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Förkortningar 
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1 Inledning 

1.2 Problematisering och bakgrund 

2013 kom ett betänkande av Utredningen om ersättning vid rådighetsin-

skränkningar, SOU 2013:59, under ledning av en särskild utredare, tillika 

hovrättslagman, Lars Dirke. Betänkandet diskuterar och analyserar ersätt-

ningsrätten vid rådighetsinskränkningar enligt RF 2:15 st. 3 men missar att 

redogöra närmare för eventuella effekter av EU-rätten, särskild i fråga om 

statsstödsbestämmelserna, på ersättningsrätten. Utöver detta tar utred-

ningen inte upp frågan om ersättning i vattenverksamhet, särskilt vid föränd-

rad sådan. Denna uppsats tar avstamp i utredningen från 2013 och diskute-

rar de hålrum som den lämnade efter sig. Särskilt fokus ligger således på den 

svenska ersättningsrättens förenlighet med EU-rätt och de särskilda bestäm-

melserna som gäller för vattenverksamhet. Ersättningsrätten är olika utfor-

mad beroende på om det är inskränkning av vattenverksamhet eller annan 

verksamhet, ett inkonsekvent missförhållande vilket tydliggörs bl a i förhål-

landet till EU-rättens statsstödsregler och undantagen från dessa.  

 

 

1.3 Syfte och avgränsning 

Expropriation behandlas mycket översiktligt och endast i syfte att belysa av-

gränsningen mellan denna och rådighetsinskränkning.  

För att behålla fokus kommer bakgrunden till Sveriges medlemskap i EU och 

dylika förhållanden att lämnas därhän. Det får anses vara en legitim förvän-

tan att målgruppen för denna uppsats är väl införstådd med EU och dess 

grundläggande rätt.  

Miljörättsliga principer redogörs för kortfattat löpande i texten. Avgränsning 

sker mot miljörättsliga teknikaliteter i den mån de hänför sig till själva utö-

vandet av en viss verksamhet. Syftet är att avhandla de konflikter som kan 

tänkas uppkomma vid tillämpningen av de svenska ersättningsreglerna.  

 

Egendomsskyddet är enbart gällande mot ingrepp från det allmänna. Vad 

gäller ingrepp från annan som inte är bemyndigad av staten, t ex en verksam-

hets inverkan på annans ägo, så kan det snarast liknas vid åverkan, BrB 12:2, 
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eller skadegörelse, BrB 12:1. I sådana fall utgår inte ersättning som följd av 

egendomsskyddet utan följer av skadeståndsrättsliga principer. Detta faller 

utanför uppsatsens område och lämnas därhän. I det följande behandlas en-

bart sådana rådighetsinskränkningar som sker av det allmänna. 

 

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis görs det ingen skillnad mellan egendom som innehas av fysisk 

eller juridisk person varpå avhandlingen småningom avgränsas till egendom 

varpå verksamhet bedrivs. Avsnitt 2 behandlar svensk rätt gällande egen-

domsskydd och rådighetsinskränkningar, varefter avsnitt 3 behandlar den 

särskilda lagstiftning som gäller för vattenverksamhet. Avsnitt 4 redogör för 

EU-rättens regelverk i fråga om egendomsskydd, statsstöd och konkurrens, 

och avsnitt 5 förenar den svenska rätten med EU-rätten i en strävan att be-

svara uppsatsens frågeställning. I avsnitt 6 förs en kortare diskussion och av-

slutande kommentar. Avsnitten 1-4 ska betraktas som inledande och redo-

görande varpå innehållet i dessa utvecklas närmare i avsnitt 5. 

 

 

1.5 Metod 

Med hjälp av främst lagtext, offentliga utredningar och propositioner disku-

teras och analyseras den svenska ersättningsrätten mot bakgrund av EU-rätt. 

Miljöbalken har genom åren genomgått några förändringar vilket har haft ef-

fekt ända ned på grundlagsnivå. Det ter sig därför naturligt att som utgångs-

punkt använda sig av betänkanden, utredningar och propositioner. Även ar-

tiklar och debatter kring dessa offentliga material används för att belysa de 

ringar på vattnet som har uppkommit av de förändringar som företagits. För 

EU-rättens del används främst offentligt tryck så som förordningar och be-

slut och även praxis.  

 

Genom att analysera EU-rättsliga föreskrifter och praxis kan en analogisera 

den tillämpningen av bestämmelserna på liknande potentiella situationer i 
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svensk rätt. Analysen är dock enbart teoretisk och måste betraktas som så-

dan. Det praktiska läget är inte möjligt att förutspå, främst då det ligger i sa-

kens natur att den praktiska tillämpningen av juridiken inte alltid motsvarar 

den teoretiska. Särskilt vad gäller de nya riktlinjerna från 2014, vilka redo-

görs för nedan, kan en enbart i tanken analysera dess effekter i den praktiska 

tillämpningen. Hur det sedan i praktiken faktiskt kommer arta sig återstår 

att se. 
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2 Svensk rätt 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt behandlas den nationella lagstiftningen kring egendomsskyd-

det och rådighetsinskränkning av nyttjanderätt och egendom. Vidare be-

handlas ersättningssystemet vid rådighetsinskränkning med exempel ur 

olika lagrum, och viss praxis redogörs för.  

 

 

2.2 Egendomsskyddet  

I regeringsformen 2:15 stadgas egendomsskyddet. Egendomsskyddet inne-

bär enligt första stycket att ingen kan tvingas till expropriation, eller att tåla 

att det allmänna inskränker ens rätt att använda sin egendom, det vill säga 

rådighetsinskränkningar. Detta skydd är dock inte absolut utan kan under 

vissa omständigheter inskränkas, förutsatt att de i lag stadgade kriterierna 

om allmänna angelägna intressen är uppfyllda.1 Egendomsskyddet omfattas 

inte av de rättighetsbegränsande bestämmelserna i RF 2:20-22.2  

SOU 2008:125. Egendomsskyddet är till för var och en som är medborgare 

och omfattar även juridiska personer samt de som vistas i landet som inte är 

svenska medborgare.3 Egendomsskyddet gäller enbart mot statlig inskränk-

ning av nyttjanderätt i fråga om föreskrifter, omprövning eller andra omstän-

digheter som föranleder inskränkningar.4 

 

 

2.3 Rådighetsinskränkning                                               

2.3.1 Inledning 

Rådighet innebär en faktisk förfoganderätt, och inskränkningar i denna inne-

bär en begränsning av ägarens eget utnyttjande av egendom och omfattar 

                                                      
1 Bull och Sterzel, Regeringsformen en kommentar s. 90. 
2 Nergelius, Svensk statsrätt s. 146. 
3 Prop. 1975/76:209 s. 141 samt prop. 1993/94:117 s. 48 och artikel 1, tilläggsprotokoll 1 till 
EKMR.  
4 SOU 2013:59 s. 39f. 
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bara fast sådan.5 Vidare finns det vissa särskilda hänsyn som bör tas vid rå-

dighetsinskränkning av egendom. För det första måste det vara motiverat av 

allmänna angelägna intressen, vilket framgår av första styckets sista mening; 

för det andra finns det principer som måste beaktas i själva utövandet av in-

skränkningen. I det följande förklaras intressena och principerna litet 

närmre, samt redogörs för en definition av begreppet rådighetsinskränkning. 

 

Andra stycket andra meningen och tredje stycket i RF 2:15 hänför sig till rå-

dighetsinskränkningar, vilka är ingrepp som avsevärt försvårar någons an-

vändning av sin egendom eller orsakar skada som är betydande i förhållande 

till värdet på egendomen.6 I andra stycket i samma paragraf, meningarna två 

och tre, behandlas expropriation vilket innebär att ägaren av en fastighet el-

ler nyttjanderätt kan tvingas avstå den mot ekonomisk ersättning. Skillnaden 

mellan rådighetsinskränkning och expropriation är ofta tillräckligt tydliga, 

men ibland är gränsdragningarna svårare. Viss vägledning kan en få i ett ana-

lysera hur pass mycket ägarens användning av egendomen påverkas; an-

tingen helt, genom att ägaren tvingas avstå egendomen, eller att nyttjandet 

försvåras, genom att användningen förenas med vissa villkor eller föreläg-

ganden.7 I vissa fall är dock gränsdragningen inte så enkel. Klassificeringen 

har störst betydelse i fråga om ersättningsstorleken enl. RF 2:15 och för de 

fall ärendet befinner sig i en gråzon bör en välja det alternativ som är mest 

gynnande för den enskilde.8 

 

2.3.2 Hälsoskydd-, miljöskydd- och säkerhetsskäl 

Hälsoskydd-, miljöskydd- och säkerhetsskäl som grund för rådighetsin-

skränkning är av sådant slag att de motiverar ingrepp från det allmänna, 

ställt mot det privata intresset för egendomsskydd. Vad som anses utgöra 

något av dessa skyddsskäl går, som tidigare nämnts, att finna i de lagar som 

preciserar skydden. Som exempel kan nämnas miljöbalkens 7 kap om skydd 

av områden, 8 kap om skydd för djur- och växtarter samt 9 kap om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. Tidigare reglerades detta i bl a miljöskadelagen 

                                                      
5 Bull och Sterzel, s. 90. 
6 Prop. 2009/10:80 s. 164. 
7 SOU 2013:59 s. 40. 
8 SOU 2013:59 s. 43. 
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(1986:225), miljöskyddslagen (1969:387) och naturvårdslagen (1964:822) 

men dessa lagar har upphävts och ersatts av miljöbalken. 

 

2.3.3 Allemansrätten 

Något bör nämnas om andra hänsyn utöver allmänna angelägna intressen 

som kan motivera inskränkning i användandet av egendom. Ett exempel är 

allemansrätten, vilken är en grundlagsfäst rättighet sedan grundlagsänd-

ringen 2010 i RF 2:15 st. 4. Den innebär att fastighetsägare får tåla en viss 

inskränkning av sin egendom utan någon rätt till ersättning. Enligt MB 7:1 

ska var och en som utnyttjar allemansrätten visa hänsyn och varsamhet, men 

i övrigt preciseras inte allemansrätten i någon lagstiftning. Ett förbud behö-

ver inte vara straffbart, så allemansrättens gränsland finns mellan ett nytt-

jande som utgår från frihet under ansvar med förbehåll för förbud och straff-

bara förfaranden.  

 

 

2.4 Ersättningssystemet  

2.4.1 Allmänt 

År 2009 överlämnade regeringen prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. 

Utöver att reglera egendomsskyddet i 2:15 istället för 2:18 så tydliggör den 

principen om full ersättning vid expropriation9 samt att ersättning vid rådig-

hetsinskränkning som grundar sig på hälsoskydds-, miljöskydds- och säker-

hetsskäl inte ger rätt till ersättning enligt grundlag utan framgår, om sådan 

rätt föreligger, av vanlig lag10. Detta förtydligande innebär ingen egentlig 

praktiskt skillnad, men betonar vikten av att det allmänna ska kunna bedriva 

en rimlig natur- och miljövårdspolitik utan att det blir orimligt kostsamt.11 

Som följd får det att lagstiftaren fritt kan avgöra om, när och hur ersättning 

ska utgå och bestämmelsen i regeringsformen kan anses riktad till lagstifta-

ren, inte till den enskilde. Det finns därutöver grundläggande principer som 

måste beaktas vid bestämmandet av ersättning vid rådighetsinskränkningar. 

                                                      
9 Prop 2009/10:80 s. 167. 
10 Prop 2009/10:80 s. 168f. 
11 Bull och Sterzel, s. 91. 
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Dessa principer har diskuterats ingående i SOU 2013:59, vilket löpande kom-

mer att refereras till i följande avsnitt.  

 

2.4.2 Ersättning vid rådighetsinskränkning grundat på hälso-

skydd-, miljöskydd- eller säkerhetsskäl 

Huvudregeln är att ersättning inte ska utgå vid inskränkningar som görs av 

hänsyn till hälsoskydd-, miljöskydd- eller säkerhetsskäl. Ersättning kan dock 

utgå enligt vanlig lag. På samma sätt som skyddsskälen går att finna i de lagar 

som närmare föreskriver dem finns även ersättningsrätten, om någon sådan 

existerar, i de lagarna. Även i situationer då sådana skäl föreligger kan ersätt-

ning dock utgå ändå, om ingreppet drabbar den enskilde mycket hårt och be-

ror på omständigheter som är helt utom dennes kontroll.12 Även här gäller 

proportionalitetsprincipen alltjämt vilket innebär att det vid en avvägning 

mellan den enskildes och det allmännas intresse måste framstå som rimligt 

att den enskilde inte tillerkänns ersättning, för att denne ska bära den eko-

nomiska börda som ingreppet innebär.13  

 

Miljöbalkens 31 kap stadgar rätten till ersättningar vid ingrepp av det all-

männa och preciserar således egendomsskyddet i RF 2:15. MB 31:4 stadgar 

ersättningsrätt till följd av vissa myndighetsbeslut som leder till att mark tas 

i anspråk eller till att den pågående markanvändningen inom berörd del av 

en fastighet avsevärt försvåras.  

 

Begreppet pågående markanvändning diskuterades i prop. 1997/98:45 del 1 

i vilken utredningen kom fram till bl a att markägare som genom förbud hind-

ras till en normal och naturlig markanvändning borde tillerkännas ersätt-

ning.14 Det är ett generöst begrepp som till viss del omfattar ny användnings-

form, men inte ny markanvändning, vilket innebär att markens fysiska till-

stånd förändras.15 Vad gäller begreppet avsevärt försvåras ansågs det att en 

                                                      
12 Prop. 2009/10:80 s. 169. 
13 Prop. 2009/10:80 s. 170. 
14 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 550. 
15 Michanek och Zetterberg s. 431. 
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användning inte kan anses försvårad i de fall beslutet som begränsar använd-

ningen syftar till att få markanvändaren att följa en hänsynsregel.16 Inte hel-

ler omfattar begreppet vissa mindre intrång, vilka markägare anses få tåla 

utan ersättning.17  

 

 

2.5 Praxis 

2.5.1 NJA 2014 s. 332 Fiskarna i Torne älv 

Ett av de kändaste exemplen på när ersättning kan utgå för rådighetsin-

skränkning är NJA 2014 s. 332 Fiskarna i Torne älv. Omständigheterna i fallet 

är speciella men slår likväl fast viktiga principer inom ersättningsrätten för 

rådighetsinskränkning.  

 

År 1971 träffade Sverige och Finland en överenskommelse om bl a fisket i 

Torne älv, gränsälvsöverenskommelsen, och inrättade för detta ändamål ett 

mellanstatligt organ, Finsk-svenska Gränsälvskommissionen. I samband 

med detta tillkom en stadga vilken särskilt reglerar fisket och fiskevård i 

Torne älv. Rättsfallet NJA 2014 s. 332 behandlar den situation som uppkom 

då regeringen meddelade förordningen (1987:976) om ändring i kungörel-

sen (1971:1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiske-

område, vilken innebar att Gränsälvskommissionen bemyndigades och be-

slutade att all fiske med fasta redskap samt fiske efter lax och öring med nät 

under vissa tider var förbjuden. I NJA 1996 s. 370 gällande brott mot Gräns-

älvskommissionens bestämmelser slog dock HD fast att förordningen inte 

hade meddelats på det sätt som är föreskrivet bemyndigande till mellanstat-

liga organisationer i RF 10:5. Med hänsyn till att felet framstod som uppen-

bart kunde inte föreskrifterna tillämpas i målet med hänvisning till RF 11:14 

och åtalet ogillades. Som följd av detta antog riksdagen lagen (1997:201) om 

befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde och med be-

myndigande av den lagen meddelade regeringen förordningen (FIFS 

1997:12) om fisket i Torne älvs fiskeområde.  

 

                                                      
16 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 551. 
17 Michanek och Zetterberg s. 434. 
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Ett antal yrkesfiskare väckte talan mot staten, och grunderna för talan i före-

varande fall var att fiskeförbudet i förordning 1997:12 innebar en rådighets-

inskränkning som avsevärt försvårade den pågående markanvändningen 

inom berörda delar av fastigheten och således orsakar skada som är bety-

dande i förhållande till de berörda delarna. Därmed yrkades det att ersätt-

ning skulle utgå enligt RF 2:18 st 2 i dess lydelse före 2011, på grund av den 

ekonomiska förlust som fiskarna kan ha lidit till följd av förordningen. Staten 

å sin sida hävdade för det första att enskilda inte kunde grunda någon rätt till 

ersättning enligt RF 2:18 st 2, och för det andra att rådighetsinskränkningen 

var grundad på hälso- och miljöskyddsskäl och därmed inte gav någon er-

sättningsrätt. Tingsrätten lämnade käromålen utan bifall och hovrätten fast-

ställde därefter tingsrättens dom. Målet överklagades igen och togs upp till 

prövning i Högsta domstolen.  

 

Högsta domstolens bedömning var att fiskerestriktionerna var så ingripande 

i den verksamhet som yrkesfiskarna under lång tid hade byggt upp utan 

några omfattande begränsningar, och då fiskarna och deras familjer inrättat 

sina liv efter verksamheten samt mer eller mindre var beroende av den för 

sin försörjning så innebar det ett klart missförhållande mellan det allmännas 

intresse av ingreppet och belastningen för fiskarna som rådighetsinskränk-

ningen drabbade. Det var därmed inte rimligt att någon ersättning inte skulle 

kunna utgå för den förlust detta ingrepp har orsakat fiskarna. Hovrättens 

dom ändrades därmed till de klagandes fördel. Det hade i detta hänseende 

varit önskvärt med en precisering av bedömningen av ingreppets effekt vil-

ken föranledde domstolens domskäl. Det framgår inte heller vilket stöd HD 

har för det resonemanget, vilket är olyckligt då rättsläget redan är oklart 

trots att HD formulerar det som en allmän rättsgrundsats.  

 

Högsta domstolen påtalade även att bestämmelsen i RF 2:18 st 2 till synes är 

avfattad för att riktas mot lagstiftaren och inte för att tillämpas direkt i dom-

stol. HD anför vidare att bestämmelsen får anses ge uttryck för en ersätt-

ningsrätt i vissa fall och att en förutsättning för denna är att rådighetsin-

skränkningen måste ha avsevärt försvårat den pågående markanvänd-

ningen. Vidare påtalade HD en mycket intressant poäng, nämligen den att 

staten inte kan freda sig mot ersättningsskyldighet genom att åberopa sin 
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egen försumlighet, vilket i detta fal bestod av det oriktiga bemyndigandet till 

regeringen att meddela förordning (1987:976) om ändring i kungörelsen 

(1971:1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeom-

råde. Statens invändning bestod nämligen i det faktum att fiskarnas verk-

samhet redan innan föreskrifterna meddelats hade varit inskränkt, men in-

skränkningarna hade meddelats i strid med grundlag, vilket staten ansvarar 

för.  

 

2.5.2 Mål T 2762-14 Mark tas i anspråk för naturreserverat 

Ett annat exempel är mål T 2762-14 vilken rör ersättning när mark tas i an-

språk för naturreservat. Omständigheterna i fallet var att klaganden Malmö 

stad hade förklarat områden Brunkeflo strandängar som naturreservat med 

stöd av MB 7:4. Motparten C.B. var markägare och beslutet berörde ca 9 hek-

tar av C.B.:s mark och innebar att marken skulle tappa sitt ekonomiska värde. 

Marken har tidigare använts som betesmark och för åkerbruk men har legat 

i träda sedan 1970-talet. Frågan var i vilken utsträckning beslutet om natur-

reservat ska anses ha avsevärt försvårat den pågående markanvändningen 

inom berörda delar av fastigheten för C.B. med hänvisning till bestämmel-

serna om ersättning i MB 31:4. Enligt HD ska bestämmelsen tolkas som att 

ersättning inte utgå för bortfall av förväntningar för markanvändaren, d v s 

för de fall markanvändaren förlorar möjligheten att nyttja fastigheten på an-

nat sätt än tidigare, t ex för annan slags näringsverksamhet. Bestämmelsen 

ska ges en generös tolkning och rekvisitet pågående markanvändning ska an-

ses omfatta en naturlig rationalisering av fastigheten.18  

 

I förevarande fall hade marken legat i träda i närmare 40 år och fastigheten 

kan inte vid värdetidpunkten anses utgöra jordbruksverksamhet. Däremot 

har marken tidigare använts för jordbruk och bete och sådan drift kräver 

inget grundläggande tillstånd. HD biföll C.B.:s talan och fastslog ersättnings-

rätt. Rättsfallet markerar den relativt generösa tolkningen av ersättningsbe-

stämmelsen i MB 31:4 med hänvisning till MB 7:4 och 7:5, vilken innebär att 

den pågående markanvändningen i vissa fall omfattar viss ändring av verk-

                                                      
18 Jmf. Prop. 1997/98:45 del 1 s. 550. 
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samhetsinriktning som är naturlig och inte innebär ett krav på nytt grund-

läggande tillstånd. C.B. tillerkändes det yrkade skadeståndsbeloppet om 

1 750 000 kr. 
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3 Vattenverksamhet 

3.1 Allmänt om vattenverksamhet 

Kapitel 11 i miljöbalken reglerar vattenverksamhet och vattenanläggningar. 

Tidigare reglerades detta i vattenlagen men den lagen inkorporerades i den 

nya miljöbalken som kom till genom prop. 1997/98:45. Begreppet vatten-

verksamhet definieras i 11:3 och avser bl a uppförande av anläggning, fyll-

ning och grävning i ett vattenområde. Ett vattenområde är enligt definitionen 

i 2 § ”ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd”. 

Vattenverksamhet är ett omdebatterat område; samtidigt som den är en stor 

bidragare till landets elproduktion så har den orsakat stora störningar i mil-

jön och i ekosystemen nära vatten.  Det finns idag fortfarande mycket out-

nyttjad kraft i älvar, som dock omfattas av MB 4:6 och är särskilt skyddade 

riksintressen.19  

 

 

3.2 Särskilda förutsättningar 

3.2.1 Tillstånd och anmälan 

Det föreligger särskilda förutsättningar i miljöbalken för vattenverksamhet. 

För det första måste verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet, vilket 

framgår av 2:1 och 2:4 lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat-

tenverksamhet. Rådighet över enskilt vatten regleras i restvattenlagen. För 

det andra ska verksamhetsutövaren ha tillstånd för verksamheten, MB 11:9, 

eller ha anmält den. Det finns flera undantag från tillståndsplikten; t ex be-

hövs inte tillstånd för verksamhet som inte uppenbart skadar allmänna eller 

enskilda intressen, vilket framgår av 11:12. Begreppet uppenbart är dock ett 

högt ställt beviskrav och bevisbördan åligger verksamhetsutövaren och brott 

mot tillståndsplikten är straffsanktionerad enligt 29:4.20 Enligt 11:9a får 

dessutom tillsynsmyndigheten i enskilda fall ålägga verksamhetsutövare att 

ansöka om tillstånd. För det tredje ska verksamheten uppfylla de krav som 

                                                      
19 Michanek och Zetterberg s. 293. 
20 Michanek och Zetterberg, s 300. 
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ställs i MB 2-4 kap och 11 kap och är föremål för de begränsningar som finns 

i 7 kap i fråga om t ex föreskrifter i naturreservat eller vattenskyddsområde.  

 

3.2.2 Kravregler  

Enligt 11:6 måste en vattenverksamhet vara samhällsekonomiskt motiverad. 

Dessutom gäller hänsynsreglerna i 2 kap. även för vattenverksamhet, vilket 

framgår av kapitlets syfte och omfattning. En miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) ska upprättas enligt 6:1 st. 1 vid ansökan om tillstånd för vattenverk-

samhet. I en MKB ska det framgå vilka samlade direkta och indirekta effekter 

verksamheten kan tänkas ha på människors hälsa och miljö. Syftet med detta 

är att ge bättre underlag för ett tillståndsbeslut.21 Enligt 6:8 ska en sådan 

MKB kungöras, och allmänheten som berörs av beslutet ges tillfälle att yttra 

sig över den och i ett tidigt skede vara med och påverka beslutsprocessen. 22 

Med hjälp av en MKB så kan beslutande myndighet göra en bedömning av 

huruvida verksamheten, med avseende på de risker den medför, är samhälls-

ekonomiskt motiverad. Det föreligger inget krav på minutiös exakthet utan 

det ska göras åtminstone grova uppskattningar av kostnader, skador på såväl 

verksamhetsutövarens som på annans egendom, ekonomisk vinning och 

även indirekta ekonomiska verkningar.23 11:6 innebär ett miljöskydd utöver 

det som miljöbalken i övrigt tillstår.24 Vidare stadgas i 11:7 ett krav på att 

verksamheten ska utföras på ett sätt som inte försvårar framtida användning 

av samma vattentillgång, dock utan att kostnaden blir oskälig. I 11:8 finns en 

hänsynsregel som tar sikte på olika miljömässigt motiverade åtgärder som 

verksamhetsutövaren måste vidta för att förhindra negativ inverkan på fis-

ket inte bara i det egna utan även i angränsande vattenområden.  

 

 

3.3 Ersättning för rådighetsinskränkning 

3.3.1 När ersättning kan utgå 

Ersättningsrätten vid rådighetsinskränkning i vattenverksamhet är föremål 

för ersättningsbestämmelserna i MB 31:4 st. 1 p. 5 vilken hänför sig till 7:22. 

                                                      
21 2009:45 s. 170. 
22 Prop. 1997/98:45 del I s. 272f. 
23 Michanek och Zetterberg s. 302f. 
24 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 369. 
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I dagsläget kan ersättning utgå för det fall rådighetsinskränkningar grundar 

sig på beslut om vattenskyddsområde enligt MB 7:22 och kommuner och 

myndigheter kan fritt välja mellan olika typer av bemyndiganden för in-

skränkningar. Ett vattenskyddsområde är enligt 7:21 en grund- eller ytvat-

tentillgång som nyttjas för vattentäkt.  

 

Ett speciellt fall där missförhållandena är uppenbara är då rådighetsin-

skränkningen hänför sig till användandet av bekämpningsmedel enligt 14 § 

Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS) 1997:2. Inskränkningar enligt 

den föreskrifter grundar ingen rätt till ersättning, medan inskränkning enligt 

MB 31:4 och 7:22 medger sådan rätt. Det rådande rättsläget ger således kom-

muner och myndigheter beslutanderätt om huruvida de ska använda sig av 

SNFS 1997:2 eller miljöbalken, och därmed om ersättning ska kunna utgå el-

ler inte. Osäkerheten kring denna valmöjlighet har i stor utsträckning påver-

kat arbeten i vattenverksamhet, då det för verksamhetsutövarna inte går att 

varken förutse eller påverka valet av grund för inskränkning.25 Med hänsyn 

till detta föreslogs en ny lagändring av utredningen i SOU 2013:59 enligt vil-

ken ersättning ska utgå även för inskränkningar i övrigt som följer av beslut 

om vattenskyddsområden.26 Detta förhållande diskuteras närmare i avsnitt 

5 nedan. 

  

3.3.2 Ersättning vid omprövning 

Vid omprövning av tillstånd för vattenverksamhet kan det uppkomma situ-

ationer som grundar rätt till ersättning för tillståndshavaren. Ersättningsrät-

ten i sådana fall regleras i MB 31:20-23. Enligt 31:20 st. 1 lämnas ersättning 

till tillståndshavaren om omprövning medför förlust av vatten eller fallhöjd 

eller inskränkning att reglera vattnets fallhöjd, dock inte för inskränkning 

som medför förbättring av en vattenanläggnings säkerhet. Reglerna har i lag-

kommentaren setts som ett undantag från principen att ersättning enligt RF 

2:15 inte utgår för inskränkningar grundat på miljöskyddsskäl eftersom er-

sättning till synes ändå kan lämnas vid omprövning med hänsyn till miljöfar-

lig verksamhet enligt MB 24:5.27 Ersättningen är dock begränsad i vissa fall 

                                                      
25 SOU 2013:59 s. 162. 
26 SOU 2013:59 s. 160. 
27 Bertil Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 dec. 2012 Zeteo) kommentar till 31 kap. 20 §. 
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vilka preciseras i MB 31:22 och 23 §. Enligt dessa bestämmelser är tillstånds-

havaren skyldig att tåla vissa ingrepp utan ersättning för förlust, t ex ingrepp 

till förmån för det allmänna fiskeintresset och hälsovård. I SOU 2014:35 på-

talas denna skillnad i ersättningsrätten mellan vattenverksamhet och annan 

miljöfarlig verksamhet som en konkurrensfördel för vattenverksamheter, 

vilka till skillnad från andra verksamheter kompenseras för intrång grundat 

på miljöskyddsskäl, och skillnaden ter sig inte motiverad eftersom intrånget 

får antas vara lika betydande för båda verksamhetsformerna.28 Utredningen 

i SOU 2014:35 föreslår därför att den ersättningsrätten tas bort eftersom det 

inte finns en motiverad skillnad mellan vattenverksamhet och miljöfarlig 

verksamhet, vilket diskuteras och redogörs för nedan.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 SOU 2014:35 I vått och torrt, s. 308f. 
29 SOU 2014:35 s. 533. 
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4 EU-rätt 

4.1 Inledning 

De EU-rättsliga statsstödsbestämmelserna är omfattande och det tillkommer 

fortlöpande riktlinjer, beslut och meddelanden om tillämpning av reglerna 

vilket indikerar dess betydelse för EU-rätten. I detta avsnitt kommer egen-

domsskyddet enligt EU endast överskådligt behandlas, för att sedan belysa 

statsstöds- och konkurrensregelverken. Fokus ligger på den svenska ersätt-

ningsrätten vid rådighetsinskränkning, och följaktligen aktualiseras frågor 

om statsstöd. Problematiken ligger således inte i egendomsskyddet som så-

dant, utan i ersättningsrättens förenlighet med Sveriges åtaganden och för-

pliktelser som medlemsstat i EU. Egendomsskyddet i EKMR diskuteras inte 

närmare utan konstateras enbart som existerande internationell skyddsre-

gel. Avslutningsvis nämns något om EU:s konkurrensregelverk och dess prin-

ciper. 

 

 

4.2 Egendomsskyddet i EKMR 

1995 blev EKMR en del av svensk lag genom lag (1994:1219) om den euro-

peiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. RF 2:19 stadgar dessutom att ingen lag får med-

delas i strid med konventionen. På så sätt får konventionen grundlagsskydd, 

om än ej grundlagsstatus. I artikel 1 tilläggsprotokoll 1 till EKMR stadgas rät-

ten till respekt för sin egendom. Det är en mer generell bestämmelse än den 

som lyder enligt regeringsformen, och hänvisar i sitt andra stycke till det fak-

tum att bestämmelsen inte förhindrar en medlemsstat från att stifta lag som 

reglerar själva nyttjandet av egendomen. Som exempel kan nämnas de regler 

som finns i bl a miljöbalkens 15 kap om kommunala renhållningsregler, och 

andra bestämmelser som nyttjanderättshavare har att rätta sig efter, t ex för 

att skydda hälsa och miljö. 
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4.3 Statligt stöd 

4.3.1 Olagligt statligt stöd 

Art. 107 FEUF reglerar statligt stöd som ges till offentligt eller privat ägda 

företag, och finns för att förhindra snedvridning av konkurrens och handel 

inom unionen. Fastställandet av konkurrensregler för den inre marknadens 

funktion är en av kommissionens exklusiva befogenheter enligt art. 3.b och 

statsstödsreglerna inordnas under den kategorin.  

 

Det första kriteriet är att stödet ges av en medlemsstat eller med hjälp av 

statliga medel. Stödet behöver inte lämnas direkt av staten utan det kan ske 

genom privata eller offentliga företrädare. Vidare krävs det att det rör sig om 

en överföring. Med det menas såväl rena ekonomiska överföringar som av-

ståenden från krav. 30  

 

Det andra kriteriet består i att stödet är selektivt, d v s enbart utgår till vissa 

företag, kategorier av företag eller andra grupper. Detta gäller oavsett om det 

är direkt eller indirekt selektivt.31 Beträffande ekonomiskt stöd som ges till 

statligt ägda bolag måste det avgöras om det är en ekonomisk fördel som bo-

laget skulle ha erhållit även under normala marknadsförhållanden.32 Bedöm-

ningen av den ekonomiska fördelen görs med hjälp av ”the market economy 

investor principle”, även kallad ”the private investor test”. Principen innebär 

ett teoretiskt test där det bedöms huruvida en privat investerare under nor-

mala marknadsekonomiska villkor med hänsyn till tillgänglig information 

och förutsebar utveckling vid den aktuella tidpunkten för överföringen 

skulle ha ansett det rimligt att erbjuda motsvarande villkor.33 Den finns inte 

uttryckt i lag utan är en konstruktion som kan ses som ett utflöde av Kom-

missionens fria skön enligt art. 108, samt som ett hänsynstagande till respek-

ten för staters egendomsordning i art. 345 FEUF, vilken stadgar neutralitet i 

                                                      
30 Prop. 2012/13:84 s. 11. 
31 Bernitz s. 212.  
32 Lenaerts och Van Nuffel s. 372. 
33 Bernitz s. 213 jmf. Competition Policy Newsletter Nr 2 2002 The Market Economy Investor Prin-
ciple av Ben SLOCOCK, Directorate-General Competition, unit A-3, s. 23. 
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fördragen i förhållande till olika förekommande ägandeformer i olika med-

lemsstater.34 I mål T-163/05 Bundesverband deutscher Banken tillämpas 

och preciseras principen om ”private investor test”, se särskilt punkt 36.   

 

Det tredje kriteriet är att åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida kon-

kurrensen samt påverka den mellanstatliga handeln. I fallet Philip Morris 

Holland mot Kommissionen35 har europeiska unionens domstol uttalat att 

om ett ekonomiskt stöd stärker en aktörs ställning gentemot andra konkur-

rerande företag inom unionen så ska det anses innebära påverkan på han-

deln.36 Det är dock inte nödvändigt att företaget bedriver mellanstatlig han-

del utan den kan påverkas ändå. Detta kan exempelvis ske genom att impor-

ten av en viss produkt från unionens medlemsländer minskar som följd av 

att den inhemska produktionen i det statsstödsgivande landet stärks.37 

 

4.3.2 Allmännyttiga ändamål 

Ekonomiskt stöd som ges till bolag som utför tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse, s k public service, (Services of General Economic Interest, ”SGEI”) 

omfattas inte av statsstödsbegreppet enligt art. 107.  

I det mer eller mindre kända Altmarkmålet38 ställdes det upp fyra kriterier 

för bedömningen av statsstöd till SGEI-bolag. För det första måste det motta-

gande bolaget ha ålagts skyldighet att tillhandahålla tjänster av tydligt defi-

nierat allmänt ekonomiskt intresse. För det andra ska de kriterier på vilka 

statsstödet är beräknat vara fastställt i förväg och grundat på ett objektivt 

och transparent vis. För det tredje får inte det ekonomiska stödet överstiga 

det som är nödvändigt för att täcka hela eller delar av kostnaderna för till-

handahållandet av de allmänna tjänsterna. För det fjärde ska, för det fall 

statsstödsmottagaren inte har valts ut efter ett offentligt upphandlingsförfa-

rande, ersättningens storlek bestämmas utifrån en analys av de kostnader 

som ett typiskt välskött företag hade haft vid tillhandahållandet av samma 

                                                      
34 The EC State Aid Regime: Distortive Effects of State Aid on Competition Trade Av Michael 
Sánchez Rydelski s. 109ff. 
35 EU-domstolens dom den 17 september 1980 i mål 730/79, Philip Morris Holland mot  
kommissionen, REG 1980, s. 2671. 
36 Se särskilt p. 11 i domskälen. 
37 Prop. 2012/13:84 s. 13. 
38 Mål C-280/00 Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsge-
sellschaft Altmark GmbH.  
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tjänster.39 Om det ekonomiska stödet uppfyller de fyra kriterierna så är det 

inte att anses som olagligt och behöver inte heller notifieras.  

 

Även om ett statligt stöd är förenligt med den inre marknaden får det inte 

missbrukas, enligt art 108(2). Kriterierna finns numer i Kommissionens be-

slut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning 

för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att 

tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, vilken i sin preambel 

punkt 4 hänvisar till kriterierna uppställda i Altmarkmålet. År 2013 publice-

rades ”Arbetsdokument från Kommissionens avdelningar - Vägledning om 

hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphand-

ling och den inre marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse, särskilt sociala tjänster av allmänt intresse” som ska tillämpas i 

fråga om stöd till SGEI-bolag. 

 

 

4.4 Konkurrensregler 

EU bygger på en social marknadsekonomi, enligt art. 3(3) FEU med fri kon-

kurrens, och har enligt art. 3(1)b FEUF exklusiv befogenhet att fastställa de 

konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion. De 

grundläggande konkurrensrättsliga reglerna finns i art. 101 och 102 FEUF. 

Art. 101 stadgar sådana förfaranden som har till syfte eller resulterar i att 

hota den fria konkurrensen, och som således är oförenliga med den inre 

marknaden, medan art. 102 FEUF föreskriver förbud mot ett eller flera före-

tags missbruk av dominerande ställning. Utöver dessa portalstadganden 

finns Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om till-

lämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget40 vilken 

används vid tillämpningen av konkurrensartiklarna i FEUF. Vidare finns 

andra dokument som är relevanta för förståelsen av konkurrensregelverken, 

som t ex tillkännagivanden från Kommissionen- dels ”Riktlinjer om begrep-

pet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i fördraget (2004/C 

                                                      
39 Se särskilt p 87-94 jmf Lenaerts och Van Nuffel s. 372f. 
40 EGT L 83, 27.3.1999, s. 1–9. 
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101/07)”41, samt dels ”om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning”. Dessa tillkännagivanden är vägledande i fråga om 

omfattningen av kriterierna ”handel” och ”marknad” och således i bedöm-

ningen av eventuella konkurrenspåverkande åtgärder. Samhandelskriteriet 

ska tolkas extensivt, och påverkan på denna är särskilt tydlig i fråga om t ex 

export- eller importeffekter.42 Det krävs inte mycket för att möta samhan-

delskriteriet- Kommissionen har vid kvantifieringen av märkbar effekt på 

handeln en presumtion att samhandeln inte påverkas om parternas sam-

manlagda marknadsandel inte överstiger 5% på någon relevant marknad 

inom EU, och om den sammanlagda årsomsättningen inte överskrider 40 

miljoner euro.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 EUT C 101, 27.4.2004, s. 81–96. 
42 Bernitz s. 65. 
43 Riktlinjer, EUT C 101, 27.4.2004, punkt 52(a), s. 86. 
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5 Svensk ersättningsrätts förenlighet med EU-

rätt 

5.1 Inledning 

I det följande kommer föregående avsnitt att förenas, fördjupas och diskute-

ras med avseende på hur EU-rätten påverkar den svenska ersättningsrätten. 

I det föregående redogörs det för de situationer då ersättning för rådighets-

inskränkning kan komma i fråga, samt några situationer då givande av eko-

nomiskt stöd har ansetts utgöra statsstöd. Detta avsnitt behandlar frågan om 

sådan ersättning som tillerkänns för rådighetsinskränkning skulle kunna 

möta kriterierna för statsstöd enligt EU:s regelverk, och således vara dels 

otillåtna, dels föremål för återkrav. Fokus i följande avsnitt kommer att ligga 

på exceptionella situationer då återkrav inte kan komma i fråga, och på frå-

gan om det kan anses oförenligt med grundläggande EU-rättsliga principer 

att återkräva sådan ersättning som har getts för att kompensera en individ 

för intrång i dennes egendom, eller om ersättningen som sådan redan i det 

svenska regelverket strider mot reglerna om statsstöd. Inledningsvis lämnas 

en redogörelse för den svenska rättens principer för ersättning vid rådig-

hetsinskränkning. Därefter redogörs det för proceduren för och tillsyn över 

nya och befintliga statsstöd samt de EU-rättsliga principer som styr hela EU-

rätten och är direkt tillämpliga i svensk rätt. Med bakgrund av dessa redogö-

relser förs avslutningsvis en diskussion om hur statsstödsreglerna åt-

minstone i teorin skulle kunna tillämpas på den svenska ersättningsrätten 

och vilka effekter EU-rätten kan få med avseende på genomförbarheten av 

de svenska ersättningsreglerna. I anslutning till detta diskuteras potentiella 

lösningar på en eventuell oförenlighet, eller om ersättningsrätten kan träffas 

av någon undantagsregel.  

 

 

 

 

 



25 
 

5.2 Principer för ersättning enligt svensk rätt 

5.2.1 Proportionalitetsprincipen 

I svensk rätt är proportionalitetsprincipen en allmänt gällande rättssäker-

hetsprincip. Den finns att hitta i bl a RB 24:1 st. 3 i fråga om häktning. Pro-

portionalitetsbedömningen sägs innefatta ett trestegsmoment; det första 

steget är att avgöra om det finns ett behov av att ingreppet utförs- den s k 

behovsprincipen. Om svaret är nekande så är ingreppet redan i det här sta-

diet oproportionerligt. Om svaret är jakande så ska det prövas om det finns 

alternativa åtgärder som är mindre ingripande men som ändå är lämpade för 

ändamålet, och som är realistiska. Om svaret på detta är jakande, så är in-

greppet i det här stadiet oproportionerligt. Om det inte finns sådana alterna-

tiv att tillgå så ska det göras en s k strikt proportionalitetsbedömning, alltså 

en avvägning mellan den enskildes och det allmännas intresse.44 Slutligen 

ska ingreppet upphöra så snart ändamålet har uppnåtts.45 

 

Inom EU-rätten ska vid en bedömning av huruvida ett ingrepp är proportion-

erligt eller inte hänsyn tas till om individen har fått ersättning för ingrep-

pet.46 Ersättning ska lämnas om det inte framgår att det inte är orimligt att 

den enskilde ska bära bördan själv. I Sverige, i RÅ 1997 ref 59, konstaterades 

det att det faktum att en individ enligt naturvårdslagens 26 § hade rätt till 

ersättning skulle vägas in i bedömningen av den olägenhet och skada som 

den enskilde under sådana omständigheter riskerade lida vid ett förbud mot 

markanvändning.  Liknande resonemang återfinns i det mer eller mindre 

kända Barsebäck 1-målet, RÅ 1999 ref 76. Även ersättningens omfattning har 

betydelse i avvägningen.47 Vidare har staten en förhållandevis vid bedöm-

ningsmarginal (”margin of appreciation”) i proportionalitetsfrågan, bl a på 

grund av svårigheterna att bedöma intressena i ett givet land.48 

 

 

 

 

                                                      
44 Bull och Sterzel, s. 90. 
45 Se t ex SOU 2010:29 s. 170. 
46 Nergelius s. 208.  
47 SOU 2013:59 s. 64. 
48 Nergelius s. 148 och 206ff jmf Michanek och Zetterberg s. 427.  
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5.2.2 Lagenlighet och hänsynsregler 

Det får numer anses vara ett generellt krav att den pågående markanvänd-

ningen måste vara laglig för att kunna grunda rätt till ersättning.49 I MB 31:4 

stadgas vissa särskilda förutsättningar för rätten till ersättning och lösen p g 

a vissa förbud, förelägganden och föreskrifter. Den rätten är hänförlig till så-

dana beslut som antingen leder till att mark tas i anspråk eller som avsevärt 

försvårar den pågående markanvändningen.  

 

I miljöbalkens 2 kap stadgas de hänsynsregler som är centrala för utövandet 

av verksamhet och andra åtgärder av betydelse för miljöbalkens omfattning 

och syfte. Reglerna är bindande materiella miljökrav, inte bara för näringsid-

kare utan för var och en. Syftet med hänsynsreglerna är att så långt möjligt 

förhindra eller i vart fall begränsa miljöstörningar utan att för den sakens 

skull innebära ett totalförbud för bedrivande av verksamhet.50 Ersättning 

kan inte, för verksamhet annan än vattenverksamhet och tillämpning av MB 

31:20, utgå för de fall en rådighetsinskränkning görs med avsikt att få verk-

samhetsutövaren att efterleva hänsynsreglerna, men dessa kravregler har 

betydelse i fråga om verksamhetens lagenlighet, vilket i sin tur påverkar rät-

ten till ersättning samt även i fråga om undantag från bestämmelserna om 

statsstöd.  

 

I 2 § stadgas ett kunskapskrav, vilket är en skyldighet för alla som bedriver 

eller avser bedriva verksamhet av betydelse för miljöbalkens mål att skaffa 

sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö.  Vilka 

krav som kan ställas beror på verksamhetens omfattning och art; t ex ställs 

det lägre krav på enskild person än på näringsidkare, och än högre är kraven 

på myndighetsutövare som tillämpar miljöbalken i sitt arbete.51   

 

I 3 § stadgas skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta de försiktighets-

mått och begränsningar som behövs för att undvika att orsaka skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö, vilket kallas för försiktighetsprin-

cipen.52 Regleringen är vitt hållen och omfattar alla hänsynskrav i 2-6 §§, 

                                                      
49 Se bl a SOU 2013:59 s. 66, SOU 2001:19 s. 98 samt prop. 1997/98:45 del 1 s. 551. 
50 Michanek och Zetterberg s. 107. 
51 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 13f. 
52 SOU 2013:59 s. 65. 
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vilka får ses som preciseringar av 3 §.53 I 9:3 definieras innebörden av ”olä-

genhet för människors hälsa” som en störning som kan påverka hälsan men-

ligt och inte är ringa eller tillfällig. Den omfattar störningar på såväl fysiskt 

som psykiskt välmående och bedömningen ska utgå från vad människor i all-

mänhet anser är en olägenhet.54 I första styckets sista mening föreskrivs att 

i yrkesmässig näringsverksamhet ska bästa möjliga teknik användas, en 

princip som brukar förkortas BAT (Best Available Techniques).55 I betänkan-

det ”Bättre miljö och minskade utsläpp”, SOU 2011:86, av Industrisläppsut-

redningen diskuteras BAT utförligt. Av betänkandet framgår bl a att princi-

pen innebär användning av den bästa möjliga tillgängliga tekniken som är 

mest effektiv i fråga om att uppnå en hög skyddsnivå som är ekonomiskt och 

tekniskt genomförbart för verksamheten.56 I paragrafens andra stycke stad-

gas att bestämmelsen gäller redan vid risk för skada eller olägenhet, vilket 

innebär att det inte krävs säkerställda samband mellan verksamheten eller 

åtgärden och effekten utan det är tillfyllest om det finns skäl att anta att så-

dan risk föreligger.57 

 

I 4 § föreskrivs att en vid näringsverksamhet ska undvika att använda miljö-

farliga kemiska produkter eller biotekniska organismer som riskerar skada 

människors hälsa och miljö, om mindre skadliga alternativ finns att tillgå, 

den s k produktvalsprincipen.58 Vidare stadgar 5 § att alla som bedriver nä-

ringsverksamhet ska hushålla med energi och råvaror samt ägna sig åt åter-

vinning och återanvändning, vilket kallas för hushållningsprincipen och 

kretsloppsprincipen.59 Vid val av plats för verksamheten föreskriver 6 § st. 1 

att den plats som innebär minst intrång i och olägenhet för människors hälsa 

och miljö ska väljas, med hänsyn till ändamålet med verksamheten, ett s k 

lokaliseringskrav.60 Av 7 § framgår att kraven i 2-5 §§ och 6 § st. 1 är föremål 

för skälighetsavvägning mellan nyttan av skyddsmåtten och kostnaderna för 

dessa.61 Om kostnaderna är oskäligt höga kan det leda till att en tar avstånd 

                                                      
53 Michanek och Zetterberg s. 109. 
54 Prop. 1997/98:45 s. 351. 
55 Michanek och Zetterberg s. 113. 
56 Prop. 1997/98:45 s. 86. 
57 Michanek och Zetterberg, s. 110. 
58 Michanek och Zetterberg, s. 115. 
59 Michanek och Zetterberg, s. 122. 
60 Michanek och Zetterberg, s. 126. 
61 SOU 2013:59 s. 66. 
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från att ställa sådana krav. Olika höga krav kan ställas beroende på omstän-

digheterna i det enskilda fallet, t ex på hur starkt värderat skyddsbehovet är 

och vem kraven riktas till; i vissa fall kan det således anses mer motiverat 

med högre kostnader än i de fall där skyddsbehovet är svagare.62 

 

5.2.3 Rättssäkerhet i fråga om ingreppets förutsebarhet 

Vid bedömningen av om ersättning ska utgå ska hänsyn tas till ingreppets 

förutsebarhet. Förutsebarheten hör samman med den enskildes legitima för-

väntningar på huruvida verksamheten lagligen skulle kunna fortgå utan in-

skränkningar, vilket i sin tur beror på tillgängligheten av lagar och regle-

ringar och dess tillämpning.63 Denna legitima förväntning hör även samman 

med kunskapskravet i MB 2:2. Då hänsynsreglerna i MB 2:2 mer eller mindre 

tvingar verksamhetsutövaren att skaffa sig den kunskap som behövs för att 

lagligen få bedriva verksamheten så påverkar det omfattningen av dennes 

legitima förväntningar. Med andra ord kan det varken anses orimligt eller 

rättsosäkert för den enskilde att själv bära den ekonomiska bördan vid in-

grepp som hänför sig till dennes oförmåga att rätta sig efter hänsynsregeln i 

MB 2:2.64 Även i en sådan situation ska dock den skälighetsavvägning som 

framgår av MB 2:7 beaktas, såväl som proportionalitetsprincipen.65  

 

  

5.3 Tillsyn över och förfarande vid statsstöd 

5.3.1 Befintliga stöd 

Tillsyn över befintliga statsstöd åligger Kommissionen, som i detta hänse-

ende ska föreslå de åtgärder som krävs utefter den inre marknadens utveckl-

ing, vilket framgår av art. 108(1). Om medlemsstaten inte ordnar sig efter 

förslagen så ska Kommissionen initiera ett formellt granskningsförfarande 

som ska resultera i ett beslut om huruvida det befintliga ekonomiska stödet 

är tillåtet. Detta regleras i Rådets förordning (EG) nr 659/99 av den 22 mars 

                                                      
62 Michanek och Zetterberg s. 126f. 
63 SOU 2013:59 s. 64f. 
64 SOU 2013:59 s. 121. 
65 SOU 2013:59 s. 122. 
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1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.66 Om Kom-

missionen här finner att det är fråga om ett otillåtet statsstöd eller att det är 

ett tillåtet statsstöd som missbrukas så ska den besluta att medlemsstaten 

måste upphöra med eller förändra det ekonomiska stödet inom en given tid, 

enligt art. 108(2) FEUF. Enligt andra stycket i samma artikel kan Kommiss-

ionen besluta att hänföra ärendet till Europeiska unionens domstol om med-

lemsstaten inte rättar sig.  

 

5.3.2 Nya stöd 

Vad gäller nya stöd så ska de anmälas till Kommissionen i god tid så att den 

kan yttra sig över det, enligt art. 108(3). Om Kommissionen initialt bedömer 

att det nya stödet antingen inte konstituerar statsstöd eller att det är fören-

ligt med den inre marknaden så ska den fatta ett beslut om det, vilket framgår 

av art. 4(2) och (3) i förordning 659/99. Om Kommissionen däremot finner 

tveksamheter kring stödets förenlighet med den inre marknaden ska den 

även här initiera ett formellt granskningsförfarande enligt art. 108(2) FEUF 

och förordning 659/99 art. 4(4).  Medlemsstaten måste i sådant fall avstå 

från att ge det föreslagna ekonomiska stödet till dess att Kommissionen har 

fattat ett beslut som godkänner det. I bedömningen av om åtgärden är tillåtlig 

ska Kommissionen ha som utgångspunkt de regler som råder vid tiden för 

beslutsfattandet.67 Om Kommissionen slutligen finner att stödet är otillåtligt 

ska den fatta beslut om detta, art. 7(5) förordning 659/99.  

Om medlemsstaten ger ett ekonomiskt stöd utan att ha gått igenom den ob-

ligatoriska proceduren i art. 108(3) så konstituerar det ett otillåtet statsstöd 

enligt art. 1(f) förordning 659/99 och 107 FEUF.  Kommissionen kan inte ret-

roaktivt godkänna ett sådant stöd, vilket framgår av praxis.68  

 

 

5.3.3 Återbetalning av statsstöd 

Ett otillåtet ekonomiskt stöd måste återbetalas utan dröjsmål, men procedu-

ren för detta lämnas till nationell lagstiftning, enligt art. 14 förordning 

659/99. Enligt artikelns första stycke ska stödet dock inte återkrävas om det 

                                                      
66 Michanek och Zetterberg s. 374 jmf. artikel 7 samt 17-19 i Rådets förordning (EG) nr 659/99. 
67 Lenaerts och Van Nuffel s. 375. 
68 Se t ex Mål C-354/90 FNCE para. 16. 
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står i strid med en allmän princip i gemenskapsrätten. Att sådana exception-

ella situationer kan föreligga framgår även av praxis, t ex mål C-39/94 ”SFEI 

och andra”, para. 70. I generaladvokat Jacobs förslag till dom i mål 223/8569 

påtalar han att det kan föreligga en sådan exceptionell omständighet när 

stödmottagaren har fått en berättigad legitim förväntan på bidragets tillåt-

lighet som grundat sig på Kommissionens dröjsmål, i det fallet omotiverat 

med 26 månader, med att avgöra frågan i sak.70 Men med hänvisning till mål 

C-301/87 Frankrike mot Kommissionen påtalar generaladvokaten att det 

förhållandet att en stödmottagare har en berättigad legitim förväntan kan 

inte enkom läggas till grund för underlåtenhet av medlemsstaten att åter-

kräva det ekonomiska stödet, eftersom ”en omdömesgill ekonomisk aktör 

skall normalt sett vara i stånd att avgöra om förfarandet i artikel 93.3 har 

följts”71.  

 

 

5.4 Allmänna EU-rättsliga principer 

Allmänna EU-rättsliga principer får betydelse i fråga om krav på återbetal-

ning av erhållet statligt stöd. Till att börja med bör nämnas principen om 

skydd för berättigade förväntningar. Denna princip har i EU-rättslig praxis 

tolkats mycket snävt och tar sikte på sådana legitima förväntningar som in-

förlivats av unionsrättsliga auktoriteter och som ter sig berättigade för en 

normalt aktsam ekonomisk aktör.72 Viktigt här är att notera att enbart passi-

vitet eller underlåtenhet av en auktoritet inte kan anses ge legitima förvänt-

ningar vilka kan läggas till grund för att frångå kravet på återbetalningsskyl-

dighet.73 I Tillkännagivande från kommissionen, 2007/C 272/05, p. 17 fram-

går det att det oftast är rättssäkerhetsprincipen och principen om berätti-

gade förväntningar som åberopas som hinder för återbetalning av olagligt 

statsstöd. Principen om rättssäkerhet hänför sig ofta till retroaktivitetsför-

budet och kravet på förutsebarhet av rättstillämpningen för ett visst hand-

                                                      
69 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, föredraget den 14 december 1995, mål C-39/94. 
70 Para. 73-75 med hänvisning till domstolens dom av den 24 november 1987, Mål 223/85, Rec. s. 
4617 RSV mot Kommissionen. 
71 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs, para. 74. 
72 Jmf. Lenaerts och van Nuffel s. 855f. 
73 Mål C-223/85, RSV mot kommissionen, p. 13. 
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lande. Med hänsyn till den rättssäkerhetsprincipen krävs det att Kommiss-

ionen granskar det statliga stödet inte bara mot bakgrund av förordningen 

utan även mot bakgrund av tidigare stöd som har getts.74 Utöver dessa två 

principer ska hänsyn tas till proportionalitetsprincipen. Det kan dock inte 

med stor framgång anföras att det är oproportionerligt att återkräva ett 

statsstöd då det allmännas intresse av en sund marknad och konkurrens 

väger tungt kontra den enskildes intresse av ekonomisk kompensation.75 

 

 

5.5 Statsstödsreglernas tillämpning på ersättnings-

reglerna 

5.5.1 Ersättningsrätten och statsstödskriterierna 

Det framgår av föregående redogörelse av rättsläget att statsstödsbestäm-

melserna avser statliga medel utbetalda till verksamheter av inte obetydlig 

omsättning samt att det finns kriterier för undantag för det fall verksamheten 

tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Med hänsyn till 

dessa grovt skissade förutsättningar ska frågan om den svenska ersättnings-

rättens förenlighet med EU-rättsliga statsstödsbestämmelser undersökas. 

Som nämnts i första avsnittet har utredningen i SOU 2013:59 lämnat frågan 

därhän och utredningen i SOU 2014:35 har nöjt sig med att konstatera att 

dessa EU-regler existerar och kan komma att påverka ersättningsrätten. Där-

med fordras en diskussion av rättsläget och problematiken. Hänsyn måste 

tas först och främst till verksamhetens art och om den träffas av någon un-

dantagsbestämmelse enligt EU-rätten. I anslutning till detta ska ändamålet 

med rådighetsinskränkningen undersökas- de hänsyn den grundas på får be-

tydelse i fråga om förenligheten med undantagsbestämmelserna. Om verk-

samheten däremot inte undantas blir nästa steg att bedöma ersättningens 

storlek beaktat mot bakgrund av undantagsbestämmelserna för statligt stöd 

av mindre betydelse. Om verksamheten inte omfattas av någon av de undan-

tagsreglerna blir nästa steg att bedöma om ett eventuellt återkrav av det 

                                                      
74 De förenade målen T-127/99, T-129/99 och T-148/99, Diputación Foral de Álava m.fl. mot kom-
missionen, p.228. 
75 Mål C-142/87, Belgien mot kommissionen, p. 66. 
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olagliga ekonomiska stödet kan komma till stånd, eller om det hindras av all-

männa EU-rättsliga principer. 

 

5.5.2 Undantag för vissa verksamhetskategorier och -ändamål 

Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom 

vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma 

marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantags-

förordning)76 upphörde att gälla den sista juni 2014 och har ersatts av Kom-

missionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 

vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 

artiklarna 107 och 108 i fördraget, som ska tillämpas till och med 31 decem-

ber 2020. Art. 36 i den nya förordningen stadgar att ekonomiskt stöd till mil-

jöskydd är förenligt med den inre marknaden, om investeringen möjliggör 

för stödmottagaren att höja nivån på miljöskyddet som går längre än unions-

normen. 

 

Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd 2008/C 82/0177 var 

tillämpliga fram till 31 december 2014 och har nu ersatts av Riktlinjer för 

statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010 (2014/C 200/01, i det 

följande kallat ”de nya riktlinjerna”), vilka ska tillämpas från den 1 juli 2014 

till och med den 31 december 2020. De nya riktlinjerna är enligt 1.1 tillämp-

liga på statligt stöd för miljöskydd eller energimål som omfattas av 1.2. Såd-

ana stödåtgärder är bl a, enligt 1.2.a), ”stöd till företag som går längre än un-

ionsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av unionsnor-

mer” och 1.2.b) ”stöd för tidig anpassning till framtida unionsnormer”. Be-

stämmelserna har motsvarande artiklar i förordning 651/2014.  Grunden för 

rådighetsinskränkning är avgörande för om ersättningen ska omfattas av un-

dantagsbestämmelserna enligt de nya riktlinjerna och den nya förordningen 

eller inte.  

 

 

 

 

                                                      
76 EUT L 214, 9.8.2008, s. 3-47. 
77 EUT C 82, 1.4.2008, s 1-33. 
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5.5.3 Stöd av mindre betydelse 

Något bör nämnas om stöd av mindre betydelse. Kommissionens förordning 

(EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artik-

larna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd 

av mindre betydelse samt Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av 

den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördra-

get om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom 

jordbrukssektorn78 Förordning 1407/2013 tillämpas på statligt stöd till fö-

retag inom alla sektorer med undantag för verksamheter inom fiske- och vat-

tenbrukssektorn, primärproduktion av jordbruksprodukter samt bearbet-

ning och saluföring av jordbruksprodukter, vilket framgår av art. 1(1).c). För-

ordning 1408/2013 tillämpas på verksamheter inom primärproduktion av 

jordbruksprodukter. Det är således inte helt klart att anta att verksamheter 

inom miljöbalkens mål ska omfattas av förordning 1408/2013, däremot 

skulle sådana verksamheter kunna falla under förordning 1407/2013.  För 

det fall verksamheter inom miljöbalkens mål skulle omfattas av förordning 

1407/2013 så föreskrivs ett tak om 200 000 euro för en verksamhet i landet 

under en period av tre beskattningsår för att stödet ska anses vara av mindre 

betydelse, enligt art. 3.(2).  

 

5.5.4 Återkrav av statligt stöd som består av ersättning 

I lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler 

stadgas skyldighet for givaren att återkräva utbetalt statsstöd, 2 §, samt skyl-

dighet för mottagaren att återbetala statsstöd, 3 §. Denna tillämpningsföre-

skrift är en förlängning av bestämmelsen i art. 14(3) förordning 659/99 att 

återkravet ska verkställas enligt den berörda medlemsstatens nationella lag-

stiftning. Den lagen ger ingen vägledning i bedömningen av det statliga stö-

det utan i det hänseendet får en vända sig till EU-rättsliga bestämmelser. I 

fråga om förfarandet vid nationell domstol finns utförliga riktlinjer stadgade 

i Kommissionens tillkännagivande om nationella domstolars tillämpning av 

reglerna om statligt stöd, (2009/C 85/01)79. I detta hänseende blir ersätt-

ningsrätten illusorisk om den först enligt svensk rätt tillerkänns men sedan, 

                                                      
78 EUT L 352/1 24.12.2013 s. 1-17. 
79 EUT C 85, 9.4.2009, s. 1–22. 
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på grund av att ersättningsbestämmelserna inte är förenliga med statsstöds-

reglerna, måste återbetalas. Det är inte en ordning som kan godtas för en 

grundlagsstadgad rättighet och redan denna situation gör det särskilt påtag-

ligt att en grundlig utredning behövs av rättsläget. 

 

5.5.5 Omprövning av vattenverksamhet  

Angående bedömningen av företagets omsättning och andelar på den rele-

vanta marknaden och statligt stöd i form av ersättning för rådighetsin-

skränkning bör något nämnas om konkurrensneutralitet. En fri och effektiv 

konkurrens bygger på konkurrensneutralitet, en grundprincip vilken är ett 

utflöde av 1:1 konkurrenslagen (2008:579). Begreppet har ingen lagstadgad 

definition men en tolkning av det i sammanhanget ger vid handen att det in-

nebär lika villkor för konkurrens mellan privata aktörer på en fri marknad.  

Det har i fråga om statligt stöd ingen betydelse huruvida handeln faktiskt har 

påverkats utan det räcker i detta hänseende att det enbart finns en risk att 

handeln och konkurrensvillkoren snedvrids för att det ska anses utgöra ett 

olagligt statligt stöd. Det har ovan i avsnitt 3 framförts att ersättningsrätten 

vid omprövning av vattenverksamhet är generösare än vid övrig miljöfarlig 

verksamhet, vilket kan tänkas påverka konkurrensneutraliteten i och med 

att vattenverksamheter i sådana fall tillerkänns en i vart fall ekonomisk kon-

kurrensfördel. För det fall ersättning lämnas som överskrider takbeloppet 

om 200 000 euro för stöd av mindre betydelse kan frågan om olagligt statligt 

stöd aktualiseras. Dessutom gäller taket om 200 000 euro endast för en verk-

samhet i landet under en treårsperiod, vilket avsevärt försnävar läget. 

 

 

5.6 Diskussion om förenlighet och inkonsekvens 

Hänsyn måste alltid i de enskilda fall där ersättningsrätten aktualiseras tas 

till för det första om rådighetsinskränkningen är proportionerlig med hänsyn 

till den ersättning som kan lämnas, och för det andra till om ändamålet med 

inskränkningen och således anledningen till den lämnade ersättningen är 

förenlig med riktlinjerna 2014.  

Det fanns tidigare ingen ersättningsrätt för anpassningen till befintliga EU-

rättsliga normer och krav, se 3.3.1(75) i Riktlinjer av den 1:a april 2008 om 
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gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. I förordning 

651/2014 stadgas förbudet i art. 36.(3). I de nya riktlinjerna föreskrivs dock 

i 3.2.4.1 (53) att statligt stöd för anpassning till befintliga unionsnormer i och 

för sig kan ha en stimulanseffekt om investeringen genomförs och avslutas 

minst ett år innan normen träder i kraft och därmed vara tillåtliga. Detta kan 

få betydelse i fråga om rådighetsinskränkningar som utförs för att förmå 

verksamhetsutövaren att anpassa sig till tvingande unionsnormer, men då 

förutsätts det dels att det finns en stimulanseffekt och dels att investeringen, 

d v s ersättningen, ges i förväg innan ett bestämt datum för ikraftträdande. 

När det gäller ersättningsrätten så är inte syftet att det ska ha en stimulans-

effekt och ersättningen kan inte rimligtvis tolkas som en investering av det 

slag som omfattas av de nya riktlinjerna. 

Reglerna om statligt stöd av mindre betydelse kan nog inte aktualiseras i och 

med att beloppstaket är relativt lågt och stöd upp till det beloppet medges 

för en period om tre beskattningsår. Det är inte rimligt att anta att det under 

tre år endast skulle tillerkännas ersättning för en verksamhetsutövare om 

max 200 000 euro. 

 

Ett annat problem är att det enligt MB 31:20 lämnas ersättning till följd av 

sådan omprövning av vattenverksamhet som kan ske enligt 24:5. I punkt 4 i 

24:5 stadgas att omprövningstillstånd kan medges när tillståndet eller vill-

kor som gäller för tillståndet inte har följts.  Vid tillståndsprövning ska hän-

syn tas till kravreglerna i miljöbalkens 2 kap. Det har redan framhållits att 

det inte finns någon ersättningsrätt grundat på inskränkningar som hänför 

sig till att förmå verksamhetsutövaren att anpassa sig efter dessa kravregler. 

Det skulle dock kunna verka föreligga en sådan ersättningsrätt för vatten-

verksamhet, åtminstone i teorin, enligt 24:5 p. 4. Om en sådan ersättningsrätt 

skulle anses föreligga vid omprövning av vattenverksamhet som inte följer 

det villkorade tillståndet, så tycks det kunna innebära att sådant ekonomiskt 

stöd undantas reglerna om statsstöd enligt de nya riktlinjerna. Det kan i så-

dant fall innebära en konkurrensfördel som vattenverksamheten i fråga inte 

skulle ha under normala marknadsförhållanden, utan som den tillerkänns på 

grund av att en omprövning sker som hänför sig till att verksamheten inte 

följer villkoren i sitt eget tillstånd. Detta innebär också att ägare av annan 

verksamhet än vattenverksamhet inte kompenserar för intrång på samma 
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grunder som ägarna av en vattenverksamhet skulle göras. Denna situation 

innebär en inkonsekvent ersättningsrätt inte bara i fråga om hur den tiller-

känns enligt svensk rätt utan även hur den förhåller sig till EU-rätten med 

avseende på undantagsreglerna i de nya riktlinjerna. Detta blir särskilt på-

tagligt om ersättning skulle utgå för rådighetsinskränkning hänförlig till att 

förmå verksamhetsutövaren att anpassa sig efter hushållningsprincipen i MB 

2:3. Den hänsynsregeln har en motsvarande bestämmelse i 1.2.g) i de nya 

riktlinjerna vilken medger stöd för resurseffektivitet. Hushållning och resur-

seffektivitet får i detta avseende anses tolkas likalydande med varandra. I ett 

sådant fall hamnar vattenverksamhetsutövare i ett påtagligt bättre läge än 

verksamhetsutövare av annat slag som är föremål för miljöbalkens mål.  

 

I detta hänseende är det dock viktigt att ta hänsyn till principen om att föro-

renaren betalar (Polluter Pays Principle, PPP) som återspeglas i MB 2:8. MB 

2:8 är en reparativ hänsynsregel vilken stadgar ansvar att avhjälpa den skada 

eller olägenhet som ens verksamhet har orsakat. Bestämmelsen är föremål 

för en skälighetsavvägning.80 I paragrafens sista stycke föreskrivs skyldighet 

att ersätta skadan eller olägenheten istället för att avhjälpa, och i sådant fall 

tillämpas miljöbalkens 10 kap. Det kan i detta hänseende inte anses vara 

lämpligt att dels tillämpa PPP, dels tillerkänna ersättningsrätt till samma 

verksamhetsutövare för omprövning av verksamheten på samma grund som 

denne då är betalningsskyldig för, nämligen grunden att verksamheten inte 

följer villkoren i sitt tillstånd. Frågan blir då om en sådan ersättningsrätt ens 

kan aktualiseras eller om den redan på grund av bl a PPP hindras.  Detta för-

hållande har olyckligtvis inte diskuterats av utredningarna i varken SOU 

2013:59 eller 2014:35 utan de har till synes godtagit en ersättningsrätt i så-

dana fall utan hinder av PPP. 

 

Statsstödsbestämmelsernas tak för stöd av mindre betydelse innebär dessu-

tom att stora verksamheter med hög omsättning inte skulle kunna tillerkän-

nas ersättning vid försvårad pågående markanvändning på berörd del av fas-

tighet, då värdet av den potentiella delen av fastigheten sannolikt skulle 

kunna vara mycket hög och därmed träffas av statsstödsbestämmelserna. 

Den oförenligheten innebär att endast mindre verksamheter med skador av 

                                                      
80 Michanek och Zetterberg s. 130. 
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mindre belopp skulle kunna få ersättning för ingreppet. Det kan inte anses 

vara motiverat med ett sådant missförhållande.  Denna situation gör det sär-

skilt påtagligt att det behövs en ordentlig utredning av rättsläget. 
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6 Avslutande kommentarer  

De lege lata föreligger stora oklarheter kring ersättningsbestämmelsernas 

förenlighet med tvingande EU-rätt, vilket får anses medföra betydande osä-

kerhet för verksamhetsutövare i fråga om ersättningsrätt vid vissa inskränk-

ningar. Dessutom är det en stor skillnad på ändamålen med sådana statliga 

stöd som omfattas av de nya riktlinjerna och ekonomiskt stöd i form av er-

sättning för rådighetsinskränkningar. I det senare fallet utgår ekonomisk er-

sättning som kompensation för ett intrång i en fastighetsägares rätt att nyttja 

marken, medan ekonomiskt stöd enligt de nya riktlinjer främst avser stödåt-

gärder och investeringar som bl a ska stimulera verksamheter och förmå 

dessa att verka för en höjning av miljöstandarden i unionen och därmed får 

anses vara förenliga med den inre marknaden.  

 

Dessa regler borde inte kunna kollidera med varandra, på grund av sina re-

spektive syften och formuleringar, men det är olyckligt att det inte framgår 

tydligare om så inte är fallet. Det vore önskvärt med en grundlig utredning 

av huruvida ersättningsrätten överhuvudtaget riskerar att inskränkas p g a 

statsstödsbestämmelserna, och det är inte orimligt att anta att en sådan fråga 

inom en snar framtid kommer att hänskjutas till EU-domstolen för tolkning 

av förenligheten mellan de två regelverken. Det är nämligen inte rimligt att 

detta systematiska ersättande för anpassning till moderna miljökrav kom-

mer att kunna undgå Kommissionens uppmärksamhet för all framtid.  

 

Möjligen skulle ersättningsreglerna kunna omformuleras så att de snarare 

tillerkänns som ekonomiskt stöd för att verksamheten ska kunna fortsätta 

drivas med anpassning efter de moderna krav som ställts, och vilka inskränk-

ningen grundar sig på. På så sätt skulle det möjligtvis inte kännas lika främ-

mande att förena ersättningsbestämmelserna med statsstödsbestämmel-

serna, och det ekonomiska stödet skulle sannolikt falla under undantagsbe-

stämmelserna i de nya riktlinjerna och därmed vara en del av en modern mil-

jöpolitisk utveckling som inte anses snedvrida eller hota den fria konkurren-

sen. Men det är ett stort steg som skulle innebära en principiell och substan-

tiell förändring av en grundlagsfäst rättighet och tolkningen av denna. För att 
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detta överhuvudtaget ska kunna ske krävs en ordentlig utredning av rättslä-

get, och det borde genomföras i vilket fall. Om inte annat borde principen om 

EU-rättens företräde och lojalt samarbete81 föranleda en utredning av sådant 

slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
81 Principen har ingen egen artikel i EU-fördragen utan tolkas analogt ur principen om lojalt samarbete i 
art. 4 FEU och har sin grund i mål 6/64 Costa mot E.N.E.L, s. 218 i domen.  
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