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Abstract 

The most important conclusion of this study is that the negotiations between the parties 

ends when conflicts arise from property owners, and with this the time will be extended 

and be more costly. During the study it has been shown that good communication is the 

key to an effective and successful negotiation between the parties. 

 

The purpose of this study is to investigate how the practical procedure under 

expropriation is in relation to the legal text, in other words, describe and analyze the 

procedure for expropriation under current rules but also to explain how it operated in 

practice. This is to get a picture of how the process works and what effects it receives. 

 

Three methods were used for the study. A literature review for understanding how 

expropriation relates according to the law. A case study from an ongoing expropriation 

in Sundsvall municipality, and an interview with seven affected interested parties from 

the expropriation. 

 

Reviewed literature describes how the application of the Expropriation Act must go to 

as well as other research on the topic. A flow chart of the expropriation process is 

presented as a result of the literature review. 

 

In the case study reported problems that arise in an expropriation and also the steps 

taken by the municipality in connection with expropriation. The municipality's 

application for expropriation and ongoing plan is compiled to explain the municipality's 

object of expropriation. In the interview study performed by the property owner 

opinions and points of view on the matter was prepared. With these two methods, the 

practical process is analyzed and the sub-questions answered. 

 

 

 

 

Keywords: Expropriation, communications, negotiation, practice, case study, interview, 

purposes. 



 

 
 

Sammanfattning 

Den viktigaste slutsats som denna studie har behandlat är att förhandlingarna mellan 

parterna avstannar när motsättningar från fastighetsägare uppkommer, i och med detta 

drar ärendet ut på tiden och blir mer kostsamt. Under studiens gång har det visat sig att 

en god kommunikation är nyckeln till en effektiv och lyckad förhandling mellan 

parterna.  

 

Syftet med studien är att utreda hur det praktiska förfarandet inom ramen för 

expropriation står sig i förhållande till lagtexten, med andra ord beskriva och analysera 

förfarandet vid expropriation dels enligt gällande regler men även redogöra hur den 

hanteras i praktiken. Detta för att få en bild av hur processen går till och vilka följder 

den får.  

 

Tre metoder har använts till studien. En litteraturstudie för att få förståelse för hur 

expropriation går till enligt lagtexten, en fallstudie från en pågående expropriation i 

Sundsvall kommun samt en intervjustudie med sju berörda sakägare från samma 

expropriation.  

 

Granskad litteratur redovisar hur tillämpning av Expropriationslagen skall gå till samt 

övrig forskning kring ämnet. Ett flödesschema över expropriationsförfarandet 

presenteras som ett resultat från litteraturgranskningen.  

 

I fallstudien redovisas vilka problem som uppstår i en expropriation men även de steg 

som kommunen tagit i samband med expropriationen. Kommunens ansökan om 

expropriation och pågående detaljplan sammanställs för att redogöra kommunens 

ändamål med expropriationen. I intervjustudien framförs sakägarnas synpunkter och 

synvinklar på ärendet. Med dessa två metoder kan det praktiska förfarandet analyseras 

och delfrågor besvaras. 

 

 

 

 

Nyckelord: Expropriation, kommunikation, förhandling, praktiken, fallstudie, intervju, 

ändamål. 
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1. Inledning 

Expropriation är ett bland flera tillvägagångssätt att ta mark i anspråk genom tvång. 

Andra exempel på tvångslagstiftning för ianspråktagande av mark är utrymme för vägar 

som kan tas i anspråk genom Väglagen. Mark för gator som är planlagt med detaljplan 

enligt Plan- och bygglagen samt utrymme för att anlägga ledningar enligt 

Ledningsrättslagen (Julstad, 2010). 

1.1 Bakgrund 

En rimlig och rättvis ersättning samt en korrekt utförd handläggning från den 

exproprierandes sida i samband med att fastigheter tas i anspråk med tvång är en viktig 

fråga för bland annat enskilda fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Speciellt 

i ett samhälle som på många platser runt om i världen exploateras med 

infrastrukturprojekt, stora handelsplatser, industrier och kommunikationer. I Sverige har 

vi sedan 2010 fått en högre ersättningsmöjlighet i form av ett schabloniserat belopp på 

25 procent över marknadsvärdet för fastigheter som blir exproprierade. Syftet med den 

nya lagen enligt regeringens proposition (Prop. 2009/10:162) är att stärka äganderätten 

och bakgrunden till ökningen är att den exproprierande allt oftare utgörs av enskilda 

individer som driver en verksamhet i vinstsyfte. 

 

Ersättningsnivåerna vid expropriation i Sverige genom tiderna skiljer sig ganska 

markant åt. Dock har nivåerna till en början varit relativt höga i jämförelse med dagens 

nivåer. I den första självständiga expropriationsförfattningen från 1845 (Prop. 

2009/10:162) var ersättningen baserad på 150 procent av marknadsvärdet. År 1917 

ändrades ersättningen och bestod av ersättning i form av löseskilling som skulle 

utbetalas med dess fulla värde. Till skillnad från tidigare lag skulle även ersättning för 

skada och intrång i fastighet till dess fulla värde utbetalas. Detta medförde att 

ersättningarna blev allt för höga och slopades genom lagändring år 1949. 

 

Nittonhundrasjutton (1917) års expropriationslag låg till grund (förutom ändringarna 

1949) ända fram till 1973 då den nya Expropriationslagen, som vi idag använder, 

verkställdes. Sedan den nya lagen trädde i kraft har dock inte några större ändringar 

genomförts till år 2010 då ett påslag på marknadsvärdet med 25 procent infördes. 
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I Sundsvall pågår ett projekt där kommunen fått beviljande till expropriation från 

regeringen. Det är kommunen, Trafikverket och SCA som samarbetar i detta projekt för 

att skapa ett nytt effektivt och hållbart transportnav i kommunen. Samordnare av 

projektet är det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB. Detta projekt innebär 

att ett bostadsområde i Petersvik, där logistikparken planeras anläggas kommer att 

behöva jämnas med marken. Hittills har överenskommelser gjorts om 25 fastigheter 

men fortfarande återstår tio fastigheter som ännu inte kunnat bli inlösta genom frivilliga 

överenskommelser. Efter regeringsbeslut 2013-04-12 har nu kommunen rätt att 

expropriera dessa tio fastigheter. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera förfarandet vid 

expropriation dels enligt gällande regler men även redogöra hur den hanteras i 

praktiken. Detta för att klargöra hur processen går till och vilka följder den för med sig. 

Genom att besvara följande frågor kan syftet uppnås. 

 

 Hur går en expropriation till enligt regelverket? 

 Vilka steg tar kommunen i praktiken? 

 Vilka följder får processen? 

 Hur nås samstämmighet mellan exproprierande och expropriand? 

 

En undersökning av expropriationsprocessen kan bidra till att hitta brister i 

handläggningen av expropriationsärenden. Detta för att om möjligt kunna göra det mer 

ekonomiskt och effektivt, samt för att se om eventuella ändringar av ersättningsnivåerna 

kan vara aktuella. Det är även viktigt för allmänheten och för de fastighetsägare som 

blir utsatta för expropriation att det finns en tydligt utstakad arbetsmetodik för 

processen. 

1.3 Avgränsningar 

För att under studietidens begränsade arbetstid nå fram till ett innehållsrikt och relevant 

resultat, samt att uppnå vårt syfte och mål har avgränsningar gjorts. 

 

 Studien kommer att begränsas till att avse endast Sundsvall kommun och ett där 

beläget bostadsområde, Petersvik. 
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 Studien kommer att inriktas mot expropriationsförfarandet med dess 

tillvägagångssätt. Två olika synvinklar kommer att redogöras, dels enligt 

regelverket, men även hur det går till i praktiken.  

 

 Intervjustudien begränsades till sju intervjuer. Två intervjuer med 

yrkesverksamma exploateringsingenjörer, tre intervjuer med motsättande 

fastighetsägare samt två intervjuer med fastighetsägare som redan fått sina 

fastigheter inlösta. 

1.4 Definitioner 

Expropriation - Genom expropriation kan till exempel en kommun ta i anspråk 

fastigheter som ägs av annan än staten om det är av allmänt intresse. Marken frångår då 

fastighetsägaren och denne mister sin äganderätt. Ersättning skall utbetalas och 

huvudprincipen är att fastighetsägaren skall vara skadeslös (Julstad, 2010). 

 

Exproprierande - Den som genomför expropriationen och tar i anspråk mark. 

 

Expropriand - Den som blir utsatt för expropriation. 

 

Marknadsvärde - “Det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet vid en viss 

angiven tidpunkt under normala förhållanden på en öppen och fri marknad, med 

tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång” (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2011). 

 

Värderingsmetoder - När en bedömning görs av ersättningen av expropriation används 

olika värderingsmetoder för att komma fram till rätt värde, vanligtvis används 

ortsprismetoden. 
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1.5 Disposition 

För att underlätta för läsaren har följande indelningar av arbetet gjorts: 

 

1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, frågeställningar och mål med studien. Det 

finns även ett avsnitt med avgränsningar som förklarar hur arbetet avgränsats. 

 

2. Metod  

I kapitel två förklaras vilka metoder som använts för att utföra studien. Dessa består av 

en litteraturstudie, fallstudie samt en intervjustudie. 

 

3. Utgångspunkter för studiens analys  

Det tredje kapitlet utgör större delen av litteraturstudien och beskriver lagtext och regler 

kring expropriation och värdering. 

 

4. Resultat  

Det fjärde kapitlet beskriver de resultat vi kommit fram till genom att göra en 

litteraturstudie, fallstudie och en intervjustudie.  

 

5. Diskussion 

I det femte kapitlet diskuterar vi resultatet av de tre studierna och ställer det mot de 

ursprungliga målen och frågeställningarna. Här diskuteras även huruvida de tre valda 

metoderna har lämpats för vald studie. 

 

6. Slutsats  

Det sjätte kapitlet består av de slutsatser vi kunnat dra utifrån vårt resultat samt förslag 

på fortsatta studier inom ämnet.  
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2. Metod 

Att behandla lagtexter som vi i denna studie gör kan vara svårt (Agell & Malmström, 

2010). Möjligheten finns att tolka lagen på olika sätt, antingen genom tolkning av lag 

strikt efter bokstaven, eller bokstavstolkning med logisk-grammatisk analys 

(Zetterström, 2004). I denna studie har tolkning av lagen skett genom 

litteraturgranskning i kombination med analys av lagtext samt granskning av förarbeten 

till lagtexten. Frågorna som ställs i inledningen är invecklade på grund av att direktiven 

i lagtexterna kan vara svåra att förstå. Därför krävs en granskning av skillnader och 

mönster mellan lagtexten och det praktiska förfarandet som uppstår för att kunna se 

över alternativa lösningar. För studier som denna är en kvalitativ studie passande 

(Biggham, 2011). 

 

För att tydligt klargöra hur expropriationsprocessen går till användes ett flödesschema 

med hänvisningar till lagtexten. Därefter tillämpades två empiriska studier i form av en 

fallstudie över ett aktuellt exproprieringsfall i Sundsvall, och en intervjustudie med 

anknytningar till berörda parter i fallstudien. 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en god förståelse kring expropriationsförfarandet granskades framförallt 

lagtext och juridisk facklitteratur, men även statliga utredningar, rättsfall samt 

vetenskapliga artiklar inom området för expropriation. Detta för att samla 

bakrundsfakta från tidigare forskning.  

 

På biblioteket vid Högskolan i Gävle är det möjligt att genom en mängd olika databaser 

söka efter vetenskapliga artiklar inom området för expropriation. I databaserna SwePub 

och Academic Search Elite med sökord som “Property”, “Compensation for property”, 

“Compensation for expropriation in Sweden”, “Compulsory purchase” och “Leasehold 

land” återfinns det material ur vetenskapliga artiklar som använts i denna uppsats.  

 

Litteraturstudien har tillämpats som bakgrundsmaterial till studien, detta för att ge 

läsaren god förståelse om ämnet. Materialet från litteraturstudien är skriven i 

inledningen av rapporten, i en del benämnd utgångspunkter för studiens analys, samt i 

resultatdelen.  
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2.2 Fallstudie  

Undersökande fallstudier är oftast ett förstadium till en senare storskalig undersökning. 

Dess mål är främst att fastställa antaganden eller frågeställningar för framtida studier. 

Trots att undersökande fallstudier genom sin natur tenderar att vara mindre 

generaliserbara, kan de ge viktig vägledning för framtida forskning (Biggham, 2011).  

 

Fallstudier är en variant av kvalitativa studier, som hänvisar till händelser ur 

verkligheten. Syftet är att beskriva utförligt ett eller flera olika fall ur dess helhet 

(Punch, 2005). Tanken med fallstudien i detta avseende är att undersöka hur 

expropriationsförfarandet hanteras av kommunen i praktiken samt hur de tolkar 

lagtexten gentemot den privata fastighetsägaren som blir exproprierad. Det är viktigt att 

klargöra om besluten har utretts ordentligt innan ansökan om expropriation har skett.  

 

Information till fallstudien samlades in med hjälp av aktuella dokument i form av 

ansökningar, planer, protokoll samt konversationer i form av elektronisk post mellan 

sakägare och handläggare på kommunen. I dokumenten redogörs vilka beslut som 

tagits, vilka åtgärder kommunen påvisar att ta, vilka lagtexter besluten hänvisas ifrån 

samt motsättningar från de sakägare som ställer sig mot nämnd expropriation.  

 

För denna fallstudie valdes ett specifikt fall i Sundsvalls kommun till följd av flertalet 

förfrågningar hos olika kommuner i Sverige angående om de behandlat någon 

expropriation efter 2010, när de nya ersättningsreglerna trädde i kraft. Tanken med att 

använda expropriationsfall som skett senare än 2010 var att fallet skulle vara aktuellt 

och relevant utifrån dagens ersättningsregler.  

 

Kommunerna som kontaktades var Sundsvall, Gävle, Göteborg, Malmö, Västerås och 

Stockholm. Varför endast ett fall valdes beror dels på tidsbegränsningen och dels på att 

expropriationsfallen är ovanliga i Sverige. Därtill kunde Sundsvalls kommun snabbt 

hänvisa oss till deras pågående expropriation i stadsdelen Petersvik. Under arbetets 

gång återkom Göteborgs kommun med förslag om aktuella expropriationsfall, även 

Stockholms kommun meddelade sent att det fanns tillgängliga fall att tillhandahålla. 

Här beslutades dock att inte använda sig av mer material än vad som redan erhållits från 

fallet i Petersvik, detta på grund av vår tidsbegränsning. 
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Dokumenten som studerades i fallstudien granskades noggrant och jämfördes med 

aktuell lagtext samt en sammanställning av berörda sakägares åsikter kring 

handlingarnas innehåll. Detta för att utreda de olika parternas tolkningar och synsätt 

rörande beslut och utredningar angående denna expropriation.  

2.3 Intervjustudie 

Empiri samlades in med hjälp av intervjuer med berörda sakägare kring gällande 

expropriation i Petersvik. Bland annat intervjuades fastighetsägare och handläggare av 

ärendet på kommunen. En intervju med Claes-Göran Bergqvist, exploateringsingenjör 

på Gävle kommun, har tillika använts som material till studien. Denna intervju 

genomfördes för att författarna skulle få en utomstående tjänstemans åsikt kring 

hanterandet av handläggningsprocessen. Målet med intervjustudien var att få en bättre 

förståelse hur en expropriation går till i praktiken och utifrån detta se om ett behov 

fanns till förändringar i den praktiska handläggningen av expropriationer samt ändringar 

i lagtexten.  

 

Intervjuerna var ostrukturerade och till dessa förbereddes öppna frågor vilket innebär att 

respondenterna gavs möjlighet att lämna öppna utförliga svar. Frågorna var även delvis 

standardiserade vilket gav möjlighet till följdfrågor (Trost, 2007).  

 

Fastighetsägarnas namn har valts att hanteras konfidentiellt och fiktiva namn har 

därmed använts. Namnen som använts är “respondent”, följt av bokstaven A till E för 

att skilja dem åt. Tjänstemännen som intervjuats har sina riktiga namn då dessa i sin 

yrkesroll ses som offentliga personer. Att intervjua samtliga sakägare var inte möjligt på 

grund av tidsbegränsningen men även av ovillighet att medverka av somliga sakägare. 

Intervjuerna begränsades därmed till sju stycken, som ändå ansågs som tillräckligt 

många för att uppnå syftet med studien. 

 

Deltagarna till intervjun fick en presentation av författarna samt en genomgång av vad 

intervjun handlade om, samt syftet med arbetet. Under intervjun fördes anteckningar av 

två författare för att minska risken att förlora viktig information. Därefter 

sammanställdes samtliga svar och endast relevant information renskrevs därefter.  
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3.  Utgångspunkter för studiens analys  

En grundlig litteraturstudie har gjorts inom ämnet expropriation. Detta krävs för att 

skapa sig en förståelse och en helhetsbild över expropriationsprocessen. Detta kapitel 

kommer att förklara de grundläggande begrepp samt lagrum som är relevanta inom 

främst Expropriationslagen (ExL). Det redogörs även för de vanligaste 

värderingsmetoderna samt ersättningsprinciperna. 

3.1 Expropriation i allmänhet 

Expropriation innebär att en fastighet som ej tillhör staten får tas i anspråk med tvång 

genom äganderätt, nyttjanderätt eller servitut. Den som exproprierar kan vara till 

exempel stat, kommun eller en privat näringsidkare. För andra än stat, kommun, 

landsting eller kommunalförbund gäller att den exproprierande måste kunna tillförsäkra 

de berörda att marken blir ändamålsenligt använd (Karlbro & Lindgren, 2011). 

 

ExL 1 kap. 1§ “Fastighet, som tillhör annan än staten, får tagas i 

anspråk genom expropriation enligt denna lag med äganderätt, 

nyttjanderätt eller servitutsrätt. Genom expropriation får även 

särskild rätt till fastighet upphävas eller begränsas, om 

rättigheten tillkommer annan än staten.” 

 

Grundtanken med expropriation är enligt Regeringsformen att fastighetsägaren efter 

åtgärden skall vara skadeslös. Det vill säga att den utsatte ej skall lida ekonomisk skada 

till följd av åtgärden.  

 

RF 2 kap. 15§ 2 st. “Den som genom expropriation eller något 

annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara 

tillförsäkrad full ersättning för förlusten...” 

 

Expropriation kan utföras på fem olika sätt. Det kan avse förvärv av hel fastighet, 

förvärv av del av fastighet, tillskapande av nyttjanderätt eller servitut eller upphävande 

av särskild rätt (Julstad, 2010). I 95 procent av alla fall där expropriation är tillämplig 

kommer parterna överens genom frivilliga överenskommelser (Karlbro, 2007). Trots att 
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det är ovanligt att denna tvångslagstiftning används, är det dock en mycket viktig lag 

som möjliggör ett förhandlingsläge mellan köpare och säljare som inte hade varit 

möjligt i annat fall (Karlbro & Lindgren, 2011). Säljaren hade annars suttit i en 

monopolställning och därmed kunnat pressa upp priset till orimliga nivåer (Karlbro, 

2005). 

3.2 Expropriationsändamål 

Exempel på olika ändamål när expropriation är möjligt att använda finns i 

Expropriationslagens andra kapitel. Det kan exempelvis vara till förmån för 

kommunikationsändamål, tätbebyggelse, näringsverksamhet, ändringar av riksgränsen, 

elektrisk kraft, värme, vatten och avlopp med mera, om detta är av allmänt intresse 

(Julstad, 2010).  

 

ExL 2 kap. 1§ 1st. “Expropriation får ske för att ge en kommun 

möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med 

hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse 

eller därmed sammanhängande anordning.” 

3.3 Lämplighetsprövning och intresseavvägning 

Andra kapitlet i Expropriationslagen innehåller även bestämmelser om när 

expropriation inte får ske. Detta för att inte expropriationer skall genomföras när det 

inte är av tillräckligt stort allmänt intresse eller att ändamålet med expropriationen 

kunnat tillgodoses på ett annat sätt (Karlbro & Lindgren, 2011). 

 

ExL 2 kap. 12§ 1st. “Expropriationstillstånd ska inte meddelas, 

om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller 

olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild 

synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den.” 

 

Det finns ett flertal fall där högsta instans visar hur betydande de privata intressena kan 

vara. Detta kan exemplifieras med ett rättsfall som avgjorts i högsta instansen till fördel 

för privata fastighetsägare där en föreslagen detaljplan ogiltigförklarades eftersom dess 

genomförande krävde rivning av bostäder (M 91/3343/9, refererad i Karlbro, 2007). 
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3.4 Förhandlingsskyldighet 

Expropriatören är skyldig att innan expropriationsförfarandet förhandla med berörda 

fastighetsägare om priset på fastigheten. Ett allvarligt menat bud skall erbjudas och först 

om fastighetsägaren tackar nej, eller om denne ej svarar inom skälig tid kan 

expropriatören tillgripa tvångsmedlet expropriation. Detta efter godkännande av 

regeringen (Karlbro & Lindgren, 2011). 

3.5 Alternativa lokaliseringar och omfattning av expropriationen 

Expropriatören är skyldig att utreda om det finns bättre lämpade områden för det tänkta 

ändamålet än det som är aktuellt. Det får heller inte vara ett större område som används 

än vad som kan ses nödvändigt för att uppfylla syftet med en expropriation (Karlbro & 

Lindgren, 2011).  

3.6 Tillstånd till expropriation 

Regler för ianspråktagande av mark genom expropriation finns i ExL 3 respektive 5 

kap. Tillstånd till expropriation lämnas av regeringen men kan även i vissa fall lämnas 

av länsstyrelsen eller annan myndighet. Detta kan vara när ärendet är av mindre vikt 

exempelvis när marken som ska inlösas har ett lågt värde eller att fastighetsägaren är 

missnöjd med ersättningen som erbjudits (Julstad, 2010). 

 

ExL 3 kap. 1§ “Fråga om tillstånd till expropriation prövas av 

regeringen. Regeringen kan dock överlämna till länsstyrelsen 

eller, när särskilda skäl föreligger, till annan myndighet att pröva 

fråga om tillstånd till expropriation, om ansökningen ej har 

bestritts eller ärendet från allmän och enskild synpunkt är av 

mindre vikt.” 

 

För att ett beviljande till expropriation skall lämnas av regeringen krävs det att 

villkoren är uppnådda. Omfattningen och vilken rätt expropriation ger skall också 

bedömas. För att sedan tillståndet skall träda i kraft krävs att den exproprierande 

skickar in en stämningsansökan till mark- och miljödomstolen. Ansökan fungerar som 

en anmälan om att expropriationen skall göras gällande och domstolen bedömer 
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därefter frågan. Stämningsansökan skall vara domstolen till handa inom ett år för att 

den ej skall förfalla (ibid.). 

 

ExL 5 kap. 5§ “Väckes talan av den exproprierande, skall han i 

stämningsansökningen uppge 

1. de omständigheter på vilka han grundar sin talan, 

2. yrkande som framställes, 

3. namn och adress på samtliga för honom kända sakägare, 

4. den ersättning han erbjuder och de omständigheter varpå 

erbjudandet grundas, 

5. de skriftliga bevis han åberopar, 

6. den tidpunkt då han önskar tillträda egendomen eller, om 

tillträde har skett, dagen för detta, 

7. de omständigheter som betingar domstolens behörighet, om 

denna ej framgår av vad som annars anföres.” 

3.7 Lönsamhet och intresseavvägning 

För att ett expropriationstillstånd skall beviljas hos regeringen krävs att fördelarna av 

expropriationen överväger de olägenheter från allmän och enskild synpunkt som 

uppkommer. Expropriationen måste alltså vara samhällsekonomiskt lönsam och en 

intresseavvägning måste ske mellan det allmänna och det enskilda intresset (Karlbro & 

Lindgren, 2011).  

3.8 Ersättning vid expropriation 

Expropriationslagens 4 kap. 1§ utgör huvudreglerna för ersättningssystemet och även 

Expropriationslagens övriga bestämmelser grundar sig på denna huvudregel alternativt 

reglerar den ett avsteg från samma regel (Hager, 1998). För att en fastighetsägare ska 

vara berättigad till ersättning krävs att expropriationen har medfört en skada. Det ska 

finnas en tydlig koppling mellan expropriationen och skadan. Detta kallas för adekvat 

kausalitet, det vill säga ett orsakssamband (Karlbro & Lindgren, 2011).  

 

Det finns flera former av ersättning som kan bli aktuella vid en expropriation: 
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 Löseskilling - Betalas när en fastighet skall inlösas i sin helhet och ska grundas 

på fastighetens marknadsvärde (Karlbro & Lindgren, 2011). 

 

 Intrångsersättning - Betalas när endast en del av en fastighet tas i anspråk och 

grundas på den marknadsvärdeminskning som uppstår (Karlbro & Lind, 2007). 

 

 Annan ersättning - Betalas när andra skador uppstår som har samband med 

expropriationen, till exempel kostnader för dubbla boenden, flyttkostnader med 

mera (Karlbro & Lind, 2007). 

3.8.1 Schablon tillägg 

Utgångspunkten för ersättningens storlek vid intrång och inlösen i sin helhet är 

fastighetens marknadsvärde. Därutöver skall det göras ett påslag på 25 procent av det 

aktuella marknadsvärdet (Karlbro & Lindgren, 2011). 

 

ExL 4 kap. 1§ “För en fastighet som exproprieras i sin helhet 

ska, i den mån inte annat följer av vad som sägs nedan, 

löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens 

marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, ska 

intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den 

minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer 

genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren 

genom expropriationen, ska även sådan skada ersättas. 

Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive 

intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet 

respektive marknadsvärdeminskningen. Detta gäller dock inte 

när expropriation sker för ändamål som avses i 2 kap. 7§. 

Expropriationsersättning ska inte betalas för mark eller annat 

utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan ska 

användas för en sådan allmän plats för vilken kommunen är 

huvudman. 

Har den exproprierande åtagit sig att vidta åtgärd för att minska 

skada, ska hänsyn tas till det när ersättningen enligt första 

https://lagen.nu/1972:719#K2P7
https://lagen.nu/1972:719#K4P1S1
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stycket bestäms, om åtagandet är sådant att det skäligen bör 

godtas av den ersättningsberättigade. 

Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har 

nyttjanderätt eller servitutsrätt, ska vid bestämmande av 

fastighetens värde hänsyn inte tas till förbättring, vilken 

fastigheten har vunnit genom arbete eller kostnad, som den 

exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt har 

övergått till denne, lagt ned på fastigheten utöver vad som ålegat 

honom.” 

3.9 Rättegång i expropriationsmål 

Det är i första hand Mark- och miljö domstolen som beslutar i tvister mellan kommuner 

och markägare över ersättningsanspråk (Karlbro, 2007). De beslut som fattas i första 

instans kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, och kan i fall där det behövs 

för att skapa ledning av rättstillämpningen överklagas vidare till Högsta domstolen 

(Karlbro & Lindgren, 2010). 

 

ExL 5 kap. 1§ “Första domstol i expropriationsmål är mark- och 

miljödomstol.” 

 

Den exproprierande är den som får bära de rättsliga kostnader som uppkommer med 

exempelvis ombud till fastighetsägare. Detta gäller dock inte om vidare överklagan 

sker, då står den förlorade parten för kostnaden (Karlbro, 2007). 

3.10 Betalning och slutförande av expropriation 

Betalningen för löseskilling av hel fastighet eller intrångsersättning för del av fastighet 

görs genom inbetalning, även benämnt nedsättning på ett konto som länsstyrelsen 

förfogar över. Detta görs hos den länsstyrelse som fastigheten är belägen i, eller om 

ersättningen avser fastigheter som är belägna i olika län, avgör domstol i vilken 

länsstyrelse ersättningen deponeras, enligt ExL 6 kap. 1§. 

 

Nedsättning hos länsstyrelsen behöver dock ej ske om fastigheten ej är belastad med 

någon inteckning eller om de borgenärer som har panträtt i fastigheten medger att 

betalning ska ske direkt till fastighetsägaren, enligt ExL 6 kap. 2§. 
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3.10.1 Tillträde av exproprierad mark 

Huvudregeln för att få tillträda mark efter en expropriation är att alla frågor kring 

ärendet är utredda och målet vunnit laga kraft samt att ersättningen har utbetalats. Men 

beslut kan även fattas om enkelt alternativt kvalificerat förhandstillträde. Enkelt 

förhandstillträde innebär att köparen har rätt att använda marken men däremot får denne 

ej utföra några fastighetsrättsliga åtgärder (Julstad, 2010). 

 

Kvalificerat förhandstillträde innebär att äganderätten går över direkt till den 

exproprierande. Detta ger köparen rätt att använda marken men även att vidta 

fastighetsrättsliga åtgärder såsom fastighetsbildning (ibid). 

 

ExL 5 kap. 17§ 1st “Är det av väsentlig betydelse för den 

exproprierande, får domstolen på yrkande av denne genom beslut 

medge att egendom som skall avstås genom expropriation 

tillträdes utan hinder av att expropriationen ej har blivit 

fullbordad (enkelt förhandstillträde). Under samma 

förutsättningar får domstolen genom dom medge att sådan 

egendom skall, innan lagakraftägande dom i fråga om 

expropriationsersättningen föreligger, övergå till den 

exproprierande med samma rätt som om expropriationen 

fullbordats (kvalificerat förhandstillträde).” 

3.11 Influensregeln - Företagsskada och företagsnytta 

ExL 4 kap. 2§ utgör ett undantag från huvudregeln, att fastighetsägaren skall ersättas 

med fastighetens marknadsvärde. Denna regel som benämns influensregeln innebär att 

de värdeförändringar, positiva som negativa som är till följd av 

expropriationsförfarandet inte alltid ska tas med i beräkningarna när värderingen av 

fastigheten görs (Hager, 1998). 

 

ExL 4 kap. 2§ 1st “Om det företag för vars genomförande en 

fastighet exproprieras har medfört inverkan av någon betydelse 

på fastighetens marknadsvärde, ska löseskillingen bestämmas på 

grundval av det marknadsvärde som fastigheten skulle ha haft om 

sådan inverkan inte hade förekommit. Detta gäller dock endast 
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om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till 

den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga 

förhållanden”. 

 

Den inverkan som expropriationen medför brukar benämnas företagsinverkan. Med det 

menas att själva ändamålet för expropriationen är företaget. Till exempel vid ett bygge 

av en ny bro, där blir bron företaget. Till ändamålet för expropriationen hör även alltid 

en verksamhet, som i detta fall med brobygget blir trafiken som skall köra på bron 

(Karlbro & Lindgren, 2011) 

 

Den negativa och positiva inverkan som företaget kan innebära benämns företagsskada. 

Skadan definierar de negativa effekterna som uppstår, till exempel buller, damm eller 

skakningar. Företagsnytta som definierar de positiva effekterna av företaget är till 

exempel bättre kommunikationsmöjligheter eller tillgång till en VA-anläggning. 

Företagsskador som ersätts vid en expropriation skall ersättas på samma sätt som 

fastigheter som kan vara berättigade ersättning enligt Miljöbalken vid miljöskador. 

Något påslag på 25 procent görs ej heller till skillnad från vid intrångsersättning samt 

löseskillingsersättning (Sjödin, Ekbäck, Karlbro & Norell, 2011). 

3.11.1 Miljöskador enligt Miljöbalken 

Fastigheter som lider skada av den verksamhet som bedrivs på annan fastighet har rätt 

till ersättning för skadan enligt Miljöbalken. Det vill säga fastigheter som inte får någon 

del av sin fastighet inlöst men som ändå drabbas av verksamheten som expropriationen 

medför. Det kan vara fråga om personskada, sakskada eller förmögenhetsskada i form 

av värdeminskning av sin fastighet på grund av expropriationen. Exempel på skador 

som verksamheten orsakar kan vara buller, markföroreningar med mera (Karlbro & 

Lindgren, 2011). 

 

MB 32 kap. 1§ 1st. “Skadestånd enligt detta kapitel ska betalas 

för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som 

verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning.” 

 

Det finns två rekvisit som måste vara uppfyllda för att ersättning skall betalas ut för 

miljöskador i enlighet med Miljöbalkens regler (ibid.). 

 



 

16 
 

 Väsentlighetsrekvisitet - Förmögenhetsskador betalas endast ut då den är av 

någon betydelse om det inte uppstått till följd av ett brott, då ersätts den alltid. 

Person och sakskador ersätts alltid oavsett om det är av någon betydelse eller ej. 

Det innebär att ersättningen ej blir onödigt krånglig i de enklare fallen utan 

istället utbetalas ersättningen utifrån marknadsvärdet.  

 

 Orts- och allmänhetsrekvisitet - Ersättning utbetalas ej om skadan anses som 

“vanlig på orten” och utbetalas därmed ej om det kan ses som något som 

skäligen bör tålas med tanke på de förhållanden som råder på orten. Dock måste 

det göras en skälighetsbedömning innan det bestäms om skadan är vanlig eller ej 

och avsteg kan därmed göras från regeln. 

3.12 Värdering av fastigheter och värderingsmetoder 

Alla fastigheter har sitt unika läge och speciella egenskaper, detta gör att de skiljer sig 

från andra varor på marknaden. Detta bland annat med avseende på dess varaktighet och 

innebörd för exempelvis jord- och skogsbruket (Hager, 1998). För att bedöma 

fastigheters marknadsvärde finns tre huvudmetoder: Ortsprismetoden, 

avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010).  

 

Vid en fastighetsvärdering under ett expropriationsärende är det markens pågående 

markanvändning som ska värderas. Möjliga användningssätt i framtiden som skulle 

kunna höja marknadsvärdet tas ej hänsyn till (Julstad, 2010). Värderingens syfte är att 

komma fram till en ersättningsnivå som gör att fastighetsägaren går skadeslös ur 

ekonomisk synvinkel, däremot finns inget krav på att fastighetsägaren skall vara lika 

nöjd som innan expropriationen då detta skulle medföra att ersättningsnivåerna skulle 

kunna bli orimligt höga (Hager, 1998). 

 

Det värde som vanligtvis söks i samband med värderingar är fastighetens 

marknadsvärde och detta kan definieras med följande figur, vilken innebär “det pris 

som fastigheten sannolikt skulle kunna säljas för om den bjöds ut på marknaden” 

(Karlbro & Lindgren, 2011).  
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Figur 1. Definition av marknadsvärde (Sjödin m.fl.) 2011). 

3.12.1 Ortsprismetoden 

Med hjälp av denna metod försöker ett slutpris förutses på en fastighet genom att 

jämföra med tidigare transaktioner. Även anbud kan användas som jämförelsematerial 

om det går att bevisa på ett tydligt sätt att det var allvarligt menat (Hager, 1998). Om 

jämförelseobjekten är bra är ortsprismetoden den metod som är mest användbar för att 

hitta ett troligt marknadsvärde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

 

Anledningen till att ortsprismetoden är väl lämpad till ändamålet är att metoden söker 

just marknadsvärdet och inte använder några omvägar (Hager, 1998). Fastigheterna som 

används som jämförelseobjekt ska ha samma karaktär som den som är aktuell för 

expropriation och en förutsättning till att jämförelsen ska kunna äga rum är att det finns 

prisstatistik som är relevant (Karlbro & Lindgren, 2011). 

3.12.2 Avkastningsmetoden 

Avkastningsmetoden bedömer avkastningsvärdet med utgångspunkt från förväntade 

avkastningar som fastighetsägaren kan tillgodogöra sig av. Det krävs således att 

fastigheten genererar en avkastning, positiv som negativ till ägaren för att metoden ska 

kunna tillämpas. Beräkningarna grundas på fastighetens framtida in och utbetalningar. 

Framtida inflation och förräntningskrav räknas in som värdepåverkande faktorer i 

kalkylen (Hager, 1998). 

 

De faktiska värdefaktorer som till exempel hyror, drift och underhållskostnader används 

för att för att spegla den verkliga marknadsmässiga nivån. Uppgifter som inte finns 
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tillgängliga baseras i kalkylen efter schabloniserade värden (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). Denna värderingsmetod lämpar sig väl för värdering av 

kommersiella fastigheter, såsom hyres- och affärsfastigheter, jord- och 

skogsbruksfastigheter med mera (Karlbro & Lindgren, 2011). 

3.12.3 Produktionskostnadsmetoden 

Denna metod bygger på att kostnaden uppföra en ny likadan byggnad även är det 

aktuella marknadsvärdet. Detta är även metodens svaghet då det i praktiken kan vara 

svårt att veta om det går att sälja fastigheten för den aktuella uppföringskostnaden. 

Kostnadsmetoden som den även kallas anses även vara den svåraste av metoderna att 

tillämpa (Hager 1998). Denna form av värdering används när det är svårt att använda 

ortsprismetoden eller avkastningsmetoden (ibid.) 

 

Kostnadsmetoden kan användas i fall när det helt saknas jämförelseobjekt, till exempel 

vid värdering av en kyrka. Här bedöms kostnaden för att uppföra en ny likadan byggnad 

alternativt indexuppräknas kostnaden som fanns vid byggnationen av det aktuella 

objektet och drar därefter av för “ålder och bruk”. Värdet för tomtmarken adderas och 

värderingen av marken görs med hjälp av ortsprismetoden (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010).  

3.13 Statens offentliga utredningar - SOU 

Regeringen beslutade 2005 att granska tidigare ersättningsregler ur Expropriationslagen 

(1972:719). Nedan följer några utdrag ur delbetänkandet SOU 2007:29 samt 

slutbetänkandet SOU 2008:99.  

 

I Delbetänkandet SOU 2007:29 framställs hur ersättningsreglerna till stor del grundar 

sig på tidigare förhållanden och en annorlunda samhällssyn som idag har förändrats. 

Som exempel på förändringen beskriver utredarna att expropriationer av offentliga 

aktörer som utan vinstsyfte drev sina verksamheter och använde sig av expropriation 

var betydligt vanligare på 70-talet än idag. Dagens aktörer består till större del av 

privata aktörer som driver verksamheter i vinstsyfte, detta på grund av avregleringar av 

statliga och kommunala verksamheter som el och i telesektorn. Genom detta menar 

utredarna att det privata vinstsyftet har ökat men grundtanken kvartstår, att 

expropriation endast skall ske om samhällsnyttan är tillräckligt stor (se utdrag nedan). 
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”En grundläggande förutsättning för att ett system för tvångsvis 

markåtkomst ska vara hållbart på lång sikt är att detta uppfattas 

som skäligt och rättvist av såväl de direkt berörda som av 

samhällsmedborgarna i stort.” (SOU 2008:99, s. 169). 

 

Förhandlingsprocessen som enligt intervjuade Petersviksbor (i denna studie) känner 

igen är missnöjet av kommunens förhandling. Detta missnöje återfinns i regeringens 

utredning SOU 2007:29 där utredarna själv använde sig av intervjuer (se nedan). 

Sammanställd intervju med fler boende i Petersvik kan läsas i kapitel (4.3). 

 

”Från de intervjuade fastighetsägarna har framförts bl.a. 

följande synpunkter när det gäller förhandlingarna. 

Fastighetsägarna är kritiska mot att förhandlare många gånger 

dyker upp utan förvarning och mer eller mindre övertalar 

fastighetsägaren att underteckna markupplåtelseavtal och 

värderingsprotokoll. Vid tvekan kan förhandlaren trycka på med 

påståenden som att ersättningen blir lägre om man inte skriver 

på avtalet.” (SOU 2007:29, s. 130). 

 

Tanken är att frivilliga överenskommelser skall träffas. I (SOU 2007:29) framgår det av 

regeringens utredning att i 95 till 99 procent av alla fall träffar parterna avtal i form av 

frivilliga överenskommelser. Trots detta resulterar det i att fastighetsägare ofta känner 

sig underlägsna i förhandlingssituationen och därav känner sig mer eller mindre 

tvingade att acceptera en värdering av deras fastighet som de själva anser felaktig.  

Reformen syftar dessutom till att frivilliga överenskommelser skall träffas och att 

samförstånd mellan sakägare ska uppnås (se SOU 2008:99). 
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4. Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet av litteraturstudien, fallstudien och intervjustudien att 

redovisas. Litteraturstudien kommer att redovisas i form av ett flödesschema med 

tillhörande förklarande text samt utdrag ur regeringens betänkanden som granskats. 

Fallstudien redovisas i form av beskrivningar av handlingar från ärendet såsom 

expropriationsansökan, förslag till detaljplan samt remissvar från fastighetsägare och till 

sist redovisas intervjustudien i form av sammanfattande text från både expropriatörer 

och berörda fastighetsägare. 

4.1 Resultat av litteraturstudien 

Resultatet av litteraturstudien redovisas i form av kapitel 3, benämnt resultat av studiens 

analys. Avsnittet beskriver dels lagtexter och dess betydelser och redogör även för de 

värderingsmetoder som vanligtvis används samt utdrag från SOU. Studien 

sammanfattas i resultatet i form av ett flödesschema med tillhörande förklarande text 

som beskriver förfarandet enligt regelverket vid en expropriation. 
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4.1.2 Flödesschema expropriationsprocessen 

 

 

Figur 2. Flödesschema över expropriationsprocessen. 
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4.1.2.1 Förfarandet vid expropriation - Förklarande text till 

flödesschema 

Kommunfullmäktige fattar beslut om expropriation enligt ExL 2 kap. 1§. Ansökan om 

expropriationstillstånd skall vara skriftlig och om det är en kommun som är sökande 

skall ansökan bland annat innehålla kommunfullmäktiges beslut om ansökan, planerad 

markanvändning, vilka planer som stöder ansökan samt berörda fastighetsägare och 

sakägare i det aktuella fallet (Karlbro & Lindgren, 2010).  

 

ExL 3 kap. 2§ “Ansökan om expropriationstillstånd skall vara 

skriftlig och ange 

1. yrkandet och de omständigheter på vilka det grundas, 

2. fastighet som beröres av expropriationen, 

3. namn och adress på samtliga för sökanden kända sakägare. 

I övrigt skall sökanden inge den utredning som kan anses 

behövlig i varje särskilt fall.” 

 

Normalt sett prövas expropriationstillstånd av regeringen men de kan överlämna ärendet 

till länsstyrelsen i två fall. Detta är om markvärdet är väldigt lågt eller om 

fastighetsägaren accepterar tvångsinlösen men ej är nöjd med ersättningen som erbjudits 

(ibid.). 

 

ExL 3 kap. 1§ (se avsnitt 3.6) 

 

För att få beviljat expropriationstillstånd kontrolleras att villkoren för expropriationen är 

uppfyllda och även omfattningen av expropriationen samt med vilken rätt den gäller 

kontrolleras (Julstad, 2010).  

 

ExL 3 kap. 4§ “I expropriationstillstånd skall bestämmas vad 

expropriationen skall omfatta och med vilken rätt 

expropriationen skall ske.” 

 

Om den exproprierande får beviljat expropriationstillstånd måste en stämningsansökan 

inlämnas till mark- och miljödomstolen som ska bestämma expropriationsersättningen 

enligt ExL 5 kap. 4§.  

https://lagen.nu/1972:719#K3P2S1
https://lagen.nu/1972:719#K3P1S1
https://lagen.nu/1972:719#K3P4S1
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ExL 5 kap. 4§“Talan i expropriationsmål får väckas av den som 

har sökt eller erhållit tillstånd till expropriation. Har tillstånd 

meddelats och har fastigheten eller del därav tillträtts av den 

exproprierande, får även fastighetens ägare eller annan 

sakägare, vars rätt beröres av tillträdet, väcka talan.” 

 

Ansökan måste göras inom ett år efter beviljandet från regeringen eller länsstyrelse för 

att inte förfalla och den skall ange vad den exproprierande erbjuder för pris för de 

berörda fastigheterna. Det skall även anges om ett enkelt eller kvalificerat 

förhandstillträde önskas (Karlbro & Lindgren, 2011). 

 

Fastighetsdomstolarna är första instanser vid expropriationsmål (Julstad, 2010). Det 

beslut som mark- och miljödomstolen fattar kan överklagas till Mark- och 

miljööverdomstolen, och kan i fall där det behövs för att skapa ledning av 

rättstillämpningen även överklagas vidare till Högsta domstolen (Karlbro & Lindgren, 

2011). 

 

ExL 5 kap. 1§ (se avsnitt 3.9) 

4.2 Resultat av Fallstudie 

En fallstudie avseende ett expropriationsärende i Petersvik har genomförts. Ärendet har 

fått beviljande från regeringen men någon stämningsansökan har ännu inte lämnats till 

Mark- och miljödomstolen. Resultatet kommer delvis att redovisas i form av 

beskrivningar av handlingar från ärendet. Dessa består av expropriationsansökan, 

yttranden från sakägare, karta över området med berörda fastigheter samt förslag till 

detaljplan. 

 

Med hjälp av fastighetskartan beskrivs vilka fastigheter som motsätter sig inlösen. 

Rubriken detaljplan redovisar kommunens planarbete med förslag till framtida 

markanvändning. Expropriationsansökan redovisar vilka grunder kommunen har för 

expropriationen och remissvaret från fastighetsägarna redogör vad dom är missnöjda 

med och ställer sig kritiska till. 

https://lagen.nu/1972:719#K5P4S1
https://lagen.nu/1972:719#K5P1S1
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4.2.1 Fastighetskarta med berörda fastigheter 

Nedan redovisas två fastighetskartor med de fastigheter som är aktuella för en 

kommande expropriation. Fastighetsbeteckningarna på dessa fastigheter är Korsta 7:40, 

7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57, samt 7:63.  

 

Listan med punkter redogör för vilka fastigheter det gäller, ägarförhållanden samt 

användningsområde. Det är tio stycken fastigheter som är aktuella för tvångsinlösen, 

och de har sju olika “ägarkonstellationer”. Totalt sett är det tolv personer som räknas 

som fastighetsägare i detta expropriationsmål.  

 

 Korsta 7:40 samt 7:41 är bebyggda med permanentbostäder och ägs av en och 

samma ägare.  

 Korsta 7:42 är en väg och ägs gemensamt av tre ägare. 

 Korsta 7:44 är bebyggd med ett fritidshus och ägs gemensamt av tre ägare. 

 Korsta 7:47 är bebyggd med ett fritidshus och ägs gemensamt av två ägare. 

 Korsta 7:53 är bebyggd med ett fritidshus och ägs av en ägare. 

 Korsta 7:57 är bebyggd med en permanentbostad och ägs av en ägare. 

 Korsta 7:63 är bebyggd med en permanentbostad och ägs gemensamt av två 

ägare. 
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Figur 3. Fastighetskarta över berörda fastigheter, (Lantmäteriet, 2013). 
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Figur 4. Fastighetskarta över berörda fastigheter, (Lantmäteriet, 2013). 
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4.2.2 Detaljplan över nytt logistikcentrum 

Sundvall Logistikpark AB ansökte om upprättande av detaljplan för området 

Granli/Petersvik, planen upprättades den 2011-10-26 med revidering 2012-02-22 samt 

2012-04-20. Detaljplanen beskrivs i sin helhet på (Sundsvall kommun, 2013). 

4.2.2.1 Planens syfte och huvuddrag 

För att utveckla transporter med tåg, lastbil, fartyg samt industriverksamhet genom ett 

logistiknav i området Granli/Petersvik, har en detaljplan upprättats av Sundsvalls 

kommun. Området är beläget mellan Tunabäcksvägen och Korstaverkets nuvarande 

verksamhetsområde. Sundsvalls kommun anser att lokaliseringen av logistikparken 

kommer att ge regionen goda förutsättningar för utveckling av handel och 

industriverksamhet. Transportkombinationen skall dessutom optimera transportkedjan 

på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt från producenten till kunden. 

 

En miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas på grund av att området samt 

byggnaderna med all säkerhet kommer att påverka miljön. 

 

 

Figur 5. Illustration över planerad kombiterminal, (Sundsvall kommun, 2013). 
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4.2.2.2 Bakgrund till detaljplanen 

En rikskombiterminal har enligt kommunen varit uppe för diskussion en längre tid. 

Banverket, idag (Trafikverket) utredde 2007 lokalisering av en rikskombiterminal i 

Sundsvalls region, och Tunadalshamnen har föreslagits av staten som 1 av 10 möjliga 

strategiska hamnar i Sverige. Rikskombiterminalen har som avsikt att utgöra en 

koppling mellan flera olika transportslag genom en överföring från väg till järnväg och 

sjöfart.  

 

Med detta som bakgrund upprättade kommunen en fördjupad översiktsplan. 

Planområdet presenterar hur ett inmodalt (transport som sker med utnyttjande av flera 

transportsätt) transportcentrum med strategisk hamn, kombiterminal samt övrig 

näringsverksamhet i relation med boendeintressen och övriga allmänna intressen kan 

utvecklas. Den fördjupade översiktsplanen är inte bindande men den ligger som grund 

för detaljplanen enligt kommunen.  

 

Genomförandeavtal finns mellan Kommunens egna bolag Sundsvall Logistikpark AB, 

SCA och Trafikverket. I och med den nya kombiterminalen kan terminalen i centrala 

Sundsvall avvecklas. Kommunen påpekar dock att den nya dragningen av E4:an måste 

bli klar innan avveckling av den nuvarande kombiterminalen sker, detta för att inte få 

fler transporter av farligt gods genom staden.  

4.2.2.3 Sammanfattat övrigt innehåll av detaljplanen 

Kommunen beskriver fortsatt planens läge och areal med hjälp av en karta och 

måttangivelser. Markägarförhållandena beskrivs med gällande fastighetsbeteckningar 

därefter förtydligas de riksintressen som finns i kommunen. De strandskydd som är 

gällande i Granli/Petersvik upphävs enligt kommunen på grund av att “särskilda skäl” 

föreligger. Detta innebär att de strandmiljöer som finns inte anses tillräckligt unika för 

att bevaras. En redogörelse görs angående kulturskyddet av fastigheterna i planområdet, 

hänsyn kan enligt kommunen inte tas av dessa eftersom intresset för kommersiella 

verksamheter är betydligt större. 

 

Fyra stycken fornlämningar finns bevarade inom planområdet. Efter vidare utredning av 

fornlämningar görs fyra ytterligare fynd på området. Resultatet av utredningen skall 

ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning.  
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Vidare beskriver kommunen i detaljplanen om naturskydd och biotopskydd, därefter 

skildras de mellankommunala intressen som finns samt övriga utredningar, 

förordnanden och beslut. Ytterligare förutsättningar, förändringar samt konsekvenser för 

mark och vattenområden tas upp. Väl beskrivande analyser gällande byggnader, 

kommunikationer och teknisk försörjning tillhandahålls som en relativt stor del i 

detaljplanen. Avslutningsvis behandlas störningar och risker kring planområdet.  

4.2.3 Expropriationsansökan 

Den 2012-02-27 skickade Sundsvalls kommun in en ansökan om expropriation till 

regeringen. I ansökan framgår följande omständigheter till stöd för yrkandet om 

expropriation. 

4.2.3.1 Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

En fördjupad översiktsplan över området Tunadal, Korsta samt Ortviken har antagits 

och vunnit laga kraft. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att visa hur området 

skall kunna utvecklas till logistikcentrum med strategisk hamn samt kombiterminal och 

annan verksamhet. Den befintliga kombiterminalen som i dagens läge ligger i 

Sundsvalls centrum saknar, enligt kommunen expansionsmöjligheter, och därför måste 

marken vid Granli/Petersvik erhållas. Kommunen hänvisar till tidigare utredningar 

angående alternativa lokaliseringar av det nya projektet, men skriver i ansökan att den 

plats som lämpar sig bäst är området Granli/Petersvik.  

 

Kommunen beskriver som följd av den nya översiktsplanen att boendet i 

Granli/Petersvik måste avvecklas. Kommunen påvisar även att området har ett visst 

kulturhistoriskt värde men att länsstyrelsen inte bedömer fastigheterna tillräckligt 

intressanta för att kunna bli föremål för byggnadsminnesförklaring.  

 

En knutpunkt för tåg, lastbil och fartyg kommer att ge ökad effektivitet men även 

flexibilitet av godstransporter för ortens företag. Knutpunkten skall anläggas vid redan 

befintliga Tunadalshamnen och kommunen räknar med en positiv miljöutveckling samt 

goda expansionsmöjligheter i och med denna knutpunkt.  

 

Kommunens egna bolag, Sundsvall energi AB, kommer att producera energi på ett 

miljövänligt sätt, genom att sluta med olja och istället använda biogas. Därmed behövs 
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en biogasanläggning som skall ligga i närhet av Korstaverket. Denna nya kombiterminal 

kommer att öka transporterna till och från anläggningarna. Med hjälp av logistikparken 

kommer transporter ske på järnväg och till havs istället för lastbil. I samband med 

biogasanläggningen planerar kommunen även att anlägga ett 5 hektar stort lager i 

anslutning till ny järnväg.  

 

Kommunen skriver i sin ansökan att Ortvikens pappersbruk kommer mer än fördubbla 

sin produktion under en 20-årsperiod, Tunadals sågverk planerar dessutom att öka sin 

produktion till år 2013, och därefter kommer produktionen öka ytterligare. Tack vare 

den nya anläggningen kommer ca 40 000 lastbilar per år att tas bort från de allmänna 

vägarna och rundvirke kan dessutom transporteras via järnväg istället för lastbil.  

4.2.3.2 Containerhamnen och kombiterminalen 

Vid Tunadalshamnen anläggs conatinerhamnen. Lasten som hanteras i hamnen kommer 

bestå av varor till detaljhandeln, varor för industrin, farligt gods, biobränslen, flytande 

naturgas samt varor till papper och sågade trävaror. Kommunen räknar med att 100 till 

200 fartyg per år kommer att passera via containerhamnen. 

 

Kombiterminalen skall enligt kommunen anslutas mellan containerhamnen och 

logistikytorna. På grund av bristande expansionsmöjligheter på befintlig plats (centrala 

Sundsvall) samt förhindrande av ny bebyggelse bestående av bostäder och resecentrum. 

Den nya lokaliseringen av kombiterminalen möjliggör en bättre godshantering tack vare 

närheten till fartyg samt lastbil. Via kombiterminalen vill kommunen dessutom upprätta 

ytor för lageretablering och tredjepartslogistik. Tredjepartslogistik innebär att en tredje 

part förutom säljare och köpare exempelvis hanterar all leverans av varor.  

 

Kommunen har arbetat med att anta en detaljplan för området. Detaljplanen grundar sig 

på förutsättningarna kring den fördjupade översiktsplanen. Planen har varit föremål för 

samråd, i och med detta har revidering i viss mån skett.  

4.2.3.4 Sakägarförteckning 

Kommunens mark och exploateringsavdelning har fört diskussioner med berörda 

sakägare. Ett antal fastighetsägare har gått med på frivilliga överenskommelser. 

Samtidigt har några fastighetsägare motsatt sig expropriationen och några 
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överenskommelser har därför inte kunnat ske. Kommunen hänvisar till fastigheterna 

Korsta 7:40, 7:41, 7:42, 7:44, 7:45, 7:46, 7:47, 7:53, 7:57 och 7:63 i Sundsvalls 

kommun, och med anledning av dessa fastigheter ansöker Kommunen om 

expropriation. Detaljerad kopia av ansökan se, (Bilaga 1). 

4.2.4 Remissvar från sakägare 

I ett remissvar insänt december 2011, till Sundsvalls kommun, från två av 

fastighetsägarna angående detaljplan för Sundsvalls logistikpark som är planerad i 

Petersvik, där de undertecknade är boende, har fastighetsägarna framfört sina åsikter på 

en rad frågor, bland annat själva samrådsförfarandet. Detta anser de brustit i sin 

funktion då de ej känner att de fått göra sin röst hörd och få vara med och påverka 

planen. Det har även varit många frågor som ej besvarats då de närvarande 

tjänstemännen ansett att frågorna varit politiskt inriktade. Svaren har därmed uteblivit 

då några kommunpolitiker ej närvarat under dessa samrådsmöten. De menar att 

processen över hur ett samråd skall hållas och vilka som bör vara närvarande måste ses 

över då det mister sin viktigaste funktion, som är ett tillfälle att diskutera det pågående 

ärendet.  

4.2.4.1 Kommunikation 

Kommunikationen mellan fastighetsägare och kommunen ses som obefintlig och 

upplevs därmed som ett stort problem. Ingen information gavs till fastighetsägarna om 

att en expropriationsansökan lämnats in utan den information som fanns var den som 

stod i dagstidningen. Expropriationsansökan inlämnades då förhandlingarna hade 

strandat menar ansvariga tjänstemän. Fastighetsägarna ställer sig också frågande till hur 

gällande regelverk har tillämpats. 

 

En av anledningarna till att det är just dessa fastighetsägare som motsätter sig både 

expropriationen och den tänkta detaljplanen över området är att det även är dom som 

har mest att förlora i och med att deras fastigheter är unika i sitt slag och svåra att 

ersätta. Ingen dialog har heller förts med fastighetsägarna huruvida byggnaderna som är 

av sekelskifteskaraktär har något kulturhistoriskt värde och av den anledningen bör 

bevaras. Dock finns det nämnt i detaljplanen att de bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 

värde.  
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4.2.4.2 Övriga synpunkter på förslag till detaljplan 

Övriga synpunkter som nämns är frågan om kriterierna enligt Miljöbalken för 

upphävande av strandskydd har uppfyllts.  

 

Lokaliseringsalternativen som är Tunadal, Söråker, Härnösand och Gävle anses allt för 

bristfälligt utredda. Faktorerna som använts i urvalet såsom tillgänglighet, avstånd till 

annan infrastruktur, godsproducenter med flera ses som alldeles för snävt tilltagna och 

funderingar finns även över varför det kulturhistoriska värdet ej vägs in i bedömningen.  

 

Vidare skrivs att förslaget till detaljplanen saknar en kvalificerad omvärldsanalys med 

avseende på sjöfartens och miljöns framtida utveckling som enligt deras mening 

kommer att avta på grund av skärpta gränsvärden av svavel i marint bränsle som till 

följd ger kraftigt ökade transportkostnader. En fråga som de skulle vilja se utredd är 

därmed hur sjötrafikens framtid ser ut i Östersjön samt att en allsidig omvärldsanalys 

kring sjöfarten i Östersjön med avseende på klimat- och miljökonsekvenser bör göras 

innan beslutet om detaljplanen fattas.  

 

Finansieringsplanen anses bristfällig då det ej finns någon kostnadskalkyl för projektet i 

den föreslagna detaljplanen. Lukt- och buller är inte tillräckligt utredda då det endast 

gjorts delrapporter för olika områden men bedömningen har ej vägts samman i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Planområdets utbyggnad anses vilseledande då det område närmast vattnet saknar 

angivelse om maximal byggnadsarea och där en allt för stor byggnad i anslutning till 

vattnet skulle förstöra landskapsbilden. De menar även att illustrationen ej stämmer med 

plankartans utbyggnadsmöjligheter vilket vilseleder läsaren i dennes bedömning av 

möjliga konsekvenser.  

 

Avsaknaden av oberoende experter och konsulter till utredningarna ses som ett problem. 

Projektet anses endast bestå av konsulter som inte enbart är tillsatta i utredningssyfte 

utan även till att genomföra nämnt projekt. Därmed anser de att det bör göras fler 

utredningar som är utförda av helt oberoende konsulter. 
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4.3 Resultat av intervjustudie 

För att få förståelse för hur både exploatören samt drabbade fastighetsägare upplever 

expropriationsprocessen valde vi att göra sju stycken intervjuer, där två av dem var med 

verksamma tjänstemän inom mark- och exploatering i Gävle respektive Sundsvall. På 

Gävle kommun intervjuades Claes-Göran Bergqvist, yrkesverksam som 

exploateringsingenjör, och på Sundsvalls kommun Gunnar Westerlund, avdelningschef 

på mark- och exploateringsavdelningen.  

 

Därutöver gjordes intervjuer med tre av de totalt tio fastighetsägare som motsätter sig 

tvångsinlösen i samma område. Deltagande här var respondent A, ägare till fastigheten 

Korsta 7:40 och 7:41. Respondent B, ägare till fastigheten Korsta 7:44 samt respondent 

C, ägare till fastigheten Korsta 7:63.  

 

Slutligen gjordes två intervjuer med fastighetsägare som redan fått sina fastigheter 

inlösta genom frivilliga överenskommelser med kommunen inför kommande 

expropriation i Petersvik. Intervjudeltagare här var respondent D, före detta ägare till 

fastigheten Korsta 7:24. Samt respondent E, före detta ägare till fastigheten Korsta 7:43. 

Uppdelningen på dessa tre kategorier gjordes för att täcka många synvinklar i frågorna. 

Frågeformulären har därmed inte sett exakt likadana ut för samtliga respondenter, utan 

vissa frågor har fått tagits bort eller lagts till beroende på vilken person som har 

intervjuats. För att läsa frågeformulär se, (Bilaga 2). 

 

I följande avsnitt redovisas svaren på frågorna i intervjuerna. Dessa presenteras i två 

olika kategorier, en för tjänstemännen på Sundsvalls respektive Gävle kommun och en 

gällande före detta och nuvarande fastighetsägare i området Petersvik. 

4.3.1 Svar från expropriatörer 

Antalet expropriationer som utförs i Sverige visade sig vara mycket få, endast ett fall 

vardera i Gävle och Sundsvalls kommun där båda var pågående ärenden som gått ända 

till ett expropriationstillstånd från regeringen. En av anledningarna till att detta är 

väldigt ovanligt var enligt Claes-Göran Bergqvist (intervju, 2013-04-24) 

exploateringsingenjör i Gävle kommun, att vanligtvis blir det betydligt dyrare med 

expropriation. Detta i och med att kommunen är den som får stå för samtliga kostnader 

som ärendet frambringar, till exempel kostnader för ombud som fastighetsägarna har. 
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Expropriatören försöker därmed eftersträva att i längsta möjliga mån komma överens på 

ett eller annat sätt med fastighetsägaren innan expropriationsprocessen inleds. Gunnar 

Westerlund (intervju, 2013-05-08) på Sundsvalls kommun menar även att det kan vara 

svårt att ge säkert svar på detta eftersom expropriationsärenden idag är ovanliga, och att 

det därmed blir svårt att grunda egna erfarenheter i svaret på frågan. I Sundsvall var det 

cirka 40 år sedan senaste expropriationen ägde rum.  

 

För att försöka nå en överenskommelse innan en expropriation tillgrips menar Claes-

Göran (intervju, 2013-04-24) att ett bra sätt att inleda är med ett telefonsamtal till 

fastighetsägare för att informera om situationen. Därefter helst med ett besök hemma 

hos den aktuelle fastighetsägaren för att diskutera läget och komma med ett anbud. 

Givetvis måste expropriatören ha respekt och förståelse för att det är deras hem som 

diskuteras och förhandlas om. 

 

Vidare vad gäller förhandlingsprocessen var båda respondenterna eniga om att det 

viktigaste var att nå en överenskommelse. Några fastlagda rutiner fanns enligt Gunnar 

Westerlund (intervju, 2013-05-08) inte utan expropriatören försöker att hålla alla 

förhandlingsmöjligheter öppna vilket samstämmer väl med vad även Claes-Göran 

(intervju, 2013-04-24) förklarade. Han påpekade även att det bästa i många fall var att 

sätta sig ner och diskutera igenom läget och lägga fram ett bud, och är inte 

fastighetsägaren nöjd med detta får båda parter gå hem och tänka över läget för att efter 

en tid träffas igen och eventuellt erbjuda en något högre ersättning för att komma vidare 

i processen.  

 

Den ersättningen som erbjuds kan bestå av både mark och/eller pengar och i många fall 

kan det vara mer fördelaktigt att ta ersättningen som markutbyte då det kan ha 

skattemässiga fördelar. Denna fråga diskuteras i en artikel skriven av Lin och Lin 

(2006) där de menar att använda markutbyte som ersättning kan fungera mycket bra på 

landsbygden eller i andra växande områden där det finns gott om ledig mark. Däremot 

fungerar det inte alltid i mer tätbefolkade områden på grund av att det där kan råda brist 

på mark (Lin & Lin, 2006). 

 

Det båda två är överens om är att ersättningen som de kommit fram till genom 

värderingen av fastigheten inte är “hugget i sten”, utan det finns alltid en 

förhandlingsmöjlighet i de enskilda fallen. Några exakta summor upp och ner går dock 
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inte att uppge. All värdering i expropriationsärenden sker genom externa konsulter som 

kommunen har avtal med. I Gävle har de flertalet avtal, bland annat med Nai Svefa. Det 

är även de som har avtal med Sundsvalls kommun, där de för tillfället är dom enda som 

kommunen anlitar vid värderingar. 

 

I vissa fall av det pågående ärendet i Petersvik påpekar Gunnar Westerlund (intervju, 

2013-05-08) att det inte har gått att utföra någon värdering då fastighetsägaren nekat 

tillträde till fastigheten vilket har lett till att inget bud har kunnat läggas innan 

expropriationsansökan gjorts. Själva expropriationsprocessen för området Petersvik har 

pågått sedan sommaren 2012 och av de berörda fastigheterna har 25 av totalt 35 redan 

träffat frivilliga överenskommelser med kommunen, och kvarvarande tio fastigheter ägs 

fortfarande av de motsättande fastighetsägarna. Kostnaden för inlösen av samtliga 35 

fastigheter beräknas uppgå till mellan 80- och 90 miljoner kronor inklusive övriga 

kostnader som kommunen får betala, såsom ombudskostnader.  

4.3.2 Svar från fastighetsägare 

Samtliga fastighetsägare som motsatt sig expropriationen är kritiska till informationen 

som kommunen bistått med. Respondent A (intervju, 2013-04-19) menar att 

informationen kring hela ärendet varit bristfällig. Som exempel har endast ett 

informationsblad till förmån för projektet skickats ut och några anbud gällande frivilliga 

överenskommelser före beslut om expropriation har inte förekommit. 

Kommunikationen mellan fastighetsägare och kommun har varit undermålig 

(respondent B, intervju, 2013-04-22). Handläggare av ärendet uppfattas som okunniga 

när de inte kunnat besvara frågor som fastighetsägarna haft (ibid). Vid 

informationsmötet gick kommunens jurist endast igenom hur ett 

expropriationsförfarande går till, övriga frågor besvarades inte (respondent A, intervju, 

2013-04-19).  

 

Ett möte där det informerats om planerna, en diskussion gällande läget om vilka krav 

som finns och därefter en konversation hur man skall komma vidare hade varit en bra 

början (respondent A, intervju, 2013-04-19). Respondent B (intervju, 2013-04-22) 

tillägger att var och en av de berörda fastighetsägarna borde fått personlig information 

av sakkunniga personer inom ämnen som byggnadsteknik, juridik med mera. En 

förutsättning för att lyckas är att prata med varandra (Respondent C, intervju, 2013-04-

20). 
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Fastighetsägarna har varit medvetna om expropriationsprocessen i drygt två års tid. 

Respondent A (intervju, 2013-04-19) berättar att hotet mot området inte är någon nyhet, 

redan 1989 var Petersvik föremål för industriell utveckling och anledningarna som 

funnits till inlösen har varit flera. Uppfattningen angående förhandlingsprocessen är 

densamma från samtliga tre fastighetsägare, ingen förhandling har skett. Respondent B 

(intervju, 2013-04-22) tycker att förfarandet skett enbart inom ramen för 

myndighetsutövning, där fastighetsägarna blivit överkörda och känt sig kränkta. 

 

Överklagan av expropriationsbeslutet beror på ett flertal anledningar. Respondent A 

(intervju, 2013-04-19) grundar sin överklagan dels på att kommunen inte förhandlat 

innan ansökan om expropriation gjordes, men även att grunderna till expropriationen 

inte kan anses tillräckliga. Uppgifterna som ligger till grund för projektet är felaktiga, 

bland annat produktionssiffror från SCA som man hänvisar till är visions siffror inte 

verklighetsbaserade (ibid). Respondent B (intervju, 2013-04-22) anser att kommunens 

ansökan är bristfällig och presentationen av projektet är luddigt. Enligt Respondent C 

(intervju, 2013-04-20) sker idag permitteringar på involverade industrier därav 

ifrågasätter han syftet med expropriationen och dess samhällsnytta. Respondent B 

(intervju, 2013-04-22) menar dessutom att finansieringsfrågan samt utredningar kring 

hela projektet inte är klargjorda vilket han anser skall framgå innan en expropriation 

godkänns. 

 

Expropriationsändamålen anses av respondenterna sakna grund. Respondent A 

(intervju, 2013-04-19) anser att ett lämpligare ändamål vore att utöka området med fler 

bostäder, då området är unikt med endast 40 minuter in till staden och 15 minuter med 

cykel. Något liknande område finns inte i Sundsvall och ett bättre alternativ vore om 

kommunen lokaliserade terminalen till Gävle eller Trondheim. Som alternativ till dessa 

två finns även en hamn i Söråker som är mer lämpad för ändamålet (ibid). 

 

Inga anbud har mottagits enligt samtliga tre fastighetsägare. Respondent B (intervju, 

2013-04-22) tillägger dock att genom vetskap från vissa redan inlösta fastigheter har 

ersättningen som betalats ut varierat till stor del. Ersättningen har enligt de intervjuade 

bestått av kontant löseskilling, inga markutbyten har förekommit. Respondent A 

(intervju, 2013-04-19) menar att möjlighet till förtur till tomtkö har erbjudits de 

fastighetsägare som redan blivit inlösta.  
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De intervjuade anser inte att ersättningen skulle motsvara en liknande fastighet. 

Respondent B (intervju, 2013-04-22) menar att fastigheten Korsta 7:44 har ett historiskt 

värde och är så pass originellt att ersättningen aldrig kan uppnå till dess riktiga värde. 

Respondent A (intervju, 2013- 04-19) menar att någon jämförbar fastighet vare sig på 

läget eller på huset i sig inte finns att tillgå i Sundsvall.  

 

Intervjudeltagarna gavs möjlighet att yttra övriga synpunkter kring expropriationen. 

Respondent A (intervju, 2013-04-19) berättar att värderingar i ärendet har skiljt sig åt 

med nästan 100 procent vid värdering av samma fastighet. Värderingen har blivit väl låg 

när kommunen stått som beställare, dessutom användes jämförelseobjekt från Skatan, 

Iggesund, Ullånger och Nordmaling vilket ses som alltför utspritt. Boarean på 

jämförelseobjekten var under 70 kvadratmeter och tomtstorlekarna var väsentligt 

mindre. (Respondent A, fastighet 14000 kvadratmeter och boytan 200 kvadratmeter). 

Relationen mellan statliga och privata intressen måste ses över på nationell nivå 

dessutom bör regler inom ramen för expropriation vara övertydliga (Respondent B, 

intervju, 2013-04-22).   

4.3.3 Svar från före detta fastighetsägare 

Båda fastighetsägarna var eniga om att informationen kring expropriationen/inlösen 

varit acceptabel. Respondent E (intervju, 2013-05-17) förklarar att den första 

informationen som gavs var genom ett möte som de kallades till på Folkets hus i 

Skönsberg. Där förklarades vilka planer som fanns över området och vad det innebar för 

de boende i området. Däremot var informationen som gavs av Sundsvall energi helt 

oacceptabel och bestod till stor del av rena hot och påtryckningar om att projektet skulle 

genomföras oavsett vad fastighetsägarna i området tyckte (ibid.) 

 

Under förhandlingarna om inlösen av fastigheterna menar respondent D (intervju, 2013-

05-16 ) att svaren på de frågor de hade var dåliga, och han upplevde en avsaknad av 

sakkunniga, detta var en av anledningarna till att han slutade kämpa för sin fastighet och 

gav upp. Respondent E (intervju, 2013-05-17) menar att förhandlingsprocessen tog fart 

först när han gick med på en frivillig överenskommelse. Då kallades till ett möte på 

Sundsvalls kommun där det informerades om grunderna för ersättningen samt valet av 

värderingsman som fick väljas själv. Hela processen har tagit på krafterna och började 

på allvar för vår del sommaren 2010 (ibid.)  
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På frågan om de var nöjda med ersättningen som betalats ut gick meningarna isär. 

Respondent D (intervju, 2013-05-16) förklarar att det var tänkt att huset skulle ärvas av 

hans barn och på så sätt finnas kvar i släkten vilket gör att värdet för honom personligen 

var betydligt högre men att ersättningen ändå för gemene man förmodligen skulle ses 

som korrekt. Respondent D tillägger även att det inte är det ekonomiska som blivit 

sämre, utan det har snarare varit psykiskt påfrestande. Respondent E (intervju, 2013-05-

17) menar däremot att de kom till ett läge där de ansåg att budet var skäligt och 

accepterade det. Respondent E förklarar vidare att hans ekonomiska situation i och med 

denna process får ses som oförändrad och han tror heller inte att han skulle fått ut dessa 

pengar på den öppna marknaden så ett påslag på marknadsvärdet har helt klart gjorts, 

men exakt hur mycket är svårt att säga. 

 

Ersättningen har i båda fallen bestått av löseskilling för fastigheterna, dock menar 

Respondent E (intervju, 2013-05-17) att han fick företräde till en lämplig tomt som 

skulle passa deras behov och att dom fick köpa den av kommunen till ett bra pris. I och 

med detta menar respondenten att dom hittat ett jämförbart boende. Det är ej havsutsikt 

som i Petersvik men däremot utsikt över en älv samt att huset är helt nytt vilket är en 

fördel då detta är mer anpassat för oss. Det går att väga fördelar mot nackdelar men i 

slutändan var vi nöjda (ibid.). Respondent D (intervju, 2013-05-16) menar dock att han 

ej ser någon möjlighet till att hitta ett boende som är jämförbart med det han hade i 

Petersvik.  

 

Ersättning för övriga kostnader har betalats ut i båda fallen och respondent E (intervju, 

2013-05-17) berättar att han fått telefon och internet indraget samt att han fått ersättning 

för flyttkostnader samt städning. Respondent D (intervju, 2013-05-16) menar även han 

att ersättning betalats ut för övriga kostnader som i hans fall bestod av bensinpengar till 

resor för att titta på andra hus som ersättningsboende.  

 

På frågan vad de ansåg om expropriationsändamålen svarade Respondent E (intervju, 

2013-05-17) att han kunde förstå att behovet möjligtvis kunde föreligga men att 

fokuseringen på att fortsätta bygga ut industrin i de centrala delarna av Sundsvall var 

fel. Respondenten förklarar vidare att det finns en containerhamn i Timrå kommun och 

ett bättre samarbete kommunerna emellan kanske hade varit ett lämpligare alternativ, 

istället för att ha två containerhamnar så nära varandra. Ingen av respondenterna har 
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heller överklagat beslutet om containerhamnen och Respondent D (intervju, 2013-05-

16) menar att detta beror på att han inte orkar lägga mer energi på detta ärende.  

 

På frågan om övriga tankar kring projektet menar respondent D (intervju, 2013-05-16) 

att det är konstigt att området nu planeras att jämnas med marken då han nekades att 

bygga ut glasverandan då byggnadsnämnden ansåg att fönsterkarmarna hade ett unikt 

värde. Respondent E (intervju, 2013-05-17) anser även att det är fel att man skall 

beskattas på det överskjutande beloppet på 25 procent då det tar bort en del av den 

tänkta kompensationen och att det är något som bör ses över. 

5. Diskussion 

I detta kapitel presenteras diskussionen rörande resultatet av litteraturstudien, fallstudien 

och intervjustudien. Diskussionen kommer att föras utifrån våra fyra delfrågor som 

redogörs under kapitlet om syfte och mål. Fokus kommer att läggas på 

kommunikationen mellan exproprierande och expropriand samt hur 

expropriationsförfarandet skiljer sig utifrån regelverket gentemot i praktiken.  

5.1 Diskussion om resultat 

Vi kan med förvåning konstatera att det finns vissa skillnader angående expropriationer 

enligt regelverket i relation till det praktiska förfarandet. Det finns idag tydliga regler på 

hur expropriation skall gå till, dessa återfinns i Expropriationslagen. Däremot har vi 

upptäckt det inte finns några fastlagda rutiner för hur dessa regler skall tillämpas i 

praktiken. Detta ses som ett problem då det är lätt att någon av expropriatörens 

förpliktelser gentemot fastighetsägaren glöms bort. Detta då det är väldigt ovanligt att 

expropriationer genomförs och det är därmed sällsynt att någon handläggare har 

erfarenhet inom ämnet sedan tidigare. Ett större samarbete mellan kommuner skulle 

kunna bidra med erfarenhet i expropriationsärenden genom att man bistår varandra med 

kompetent personal som har erfarenhet av expropriationer. 

En oerhört viktig punkt som vi funnit brustit i sin funktion är kommunikationen mellan 

expropriatör och fastighetsägare, även förhandlingsprocessen har av vissa 

fastighetsägarna upplevts som en fråga som ej har skötts korrekt. Vi anser att 

kommunikationen är en stor del av hela expropriationsprocessen då det berör dels 

information gällande expropriationen, förhandlingar om ersättningar med 
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fastighetsägare, sammanträden där frågor kring ärendet kan besvaras samt enskilda 

möten mellan expropriatör och fastighetsägare. Samtliga fastighetsägare menar att 

kommunikationen brustit i någon av dessa delar. Ovan nämnda ses som ett problem och 

anledningarna till detta varierar från fall till fall. En av orsakerna till 

kommunikationsproblemen menar vi beror på informationsbristen, där fastighetsägarna 

känner att informationen varit tunn och deras synpunkter kring ärendet inte fått gehör. 

Detta har skapat irritation från somliga fastighetsägare och därmed påverkat deras syn 

på ärendet på ett negativt sätt.  

 

Förhandlingsprocessen är även det en fråga där det uttryckts missnöje från 

fastighetsägarnas sida. Här upplever de som fortfarande är boende i området att det 

överhuvudtaget inte förekommit några förhandlingar kring ersättningen av 

fastigheterna. Av de som redan fått sina fastigheter inlösta menar de båda att 

förhandlingarna om ersättningen tagit fart först när de gått med på att ingå en frivillig 

överenskommelse med kommunen. Detta är den punkt som i de kvarvarande 

fastighetsägarnas fall har lett till att ärendet har gått vidare till expropriation och att ej 

några frivilliga överenskommelser har kunnat ingås.  

 

Här ser författarna ett mönster att förhandlingarna avstannar när fastighetsägarna 

motsätter sig inlösen, vilket ej skall behöva ske. Kommunen har lagt för liten vikt vid att 

nå en överenskommelse. Här anser författarna att en fortsatt förhandling hade kunnat 

leda till en överenskommelse. Clas-Göran (intervju, 2013-04-24) berättar att han i ett 

ärende nästan lyckats komma överens med en motsättande fastighetsägare genom 

kontinuerlig kontakt med denne, där Claes-Göran ett flertal gånger diskuterade hur de 

skulle komma vidare. En viktig anledning att tillsammans i största möjliga mån nå 

frivilliga överenskommelser är enligt Sjöberg (2007) att lagstiftningen kan leda till 

onödiga samt dyra processkostnader för den exproprierande om det går ända till 

expropriation. 

 

Värderingarna i Petersvik har upplevts som en bidragande faktor till att förhandlingarna 

strandat. Orsakerna till detta är att jämförelseobjekten som använts i ortsprismetoden 

inte har varit tillräkligt avgränsande (Lars Felländer, intervju, 2013-04-19). Författarna 

anser att jämförelseobjekten som användes har legat på orter som ej kunnat jämföras 

med varandra varken geografiskt, storleks eller byggnadsmässigt. Lars Felländer (ibid) 

menar att när han stod som beställare gick marknadsvärdet upp med 100 procent, även 
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Gunnar Vallström (intervju, 2013-05-16) påstår att när han stod som beställare ökade 

marknadsvärdet med 700 000 kronor. Författarna menar att skillnaderna på 

värderingarna är allför stora. Men för att kunna bedöma exakta avrundningssiffror bör 

man ägna rapporten enbart till värdering av fastigheter.  

 

Det har visat sig ha betydelse vem som är beställare av värderingen då detta påverkas av 

vilket användningsområde beställaren har angett på marken. Som exempel berättar 

Claes Göran (intervju, 2013-04-24) om ett expropriationsärende i Gävle kommun där 

värderingarna skiljt sig kraftigt åt. Detta på grund av att fastighetsägaren ville värdera 

marken utifrån att marken skulle avstyckas och nybilda tomter som i sin tur värderades 

betydligt högre än den värdering kommunen gjort. Kommunen har i sin värdering utgått 

från pågående markanvändning. Under litteraturstudien har det framkommit att det är 

den pågående markanvändningen som skall värderas och inte vad man kan tänkas 

använda marken till i framtiden. På grund av okunskap från fastighetsägaren har han 

troligtvis instruerat värderaren att värdera marken på felaktiga grunder. Dock borde 

mark och exploateringsingenjören i detta fall meddelat fastighetsägaren vilken 

markanvändning som värderas i expropriationsmål innan fallet gick till domstol. 

Författarna upplever inte att exploateringsingenjören hade vetskap om reglerna som 

finns inom ramen för värdering. Därmed har det nu blivit en process angående 

värderingen av fastigheterna vilket hade kunnat undvikas.  

 

Från expropriationsansökan framgår vilka byggnader som skall anläggas i området samt 

syftet och målen med dessa. Kommunen beskriver en stor ökning av produktionen från 

företagen på området. Enligt de intervjuade fastighetsägarna är siffrorna som 

presenteras i ansökan och detaljplanen visionssiffror som saknar saklig grund. 

Efterforskningar som fastighetsägarna gjort visar på motsägelser av kommunens 

grunder till ansökan. Författarna kan inte avgöra om dessa siffror som kommunen tagit 

fram grundar sig på visioner. Om så är fallet anses dock att ordentliga utredningar med 

verklighetsbaserade siffror är till fördel i ett projekt som detta, men även för att nå 

samstämmighet med fastighetsägarna. 

5.2 Diskussion av metodval 

Vi anser att litteraturstudien har varit en nödvändig del för att få kunskap inom ämnet, 

samt för att utreda hur en expropriation går till enligt regelverket och därmed kunnat 

jämföra med skillnader i hur det hanteras i praktiken.  
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En fallstudie behövdes för att få förståelse för det praktiska förfarandet kring 

expropriation och att få ett exempel ur verkligheten att reflektera över. Granskande fall 

ur verkligheten ger en bra förståelse och ett perspektiv som kan vara till fördel för 

resultatet (Punch, 2005). Författarna har reflekterat över det faktum att resultatet hade 

kunnat bli något annorlunda ifall valet av annan expropriation hade valts, detta kan ses 

som en brist. Fler fallstudier ger självklart en mer lämplig bild av verkligheten, men 

kräver betydligt mer tid än vad författarna av denna studie haft tillgång till.  

 

Valet av endast ett expropriationsärende i Sundsvall kommun var en lämplig 

avgränsning. I inledningen av arbetet fanns funderingarna till att ge sig på fler fall men 

efter sen respons från övrigt tillfrågade kommuner beslöt författarna att inte använda sig 

av fler. Att använda sig av fler fall hade säkerligen gjort studien mer omfattande, 

detaljrik och generaliserbar, men med vår tidsbegränsning hade det inte varit möjligt att 

genomföra.  

 

Med hjälp av intervjustudien fick vi en bra inblick i hur de drabbade fastighetsägarna, 

men även hur verksamma tjänstemän inom mark- och exploatering upplevde 

expropriationsprocessen. Detta har varit en mycket viktig del då vi kunnat analysera 

svaren och därefter jämfört dem mot skillnader i regelverket och upptäckt skillnader. 

Valet av respondenter skedde med hjälp av hänvisning från en handläggare på 

Sundsvalls kommun till dess chef som var mest insatt i ämnet. För att få en utomstående 

men ändå kunnig persons åsikt i ämnet besökte vi Gävle kommuns mark, och 

exploateringsavdelning och fick där intervjua en verksam exploateringsingenjör. Valet 

att kontakta ytterligare en kommun anser vi var en viktig del då det stärker vår 

uppfattning om hur processen går till i praktiken.  

 

Eftersom området i Petersvik numera består av både inlösta fastigheter samt de 

fastigheter som står inför kommande expropriation valde vi att intervjua båda parter. 

Detta för att få åsikter kring förfarandet från båda håll, och därmed täcka fler 

synvinklar. Variationen av upplevelser från dessa två grupper torde ge en mer nyanserad 

bild av hur expropriationsförfarandet går till än om endast en av grupperna intervjuades. 

Anledningen till att vi valde att hantera fastighetsägarnas namn konfidentiellt var att 

frågorna som ställdes kan anses känsliga ur en medborgerlig synvinkel. Namn och 

telefonnummer fick vi genom vår första intervju som gjordes i Petersvik där 

respondenten kunde hänvisa med namn till fler personer i området. Alla kontakter var 
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inte möjliga att intervjua, detta på grund av att vissa inte svarade i telefon och vissa ville 

inte ställa upp. Antalet fastighetsägare begränsades därmed till fem stycken. Detta 

upplevdes dock som fullt tillräckligt då uppgifterna i frågorna ofta var samstämmiga 

och därtill hade vi en begränsad tidsåtgång. 

 

Alla utom två av intervjuerna har varit personliga intervjuer, de andra två har inte varit 

möjliga att göra personligen och dessa har därmed gjorts över telefon. Både telefon- och 

personliga intervjuer har varit mycket givande och vi skulle ej ha fått så pass 

djupgående svar om vi endast skickat ut enkäter till de valda intervjudeltagarna. Enda 

nackdelen med vald intervjuform är att de är mycket tidskrävande, men endast av den 

anledningen kunde en enkätundersökning varit bättre. 

 

Sammantaget anser vi att de tre metoder vi valt att använda har lämpat sig mycket väl 

med avseende på det studerade ämnet. Metoderna gemensamt har gett en bred förståelse 

och en samlad bild över hur en expropriation går till. 

6. Slutsatser och framtida studier 

I vårt syfte med studien ställdes fyra delfågor för att nå vår målsättning, (1) Hur går en 

expropriation till enligt regelverket (2) Hur går en expropriation till i praktiken (3) 

Vilka följder får processen (4) Hur nås samstämmighet mellan exproprierande och 

expropriand. 

 

Som svar på vår första fråga (1) hänvisar vi till vårt flödesschema med tillhörande text 

(se avsnitt 4.2.1). Processen går till stor del ut på att den som handlägger ärendet är 

skyldig att förhandla vilket inte framgår klart och tydligt i lagtexten och det är därför 

viktigt att den som är ansvarig är väl påläst kring Expropriationslagen. Vår slutsats är att 

förhandlingen mellan parterna bör regleras på ett klart och tydligt sätt i lagtexten 

eftersom att den har en så pass stor och betydelsefull del i expropriationsförfarandet. Ett 

förslag från vår sida som enligt författarna skulle underlätta för både expropriatör och 

expropriand är: 

 

 ”För att expropriatören skall anses ha fullföljt sin förhandlingsplikt, 

skall denne ha erlagt ett skiftligt anbud till fastighetsägaren.” 

 



 

44 
 

Med hjälp av fallstudien och intervjustudien har vi kunnat besvarat andra (2) frågan. Vi 

kan fastslå att expropriationsförfarandet upplevs som en komplicerad process från både 

expropriatör samt expropriand. En viktig slutsats i denna fråga kring det praktiska 

förfarandet är att förhandlingarna avstannar när det finns motsättningar från 

fastighetsägarna. Detta har visat sig kunna undvikas med hjälp av en god 

kommunikation mellan parterna.  

Följder som processen får (3) är att de fastigheter som redan är inlösta ej går tillbaka till 

exproprianden om expropriationstillståndet skulle tas tillbaka på grund av ändrade 

omständigheter, detta då de inlösta fastigheterna ses som rena fastighetsköp. En 

ytterligare följd av processen är den psykiska ohälsa som både redan inlösta men även 

motsättande fastighetsägare upplever. Vi menar på att man som fastighetsägare i de fall 

expropriationstillståndet upphävs borde ges möjlighet att återfå sin egendom. 

 

För att samstämmighet (4) mellan parterna skall kunna nås måste parterna vara överens 

och bra villkor måste finnas vad gäller ersättning och möjlighet till ett likvärdigt 

boende. Ändamålen med expropriationen måste vara väl grundade och noga utredda för 

att ett förtroende mellan parterna skall uppstå. En bra kommunikation ser vi som ett 

måste genom hela processen där exproprianden besvarar frågor och kommer med 

lösningar som är väl genomtänkta. Att nå samstämmighet i alla lägen ser vi som en 

svårighet, dels på grund av att det i alla fall inte finns möjlighet till likvärdigt boende, 

och dels ser vi en svårighet att ersätta en persons hem med pengar, där det i många fall 

finns ett affektionsvärde som är högre än värdet på fastigheten i sig.  

 

Som förslag på fortsatta studier inom ämnet ser vi till exempel en möjlighet att gå 

djupare in på hur värderingen av fastigheterna som skall inlösas går mer exakt tillväga. 

Detta med avseende på avgränsningar av bland annat lokaliseringen på fastigheter, samt 

metodval med mera. Men även en studie om vad som är rättvist när det kommer till 

ersättning av inlösta fastigheter kan vara lämplig. En jämförelsestudie med hur 

förhandlingsprocessen skiljer sig mot andra länder ser vi också som ett intressant ämne 

att studera vidare.  
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Bilaga 1. Ansökan om expropriation 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor till fastighetsägare 

 
Datum för intervju: 

Ort:  

Namn respondent:  

Fastighetsbeteckning:  
E-post:   

Tel:  
     

1. Hur har information givits om expropriationen?  
 

 

2. Hur länge har ni varit medvetna om att expropriationen/processen pågått? 

 

3. Hur har du upplevt förhandlingsprocessen? 

 

4. Är du tillfredställd med ersättningen? (endast för redan inlösta fastigheter.) 

 

5. Anser du att din ekonomiska situation blivit bättre, sämre eller oförändrad efter 

inlösen? (endast för redan inlösta fastigheter.)  

 

6. Anser du att ersättningen/anbud motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent? 

mer eller mindre?   

    

7. Har ni begärt ersättning för övriga kostnader? I sådana fall, för vad? (endast 

för redan inlösta fastigheter.)  

 

8. Har ersättningen/anbudet bestått av köpeskilling eller markutbyte? 

 

9. Har du överklagat beslutet om expropriation? I sådana fall, varför? om inte 

varför? 

 

10.  Tror ni att ni skulle kunna köpa en jämförbar bostad/fastighet för 

ersättningen som betalats ut? 
 

 

11. Vad anser du om expropriationsändamålen? 

 

12. På vilket sätt hade ni velat bli informerade gällande expropriationen? 

 

13. Övrigt 

 



 

 
 

Bilaga 3. Intervjufrågor till tjänstemän 

 

Datum för intervju: 

Ort: 

Namn på respondent: 

Kommun: 

E-post: 

Tel: 
 

 

1. Vad blir vanligtvis mest kostsamt, frivilliga överenskommelser eller 

expropriation? 
 

2. Hur upplever du förhandlingsprocessen? (bud motbud osv. marginaler upp och 

ner i pris) 
 

3. Vem utför värderingen av fastigheterna? 
 

4. Hur har ni förhandlat med fastighetsägarna i Petersvik innan ansökan om 

expropriationen gjordes? 
 

 

5. Hur länge har expropriationsprocessen pågått? 
 

6. Anser “ du/kommunen” att ersättningen i form av marknadsvärde plus 25 

procent är rimlig? 
 

 

7. Vad anser du om expropriationsändamålen i detta fall? 
 

8. Hur många har gått med på frivilliga överenskommelser av de aktuella 

fastighetsägarna? 
 

 

9. Vad uppskattar ni den slutgiltiga kostnaden till för expropriationen och inlösen 

av de aktuella fastigheterna i Petersvik? 
 

10. Om expropriation inte beviljats, men inlösen av vissa fastigheter som redan 

verkställts genom överenskommelse, hur hanteras situationen? 
 

11. Finns det ett bättre sätt för kommunen att hantera förhandlingarna med 

fastighetsägarna, för att undvika expropriation? 


