingreppet rättsligt ifrågasättas ur ett svenskt perspektiv.174 Rätt 

till ersättning hade dock förutsatt att faktiska förluster kunnat konstateras hos 

berörda bolag. 

Hur förhåller sig då det tyska avvecklingsbeslutet ersättningsrättsligt gentemot 

EKMR? Som nämnts under avsnitt 3.3.3 och 3.3.4 beror detta först och främst på 

hur ingreppet kategoriseras. Kategoriseras ingreppet som ett egendomsberövande 

är ersättning mer eller mindre garanterat. Om det däremot rör sig om en 

rådighetsinskränkning är frågan mer oklar. I det här fallet talar i mitt tycke 

mycket för att ingreppen ska ses som det senare alternativet. Med tanke på att 

även Europadomstolen lägger vikt vid tillståndshavares legitima förväntningar 

finns risken att beslutet också kan anses strida mot EKMR. I och med rättsfallet 

Pine Valley har emellertid en något strängare syn anlagts på juridiska personer 

                                            
171 Prop. 1996/97:176 s. 16.  
172 Därmed inte sagt att verksamhetsutövarens legitima förväntningar på fortsatt drift är svaga endast av 
den anledningen att tillståndet är obegränsat i tiden. 
173 Prop. 1997/98:45 del I, s. 610. 
174 Jfr Vorwerk, A., (2002), s. 9f. 
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avseende respekten för de legitima förväntningarna. Det är därför, i mitt tycke, 

oklart hur en säregen verksamhet som kärnteknisk verksamhet ska bedömas 

utifrån de riktlinjer som framgår av Europadomstolens praxis. En av de 

brännande frågorna blir här hur långt de legitima förväntningarna egentligen 

sträcker sig för en så pass debatterad verksamhet. Klart är i alla fall att EKMR 

inte ger ett vidare skydd än det som ges i RF.175 

 

 

4.3 Kärnkraften, ersättningsrätten och framtiden  
 

Kärnkraftens framtid i Europa är i dagsläget oviss. Samtidigt som avveckling 

sker i Tyskland utökas kärnkraften exempelvis i Storbritannien.176 I Sverige har 

avvecklingslagen avskaffats och förbudet mot nybyggnad har upphört.177 Någon 

rättslig grund, utöver 15 § LKV, för att stänga ner kärnkraftverk finns således i 

dagsläget inte i svensk rätt. Som jag ser det är det dock inte otänkbart att 

avvecklingslagen kan komma att återinföras om lagstiftaren i framtiden beslutar 

att stänga ytterligare kärnkraftverk. I så fall är det väl också fullt möjligt att 

ersättningsreglerna förblir desamma? Det allmännas nota för att skydda miljön 

(om man är av den uppfattningen att kärnkraftsavveckling är miljömässigt 

motiverat) riskerar i så fall bli mycket hög. 

Klart är i alla fall en sak; om BVerfG, samt den internationella skiljedomstol 

som ska avgöra målet mellan Vattenfall och Tyskland, finner det överklagade 

avvecklingsbeslutet lagenligt har den tyska lagstiftaren lyckats avveckla landets 

kärnkraft utan att någon ersättning överhuvudtaget behövt utbetalas till berörda 

kraftbolag. Det allmänna har i så fall besparats från en tung ekonomisk börda.  

Här återfinns i mitt tycke en tydlig koppling mellan ersättningsregler och en 

miljörättslig målsättningsregel som hållbar utveckling. Som jag skrev i kapitel 2 

måste lagstiftare ges möjligheter att effektivt kunna genomföra miljömotiverade 
                                            
175 Michanek, G., och Zetterberg, C., (2012), s. 427. 
176 Neate, R., ”Nuclear Divergence: UK’s New Reactor Spurs Debate in Germany”, Spiegel Online, 
October 2013. 
177 Jfr Prop. 2008/09:163 s. 9 och 17 kap. 1 § p. 1 MB. 
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åtgärder för att kunna främja kommande generationers rätt till en god miljö. Ett 

starkt egendomsskydd, med allt för generösa ersättningsregler, kan här i värsta 

fall verka hindrande för uppnåendet av denna målsättning. Detta eftersom en hög 

nota för det allmänna kan verka avskräckande för lagstiftaren då denne vill 

genomdriva miljömässigt motiverade åtgärder i allmänhetens intresse. Samtidigt 

får inte den enskildes rättssäkerhet eftersättas i för stor utsträckning. Här finns 

onekligen en rättslig ”spänning” mellan motstående (och viktiga) intressen. 

Av vad som framgått främst i avsnitt 3.4.2 och 3.4.3 har vi ett förhållandevis 

starkt egendomsskydd i Sverige där ändrade samhällsvärderingar i regel inte kan 

motivera ersättningsfria ingrepp i miljörättsliga tillstånd. Har en fullständig 

riskbedömning en gång gjorts skyddas verksamhetsutövaren ekonomiskt mot 

samhällets framtida krav förutsatt att det allmänna inte kan visa på nytillkomna 

hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl.178 Detta synsätt kan i mitt tycke 

ifrågasättas. Bara för att en verksamhetsutövare en gång i tiden har fått ett 

rättskraftigt tillstånd är inte de legitima förväntningarna på fortsatt drift 

”orubbliga” för all framtid. Snarare borde dessa påverkas i takt med att de 

samhälleliga värderingarna ändras. I fallet Barsebäck 1 kan man exempelvis 

ställa sig frågan om de berörda kraftbolagen överhuvudtaget hade några legitima 

förväntningar på fortsatt drift? Dels på grund av den speciella verksamhet man 

bedrev, men kanske främst till följd av den folkomröstning som skedde år 1980. 

Detta starka egendomsskydd riskerar medföra dyra kostnader för svenska 

skattebetalare då det allmänna i framtiden vill ställa nya moderna miljökrav på 

tillståndgiven verksamhet. Här ska dock sägas att problemet främst aktualiseras 

på tillstånd som är obegränsade i tiden. Ur ett miljömässigt perspektiv är detta 

olyckligt, inte minst om det medför att det allmänna avstår från att ställa nya 

miljökrav till följd av de kostnader som uppstår.  

Vad som utgör en rimlig balans mellan allmänhetens och den enskildes 

intressen finns dock knappast något objektivt riktigt svar på. Istället är detta en 

                                            
178 Det torde dock vara möjligt att undvika att betala ersättning om generösa övergångsbestämmelser 
meddelas. Detta eftersom ersättning vid rådighetsinskränkningar ämnar minimera den förlust som uppstår 
för verksamhetsutövaren genom ingreppet.  
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fråga vars svar främst beror på vilken politisk åskådning man intar.179 Ska 

äganderätten prioriteras framför allmänintresset eller tvärtom? Ska det allmänna i 

regel bekosta åtgärder som genomförs i allmänhetens intressen? Ska ändrade 

samhällsvärderingar ensamt kunna motivera ersättningsfria ingrepp i 

tillståndgiven verksamhet?  

Frågorna är många och svåra att besvara. Klart är i alla fall att allmänintresset 

tycks ha en stark ställning i tysk rätt, förmodligen starkare än vad som erbjuds i 

svensk rätt. Till följd av detta verkar möjligheterna att ersättningsfritt ingripa i 

befintliga verksamhetstillstånd vara något vidare i Tyskland än i Sverige. 

Åtminstone får jag det intrycket om man ser till hur den tyska lagstiftaren valt att 

avveckla landets kärnkraft. Samtidigt får inte för stora (rättsliga) slutsatser dras 

av landets kärnkraftsavveckling innan dom meddelats av den tyska 

författningsdomstolen. Ur ett miljörättsligt perspektiv är det därför högintressant 

att se hur BVerfG i framtiden bedömer avvecklingens förenlighet med landets 

konstitution samt eventuellt EKMR.  

 

 

 

  

                                            
179 Jfr SOU 2013:59 s. 104. 
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5. Källförteckning 
 
 
Offentligt tryck 
 
 
Propositioner 
 
Prop. 1983/84:60 med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet 
 
Prop. 1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag 
 
Prop. 1996/97:176 lag om kärnkraftens avveckling 
 
Prop. 1997/98:45 miljöbalk  
 
Prop. 1999/2000:63 godkännande av avtal om ersättning i samband med 
stängning av Barsebäcksverket, m.m. 
 
Prop. 2008/09:163 en sammanhållen klimat- och energipolitik 
 
Prop. 2009/10:80 en reformerad grundlag 
 
 
Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1995:140, del 4, underbilaga 26. Rättsliga frågor i samband med 
kärnkraftens avveckling 
 
SOU 2008:125. En reformerad grundlag 
 
SOU 2009:88. Kärnkraft, nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar 
 
SOU 2013:59. Ersättning vid rådighetsinskränkningar – vilka fall omfattas av 2 
kap. 15 § tredje stycket regeringsformen och när ska ersättning lämnas? 
 
SOU 2013:69. Ny tid ny prövning – Förslag till ändrade vattenrättsliga regler 
 
 
Övrigt offentligt tryck 
 
Ds 1988:11 – Rättsliga frågor i samband med kärnkraftens avveckling 
 
BoU 1986/87: 1 – Bostadsutskottets betänkande om en ny plan- och bygglag 
m.m. 
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