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Sammanfattning 

För att tillgodose allmänhetens behov av vägar, kraft- och vattenledningar med 

mera, får mark tas i anspråk. Expropriationsändamål och ersättningsbestämmelser 

för att tvångsvis ta mark i anspråk, finns stadgat i Expropriationslagen (SFS 

1972:719). Genom århundraden har kritik framförts mot höga kostnader för att få 

åtkomst till mark vilket motiverat sänkningar av ersättning för mark. År 2010 

genomfördes ändringar i ersättningsbestämmelserna som syftade till att höja 

markersättningen. Förhandlingar ska alltid föras vid markåtkomst för att 

eftersträva frivilliga uppgörelser. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

ersättningshöjningar i lagen har påverkat ersättningsnivån för att träffa frivilliga 

avtal. Undersökningen skulle även påvisa vilka rättsekonomiska konsekvenser 

som följt av lagändringen.  

Kvalitativa intervjuer genomfördes med ett fåtal personer som besitter stor 

erfarenhet inom markförhandling och god kunskap om ersättningsregler. En 

enkätundersökning utfördes för att få ett större underlag till vissa frågor i studien.  

Resultatet visade att kostnader för att ta mark i anspråk har ökat. 

Förhandlingsutrymmet för att nå frivilliga uppgörelser har minskat en aning men 

möjligheten att träffa frivilliga avtal har emellertid inte blivit sämre. Slutligen 

konstaterades att det vid vissa markintrång fordras att extra ersättning, utöver 

lagstadgad ersättning, utgår för att nå en frivillig uppgörelse. Extra ersättningen 

utgör vanligen 5-10 procent vilket är en minskning sedan lagändringen 2010.  

Nyckelord: ersättning, expropriation, markåtkomst 

 

  



 

 

Abstract 

There is a possibility to compulsory acquire land and rights to land in order to 

meet the need for public interests, for example infrastructure projects. According 

to the Expropriation Act, property owner who is forced to surrender land should 

be compensated. For centuries the principles determining compensation have been 

questioned. This finally led to a development of new legislation in 2010. 

To conduct a negotiation, voluntary agreements are desired.  

The purpose of this thesis was to explore how the increased compensation has 

affected the level of compensation in voluntary agreements. The study was also 

made to investigate the legal economic consequences that followed by the 

amendment.  

Qualitative interviews were conducted with a few people who had experience in 

land access and good knowledge of voluntary agreements. A survey was 

conducted to gain a better knowledge for certain questions in the study.  

The results showed that the cost of land access has increased. The scope for 

voluntarily negotiations has decreased slightly, but the opportunity to meet 

voluntary agreements has not deteriorated.  

The conclusion of this thesis was that it required an extra negotiated compensation 

for land access, other statutory compensation payable to reach a voluntary 

agreement. Extra compensation usually represents 5-10 percent, which is a 

decrease since the legislation in 2010 was settled.  

Keywords: compensation, expropriation, land access  
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Dir. Direktiv 
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LL Ledningsrättslag (SFS 1973:1144) 
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Prop. Proposition 

RF Regeringsform (SFS 1974:152) 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

VägL Väglag (SFS 1971:948) 

  



 

 

Begrepp och definitioner 

Markåtkomst möjlighet att ta mark i anspråk 

Ersättning ekonomisk kompensation till markägare eller annan 

som har rättigheter i fastighet 

Expropriation åtgärd genom vilken en fastighetsägare tvingas avstå 

sin fastighet eller en del av den mot ersättning 

Expropriand  den som begär och genomför expropriation 

Extra ersättning ekonomiskt påslag som kan utgå för att nå frivillig 

överenskommelse, ej stadgad i lag 

Respondent  den person som svarar på en undersökning  
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1 Introduktion 

I introduktionskapitlet redogörs för en koncis bakgrund och problematik som 

leder in läsaren till syftet med examensarbetet. Frågeställningar samt avgräns-

ningar i arbetet presenteras och kapitlet avslutas med arbetets disposition. 

1.1 Problembeskrivning 

I Expropriationslag (SFS 1972:719), ExL, redogörs bland annat för de ändamål 

mark kan tas i anspråk och vilken ersättning för dessa intrång som ska utgå. 

Allmänna vägar och allmännyttiga anläggningar är ett par exempel på då mark 

kan exproprieras. Med allmännyttiga anläggningar avses bland annat ledningar för 

elektrisk kraft, vatten och värme, enligt 2 kap. 2-3 §§ ExL (SFS 1972:719). För 

markåtkomst finns flera speciallagar att tillämpa, bland annat Väglag (SFS 

1971:948), VägL, och Ledningsrättslag (SFS 1973:1144), LL. I EU-länderna finns 

det möjlighet att tvångsmässigt ta i anspråk mark eller del av fastighet enbart för 

att tillgodose allmänna intressen (Sumrada, Ferlan & Lisec, 2012).  

Vid regeringssammanträde 2005 utsågs en utredningsgrupp för att se över 

ersättningsbestämmelserna i ExL (SFS 1972:719). Uppdraget gick ut på att 

undersöka bestämmelsernas praktiska tillämpning samt bedöma om rimliga 

resultat erhölls och om bestämmelserna var lämpligt utformade. I denna utredning 

ingick även att föreslå nya författningar om utredningsgruppen ansåg att reglerna 

borde ändras (dir. 2005:147).  

Bakgrunden till denna utredning grundar sig dels på ifrågasättande från olika 

aktörer, om rimligheten av ersättningsreglerna i ExL (SFS 1972:719) samt belysa 

de förändrade förhållandet som råder sedan lagens utformning i början av 1970-

talet. Vid den tiden genomfördes de flesta expropriationer av offentliga aktörer, 

vilka bedrev verksamhet utan syfte för ekonomisk vinning. ExLs (SFS 1972:719) 

regler har fått en förändrad användning, eftersom förvärvaren numera kan vara en 

privat aktör vilken bedriver sin verksamhet i vinstdrivande syfte. Grundtanken 
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med expropriation har dock inte förändrats, då den fortfarande ska tillgodose olika 

slag av allmänna intressen (dir. 2005:147).  

Regeringen överlämnade 2010 proposition (2009/10:162) till riksdagen. Proposi-

tionen innehöll bland annat förslag till en höjning av ersättningen som utgår vid 

expropriation och andra tvångsåtgärder. Syftet med förslaget var att stärka 

äganderätten; ett schablonpåslag om 25 procent av fastighetens marknadsvärde/ 

marknadsvärdeminskning ska utgå. Det 25-procentiga påslaget ska därmed ge 

ökad hänsyn till att ägaren av en fastighet tvångsmässigt får avstå sin fastighet. 

Vidare föreslogs att presumtionsregeln upphävs, samt att slopa möjligheten till 

toleransavdrag (prop. 2009/10:162). Förslagen till ersättningsförändringarna 

antogs och gäller från och med 2010. 

Vid expropriation i Sverige, liksom i många andra länder, är huvudregeln att 

fastighetsägare ska stå i samma ekonomiska situation efter ingripandet som innan 

(Kalbro & Lind, 2007). Vilken ersättning som ska erläggas vid tvångtagande av 

mark, är en bedömning som måste ske innan expropriationen. Markägaren har rätt 

till ersättning för markförlusten, vilken oftast ersätts med pengar men kan ibland 

kompenseras med annat markområde (Navratil & Frank, 2008).  

Syftet med bestämmelser om ersättning i ExL (SFS 1972:719) är att ge spelregler 

för förhandlingar mellan köpare och säljare och därmed lägga grund för att nå 

frivilliga överenskommelser (Kalbro & Paulsson, 2014). Det är kostnaden och 

tidsåtgången i en domstolsprocess som gör förhandlingsparterna villiga att nå en 

uppgörelse framför expropriation (Navratil & Frank, 2008). Enligt SOU (2008:99) 

uppskattas att frivilliga överenskommelser, innan ersättningshöjningarna i ExL 

(SFS 1972:719) 2010, nåddes i 95-99 procent av fallen där tvångsmässigt 

ianspråktagande av mark annars hade varit ett alternativ. 

Före ändringen av ersättningsbestämmelserna i ExL (SFS 1972:719) var det 

brukligt att ersättningen för frivilliga överenskommelser låg på en högre nivå än 

lagstadgad ersättning (SOU 2007:29). Regeringens utredningsgrupp har inför 

redovisningen av delbetänkandet genomfört en studie som visade att ett påslag om 
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uppskattningsvis 10-20 procent var vanligt för att nå en frivillig överens-

kommelse. Påslaget kunde i vissa fall vara något högre (L. Norell, personlig 

kommunikation, 26 februari 2015). Enligt SOU (2007:29) påvisas att skillnaden 

mellan lagstadgad ersättning och ersättning vid frivillig överenskommelse kunde 

vara lägre men även betydligt högre.  

Den lagstadgade ersättningen höjdes 2010 vilket skapar funderingar kring hur 

ersättningen för att nå frivillig överenskommelse har förändrats. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om den extra ersättningen för att nå 

frivillig överenskommelse vid markåtkomst har påverkats sedan lagändringen i 

ExL (SFS 1972:719) 2010.  

Situationen som presenterats ovan ger grund för följande frågor: 

 Hur tillämpas ersättningsreglerna i praktiken?  

 Vilka blir de rättsekonomiska konsekvenserna för parterna?  

 Hur har överenskommen ersättning vid markåtkomst förändrats?  

1.3 Avgränsning 

Det finns ett flertal lagar som reglerar tvångsförvärv i olika situationer samt två 

lagar med mer generell funktion, ExL (SFS 1972:719) och Fastighetsbildningslag 

(SFS 1970:988). Denna studie avgränsas till att undersöka ianspråktagande av 

mark enligt lagar där ExL (SFS 1972:719) ersättningsregler ska tillämpas. 

1.4 Värdet av denna studie 

Rolfsson, E. och Vikman, S. (2014) undersökte med en typfallsstudie hur 

ersättning utgår vid tvångsförvärv av mark i olika ersättningssystem. För vidare 

forskning är det av intresse att undersöka ”hur ersättningarna vid frivilliga 
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överenskommelser förhåller sig till de ersättningar som ska utgå vid 

tvångsförvärv” (Rolfsson & Vikman, s.49).  

Viljan att investera och utveckla samhället påverkas av ekonomiska drivkrafter. 

Ur samhällssynpunkt är det av stor vikt att få mark tillgänglig för vägar, ledningar 

och dylikt som behövs för att infrastruktur ska fungera. Ersättning för marken 

måste ligga på en rimlig nivå. En markägare som tvingas avstå mark måste å 

andra sidan få en skälig ersättning för ingripandet. Det är således viktigt ur alla 

perspektiv att åtkomst till mark sker genom en frivillig förhandling utan 

monopolställning och hot om expropriation.  

Det är viktigt för alla parter att förhandlingar ska leda till frivilliga överenskom-

melser. Utan extra ersättning finns förmodligen inget incitament att nå uppgörelse. 

En domstolsprocess är ofördelaktig ur både tid och kostnadssynpunkt. 

1.5 Disposition 

I första kapitlet redogörs för studiens bakgrund och dess problematik. Här 

presenteras även studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. Den teoretiska 

bakgrunden, kapitel två, redovisar regler kring egendomsskydd, expropriations-

lagens historia och ersättningsregler vid tvångstagande av mark samt värdering.  

Studiens metodval presenteras i kapitel tre och i följande kapitel redovisas resultat 

från intervju och enkätstudie. Intervjuresultaten presenteras utifrån studiens 

frågeställningar och enkätens resultat utifrån enkätens frågor. 

Avslutningsvis, i kapitel fem, förs diskussion av studiens tillämpade metoder. 

Därutöver redovisas diskussion av studiens resultat för var och en av studiens 

frågeställningar. Slutsatser framförs under respektive fråga. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att tillgodose det allmännas intresse får mark tas i anspråk. Det innebär ett 

kraftfullt ingripande i äganderätten då någon tvingas att avstå sin mark. Om ett 

specifikt område av mark behövs för till exempel en väg eller kraftledning, ställs 

markägaren i en stark position vid förhandlingar mot exproprianden. En 

grundtanke med lagstiftning kring expropriation är att hålla ned förvärvs-

kostnaden för köparen då denne är i behov av ett särskilt markområde (Sjödin, 

Ekbäck, Kalbro & Norell, 2011). Expropriation blir en ofrånkomlig åtgärd då en 

markägare inte frivilligt avstår sin mark (Navratil & Frank, 2008). 

Vidare i detta kapitel återges regler kring egendomsskydd, expropriationslagens 

historia och ersättningsregler vid tvångstagande av mark samt värdering.  

2.1 Egendomsskydd 

I Regeringsform (SFS 1974:152), RF, och Europakonventionen (SFS 1994:1219) 

stadgas grundläggande äganderättsskydd för fysiska och juridiska personer. 

2.1.1 Europakonventionen 

I Sverige gäller Europakonventionen (SFS 1994:1219) som lag sedan 1 januari 

1995. Egendomsskyddet är stadgat i Artikel 1; fysisk som juridisk person, har rätt 

till att andra respekterar dennes egendom. Egendom får inte fråntas någon person 

förutom då egendomen behöver tas i anspråk för det allmännas behov – det måste 

dock finnas stöd för ett sådant ianspråktagande i lag. Staten medges, vidare i 

artikeln, tillåtelse att lagstadga om hur egendom får nyttjas samt hur beskattning 

av egendom får ske. Vad gäller lagstiftning rörande begränsning av egendomens 

nyttjanderätt ska det allmännas intresse ligga till grund för reglering av 

egendomens användande (SOU 2007:29). 
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2.1.2 Regeringsform 

I svensk grundlag, RF (SFS 1974:152), finns grundläggande stadgar om friheter 

och rättigheter. 2 kap. 15 § föreskriver om egendomsskydd och allemansrätt: 

ingen ska tvingas avstå sin egendom eller drabbas av inskränkningar i användning 

av fastighet, utom då det ur allmänhetens intresse krävs för att tillgodose allmän-

hetens behov. Vid avstående och inskränkningar ska fastighetsägaren garanteras 

full ersättning och på så vis hållas skadelös. Den ersättning som utgår vid tvångs-

tagande av mark ska grundas på lagens bestämmelser. 

I slutbetänkandet av utredningen om expropriationsersättning (SOU 2008:99) 

framgår att egendomsskydd förekom redan på mitten av 1300-talet med Magnus 

Erikssons allmänna landslag som stadgade att kungen inte hade rätt att frånta 

någon ägare dennes gods. Genom tiderna har äganderätten genomgått en 

betydande utveckling fram till dagens gällande regeringsform som trädde ikraft 

1975. Den enskilde, vars egendom utsattes för expropriation eller liknande 

förfogande, tillförsäkrades ersättning på lagligt reglerade grunder.  

Revisionen av regeringsformen (SFS 1974:152) 1976 innefattade inte någon 

direkt ändring i laglydelsen av den enskildes egendomsrätt; lagen flyttades till 

2 kap. 18 § RF (SFS 1974:152). Till 1979 års reform föreslog rättighetsskydds-

utredningen att grundlagsregeln (18 §) tydligare skulle knytas an till vanliga 

lagars stadgar beträffande ersättningens kvalitet (SOU 2008:99). Riksdagen 

godtog förslaget och laglydelsen gällde fram till 1994 års revision som grundades 

på förlag från Fri- och rättighetskommittén, tillsatt 1991, som innebar ytterligare 

förstärkt egendomsskydd. I proposition (1993/94:117) framgår att regeringen fann 

grund för kommitténs förslag om att grundlagsskyddet även ska omfatta, genom 

lag eller myndighetsbeslut verkställda, rådighetsinskränkningar av mark och 

byggnader. Genom 1994 års revision av RF (SFS 1974:152) preciserades således 

Europakonventionens (SFS 1994:1219) regler om egendomsskydd, vilka inte 

stadgar ersättning för ingrepp i annans egendom (SOU 2008:99).  
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2.2 Expropriationslagen 

ExL (SFS 1972:719) omfattar grundläggande regler om ianspråktagande av mark 

för samhällsviktiga ändamål samt ersättningsbestämmelser som även tillämpas 

indirekt via speciallagar. Ersättningsreglerna gäller för markåtkomst, rådighets-

inskränkningar samt miljöskador (Sjödin et al., 2011). 

2.2.1 Historik 

Historiken kring expropriation sträcker sig tillbaka till en biblisk händelse från 

871 före Kristus, men först på 1600-talet utvecklades den moderna lagstiftningen 

kring ianspråktagande av egendom. Idéer om expropriation för allmänhetens bästa 

och ersättning åt den drabbade, stadgades efter franska revolutionen och infördes 

slutligen i Frankrikes expropriationslag från 1810. Lagen var sedan vägledande 

för Sveriges och fler europaländers lagstiftning under århundradet (Hager, 1998). 

I Byggningabalken från 1734 fanns stadgat att staten skulle bekosta fyllnad av 

nyanläggning av väg om en by drabbades av markförluster genom åtgärden. Att 

någon ersättning för byns förlorade åker och äng skulle utgå, fanns således inte 

stadgat i lagen. Byggningabalken, trots avsaknad av värderingsregler, kan anses 

ligga till grund för dagens gällande lagtext berörande expropriation (Hager, 1998). 

De första allmänna lagstadgarna om expropriation kom år 1845, där bland annat 

de särskilda expropriationsändamålen uppräknades. Ersättningen var stadgad till 

150 procent av egendomens fulla värde. Kritik mot ersättningen framfördes med 

anledning av järnvägens exploatering och den förhöjda ersättningen togs bort 

1866. Ersättning för tvångstagen mark skulle utgå med samma belopp som en på 

orten likvärdig fastighet högst inbringade vid försäljning (Hager, 1998). 

I 1917 års expropriationslag framgick att ersättning skulle motsvara fastighetens 

fulla värde (Bengtsson, 2010). Kritik mot höga ersättningar fortsatte alltjämt 

vilket ledde till att lagformuleringarna ”full ersättning” samt ”fastighetens fulla 

värde” togs bort 1949. Samtidigt förtydligades bestämningen av fastighetsvärdet; 
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särskild vikt skulle läggas vid ortspriserna och den avkastning fastigheten 

genererade (Hager, 1998). 

1972 antogs en helt ny expropriationslag, vilken är den som gäller idag. En 

explosiv samhällsutveckling låg bland annat till grund för en ny lagstiftning 

(Bengtsson, 2010). Expropriation med ändamål för tätbebyggelse utformades så 

att kommuner fick möjlighet att driva en aktiv markpolitik (prop. 1971:122). 

Förordningarna om expropriationsersättning omarbetades i syfte att minska 

markvärdestegring. Markägaren skulle inte få tillgodogöra sig den värdeökning 

marken fått genom åtgärder som markägaren inte själv bidragit till (Bengtsson, 

2010).  

2.2.2 Expropriationsändamål 

Utförs expropriation av någon annan än staten, kommun, landsting eller 

kommunalförbund ska exproprianden garantera att tvångstagen mark används till 

det den var åsyftad att göra, 2 kap. 12 § ExL (SFS 1972:719). En fastighet kan tas 

i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt, enligt 1 kap. 1 § ExL 

(SFS 1972:719).  

De ändamål för vilka mark får tas i anspråk uttrycks i 2 kap. ExL (SFS 1972:719): 

 Tätbebyggelse 

 Kommunikationsanläggning 

 Elektrisk kraft eller annan drivkraft, vatten, värme eller liknande, avlopp 

 Näringsverksamhet 

 Skydds- eller säkerhetsområde 

 Försvarsändamål 

 Ändring av riksgränsen 

 Grov vanvård av fastighet 

 Allmänna fiskevården 

 Bevara historiskt/ kulturhistoriskt märklig bebyggelse/ fast fornlämning 
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 Område för nationalpark, naturreservat, naturminne samt mark eller 

anläggning för idrott, friluftsliv 

 Utrymme för anläggning som tillgodoser allmännyttig verksamhet 

 Värdestegringsexpropriation 

Lämplighetsprövning och intresseavvägning i 2 kap. 12 § ExL (SFS 1972:719) 

syftar till att avstyra onödiga expropriationer. Innebörden av regeln har flera 

aspekter: bland annat att seriösa förhandlingar mellan markägare och expropriand 

ska ske, med avsikt att säljaren ska överlåta marken frivilligt. Avvägningen 

mellan olägenheter och fördelar, förutom hänsynstagande mellan enskilda och 

allmänna intressen, även har ett ekonomisk avseende; det ska vara lönsamt ur 

samhällsekonomisk synpunkt att genomföra expropriationen (Sjödin et al., 2011). 

2.2.3 Ersättningsreglerna i expropriationslagen 

Om en markägare ska få ersättning vid expropriation, förutsätts det att en 

ekonomisk skada har uppstått (Sjödin et al., 2011). Begreppet ”ekonomisk skada” 

innefattar inte affektionsvärden (Hager, 1998). Det ska finnas ett orsakssamband 

mellan skadan och åtgärden, dessutom ska inte skadan vara av slumpmässig art 

(Sjödin et al., 2011).  

Ersättning fördelas i olika poster. Uppdelningen är i första hand gjord för att olika 

regler gäller för posterna vilka beskrivs nedan (Sjödin et al., 2011). 

 Löseskilling – hel fastighet tas i anspråk 

 Intrångsersättning – del av fastighet tas i anspråk 

 Annan ersättning – övrig ersättning som inte täcks av delposterna ovan 

 

2.2.3.1 Grundläggande ersättningsbestämmelse 

I 4 kap. 1 § ExL (SFS 1972:719) återfinns den grundläggande ersättnings-

bestämmelsen. 

När en hel fastighet exproprieras ska löseskilling utgå motsvarande fastighetens 

marknadsvärde, se mer om värdering i kapitel 2.3. Marknadsvärdeprincipen 
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införlivades i ersättningsreglerna vid 1971 års regeländring med syftet att 

jämförliga fastigheter ska bli likvärdigt ersatta (Norell, 2001). ExL (SFS 

1972:719) anvisar inte vilken av de olika värderingsmetoderna som ska ges 

företräde åt, men i förarbetena går utläsa att ortsprismetoden ska tillämpas om så 

är möjligt (SOU 2007:29).  

Då expropriation sker för del av fastighet är marknadsvärdeförändringen av 

betydelse (SOU 2007:29). Intrångsersättning ska då utgå till ett belopp 

motsvarande marknadsvärdets minskning som föranleds av intrånget. Intrångs-

ersättningen ska motsvara den nettoskada som uppstår; en jämförelse görs av 

marknadsvärdet innan samt efter intrånget. En nytta kan uppstå vid delexprop-

riationen som höjer värdet på kvarvarande fastighet. Om så sker ska nyttan 

avräknas mot skadebeloppet (Sjödin et al., 2011). 

Om en fastighetsägare vid expropriationen drabbas av övrig ekonomisk skada, 

utöver den förmögenhetsförlust som ersätts med löseskilling eller intrångs-

ersättning, är denne berättigad till annan ersättning (SOU 2007:29). Syftet med 

annan ersättning är liksom med förmögenhetsförlusten, att fastighetsägaren ska 

bibehålla samma ekonomiska läge som innan tvångstagandet. Det finns två olika 

fall då annan ersättning ska utgå. Först för att täcka ägarens personliga behov 

såsom flyttnings- och lagfartskostnad. För det andra för att ersätta ägaren för 

förluster då en rörelse drivs på fastigheten. Det kan också i detta fall handla om 

flyttningskostnader, men även andra omställnings- eller anpassningskostnader 

(Sjödin et al., 2011).  

När marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen har fastställts ska ett påslag 

om 25 procent göras till värdet. Löseskilling och intrångsersättning ska således 

utgöra 125 procent av marknadsvärdeförlusten. Undantaget är dock då grov van-

skötsel av fastighet föranleder expropriation; i de fallen ska ersättning utgå med 

100 procent marknadsvärdeförlusten och inget påslag sker (Sjödin et al., 2011).  
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2.2.3.2 Influensregeln 

I 4 kap. 2 § ExL (SFS 1972:719) föreskrivs den så kallade influensregeln. 

En fastighets marknadsvärde kan förändras till följd av den exproprierade 

markens användning, till exempel då en järnväg anläggs och fastigheten drabbas 

av trafikbuller (företagsskada) eller då fastigheten får nytta av anlagd allmän 

vattenledning (företagsnytta) (Sjödin et al., 2011). Utgångspunkten är att 

löseskilling ska fastställas på underlag av det marknadsvärde fastigheten skulle 

haft utan inverkan av expropriationsföretaget. Innebörden blir att en företagsskada 

blir ersatt; företagets negativa inverkan på marknadsvärdet tas inte hänsyn till. En 

företagsnytta däremot får fastighetsägaren inte tillgodoräkna sig; företagets 

positiva influens på marknadsvärdet beaktas inte heller (SOU 2008:99).  

Grundprincipen gäller endast om skadan bedöms vara större än vad som kan anses 

vara vanligt inom orten eller i allmänhet. Innebörden blir omvänt att vid en skada 

som anses vara orts- eller allmänvanlig ska influensen beaktas. Vid en 

företagsskada bedöms således det lägre, skadepåverkade marknadsvärdet, och 

fastighetsägaren får tolerera en skada utan ersättning. En vanligt förekommen 

företagsnytta kommer fastighetsägaren följaktligen att få tillgodogöra sig (SOU 

2008:99). 

Då en del av fastigheten exproprieras ska intrångsersättningen kompensera 

marknadsvärdeminskningen, det vill säga värdet före minus värdet efter. 

Influensregeln ska tillämpas på värdet före, vilket innebär att marknadsvärdet 

bedöms utan inverkan av expropriationsföretaget då skadan är större än orts- och 

allmänvanligt. Vid bedömning av värdet efter ska influensen beaktas; det är det 

gällande marknadsvärdet som bestäms. Resultatet vid företagsskada blir att 

fastighetsägaren får ersättning om skadan är större än orts- och allmänvanligt, 

men ingen ersättning om skadan är vanlig inom orten eller i allmänhet. Vid 

företagsnytta och bedömning enligt grundprincipen (influensen är ovanlig på 

orten eller i allmänhet), kommer nyttan att dras av från intrångsersättningen. Då 
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influensen anses vara orts- och allmänvanlig dras inte nyttan av från 

intrångsersättningen (SOU 2008:99).  

Det ovan angivna förfarandet gäller endast om expropriationsföretagets inverkan 

på marknadsvärdet är av någon betydelse. Med väsentlighetsrekvisitet följer att 

små företagsskador/-nyttor får fastighetsägaren finna sig i respektive räkna sig 

tillgodo (SOU 2008:99). I Figur 1 och 2 visualiseras prövningen av företagsskada 

samt företagsnytta enligt influensregeln. 

 

 

 

4 kap. 2 § 4 st. ExL (SFS 1972:719) tillämpas enbart på ersättning för företags-

skada. Det ska inte göras något 25-procentigt påslag på den del av ersättningen 

som tillkommer genom influensregeln. Det ska föreligga en likformighet mellan 

denna skadeersättning och den ersättning som intilliggande, ej exproprierad, 

Väsentlighetsrekvisitet 
Är företagsskadan 

bagatelliserad? 

Ortsvanlighetsrekvisitet 
Är störningen/ skadan 

ortsvanlig? 

Allmänvanlighetsrekvisitet 
Är störningen/ skadan 

allmänvanlig? 

Företagsskadan 

ersätts inte 

Företagsskadan 

ersätts 

Ja 

Skälighetsprövning 

Nej 

Nej Nej 

Ja Ja 

Figur 1: Illustration av en företagsskadas prövning i enlighet med influensregeln (enligt Sjödin et al., 2011). 

Väsentlighetsrekvisitet 
Är företagsnyttan 

bagatelliserad? 

Ortsvanlighetsrekvisitet 
Är företagsnyttan 

ortsvanlig? 

Allmänvanlighetsrekvisitet 
Är företagsnyttan 

allmänvanlig? 

Företagsnyttan 

avräknas inte 
Företagsnyttan 

avräknas 

Ja 

Skälighetsprövning 

Nej 

Nej Nej 

Ja Ja 

Figur 2: Illustration av en företagsnyttas prövning i enlighet med influensregeln (enligt Sjödin et al., 2011) 



 

 

 

13 

fastighet kan erhålla genom, av expropriationsföretaget uppkommen miljöskada 

(prop. 2009/10:162). Nedan illustreras ett tillämpningsexempel:  

Marknadsvärdet för en fastighet är 200 000 kr. Företagsskadan vid expropriation 

är 50 000 kr vilket sänker marknadsvärdet till 150 000 kr. Företagsskadan är inte 

orts- eller allmänvanlig, således bestäms löseskillingen utan inverkan av skadan 

till 200 000 kr. 25 procent påslag ska endast göras på 150 000 och inte på de 

50 000 som tillkommer för företagsskadan. Löseskillingen blir följaktligen  

((0,25 * 150 000) + 200 000 =) 237 500 kr.  

2.3 Värdering 

Värdering innebär en bedömning av ett uppskattat värde på en fastighet. 

(Brueggeman & Fisher, 2011). Värdet är knutet till en viss tidpunkt, värdetid-

punkten (Trafikverket, 2013). 

2.3.1 Olika värdebegrepp 

Marknadsvärdet har en viktig tillämpning då löseskilling och intrångsersättning 

grundar sig på detta värde (Sjödin et al., 2011). För att bestämma storleken på 

ersättningen vid en expropriation används ofta marknadsvärdet, vilket bygger på 

ett antagande att ersättningen ska spegla priset på en likvärdig fastighet (Kalbro & 

Paulsson, 2014).  

Det finns flera definitioner av marknadsvärde, här återges en av dem: 

“Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en 

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

med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång” 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013, s. 6).  

Marknadsvärde beskrivs vanligtvis i ersättningssammanhang som det mest 

sannolika priset en fastighet får vid försäljning på den allmänna marknaden (prop. 

1971:122). Möjligheten att tillämpa begreppet marknadsvärde på en fastighet kan 

ibland vara svårt då vissa fastigheter har unika och komplexa egenskaper och 
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antalet jämförelseobjekt är få. En experts uppgift blir att presentera fakta och låta 

aktörerna på marknaden besluta om hur de vill tolka och använda dessa fakta, 

eftersom marknadsvärdet inte går att bestämma (Lind, 1998).  

Om det antas att samma fastighet skulle säljas flera gånger vid samma tidpunkt, 

på den öppna och fria marknaden, uppstår en viss variation av försäljningspriset. 

Variationen kan beskrivas som en normalfördelad frekvensfunktion vilket innebär 

att det pris som förekommer oftast 

skulle vara det mest sannolika 

priset, marknadsvärdet, se Figur 3. 

Det råder dock en skillnad mellan 

priset och marknadsvärdet; priset 

är det faktiska värdet som betalas, 

medan marknadsvärdet är ett 

antaget värde (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

Avkastningsvärdet definieras som ”nuvärdet av förväntade framtida avkastningar 

från värderings-objektet” (Persson, 2011, s. 278). 

Det individuella avkastningsvärdet är knutet till en viss aktör vilken innehar 

fastigheten. Därför kan värdet variera utifrån vem som bedriver verksamhet. 

Aktörens bedömning av hur stor avkastning denne kan få samt vilka risker denne 

aktör tar i jämförelse med andra aktörer på marknaden, påverkar värdet (Lind & 

Lundström, 2009).  

Kostnadsvärdet även kallat återanskaffningsvärde beskrivs som det belopp som 

motsvarar nybyggnadskostnaden minus avdrag för förslitning och ålder (Sjödin et 

al., 2011). Begreppet används främst för fastigheter i försäkringssammanhang 

samt specialfastigheter som saknar egentlig marknad (Persson, 2011). 

Taxeringsvärde ligger till grund för beskattning av en fastighet men kan även 

användas för att få en uppfattning om marknadsvärde (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

Pris 

Antal 
överlåtelser 

Mest sannolikt 
pris 

Figur 3: Normalfördelning för en fastighet som vid en 

given tidpunkt, säljs flera gånger (enligt Sjödin et al., 

2011).  
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2.3.2 Metoder för värdering 

För att bestämma marknadsvärde finns flera metoder. De vanligaste är ortspris-

metoden, avkastningsmetoden och kostnadsmetoden. Vilken metod som passar 

bäst för att bedöma marknadsvärde hos en viss typ av fastighet går generellt inte 

att uttala; metodval måste avgöras vid varje aktuellt värderingstillfälle. Finns stort 

antal jämförelseobjekt på marknaden lämpar sig ortsprismetoden väl. Behovet av 

simuleringar med avkastningsmetoden ökar ju färre jämförelseobjekt som finns på 

orten (Sjödin et al., 2011). 

2.3.2.1 Ortsprismetoden  

Vid värdering enligt ortsprismetoden uppskattas marknadsvärdet med ledning av 

tidigare prisnoteringar för likvärdiga försålda fastigheter inom orten. Metoden 

lämpar sig bäst då det finns ett stort antal jämförelseobjekt på orten och tillgänglig 

prisstatistik. Ortsprismetoden är den mest använda värderingsmetoden vid 

småhusfastigheter. Metoden kallas även statistisk metod, eftersom den bygger på 

statistik. Ortsprismetoden lämpar sig även väl vid värdering av delar av en 

fastighet eller flera fastigheter på orten (Sjödin et al., 2011). 

Det finns olika tillämpningsvarianter av ortsprismetoden varav köpeskillings-

koefficientmetoden används flitigt. Vid värdering jämförs köpeskillingen (K) med 

taxeringsvärdet (T), för att få fram ett K/T-värde, köpeskillingskoefficient, vilken 

multipliceras med taxeringsvärdet för värderingsobjektet, för att bestämma 

marknadsvärdet (Persson, 2011).  

2.3.2.2 Avkastningsmetoden 

Med avkastningsmetoden som också kallas nuvärdesmetoden, bestäms ett värde 

med utgångspunkt från fastighetens sannolika framtida avkastning. Avkastnings-

värdet kan beskrivas som det aktuella värdet av framtida avkastningar som 

värderingsobjektet genererar och gäller till skillnad mot marknadsvärdet endast 

för aktuellt värderingsobjekt (Sjödin et al., 2011).  
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Avkastningsvärdet kan beräknas via en marknadsvärdeanpassad avkastnings-

kalkyl. Kalkylen kan genomföras för en tidsbegränsad period eller för en evig 

kalkylperiod. I det sistnämnda fallet beräknas en kapitalisering för en evig tid, av 

årliga nettoavkastningar. Denna metod kan tillämpas vid värdering av 

avkastningsbärande fastigheter till exempel, hyreshus och jord- och skogsbruks-

fastigheter (Sjödin et al., 2011). 

2.3.2.3 Produktionskostnadsmetoden  

Produktionskostnadsmetoden även kallad kostnadsmetoden grundar sig på att 

uppskatta kostnaden för att återanskaffa den egendom som ska värderas samt den 

värdeminskning som egendomen undergått genom förslitning och ålder. Till detta 

skall läggas värdet av tomtmarken. Metoden ger ett tekniskt nuvärde, vilket 

behöver prövas mot marknadsvärdet (Sjödin et al., 2011). Metoden lämpar sig bra 

då det inte finns tillräcklig marknad med jämförelseobjekt (Grauers, Katzin, 

Rosén & Tegelberg, 2010) eller då det inte är möjligt att använda avkastnings-

metoden (Persson, 2011).  

2.3.2.4 Marknadssimulering 

Marknadssimulering är ett samlingsbegrepp av metoder som tillämpas då det inte 

är möjligt att använda ortsprismetoden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Med marknadssimulering försöker man efterlikna marknadens beteende vad gäller 

prisbildningsprocessen, observerade priser och avkastningsvärdeanalyser. 

Simuleringen kan jämföras med ortsprismetoden som är ett resultat av 

marknadens beteende. Marknadssimulering kan användas då värdering ska ske för 

del av fastighet, marginalvärdering (Kalbro & Lindgren, 2015).  

2.3.2.5 Normer 

Värdering kan även ske enligt värderingsnormer. En norm är en värderingsmodell 

som bygger på lagarnas ersättningsregler samt rättspraxis (Trafikverket, 2013). 

Normer kan exempelvis tillämpas för att bestämma ersättning för intrång av 

kraftledningsstolpar i jordbruksmark (Norell, 2001). 
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2.3.3 Prisbildning vid frivillig försäljning 

ExLs (SFS 1972:719) ersättningsregler ska skapa förutsättningar för att nå 

frivilliga överenskommelser (Kalbro & Paulsson, 2014). Utgångspunkten för en 

frivillig överenskommelse bottnar i generella frivilliga försäljningar av 

fastigheter, där köparen minst måste betala säljarens reservationspris. Köparen 

kommer tillika inte att förvärva fastigheten om dennes reservationspris överskrids; 

frivillig försäljning sker således vid en nivå där båda parter känner sig nöjda 

(Kalbro & Lind, 2007), se Figur 4. 

En monopolsituation kan uppstå 

då en markägare besitter ett 

specifikt markområde som behövs 

för ett visst allmänt ändamål. 

Markägaren ställs i en stark 

förhandlingsposition gentemot 

den aktör som behöver ta marken 

i anspråk. Då markägaren har en 

stark ställning rubbas idealsituationen som visas i Figur 4. Köparen kan bli 

tvungen att betala ett högt pris för marken eftersom alternativ mark inte finns att 

tillgå. Ersättningsreglerna i ExL (SFS 1972:719) är således av stor vikt (Kalbro, 

2004).  

Ett gap kan förekomma mellan den ersättning som enligt praxis (Högsta 

domstolen) utgår vid expropriation och den ersättning fastighetsägaren skulle 

inbringa vid en frivillig försäljning (Kalbro & Lind, 2007). Ersättnings-

höjningarna som följde av ändringar i ExL (SFS 1972:719) 2010, syftade till en 

stärkt äganderätt och grundade sig i att alltfler expropriationer utförs av 

vinstdrivande, enskilda företagare (prop. 2009/10:162). Vad som kan anses vara 

en rimlig och rättvis ersättning vid ianspråktagande av mark, för Kalbro och 

Paulsson (2014) ett resonemang kring, men fastslår att det inte finns något enkelt 

svar på detta.  
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Figur 4: Illustration över hur köpare och säljare möts vid ett 

överenskommet pris då en fastighet säljs av fri vilja (enligt 

Kalbro & Lind, 2007). 
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3 Metod 

För att bestämma lämpligt metodval och att få en bakgrund till ämnet, har 

läroböcker om metod, markåtkomst och ersättning studerats. Även offentliga 

tryck såsom lagar, SOU och propositioner, samt vetenskapliga artiklar och 

doktorsavhandlingar har studerats. Instuderandet gav även idéer och underlag till 

framtagande av intervju- och enkätfrågor.  

Rekommendationen är att använda flera metoder vid kvalitativ forskning, för att 

öka trovärdigheten. I denna studie genomfördes en triangulering: intervjuer och 

enkät kombinerades för att nå en mer sann beskrivning (Svensson & Ahrne, 

2011). 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med aktörer inom offentlig och privat sektor. 

Metoden var lämplig då detaljerade, djupgående data samt speciella kunskaper 

och erfarenheter som nyckelpersonerna besitter skulle inhämtas. 

Enkäten skickades ut till aktörer som förhandlar vid tvångstagande av mark samt 

ger råd i frågor kring detta eller innehar kunskap inom ersättningsfrågor vid 

expropriation. Enkäten väntades skapa bredd och generera soliditet i vissa 

kärnfrågor i studien. 

3.1 Intervju 

Kvalitativa intervjuer har använts som datainsamling i examensarbetet. 

Insamlingstekniken ansågs lämplig då svaren på studiens frågor inte stod att finna 

i litteratur samt att studien gick ut på att insamla upplevda erfarenheter. För att 

belysa hur ersättningsreglerna tillämpas i praktiken och överenskommen 

ersättning vid markåtkomst har förändrats genomfördes intervjuer för att få 

aktörernas perspektiv på frågorna. Även vilka de rättsliga konsekvenserna för 

parterna blev, undersöktes med denna teknik. Enkla och raka frågor ställdes till 
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respondenterna, vilka gav utvecklade och kärnfulla svar på många av frågorna 

(Trost, 2010).  

Intervjun utgick från ett manus med tre teman, vilka utgjordes av: 

 Process och ersättningsförändringar 

 Kostnader/värdering 

 Frivilliga uppgörelser 

Under respektive tema fanns tre öppna frågor. Följdfrågor ställdes i de fall där ett 

förtydligande svar ansågs erforderligt; likväl uteslöts vissa frågor då de i samman-

hanget blev irrelevanta. Frågorna skapades med en generell utformning för att 

kunna ställas till alla parter i processen. 

Tvåstegsurval tillämpades vid val av respondenter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). I ett första urval utsågs olika aktörer utifrån deras verkande på marknaden: 

offentliga och privata aktörer samt ombud för markägare. Aktörerna som listas 

nedan, utsågs för att de är stora aktörer vad gäller markintrång och har därmed ett 

stort underlag att basera sina erfarenheter på.  

 LRF Konsult AB 

 Oberoende konsult inom markförhandling (vidare benämnd 

”Oberoende konsult”) 

 Trafikverket 

 E.ON Sverige AB (vidare benämnd E.ON) 

Vid ett andra urval utsågs individer inom dessa olika delområden, där fyra 

sakkunniga, med god erfarenhet, utsågs. Dessa ansågs väl lämpliga då de arbetar 

utifrån olika funktioner – några som en stödfunktion inom verksamheten medan 

andra arbetar med det praktiska arbetet med markåtkomst. 

LRF Konsult AB bedriver bland annat rådgivning vid markintrång och 

miljöärenden. De är ledande inom frågor rörande fastighets- och äganderätt samt 

har lång erfarenhet. Kontakt upprättades med Margareta Holmquist Kindlund, 

utbildad lantmätare och auktoriserad värderare, som ombud för markägare.  
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Oberoende konsult bedriver bland annat rådgivning inom fastighetsjuridik samt 

utför värdering av fastigheter. De bedriver även markförhandling på uppdrag av 

både offentliga och privata uppdragsgivare. Kontakt upprättades med Lars Nygren 

utbildad lantmäteriingenjör. Vid intervjun deltog även Lars-Erik Eriksson på 

inbjudan av Nygren.  

Trafikverket arbetar bland annat med planering av transportsystemet. De ansvarar 

även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 

Trafikverket är en stor aktör vad gäller markintrång för dessa ändamål. Kontakt 

upprättades med Jörgen Svensson (utbildad lantmätare), chef för verksamhets-

styrning markförhandling. Vid intervjun närvarade även Lina Hägg på inbjudan 

av Svensson. 

E.ON-koncernen är ett av värdens största energibolag. Kontakt upprättades med 

Caj Larsson, utbildad inom lantmäteri och juridik. Larsson är chef för en 

avdelning inom markjuridik, E.ON Sverige AB, en slags stabsfunktion som stöttar 

de olika bolagen inom E.ON-koncernen med markjuridiska frågor.  

En första kontakt med respondenterna etablerades via e-post, där författarna och 

examensarbetets syfte presenterades. I brevet framgick vilken tidsåtgång som 

uppskattades för intervjuns genomförande samt när de skulle utföras, se Bilaga 1. 

Eftersom denna studie utfördes under begränsad tid och ekonomiskt utrymme inte 

gav möjlighet till platsintervjuer med respondenterna, genomfördes telefon-

intervjuer vilka är kostnadseffektiva och flexibla för datainsamling (Carr & 

Worth, 2001). Telefonintervjuerna genomfördes under vecka 17 och 18. 

Intervjuerna spelades in via applikationen, Another Call Recorder, ACR, i mobil-

telefonen, de intervjuade parterna godkände på förhand samtalets inspelning.  

Respondenterna tillställdes intervjumanuset cirka en vecka innan intervjun; 

således kunde de förbereda sitt deltagande, se intervjufrågorna i Bilaga 2. Om 

respondenterna inte får förhandsinformation så krävs en fullständig beskrivning 

av intervjun vid uppringningen. Det föreligger då en risk att respondenten väljer 

att inte delta i undersökningen (Glogowska, Young & Lockyer, 2010). 
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Under intervjuns genomförande förde en av författarna intervjun och ställde 

frågorna till respondenten. Minnesanteckningar fördes under tiden av den andra 

författaren. För att inhämta så mycket kunskap och information som möjligt under 

intervjun så tilläts respondenten tala fritt utan att bli avbruten. Om den 

intervjuande parten talar för mycket finns risken att missa kärnan i budskapet. 

”Seriously, close your mouth and listen!” (Jacob & Furgerson, 2012, s. 9).  

Transkribering av inspelat samtal utfördes kort efter intervjun. Viktiga delar av 

intervjun antecknades ordagrant. Delar av intervjun med sekundär betydelse 

uteslöts, exempelvis upprepningar och skratt, eftersom de inte direkt berörde 

frågorna i intervjumanuset. Detta möjliggjorde en enklare analysering av insamlat 

material (Trost, 2011). Transkriberade materialet kontrollerades genom att läsa 

igenom och samtidigt lyssna på den inspelade intervjun.  

3.2 Enkät 

Eftersom det är tidskrävande att genomföra ett stort antal intervjuer, föll valet på 

att komplettera ett fåtal intervjuer med en enkät. Vissa av frågorna i studien kunde 

med fördel besvaras av ett större antal aktörer, för att ge stöd åt de svar 

respondenterna i intervjuerna gav.  

För att skapa en bredd och geografisk spridning i undersökningen sändes en enkät 

ut via mejl. Tekniken ansågs lämplig för att få ett flertal respondenters perspektiv 

på studiens frågor: hur ersättningsreglerna tillämpas i praktiken, vilka de 

rättsekonomiska konsekvenserna blir för parterna samt hur överenskommen 

ersättning vid markåtkomst har förändrats. 

Enkäten tillställdes offentliga och privata aktörer, markägare och ombud för 

markägare samt övriga som kunde tänkas ha kännedom inom ämnet 

markförhandling och ersättning vid markåtkomst. Ambitionen var att finna och 

sända enkäten till så många aktörer som möjligt, i hela landet. Urval gjordes dock 

av Sveriges kommuner: länsvis utvaldes de kommuner, en till tre från varje län, 

som hade den största befolkningsökningen under 2014 (Statistiska centralbyrån 
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[SCB], 2015). De kommuner vars befolkning ökar, är aktiva med utveckling av 

samhället och arbetar därmed aktivt med markåtkomstfrågor. 

Enkäten sändes ut till 60 utvalda aktörer, se Bilaga 3. Av dessa sändes 35 mejl 

direkt till berörd respondent, vars e-postadress inhämtades via telefonkontakt samt 

via mejlkontakt genom en informationsadress. Resterande 25 mejl sändes till en 

allmän e-postlåda då någon kontakt inte lyckades upprättas med dessa aktörer. I 

mejlet framgick tydligt till vilken enkäten riktades samt att enkäten kunde delas 

inom organisationen. 

Svarsfrekvensen på en enkät beror bland annat på enkätens omfattning, 

utformning och språkliga korrekthet. Formuläret ska vara prydligt, lättfattligt, 

entydigt och okonstlat. Det ska inte föreligga några oklarheter om hur enkäten ska 

besvaras, till exempel om ett eller flera svarsalternativ ska ringas in eller kryssas. 

Det måste vara enkelt och okomplicerat att besvara enkäten (Ejvegård, 2003). 

Med beaktande från ovan kriterier samt Umeå universitets (2015) checklista om 

konstruerande av enkäter, utformades enkätens frågor, disposition och utseende. 

Frågorna testades därnäst på två personer. För att respondenterna skulle få en 

snabb och enkel hantering vid besvarandet av frågorna, togs beslut att skicka ut 

enkäten i ett webformulär. En stor fördel med en webenkät är att respondenten 

inte riskerar att kryssa i två eller fler alternativa svar, där endast ett svarsalternativ 

ska anges. Webenkäten testades ett flertal gånger, av olika personer, vad gällde 

utseende och användarvänlighet. Förbättringar gjordes efter inkomna synpunkter. 

Under vecka 17 bedömdes enkäten vara klar för utställelse till aktörerna. I ett e-

postmeddelande fanns en länk inklippt som ledde vidare till webenkäten. I 

meddelandet framgick syftet med enkäten, värdet av aktörens deltagande och 

tidsåtgång för besvarandet. Vilka som var ansvariga för enkäten och deras 

kontaktuppgifter samt information om att enkäten kunde besvaras anonymt, 

framgick också av meddelandet, se Bilaga 4. 

För att öka enkätens tillförlitlighet fungerade första frågan som en kontrollfråga 

där det framgick om respondenten tillämpar ersättningsreglerna i ExL (SFS 
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1972:719). Ett nekande svar innebar således att respondentens enkätsvar inte 

skulle beaktas.  

Första delen av enkäten bestod av sekretess- och informationsfrågor om respon-

denten. Anonymitetsfrågan kunde besvaras med fasta svarsalternativ, ja eller nej, 

med hjälp av valknappar. Namn, arbetsgivare och län fylldes i med att skriva i 

inmatningsboxar och för att ange aktör fanns det fyra olika valknappar.  

Tanken med att kunna besvara enkäten anonymt, var att få en ökad svarsfrekvens. 

Anledningen att efterfråga län var att få en uppfattning om enkäten besvarades 

med spridning över hela landet men även att kunna rikta ett andra utskick av 

enkäten om så behövdes.  

I andra delen av enkäten besvarades frågor rörande tillämpning av ExLs (SFS 

1972:719) ersättningsregler, frivilliga överenskommelser, ersättningspåslag med 

mera. Sex stycken av dessa frågor hade fasta svarsalternativ med två-fyra 

valknappar och två frågor hade inmatningsboxar där en procentsats skulle anges. 

Respondenten gavs även möjlighet till att lämna en kommentar i ett 

inmatningsfält.  

När enkäten var ifylld skickades svaren genom att klicka på en tydligt 

grönmarkerad knapp: ”skicka mina svar”. Då de tre första enkätsvaren inkommit, 

uppdagades genom lämnade kommentarer, att fråga fyra var otydligt ställd. 

Kommentarerna löd: ”Fråga fyra är otydlig” samt ”Fråga 4. ’Extra’ ersättning, vad 

menas med det?”  

Fråga fyra hade följande lydelse: 

4. Fordras det att extra ersättning utgår för att nå frivillig överenskommelse?  

a) Hur många procent, utöver den ersättning som fastställs vid myndighet/ 

domstol, uppskattar Ni att denna extra ersättning utgör? 

Efter sakligt övervägande togs beslut att förtydliga frågan för att undvika att fler 

respondenter skulle missförstå frågan och därmed inte kunna ge ett svar. Frågan 
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var viktig för studien att få besvarad då den berörde den ersättning som eventuellt 

utgår vid frivillig överenskommelse. Fyra timmar efter att webenkäten skickats ut, 

uppdaterades enkäten med den förtydligade frågan på servern. Åtta respondenter 

hade då hunnit besvara enkäten. För de respondenter som besvarade enkäten efter 

uppdateringen uppstod inga konstigheter; länken de blivit tillställda i mejlet 

fungerade utan problem och länkade respondenten till den uppdaterade 

enkätversionen, se Bilaga 5.  

Respondenterna fick en dryg vecka på sig att besvara enkäten. De insända 

enkätsvaren återfanns som textfiler, se exempel Figur 5, på den webserver som 

hanterade enkäten. Åtkomst till textfilerna hade endast författarna till detta 

examensjobb.  

För sammanställningen av svaren användes ett Exceldokument. Varje enskild 

respondent förevisas radvis och frågorna längs kolumnerna. Respondentens svar 

markerades med en 1:a i överensstämmande svarskolumn vilka sedan 

autosummerades i nedersta raden. Där en procentsats angivits som svar har ingen 

summering skett; de svaren presenteras i tabellform under respektive fråga i 

resultatkapitlet. Enkätsvarens sammanställning i Excel presenteras i Bilaga 6.  

Figur 5: Exempel på ett enkätsvar. Svaren 

synliggjordes som textfiler på servern. 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras resultaten av intervju- och enkätstudien som besvarar 

studiens frågor: Hur tillämpas ersättningsreglerna i praktiken?, Vilka blir de 

rättsekonomiska konsekvenserna för parterna? samt Hur har överenskommen 

ersättning vid markåtkomst förändrats? 

4.1 Resultat av intervju 

Resultatet av intervjuerna analyseras och redovisas gemensamt under respektive 

underrubrik, som skapats utifrån studiens frågeställningar.  

4.1.1 Markåtkomst och praktisk tillämpning av ersättningsreglerna  

Resultat av intervjufrågorna: 

 Berätta om tillvägagångsätt för expropriation. Hur ser processen ut? 

Tillämpas lagen? 

 Hur värderar Ni mark? Förekommer ramavtal, normer eller dylikt? 

 Förekommer det att ersättning utgår i annat än pengar? Vad kan denna 

ersättning i så fall utgöras av? 

Trafikverket tillämpar sällan expropriation utan får markåtkomst genom VägL 

(SFS 1971:948) och Lag om byggande av järnväg (SFS 1995:1649), LBJ. En väg- 

eller järnvägsplan tas fram under kontinuerligt samråd med fastighetsägare innan 

planen kungörs för granskning. Under granskningstiden kan synpunkter 

framläggas vilket kan leda till att planen justeras innan den vinner laga kraft. 

Fastighetsägare kan under viss tid överklaga den lagakraftvunna planen till 

regeringen.  

Oberoende konsult arbetar med inlösen av fastigheter och tillämpar VägL (SFS 

1971:948) för vägrätt och LBJ (SFS 1995:1649) för järnväg. Inlösenprocessen ser 

olika ut för järnväg och väg. Vägrätten är en servitutsliknande rätt som gäller i all 
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framtid så länge som vägen är allmän enligt VägL (SFS 1971:948). För järnväg 

bildas fastigheter.  

E.ON arbetar med markåtkomst genom att de nyttjar annans mark för ledningar. I 

första hand eftersträvas en frivillighet och E.ON försöker komma överens med 

markägarna. Ett markupplåtelseavtal upprättas och utformas likt ett servitutsavtal. 

Då ärendet gäller en mindre ledning skrivs oftast avtalet in som ett servitut men 

för större ledning läggs det till grund för ledningsrätt. E.ON försöker alltid att nå 

en uppgörelse med fastighetsägaren om både upplåtelsen och ersättningen. De fall 

där det inte går att komma överens, söker E.ON ledningsrätt och får frågan prövad 

av Lantmäterimyndigheten, LM. 

LRF Konsult påpekar att det är väldigt sällan som man genomför expropriation. 

Reglerna används flitigt eftersom man hänvisar till ExLs (SFS 1972:719) 

ersättningsregler i LL (SFS 1973:1144), VägL (SFS 1971:948), LBJ (SFS 

1995:1649) och en del andra lagar. Lagen tillämpas även i de fall där någon vill 

köpa mark och hotar med expropriation, men oftast nås en överenskommelse.  

Alla intervjuade respondenter beskriver att ExLs (SFS 1972:719) ersättningsregler 

tillämpas vid ianspråktagande av mark. E.ON använder bestämmelserna som 

utgångspunkt oavsett om de kan komma överens frivilligt eller om de ansöker om 

ledningsrätt, tvångsvis. Både i expropriationsfall och i andra fall där ExLs (SFS 

1972:719) ersättningsregler tillämpas, till exempel lednings- och vägärenden, för 

parterna normalt först förhandling och försöker träffa frivillig överenskommelse 

(LRF Konsult). 

Trafikverket anser att alla ska behandlas rättssäkert och likvärdigt och har därför 

valt att inte träffa några ramavtal. I sådana avtal förekommer ofta en post för 

frivillig uppgörelse vilket Trafikverket inte samtycker till; ersättning utgår enligt 

ExL (SFS 1972:719).  

Trafikverket använder olika normer vid beräkning av ersättning, främst jordbruks- 

och skogsnorm. Då intrånget gäller tomtanläggningar, finns hjälpmedel för att 
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värdera häckar, träd, buskar med mera. Rättspraxis kan ibland också ligga till 

grund för Trafikverkets bedömningar. 

Vid värdering av kraftledningar förekommer också normer. Det finns både av 

staten framtagna normer och av parterna framtagna redskap (E.ON). Oberoende 

konsult och LRF Konsult instämmer med E.ON och aktörerna nämner 2009 års 

skogsnorm som ett användbart verktyg. Även åkernormen och stolpnormen 

tillämpas men de justeras emellanåt för att vara mer användbara (E.ON; LRF 

Konsult). E.ON nämner att branschorgan Svensk Energi tillsammans med aktörer 

på marknaden tagit fram en policy som bland annat innehåller ersättnings-

schabloner. Dessa fungerar bra på landsbygden; de är praktiska och alla blir lika 

behandlade (E.ON). Då något större område tas i anspråk, tillämpas oftast 

ortsprisanalys eller beståndsmetoden då det gäller skogsmark (LRF Konsult). 

Samtliga respondenter är överens om att ersättning inte alltid behöver utgå i 

pengar. När det gäller upplåtelse av mark ges ersättning i pengar (E.ON) men i 

andra fall kan de  vara aktuellt med ersättningsmark istället för pengar (Oberoende 

konsult; E.ON; LRF Konsult). Motparten har oftast inte någon mark tillgänglig att 

erbjuda och då ges inte möjlighet till markbyte (LRF Konsult). 

Vid förekomst av uppkomna skador, till exempel då vägar har körts sönder, kan 

skadan regleras på annat sätt. E.ON förutses laga den skada de orsakat, alternativ 

kan markägaren få ett lass grus om denne hellre vill laga vägen själv (E.ON). I 

stora kraftledningsärenden kan den som bygger kraftledningen ha anlagt 

arbetsvägar. Markägaren kan få erbjudande om att behålla arbetsvägarna som en 

skogsväg eller brukningsväg vilket markägaren kan anse vara positivt. Den som 

utför markintrånget kan visa generositet med att exempelvis återställa använda 

vägar till en något bättre standard (LRF Konsult). 

Om skada uppstår vid ingripandet kan Trafikverket återuppbygga exempelvis ett 

skadat staket eller bygga en ersättningsväg istället för att monetärt ersätta 

fastighetsägare som drabbas av en lång omväg. Trafikverket bjuder inte på 
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ersättningen utan prövning utförs i varje unikt fall, av vad som blir mest 

förmånligt att göra.  

Fastighetsägarna ser ofta fördel i att Trafikverkets överskottsmateriel vid allmän 

vägbyggnation lämnas kvar som ersättning så fastighetsägarna kan bygga 

exempelvis en parallellväg. I vissa sällsynta fall, händer det att man kan förhandla 

sig till anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät i samband med 

anläggning av en vatten- och avloppsledning (LRF Konsult).  

4.1.2 De rättsekonomiska konsekvenserna för parterna. 

Resultat av intervjufrågorna: 

 Vad anser Ni om ersättningsförändringarna som infördes i ExL 2010? 

25 % påslag på marknadsvärdet?  

 Anser Ni att äganderätten har stärkts genom lagförändringen?  

 Hur har total ersättning för exproprierad mark förändrats (%) sedan 

lagändringen 2010? 

 Hur många avtal sluts med frivilliga överenskommelser? Ange i procent. 

o Är detta fler eller färre än innan lagändringen?  

o Upplever Ni att förhandlande motpart är mer tillmötesgående? 

 Hur upplever Ni att förhandlingsutrymmet för frivilliga uppgörelser har 

förändrats sedan lagändringen 2010?  

Trafikverket anser att ersättningsförändringen i ExL (SFS 1972:719) 2010 är ”ett 

politiskt ställningstagande som man har gjort för, som regeringen uttryckte det, att 

stärka äganderätten” (J. Svensson, personlig kommunikation, 29 april 2015). 

Trafikverket tycker inte att ersättningshöjningen var konsekvent – marknadsvärde 

har varit en etablerad ersättningsnivå sedan lång tid. Trafikverket anser att det 

fanns andra möjligheter till förändringar, till exempel ändring av 

beskattningsreglerna vid tvångsåtgärder. Det beslut riksdagen fattade om 

lagändringen ska Trafikverket som myndighet följa.  
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Ersättningsförändringarna som infördes i ExL (SFS 1972:719) 2010 har påverkat 

E.ON. Processen har blivit mer komplicerad, “det låter enkelt att lägga på 25 

procent men i praktiken kan det vara knepigt” (C. Larsson, personlig 

kommunikation, 29 april 2015), speciellt vid intrång i skogsmark. Enligt tradition 

när träd fälldes var dessa fortfarande markägarens egendom. E.ON erbjöd sig ofta 

att köpa fällda träd; på köpeskillingen utgick inte det 25-procentiga påslaget, 

vilket skapade diskussioner. Branschen har tagit fram en policy där nätbolaget ska 

betala 25 procents påslag på virkets köpeskilling eftersom fastigheten rimligen 

sjunker med samma värde. 

När E.ON underhåller kraftledningar fälls kantträd då risk föreligger att de kan 

falla på ledningarna. Ett problem föreligger vid beräkningen av ersättning för 

kantträd, vilka E.ON genom en upplåtelse får rätt att fälla. I samband med 

upplåtelsen kan en engångsersättning utgå, vilken räknas som intrångsersättning 

och påslag ska då göras med 25 procent. Enligt ett etablerat förfaringssätt ersätts 

träden först när de fälls; en skadeersättning utgår då till vilken det inte läggs på 25 

procent.  

Oberoende konsult menar att införandet av påslaget om 25 procent är jättebra och 

ligger bra i tiden. De åsyftar även att det är ett väl avvägt ersättningspåslag. LRF 

Konsult anser också att förändringarna är väldigt bra och framhåller att de har 

arbetat fram förslag till ändringarna under väldigt många år. LRF Konsult fick 

inte igenom förslagen fullt ut men anser att det blev bra förbättringar. Då avses 

inte bara påslaget med 25 procent på marknadsvärde/ marknadsvärdeminskning, 

utan även avskaffandet av toleransavdraget och presumtionsregeln är klara 

förbättringar för markägarsidan. 

Trafikverket anser inte att äganderätten har stärkts; det kvarstår fortfarande 

samma rättigheter att ta mark i anspråk. Äganderätten i sig följer av andra regler 

och ersättningshöjningarna är inget som i sak förändrat äganderätten. E.ON anser 

också att äganderätten har samma skydd som tidigare, men det kostar mer att 

rubba äganderätten idag.  
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LRF Konsult tycker att äganderätten har stärkts. Markägare och andra brukare av 

fastigheter har fått större möjligheter till bra ersättning, vilket resulterar i mer 

nöjda markägare och brukare. Deras förhandlingsposition har även stärkts i och 

med ersättningshöjningen (LRF Konsult). Om man ger äganderätten ett pris så har 

den definitivt stärkts. Äganderätten har fått en mer generell framskjuten position 

vilket visar sig vid tvångsinlösen, med det 25-procentiga påslaget (Oberoende 

konsult). 

Samtliga respondenter är entydiga i fråga om hur total ersättning för exproprierad 

mark har förändrats sedan lagändring. Det görs ett påslag om 25 procent på 

marknadsvärde/ marknadsvärdeminskning. Lagförändringen har inte medfört 

någon förändring vid bedömningen av marknadsvärde och annan ersättning. LRF 

Konsult har inte märkt av någon negativ påverkan av den generösa inställningen 

som kraftledningsägarna har då de gör generellt tillägg för att nå frivillig 

överenskommelse. Även andra aktörer har ofta en välvillig inställning när 

frivilliga uppgörelser nås, då något generösa bedömningar av marknadsvärden kan 

förekomma. LRF Konsult har inte upplevt att aktörerna frångått detta handlande 

efter lagändringen.  

Trafikverket träffar frivillig överenskommelse med markägare i 99 procent av 

fallen. Oberoende konsult uppskattar att 97-99 procent sluts med frivilliga avtal 

och E.ON bedömer att denna procent ligger mellan 90-95. LRF Konsult anser att 

det är ytterst sällan som det inte blir en frivillig överenskommelse när det gäller 

ersättningsfrågan, och uppskattar att det sker till 99 procent.  

Trafikverket upplever att lagändringen inte påverkat möjligheten att träffa 

frivilliga avtal. De träffar lika många avtal nu som innan 2010. E.ON och LRF 

Konsult ser inte heller att lagändringen påverkat möjligheten att nå frivilliga 

uppgörelser. Även Oberoende konsult anser att det inte är någon skillnad på 

antalet avtal som sluts med frivillighet sedan lagändringen, med 25 procent påslag 

blir det mindre diskussion. 
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Trafikverket och E.ON anser inte att förhandlande motpart är mer tillmötes-

gående. LRF Konsult upplever likaledes ingen skillnad. Vissa aktörer som tar 

mark i anspråk, menar förvisso att det 25-procentiga tillägget ska täcka in väldigt 

mycket. Oberoende konsult avviker i mening mot de övriga respondenterna: det 

blir en bonus med påslaget och markägaren blir mer nöjd, trots att fastigheten tas i 

anspråk. 

Trafikverket har inget förhandlingsutrymme för att nå frivilliga avtal, vilket inte 

heller förekom före ExLs (SFS 1972:719) ändring 2010.  

Oberoende konsult och E.ON anser att det inte har skett någon förändring av 

förhandlingsutrymmet sedan lagändringen. LRF Konsult upplever att förhand-

lingsutrymmet i de flesta fall inte har påverkats. I vissa fall så kan det ha minskat 

möjligheten att få ut lite extra då hänvisning görs till det 25-procentiga tillägget – 

mycket ska täckas in av det. Exempelvis i naturreservatsärenden uppstår en, för 

markägaren, ofördelaktig situation. Naturvårdsverket har en principiell inställning 

och lägger på 25 procent för intrångsersättning. Vid markköp sker dock inget 

påslag. Innan lagändringen var det mer förmånligt för en skogsmarkägare att sälja 

marken till Naturvårdsverket än att behålla marken med restriktioner så att man 

egentligen inte får göra något mer än att jaga på marken. Efter lagändringen är det 

tvärt om eftersom Naturvårdsverket inte lägger på 25 procent på värdet vid köp. 

Det kan bli väldigt stor ekonomisk skillnad och markägare väljer då 

intrångsersättning framför att sälja sin mark (LRF Konsult).  

4.1.3 Överenskommen ersättning vid markåtkomst  

Resultat av intervjufrågorna: 

 Fordras det att extra ersättning utgår för att nå frivillig 

överenskommelse? 

o Hur många procent, utöver den ersättning som fastställs vid 

myndighet/ domstol, uppskattar Ni att denna extra ersättning 

utgör? 

o Vad är skälet för att erbjuda extra ersättning? 
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LRF Konsult nämner att det är svårt att avgöra hur överenskommen ersättning, 

utöver lagstadgad, ser ut eftersom det beror på ärendetyp och förhandlings-

situation. Vid ärenden gällande kraftledningar tillämpas ramavtal, vilket innebär 

att markägaren får 15 procent extra på intrångsersättningen. Vidare redogör LRF 

Konsult att extra ersättning fordras, annars finns inget incitament för att nå en 

frivillig överenskommelse. Utan extra ersättning kan markägare lika gärna låta 

ärendet prövas hos LM eller domstol.  

Oberoende konsult uppger att extra ersättning inte utgår utan vidare, det ska 

finnas ett lagligt försvar för extra ersättning. En avvikelse från värdering ska alltid 

motiveras. Att vid frivillig överenskommelse använda ett schablonpåslag, till 

exempel 15 procent, kan vara vanskligt eftersom påslaget riskerar bli accepterat, 

vilket kan leda till att ytterligare ersättning krävs. Principer ska därför hållas. Vid 

förhandling gäller det att vara lyhörd – finns det någon annan ersättningsgill skada 

i övrigt man kan sätta pengar på, som gör att man kan runda av det lite? 

Trafikverket beskriver att ingen ersättning utöver lagstadgad förekommer. “Vi blir 

uppföljda av riksrevisionen som ser till att vi behandlar alla lika” (J. Svensson, 

personlig kommunikation, 29 april 2015). 

E.ON berättar att de erbjuder en extra ersättning om markägaren går med på en 

frivillig uppgörelse. Ersättning utgår enligt rekommendation från den policy som 

föreligger. Ersättningen fungerar som en morot för att nå överenskommelse och 

blir till hjälp vid mindre intrång, men vid större tvistefrågor spelar den ingen roll. 

Om ingen frivillig uppgörelse nås, bestämmer LM ersättningens storlek och då 

läggs inte någon extra ersättning till. E.ON arbetar utifrån rekommendation i 

branschen, vilket innebär att de lägger till 20 procent på intrångsersättningen, 

dock max 20 procent av basbeloppet. En miniminivå ligger på 3 procent av 

basbeloppet, vilket alltid utgår även vid små intrång som genererar en mindre 

ersättning än så. Nyttan av minimibeloppet är att kunna erbjuda åtminstone detta 

belopp för att träffa avtal, då det handlar om ett ytterst litet markintrång vars 

ersättning blir obefintlig, men uppgörelse krävs för att rättigheten ska bli 

komplett.  
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4.2 Resultat av enkät 

Enkäten tillställdes 60 aktörer och besvarades av 36 

stycken individer. 19 av dessa valde att besvara 

enkätfrågorna anonymt. Då så stor andel (53 procent) 

av respondenterna valde anonymitet togs beslut av 

författarna att hantera samtliga enkätsvar kon-

fidentiellt. I sammanställningen av enkätsvaren har 

personnamn och län inte presenterats. Kommuners 

namn har inte heller angivits och endast i de fall där 

anonymiteten inte bedömts kunnat röjas, har 

respondentens arbetsgivare presenterats. 

Av de respondenter som angav vilket län de tillhör, 

framgår att det förelåg en bra spridning av svaren i 

landet, se Figur 6.  

De aktörer som agerar offentligt 

representerade det större antalet av de som 

besvarat enkäten, det vill säga 27 stycken. 

Fyra privata aktörer och fem markägare/ 

ombud besvarade enkäten. Ingen av de som 

besvarade enkäten valde svarsalternativet 

”annan aktör”. Fördelningen visas i Figur 7.  

Fråga 1: Tillämpas ersättningsreglerna i expropriationslagen (ExL) vid 

tvångstagande av mark? 

Samtliga respondenter svarade ”ja” på frågan.  

Fråga 2: Hur har total ersättning för exproprierad mark förändrats sedan 

lagändringen i ExL 2010? 

Figur 7: Procentuell fördelning av aktörer 

som besvarat enkäten. 

 

 

 

Figur 6: Visualisering av 

enkätsvarens spridning i 

landet. 
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Övervägande antal, 29 stycken, av 

respondenterna ansåg att ersättningen har 

ökat. Ingen ansåg att någon minskning av 

ersättningen skett men tre svaranden menade 

att ersättningsnivån är oförändrad. Fyra 

respondenter visste inte om det skett någon 

förändring. Se Figur 8.  

Kommentarer: ”Genom högre kostnader för ianspråktagande av mark, görs 

ytterligare överväganden om vilken mark som verkligen måste tas i anspråk” 

(Anonym enkätrespondent, personlig kommunikation, april 2015). 

”Träden, är de tomtträd eller är det skog, skogsmark. Här blir det ofta diskussioner 

hur värderare tolkat användandet av marken vilket kan ge stor skillnad i 

ersättning. Hur sköts träden/skogen?” (Anonym enkätrespondent, personlig 

kommunikation, april 2015). 

Fråga 3: Hur stor andel avtal sluts med frivilliga överenskommelser? (%) 

En respondent angav inget svar på frågan med hänvisning till att den inte är 

relevant till de arbetsuppgifter denne utför, se kommentar nedan. 35 personer 

besvarade frågan. Fem respondenter har angivit olika svar vars procent är lägre än 

90; dessa svar är redovisade i en post, <90. Tre respondenter svarade att 90 

procent av avtalen sluts med frivilliga avtal, och så vidare (Tabell 1).  

En respondent angav att två procent av avtalen sluts med frivillig 

överenskommelse. 

Tabell 1: Svarsfördelning på fråga 3. 

Andel avtal (%) <90 90 95 98 99 100 

Antal respondentsvar 5 3 11 4 7 5 

 

Kommentar: ”Jag har i princip bara arbetat i vägprojekt där vi tagit i anspråk 

mark med vägrätt. Där tar vi mark i anspråk med vägrätt. Med stöd av en 

Figur 8: Procentuell fördelning av svaren i  

fråga 2. 
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fastställd vägplan har vi möjlighet att ta mark i anspråk utan att avtal om 

ersättning är upprättat. Ersättningsavtalen sluts i allmänhet inte förrän i slutet av, 

eller efter entreprenaden. Därför blir frågan om hur stor del av avtalen som sluts 

frivilligt inte riktigt tillämplig i dessa avseenden” (Anonym enkätrespondent, 

personlig kommunikation, april 2015). 

Fråga 3a: Är detta fler eller färre än innan lagändringen i ExL 2010?  

Respondenten hade fyra svarsalternativ att 

välja mellan: Fler, färre, oförändrad samt vet 

ej. Tre personer ansåg att fler frivilliga 

överenskommelser nås idag, efter 

ersättningshöjningen. En person svarade att 

det är färre idag medan merparten av 

respondenterna, 23 stycken, ansåg att det är 

oförändrat antal avtal som sluts frivilligt. I Figur 9 illustreras den procentuella 

svarsfördelningen.  

Fråga 3b: Upplever Ni att förhandlande motpart är mer tillmötesgående efter 

ersättningshöjningen (25 procent) på marknadsvärdet?  

På frågan svarade fyra respondenter att de 

inte visste. De övriga 32 respondenterna 

hade skilda meningar; 17 ja-svar och 15 nej-

svar. Se Figur 10 för procentuell 

svarsfördelning.  

 

Fråga 4: Fordras det något påslag, utöver lagstadgad ersättning, för att nå en 

frivillig överenskommelse vid förhandling?  

Figur 9: Procentuell fördelning av svaren i 

fråga 3a.  

Figur 10: Procentuell svarsfördelning fråga 

3b. 
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Av de första åtta respondenterna som besvarade fråga fyra innan den 

förtydligades, se 2.2 Enkät, svarade tre ”vet ej”. Två respondenter svarade ”ja” 

och tre ”nej”.  

Efter frågans förtydligande förekom inga fler ”vet ej”-svar. 12 personer svarade 

”ja” och menade att det krävs extra ersättning för att nå ett frivilligt avtal. 16 

personer ansåg att det inte behövs och svarade således ”nej” på frågan.  

Samtliga svar har beaktats och presenterats i 

sammanställningen. Se svarsfördelningen i 

Figur 11. 

7 av 8 respondenter (88 %) som represen-

terar privat aktör och markägare/ ombud, har 

besvarat frågan jakande.  

Kommentar: ”I vissa fall tycks det kunna fordras extra ersättning för att 

överenskommelse ska kunna nås på frivillig väg (…) Om man måste flytta måste 

man alltså i princip bygga nytt. Bostädernas marknadsvärde är dock så pass lågt 

att en ersättning till 125 procent av detta inte räcker till för att bygga nytt” 

(Anonym enkätrespondent, personlig kommunikation, april 2015). 

Fråga 4a: Om ja på fråga 4 – Hur många procent utöver lagstadgad ersättning, 

uppskattar Ni att detta påslag utgör? 

Av de 14 som svarat att det fordras påslag för att nå frivillig överenskommelse har 

hälften uppskattat att 10 procent extra ersättning utöver lagstadgad ersättning 

utgår. Tre respondenter ansåg att påslaget är lägre än 10 procent medan 4 menade 

att den kan uppgå till 25 procent och till och med 30 procent. Tabell 2 visar hur 

respondenterna svarat.  

Tabell 2: Av tabellen framgår hur respondenterna svarat på fråga 4a. 

Påslag i procent 5 5-10 10 25 25-30 30 

Antal respondentsvar 2 1 7 2 1 1 

 

Figur 11: Procentuell svarsfördelning fråga 4. 
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Kommentar: ”Tid & tidsbrist är den klart avgörande faktorn för hur mycket 

parten som vill komma åt marken är beredd att betala vid frivillig 

överenskommelse. Enkelt uttryckt – snabbt är dyrt” (Anonym enkätrespondent, 

personlig kommunikation, april 2015). 

Fråga 5: Anser Ni att äganderätten har stärkts genom lagförändringen?  

Det var 19 respondenter som menade att äganderätten har stärkts genom 

ersättningshöjningarna och lagändringen av ExL (SFS 1972:719). 16 stycken 

svarade nej på frågan medan en respondent svarade ”vet ej”. Se procentuell 

fördelning av svaren i Figur 12. 

8 av 9 respondenter (89 %) som representerar privat aktör och markägare/ ombud, 

har besvarat frågan jakande.  

 

För fler kommentarer se Bilaga 7. 

 

Figur 12: Procentuell fördelning av svaren i 

fråga 5. 



 

 

 

38 

5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om den extra ersättningen för att nå 

frivillig överenskommelse vid markåtkomst har påverkats sedan lagändringen i 

ExL (SFS 1972:719) 2010. Följande frågor skulle undersökas: 

 Hur tillämpas ersättningsreglerna i praktiken?  

 Vilka blir de rättsekonomiska konsekvenserna för parterna? 

 Hur har överenskommen ersättning vid markåtkomst förändrats? 

I kapitlet kommer resultatet av metoder och studiens frågor att diskuteras. 

Slutsatser dras för var och en av frågorna i studien och presenteras under 

respektive fråga.  

5.1 Metod 

Författarna anser att val av metod, intervju och enkät, varit tillämplig för denna 

studie eftersom den bygger på kunskap och upplevelser som de utvalda 

respondenterna besitter.  

5.1.1 Intervju 

Vad gäller urval av aktörer på marknaden som tar mark i anspråk, föll valet på 

stora aktörer som utför flera markförhandlingar och på så vis bättre kan göra 

uppskattningar baserat på ett större underlag. Författarna anser att liknande svar 

hade framkommit om intervjuer genomförts med andra eller fler respondenter 

inom samma bransch. Vid de intervjutillfällen där två respondenter deltog, 

förekom inga oenigheter respondenterna emellan. Därav redovisas intervjusvaren 

utan särskiljning av respondenterna. En ökad svarsfrekvens på frågan som berör 

den extra ersättning som utgår vid frivilliga överenskommelser hade möjligen 

uppstått om intervjurespondenterna varit anonyma. 
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5.1.2 Enkät  

Vid insamlingen av aktörer som skulle tillställas enkäten eftersträvade författarna 

att få mejladress direkt till personen som skulle besvara enkäten. Via telefon och 

mejl lyckades författarna insamla 35 personliga kontakter. De aktörer som 

författarna inte lyckades upprätta kontakt med tillställdes enkäten via en allmän 

mejlpostlåda. I mejlet återfanns en tydlig uppmaning om vem som skulle besvara 

enkäten samt att enkäten kunde delas till fler personer inom organisationen som 

uppfyllde de angivna kvalifikationerna. I och med detta har författarna inte 

kontroll på det totala antalet personer som tillställts enkäten. Författarna anser att 

svaren inte skulle blivit annorlunda om studien genomförts igen på liknande sätt, 

på grund av den tydliga kvalifikationsuppmaningen som framstod i mejlet med 

enkäten. 

Med offentliga aktörer menas statliga myndigheter och kommuner. Med privata 

aktörer menas juridiska personer vilka kan vara offentligt ägda, helt eller delvis. 

Markägare och ombud kan också vara juridiska personer. Några speciella 

riktlinjer för hur respondenterna skulle fylla i enkäten angavs inte. Författarna 

anser inte att det har påverkat svaren eftersom enkätsvaren tolkats utifrån 

respondentens eget val av aktör. 

Författarna ansåg att den geografiska spridningen av respondentsvaren blivit 

uppnådd vilket innebar att någon enkätpåminnelse inte skickade ut. Författarna 

reflekterade dock i ett senare skede, vid sammanställningen, att andelen 

besvarande respondenter från den offentliga sektorn hade varit betydligt mer 

aktiva att besvara enkäten, än de privata aktörerna och markägare/ombud. Hade 

fler privata aktörer och markägare/ ombud besvarat enkäten borde svarsför-

delningen på fråga 4 och 5 varit annorlunda. Ett mönster tyder på att övervägande 

privata aktörer och markägare/ ombud har angett jakande svar på frågorna 4 och 

5.   

En stor fördel med webbenkäten var att den gav möjlighet att kunna justera en av 

frågorna som respondenterna uppfattade som otydlig. Efter att frågan justerades 

förekom inga fler synpunkter gällande frågans otydlighet. Fördelningen av ”ja” 
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och ”nej” svar innan frågans justerande är densamma som fördelningen av svaren 

efter frågans justering. Kommentarer och likformighet i svarsfördelningen ligger 

till grund för författarnas bedömning att de svaren som inkom innan frågans 

förtydligande, är användbara. 

5.2 Studiens frågeställningar: Sammanfattning av resultat 

och slutsatser 

5.2.1 Hur tillämpas ersättningsreglerna i praktiken? 

Oavsett tillvägagångssätt för markåtkomst tillämpas ersättningsreglerna i ExL 

(SFS 1972:719) av aktörerna. Det framgår även att vissa tillämpar ersättnings-

reglerna som utgångspunkt oavsett om marken tas i anspråk med frivillig överens-

kommelse eller tvångsvis. ExL (SFS 1972:719) reglerar inte hur bedömning av 

marknadsvärde ska genomföras; studien visar att aktörerna, förutom beprövade 

metoder såsom ortsprisanalys och beståndsmetoden, även tillämpar normer.  

Ersättningen kan utgöras av annat än pengar men det framgår att denna typ av 

ersättning inte är något som den aktör som genomför intrånget bjuder på. 

Markägaren upplever motsatsvis att denna typ av ersättning kan vara generös och 

lättare att förhandla sig till. 

Slutsats: Samtliga aktörer tillämpar ersättningsreglerna i ExL (SFS 1972:719) 

och författarna anser att dessa regler tillämpas i aktörernas praktiska utövning. 

När skadeersättning utgår i annat än pengar ges möjlighet att vara mer generös 

med extra ersättning, utöver lagstadgad.  

5.2.2 Vilka blir de rättsekonomiska konsekvenserna för parterna efter 

lagändringen? 

Författarna kan konstatera att kostnaderna har ökat för den aktör som genomför 

markintrång. Genom att hålla isär posterna marknadsvärde och annan ersättning 

minimeras utgående ersättning, då inget lagstadgat 25-procentigt påslag utgår på 
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annan ersättning. Det har blivit viktigare att göra övervägande om vilken mark 

som verkligen behöver tas i anspråk. Även hur man tolkar användandet av den 

mark som ska tas i anspråk är viktigt vad gäller tomtmark och träd.  

Övervägande antalet respondenters svar från intervju och enkät anser att 

ersättningen vid markåtkomst har ökat; det är något som går i led med 

ersättningsförändringarna i ExL (SFS 1972:719) som infördes 2010. Åtta procent 

av enkätrespondenterna anser att den totala ersättningen är oförändrad. De kan 

möjligen hålla ner kostnaderna med en mer strikt bedömning av marknadsvärdet 

eller inkludera skadeersättning/ annan ersättning inom det 25-procentiga påslaget.  

Förhandlingsutrymmet är för vissa aktörer oförändrat sedan lagändringen. En 

annan part tycker att förhandlingsutrymmet till viss mån har förändrats genom att 

mer ska läggas in i det lagstadgarde 25-procentiga schablontillägget. Av studien 

kan sammanfattas att de flesta avtal gällande markåtkomst sluts med frivillig 

överenskommelse. En stor andel respondenter har ingen uppfattning om fler eller 

färre frivilliga avtal sluts idag, efter lagändringen. Författarna förmodar att de 

respondenterna inte har erfarenhet av förhandling innan lagändringen. Om aktör 

tar mark i anspråk via vägplan blir frågan om hur många avtal som sluts med 

frivillighet inte applicerbar eftersom förhandlingen om ersättning sker efter att 

marken tagits i anspråk. 

En enkätrespondent anger att färre antal frivilliga avtal sluts efter lagändringen 

2010, respondenten uppger att endast två procent av avtalen sluts med frivillig 

överenskommelse. Författarna tror att en missuppfattning av frågan kan ha skett 

och respondenten menar att en minskning med två procent har skett.  

Författarna anser att äganderätten har stärkts på så vis att markägarna får bättre 

kompensation för sin mark efter lagändringen. Detta är något som markägarna 

själva uttrycker i både intervju- och enkätstudien. Frågan har en jämn svarsför-

delning i enkäten, vilket inte visar en rättvis bild, då markägarna/ ombuden utgör 

en liten del av respondenterna. Att flertalet offentliga aktörer menar att ägande-
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rätten inte har stärkts kan tyda på att de menar att en tvångsåtgärd kan bli 

tillämpligt även då parterna inte är överens.  

Slutsats: De slutsatser som kan dras, är att det är viktigt för den part som 

genomför intrång, att skilja på posterna marknadsvärde och annan ersättning, för 

att hålla nere sina kostnader. Förhandlingsutrymmet har minskat då ianspråk-

tagande part hänvisar till att annan ersättning bör täckas av lagstadgad schablon-

ersättning. Den ökade kostnaden för att ta mark i anspråk kan härledas till det lag-

stadgade 25-procentiga påslaget på marknadsvärdet/ marknadsvärdeminskningen. 

Markägarna är nöjda med det 25-procentiga påslaget och möjligheten att nå 

frivilligt överenskommelse har inte förändrats, utan ligger kvar på en hög nivå. 

Ges äganderätten ett pris i form av det 25-procentiga påslaget, så har rätten 

stärkts. Risken för expropriation kvarstår alltjämt och ur det perspektivet är 

äganderätten oförändrad.  

5.2.3 Hur har överenskommen ersättning vid markåtkomst 

förändrats?  

Privata aktörer och markägare/ombud anser att en extra ersättning fordras för att 

nå frivilliga avtal vilket framkom vid intervju och enkäten. Av intervjun framgår 

att Trafikverket inte erbjuder någon extra ersättning vilket även stöds av enkäten 

där ett flertal offentliga aktörer anger detsamma. Som Kalbro och Lind (2007) 

påpekar nås en frivillig överenskommelse då parterna möts på en nivå mellan 

reservationspriserna. Författarna tolkar påpekandet som att det torde utgå extra 

ersättning men en stor del av enkätrespondenterna hävdar att så inte sker. 

88 % av privata aktörer och markägare/ ombud anser att det krävs en extra 

ersättning utöver lagstadgad för att nå en frivillig överenskommelse. Om fler av 

dessa aktörer besvarat enkäten, hade svarsfördelningen varit annorlunda; fler 

jakande svar hade då genererats. Författarna anser att de svar som inkommit på 

fråga 4a, om uppskattningen av den extra ersättningen, hade blivit desamma 

oavsett om fler privata aktörer och markägare/ ombud hade besvarat enkäten. 

Underlaget hade dock blivit större, men resultatet hade visat detsamma.  
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Enligt SOU (2007:29) uppskattas att ett påslag om 10-20 procent behövdes för att 

nå frivilliga överenskommelser innan lagändringen 2010. Av intervjuerna framgår 

att det kan upplevas svårt att uppskatta hur överenskommen ersättning har 

förändrats då det beror på ärendetyp och förhandlingssituation. Vissa av aktörerna 

ser inget lagligt försvar till att ge extra ersättning varpå denna fråga inte 

besvarades, andra ger en extra ersättning enligt policy som innebär 20 procents 

påslag på intrångsersättning.  

Enkätresultaten visar att hälften av respondenterna uppskattar att den extra ersätt-

ningen för att nå frivillig överenskommelse, uppgår till 10 procent. I vissa fall 

krävs en extra ersättning om 25-30 procent. Av enkätkommentar framkommer att 

det kan bero på att nybyggnation krävs på grund av tvångstagande av fastighet – 

då produktionskostnaden överstiger marknadsvärdet krävs följaktligen ytterligare 

ersättning utöver den lagstadgade. Enkätrespondenternas svar pekar på att den 

extra ersättningen för att nå frivilliga avtal, ligger i ett spann om 5-30 procent 

vilket bekräftar framkommen information från intervjun – det är svårt att 

uppskatta ersättningen. Resonemanget Kalbro och Paulsson (2014) för styrker att 

det inte finns något enkelt svar på vad som är en rimlig och rättvis ersättning för 

tvångstagande av mark.  

Författarna ser rimligheten i att den extra ersättningen för att nå frivilliga 

överenskommelser, ligger mellan 5-10 procent vilket är en minskning i jämförelse 

med den uppskattning som gjordes i SOU innan lagändringen. Förhandlings-

utrymmet tycks ha minskat en aning vilket också går i hand med minskningen av 

den extra ersättningen. 

Parternas vilja att nå en uppgörelse framför expropriation, grundas på de 

kostnader och den tidsåtgång som krävs vid en domstolsprocess (Navratil & 

Frank, 2008). Uttalandet bekräftar det som framkommit i intervjuerna och enkät-

kommentarerna. ”Tid & tidsbrist är den klart avgörande faktorn för hur mycket 

parten som vill komma åt marken är beredd att betala vid frivillig överenskom-

melse. Enkelt uttryckt - snabbt är dyrt” (Anonym enkätrespondent, personlig 

kommunikation, april 2015).  
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Slutsats: Författarnas slutsats blir att det mestadels utgår en extra ersättning om 5-

10 procent utöver lagstadgad ersättning för att nå frivillig överenskommelse vid 

ianspråktagande av mark. Således har en förändring skett sedan lagändringen 

2010, då nivån innan dess låg på 10-20 procent. I speciella fall då nybyggnation är 

enda alternativa ersättningslösningen, blir den extra ersättningen betydligt högre. 

För att löseskillingen ska kunna täcka upp produktionskostnaden fordras extra 

ersättning, utöver lagstadgad, upp till 25-30 procent. 

5.3 Vidare studier  

För vidare studier kan vara intressant att undersöka vilka konsekvenser fastighets-

marknaden får av det lagligt bestämda 25-procentiga schablonpåslaget på 

marknadsvärde/ marknadsvärdeminskning. En studie kan genomföras av hur 

taxeringsvärdet kan påverkas för fastigheter som gränsar till tvångsmässigt inlösta 

fastigheter.  
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Bilaga 1. Mejl om intervju 

Hej, 

Vi är två författare som läser Lantmätarprogrammet i Gävle. Vi genomför för 

tillfället vårt examensarbete på kandidatnivå inom ämnet markåtkomst. 

Undersökningen ska belysa om extra ersättning för att nå frivilliga 

överenskommelser har förändrats sedan Expropriationslagens ändring 2010. 

Vi avser att genomföra intervjuer med ett fåtal specialister/sakkunniga inom 

ämnet.  

Våra handledare är Leif Norell från Lantmäteriet och Marina Edlund HiG/KTH. 

Leif Norell har rekommenderat dig och försett oss med din mejladress. Din 

medverkan är av stor vikt för att vi ska kunna genomföra vårt arbete. 

- genomförandetid vecka 17-18 

- tidsåtgång ca 35 minuter 

- genomförande förslagsvis per telefon/skype 

Vår avsikt är att ni får ta del av intervjufrågorna i förväg.  

Vi skulle uppskatta din delaktighet i vår forskning och vi ser fram emot vårt 

intervjutillfälle. Återkom för inbokning av intervjutid. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Isabella Hellman och Yvonne Svensson 

Kontaktuppgifter och ansvariga för enkäten: 

Isabella Hellman ufk11ihm@student.hig.se 

Yvonne Svensson tlm12yln@student.hig.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Ge en kort presentation av dig själv.  

Process och ersättningsförändringar 

1. Berätta om tillvägagångsätt för expropriation. Hur ser processen ut? 

Tillämpas lagen? 

2. Vad anser Ni om ersättningsförändringarna som infördes i ExL 2010? 25 

procent påslag på marknadsvärdet?  

3. Anser Ni att äganderätten har stärkts genom lagförändringen? Motivera. 

Kostnader/ värdering 

4. Hur har total ersättning för exproprierad mark förändrats (procent) sedan 

lagändringen 2010? Motivera. 

5. Hur värderar Ni mark? Förekommer ramavtal, normer eller dylikt? 

6. Förekommer det att ersättning utgår i annat än pengar? Vad kan denna 

ersättning i så fall utgöras av? 

Frivilliga uppgörelser  

7. Hur många avtal sluts med frivilliga överenskommelser? Ange i procent. 

a. Är detta fler eller färre än innan lagändringen? Motivera. 

b. Upplever Ni att förhandlande motpart är mer tillmötesgående? 

Motivera. 

8. Hur upplever Ni att förhandlingsutrymmet för frivilliga uppgörelser har 

förändrats sedan lagändringen 2010? Motivera. 

9. Fordras det att extra ersättning utgår för att nå frivillig överenskommelse? 

a. Hur många procent, utöver den ersättning som fastställs vid 

myndighet/ domstol, uppskattar Ni att denna extra ersättning 

utgör? 

b. Vad är skälet för att erbjuda extra ersättning? 
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Bilaga 3.  

Förteckning över aktörer som tillställts enkäten 

Advokatbyrån Mark & Miljö AB 

Ansjö Skog & Markkonsult AB 

Bergsstaten 

Bergvik Skog AB 

Boliden AB 

Boverket 

Boxholms Skogar Aktiebolag 

E.ON 

Torkel Öste Fastighetskonsulter AB 

Fortum 

Holmen Skog Aktiebolag 

Lantbrukarnas Riksförbund 

LKAB 

LRF Konsult Aktiebolag 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

SCA skog AB 

Statens fastighetsverk SFV 

Sveaskog 

Svefa AB 

Svensk energi 

Svensk Fjärrvärme AB 

Svenska kraftnät 

Svenskt Vatten AB 

Sveriges Jordägareförbund 

Sydsvensk Markvärdering AB 

Trafikverket  

Avesta kommun 

Borlänge kommun 

Borås kommun 

Enköping kommun 

Eskilstuna kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs stad 

Halmstad kommun 

Helsingborgs stad 

Huddinge kommun 

Härnösands kommun 

Jönköping kommun 

Kalmar kommun 

Karlskoga kommun 
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Karlskrona kommun 

Karlstad kommun 

Kiruna kommun 

Kungsbacka kommun 

Luleå kommun 

Malmö stad 

Nacka kommun 

Norrköping kommun 

Piteå kommun 

Sandviken kommun 

Stockholms stad 

Strängnäs kommun 

Sundsvalls kommun 

Umeå kommun 

Uppsala kommun 

Västerås kommun 

Växjö kommun 

Åre kommun 

Östersunds kommun 

  



 

 

 

52 

Bilaga 4. Mejl om enkät 

Hej, 

 

Vi är två författare som läser sista året på Lantmätarprogrammet på Högskolan i 

Gävle. Vi genomför vårt examensarbete med hjälp av handledare Marina Edlund, 

KTH/HiG och Leif Norell, Lantmäteriet. 

Denna enkät riktar sig till Er som förhandlar vid tvångstagande av mark samt Er 

som rådgiver i frågor kring detta eller besitter kunskap inom området. Enkäten får 

gärna delas och enskilt besvaras av flera inom organisationen. 

Enkäten innehåller ett fåtal frågor som kan besvaras anonymt. Enkäten och svaren 

kommer endast användas i detta examensarbete. Enkäten tar ca 3 minuter att 

genomföra.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur nya regler i Expropriationslagen 

(2010) påverkat ersättningsnivån för att träffa frivilliga avtal om markåtkomst. 

Sista dag för att besvara enkäten är 30 april 2015. 

För att besvara enkäten klicka på denna länk 

 

Tack för Er medverkan! 

Isabella Hellman och Yvonne Svensson 

Kontaktuppgifter och ansvariga för enkäten: 

Isabella Hellman ufk11ihm@student.hig.se 

Yvonne Svensson tlm12yln@student.hig.se 
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Bilaga 5. Enkätfrågor 
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Bilaga 6. Enkätsammanställning 

Enkätsammanställningen i Excel. Sammanställningen är främst sorterad på fråga 4 

och 4a.  

 

  

F1: Tillämpas ersättningsreglerna i expropriationslagen (ExL) vid tvångstagande av mark?

F2: Hur har total ersättning för exproprierad mark förändrats sedan lagändringen 2010?

F3: Hur stor andel avtal sluts med frivilliga överenskommelser? 

F3a: Är detta fler eller färre än innan lagändringen i ExL 2010?    

F3b: Upplever Ni att förhandlande motpart är mer tillmötesgående efter ersättningshöjningen (25 %) på marknadsvärdet? 

F4: Fordras det något påslag, utöver lagstadgad ersättning, för att nå en frivillig överenskommelse vid förhandling?

F4a: Om ja på fråga 4 – Hur många procent utöver lagstadgad ersättning, uppskattar Ni att detta påslag utgör?

F5: Anser Ni att äganderätten har stärkts genom lagförändringen?

Aktör F1 F2 F3 F3a F3b F4 F4a F5

O
ff

en
tl

ig
 a

kt
ö

r

P
ri

va
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ak
tö

r

M
ar

kä
ga

re
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m

b
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ej
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O
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et

 e
j

P
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Fl
er
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e

O
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d
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V
et

 e
j

Ja N
ej

V
et

 e
j

Ja N
ej

V
et

 e
j

P
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ce
n

t

Ja N
ej

V
et

 e
j

Anonym 1 1 1 99 1 1 1 30 1

Anonym 1 1 1 99 1 1 1 25-30 1

Kommun 1 1 1 100 1 1 1 25 1

Kommun 1 1 1 95 1 1 1 25 1

Kommun 1 1 1 99 1 1 1 10 1

Kommun 1 1 1 95 1 1 1 10 1

Kommun 1 1 1 95 1 1 1 10 1

Kommun 1 1 1 100 1 1 1 10 1

NAI Svefa 1 1 1 95 1 1 1 10 1

NAI Svefa 1 1 1 100 1 1 1 10 1

Sveaskog förvaltning 1 1 1 95 1 1 1 10 1

LRF Konsult 1 1 1 95 1 1 1 5-10 1

Anonym 1 1 1 98 1 1 1 5 1

LRF Konsult 1 1 1 95 1 1 1 5 1

Anonym 1 1 1 100 1 1 1 1

Anonym 1 1 1 99 1 1 1 1

Anonym 1 1 1 95 1 1 1 1

Anonym 1 1 1 99 1 1 1 1

Kommun 1 1 1 90 1 1 1 1

Kommun 1 1 1 80-90 1 1 1 1

Kommun 1 1 1 90 1 1 1 1

Kommun 1 1 1 95 1 1 1 1

Naturvårdsverket 1 1 1 99 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 80 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 95 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 95 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 98 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 98 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 99 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 100 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 2 1 1 1 1

Trafikverket 1 1 1 85 1 1 1 1

Anonym 1 1 1 98 1 1 1 1

Anonym 1 1 1 80 1 1 1 1

SCA skog 1 1 1 90 1 1 1 1

Summa 27 4 5 0 36 0 29 0 3 4 3 1 23 9 17 15 4 14 19 3 19 16 1
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Bilaga 7.  

Några av enkätrespondenternas kommentarer 

”Genom högre kostnader för ianspråktagande av mark, görs ytterligare 

överväganden om vilken mark som verkligen måste tas i anspråk.”  

”I vissa fall tycks det kunna fordras extra ersättning för att överenskommelse ska 

kunna nås på frivillig väg (…) Om man måste flytta måste man alltså i princip 

bygga nytt. Bostädernas marknadsvärde är dock så pass lågt att en ersättning till 

125 % av detta inte räcker till för att bygga nytt.”  

”Går ej att svara på 4a eftersom de fall som går till myndighet/domstol ersätts 

enligt beslut. Det är för att slippa en segdragen process som gör att man lägger sig 

i det övre spannet på värderingen. Det finns ju ingen som under förhandlingen vet 

vad domstolen kan komma fram till vid en prövning.”  

”Ändringen i ExL har medfört att råmarkspriserna stiger och att kommunen får 

allt svårare att bedriva en aktiv markpolitik. Återinför förköpslagen.”  

”Lagändringen har ökat marknadsvärdet då det får den effekten”  

”Kommunen jobbar inte med expropriationer. Om överenskommelse ej är möjlig 

lägges projektet "på is".”  

”Träden, är de tomtträd eller är det skog, skogsmark. Här blir det ofta diskussioner 

hur värderare tolkat användandet av marken vilket kan ge stor skillnad i 

ersättning. Hur sköts träden/skogen?”  

”Fråga 4: ibland hade det hjälpt om extra , ej lagstött ersätt erbjudits för att få till 

avtal, men sådan bör ju ej utgå om lagstöd ej finns.. :)”  

”Markåtkomsten sker till 90 % i form av intrångsavtal med privata markägare vid 

naturreservatsbildning. Detta med stöd av Miljöbalken 31 kap som ger utrymme 

för ägaren att behålla äganderätten i ett blivande naturreservat. Före 25 %-påslaget 

valde fler ägare att erbjuda Naturvårdsverket förvärv av berörd mark eftersom det 

gav ett bättre ekonomiskt utbyte. I förhandling om köp av mark för blivande 

nationalpark erbjuder Naturvårdsverket köpeskilling motsvarande marknadsvärdet 

plus 25 %. Det motiveras av att staten måste äga mark och vatten för att ett 

naturområde ska få skyddas som nationalpark. Fråga 1 och 2 borde ha försetts 

med kommentarsfält. Naturvårdsverket har i "modern" tid inte drivit något ärende 

om expropriation för t.ex. nationalpark eller naturreservat.”  

”Folk ifrågasätter värderingar mindre efter 2010. Om de innan dess tyckte den var 

en aning låg så gick de med förlust- men skulle det vara samma fel idag så går de 

ändå plus i och med påslaget. Så jag upplever att vi kommer överens snabbare 
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efter påslagets införande- däri ligger den största skillnaden. Men ett ytterst litet 

fåtal fastighetsägare ser påslaget som 25% mer anledning att ifrågasätta 

värderingen.”  

”Det har blivit betydligt enklare att nå avtal. Efter alla möten vid framtagandet av 

väg/järnvägsplan behövs ofta bara ett telefonsamtal och översändelse av ett av 

mig redan undertecknat avtalsförslag.”  

”Jag har i princip bara arbetat i vägprojekt där vi tagit i anspråk mark med vägrätt. 

Där tar vi mark i anspråk med vägrätt. Med stöd av en fastställd vägplan har vi 

möjlighet att ta mark i anspråk utan att avtal om ersättning är upprättat. 

Ersättningsavtalen sluts i allmänhet inte förrän i slutet av, eller efter 

entreprenaden. Därför blir frågan om hur stor del av avtalen som sluts frivilligt 

inte riktigt tillämplig i dessa avseenden.”  

”Markägare som är medvetna om 25% påslag vid tvångsförvärv, använder detta 

som ett medel för att få högre ersättning även vi frivillig överenskommelse. Jag 

upplever att prisnivån vid frivilliga överlåtelser ökade efter införandet!”  

 ”Ersättningen vid överenskommelser som träffas för intrång där expr är ett 

alternativ har i princip ökat med de 25 %. Frivilliga påslag behövs nu som 

tidigare, men utrymmet för sådana varierar beroende på vilken aktör som är 

huvudman.”  

”I aktuellt fall är frivilligheten i ÖK låg då marken ändå kommer att tas i anspråk, 

så även om man säger att det är frivillig är det ju med tvång för att de 25% ska 

utgå. Naturvårdsverket som är min huvudsakliga uppdragsgivare är mycket 

tydliga med att ett ren köp som bygger på en frivillig överenskommelse, då de 

bara kan tvinga sig till ett intrång i skogsbruket, inte får ett påslag med 25 %. 

Därmed sker i princip inga köp längre. Det är därför i princip omöjligt att städa 

oregistrerade S-fastigheter mm. Utifrån detta kan frivilligheten i er fråga tolkas 

olika. Vi gör ju efter lång mangling upp med nästan alla - men med 

förutsättningen att vi kommer att göra intrånget oavsett du skriver på.”  

”Den absolut största delen av våra avtal sluts utifrån frivilliga överenskommelser. 

Dock finns ju alltid lagens minimi-nivå som en undre gräns. Oftast är 

myndighetsvägen både för tidskrävande och kostsam för att vara aktuell.  

Fråga fyra är otydlig. Som partsföreträdare strävar man alltid mot att göra så god 

affär som möjligt. Lagens nivå kan ses som bottennivå vid tvång. För att nå 

frivillig ök fodras en högre ersättning.”  

”Tid & tidsbrist är den klart avgörande faktorn för hur mycket parten som vill 

komma åt marken är beredd att betala vid frivillig överenskommelse.  

Enkelt uttryckt - snabbt är dyrt.”  

”(…) skogsägare och berörs av väldigt många intrångsärenden (ledningar, vägar, 

järnvägar). För att vi ska vara intresserade av att avsätta tid för att motparten ska 

vinna tid kräver vi i de flesta fall någon form av "frivillighetskompensation"- 
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annars kan ärendet lika gärna hanteras via tvång (lantmäteriet). De extra +25 % 

får vi ju även i dessa fall. Äganderätten anser jag inte har stärkts då möjligheten 

till tvång kvarstår. Det är inte upp till fastighetsägaren att bestämma... Att 

ersättningen +25 % har tillkommit gör enbart att "skadan" av intrånget 

kompenseras bättre.”  

”Naturvårdsverket hanterar frågan mycket märkligt eftersom man ställer frågan 

till markägaren om de vill se det som ett JB-köp eller intrång. Svarar den ofta 

okunnige markägaren att han lika gärna kan sälja så betraktar NV det som ett 

vanligt köp och de 25% uteblir. Detta framgår i NVs PM med diarienummer 329-

4450-10. Detta finner jag som väldigt märkligt agerande från 

statens/myndighetens sida.”  

”jag anser att många statliga förhandlare menar att en större osäkerhet vid en 

värdering ryms inom de 25%:en, dvs det blir svårare att få genom en höjning på 

värderingen.”  

 


