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Sammanfattning: 
Syftet med denna uppsats var att redogöra för hur ersättningsrätten vid ingrepp i 

egendomsskyddet som vidtas av miljöskyddsskäl har utvecklats på senare tid. Redogörelsen 

innefattar den bekymmersamma situation som uppstod vid grundlagsändringen år 1994, det 

egendomliga rättsläget som uppkom vid införandet av miljöbalken till det inte helt 

okomplicerade läget som råder idag. I uppsatsen belyses även den problematik som 

osäkerheterna kring hur grundlagen bör tolkas har medfört. Än idag innebär osäkerheterna 

om hur grundlagarna skall tolkas att det är oklart vilka ingrepp som är grundlagsskyddade. 

Genomgången av de lagar som reglerar vilka situationer en markägare skall berättigas 

ersättning vid ingripanden av miljöskyddsskäl, visar klart och tydligt på att 

egendomsskyddet förstärkts, vilket inte är helt riskfritt då skyddet av miljön blir en 

kostnadsfråga. 
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1. Inledning: 
 

Regeringsformen handlar om hur Sverige skall styras, dess 2 kap. stadgar grundläggande 

fri- och rättigheter som medborgarna tillförsäkras. Kapitlet innehåller bestämmelser om 

bland annat opinionsfriheter, kroppslig integritet, diskriminering och förbud mot tortyr. 

Ingen större politisk oenighet har rått om dessa frågor medan frågan om egendomsrätten 

och dess skydd tillhör de mest omdiskuterade angelägenheter som 2 kap. RF innehåller.
1
 

Oenigheterna består i att vissa partier befarar att ett stärkt egendomsskydd kan medföra att 

lagstiftning som syftar till skydd för natur och miljö eller till sociala och ekonomiska 

utjämningar försvåras. Andra partier ser äganderätten som en grundpelare i vårt 

ekonomiska och sociala system. Ändringarna i 2 kap. 18§ RF år 1994 medförde en hel del 

diskussioner bland annat om hur grundlagen och rättigheter den stadgar skall tolkas i 

förhållande till vanlig lag. Somliga hävdade att det nya stadgandet medförde att 

ersättningsskyldigheten vid rådighetsinskränkningar blev mer omfattande än vad gällande 

rätt medgav, fastän det i motiven till lagen tydligt framgick att det inte var avsikten. Enligt 

ordalydelsen i 2 kap. 18§ RF kunde begränsningar av t.ex. miljöfarligverksamhet eller ett 

avslag på att uppföra en byggnad inom ett strandskyddsområde medföra rätt till ersättning, 

vilket klart stred mot rättsläget som gällde i bland annat miljöbalken (MB) och plan- och 

bygglagen (PBL). Sedan den 1 januari 2010 har 2 kap. 18§ RF reformerats, bland annat på 

grund av den kritik den fått, i det nya stadgandet i 2 kap. 15§. I och med att grundlagen 

intar den särställningen att den är överordnad all annan nationell lag kan det därför vara 

intressant att undersöka hur och om reformeringen påverkar egendomsskyddet i 

lagstiftningar med lägre rang. I uppsatsen kommer för enkelhetens skull ordet markägare 

användas synonymt med fastighetsägare. Med detta avses ägare till såväl mark- som 

vattenområden och kan ibland inbegripa även annan sakägare beroende på sammanhang. 

 

1.1 Syfte: 

 

I denna uppsats ämnar jag att redogöra för hur frågor om ersättning för ingrepp i 

markäganderätten utvecklats under senare tid. Som utgångsläge för detta har jag valt att 

först och främst undersöka den rättsliga innebörden av begreppet ”egendomsskydd” med 

utgångspunkt i grundlagsstadgandet i Regeringsformen 2 kap. 15§. Sedan den 1 januari 

2010 har äganderätten fått ett förstärkt skydd med både större och mer långtgående 

ersättningsmöjligheter vid både expropriation och rådighetsinskränkningar. Av den 

anledningen har jag även valt att undersöka hur och om den förstärkta egendomsrätten kan 

påverka ersättningarna för skyddet av miljön och då främst avseende bestämmelserna i 31 

kap. miljöbalken.  

 

1.2 Metod: 

 

För utförandet av detta har jag använt mig av traditionell juridisk metod. Detta har inneburit 

att jag har tittat på både aktuell och äldre lagstiftning för att undersöka om lydelserna skiljer 

sig åt för att sedan utreda vad ändringarna har för betydelse dvs. om de innebär en materiell 

                                                 
1
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skillnad på rättsläget eller bara en redaktionell. För att kunna få svar på dessa frågor har jag 

utgått främst från propositioner och statens offentliga utredningar men även doktrin och 

artiklar för att ta del av vad verksamma jurister har för synpunkter i frågan.   

 

1.2 Avgränsning: 

 

Med tanke på arbetets omfattning kommer fokus att ligga på egendomsskyddet och i vilket 

utsträckning en fastighetsägare har rätt till ersättning vid ingripande för skydd av miljön. 

Detta innebär att de nära angränsande reglerna som även kan komma att påverkas av den 

nya lydelsen inte kommer att behandlas. Därmed kommer inte hänsyn tas till 

bestämmelserna i PBL och inte heller kommer jag djupgående beskriva hur ersättningen 

bestäms som regleras i expropriationslagen(ExprL). 

 

2. Innebörden av egendomsskydd  
 

2.1 Rättsläget innan grundlagsändringen 2010 

 

Syftet med 1994 års ändring i 2 kap. 18§ RF var att i grundlagen ge uttryck för gällande rätt 

i fråga om ägarens rätt till ersättning vid ingrepp i dennes egendom. På så vis skulle ägarens 

egendomsskydd garantera att han inte hamnade i sämre läge än vad den gällande 

lagstiftningen redan stadgade. I lydelsen innan 1994 års ändring gav 2 kap. 18§ RF ett 

ganska svagt egendomsskydd. Där stadgades att "varje medborgare vilkens egendom tages i 

anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad 

ersättning för förlusten enligt grunder som bestämmes i lag". Den tidigare bestämmelsen 

tog enbart sikte på rätten till ersättning vid tvångsvis överföring av egendom 

(expropriation) från den enskilde och alltså inte inskränkningar i den enskildes möjligheter 

att utnyttja sin fasta egendom s.k. rådighetsinskränkningar.
2
 

 

I grundlagsparagrafen infördes samma uttryck som användes i naturvårdslagen och plan 

lagstiftningen för att uppnå en samstämmighet mellan vanlig lag och grundlagen. Denna 

lydelse överflyttades senare till 31 kap 4§ MB och PBL.
3
 

 
2 kap. 18 § 

Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat 

sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller 

byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin 

egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också 

vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller 

byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 

avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet 
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på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i 

lag. 

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
föreskrivits ovan. Lag (1994:1468). 

 

Det första stycket stadgar ett skydd mot två typer av ingrepp; åtgärder som innebär att det 

allmänna tar egendom från någon enskild s.k. expropriation och skydd mot inskränkningar i 

hur mark och byggnader används. Med att ”tvingas avstå sin egendom” avses att en 

förmögenhetsrätt med ekonomiskt värde såsom att äganderätt, nyttjanderätt eller servitut 

överförs eller tas i anspråk utan samtycke. Rådighetsinskränkningar omfattar bara åtgärder 

som riktar sig mot mark och byggnader såsom byggnadsförbud, användningsförbud och 

beslut om naturreservat.
4
 Även den som innehar nyttjanderätt till mark eller byggnad 

omfattas av skyddet. Egendomsskyddet i paragrafens första stycke innebär inte att den 

enskildes egendom är ovillkorligt tryggad. Ingrepp av de slag som omfattas av 

bestämmelsen får ske men endast om det krävs för att ”tillgodose angelägna allmänna 

intressen”. Denna bestämmelse ansluter till en allmän princip i Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna och tillämpades även innan ändringen i 2 kap. 18§ 1st. RF men inte 

alltid med uttryckligt lagstöd.
5
  Vad som avses med angelägna allmänna intressen får enligt 

motiven ”avgöras i enlighet med vad som kan anses acceptabelt från rättsäkerhetssynpunkt 

i ett modernt och demokratiskt samhälle”. Det kan vara fråga om samhällets behov av mark 

för bl.a. naturvårds- och miljöintressen, totalförsvarsändamål, bostadsbyggande, trafikleder 

och rekreation.
6
  

 

Vid samtliga slag av äganderättsintrång gäller en proportionalitetsprincip som innebär att 

ett ingrepp från det allmänna ska vara både lämpligt och nödvändigt för att uppnå 

ändamålet med ingreppet. Med andra ord ska man inte använda mer ingripande medel än 

vad som behövs för att uppnå syftet.  Dessutom ska nödvändigheten av ett intrång i det 

allmännas intresse balanseras mot det men den enskilde lider av intrånget. Häri ligger alltså 

en intresseavvägning. Proportionalitetsprincipen återfinns i MB 7 kap. 25§. Kapitlet 

reglerar frågor om skydd för naturen men principen är generell och gäller vid prövning av 

alla slags verksamheter och åtgärder som faller under miljöbalken.
7
 

 

Ändringen i 2 kap. 18§ RF medförde dock, om man följde lagtextens ordalag, att 

markägarens rätt stärktes jämfört med vad som tidigare gällde. Detta berodde på att 

formuleringen togs upp i grundlag som har en mer vidsträckt räckvidd än de lagstiftningar 

där stadgandet tidigare fanns.
 8

 I och med att begränsning i ”användningen av mark eller 

byggnad” fick grundlagsstatus innebar det, enligt ordalydelsen, att alla sådana 

begränsningar skulle ersättas. Det bör dock understrykas att ersättning inte skulle utgå vid 

begränsningar av verksamheter som var olovliga eller olagliga när de påbörjades, även om 

det inte gick att utläsa det direkt i lagtexten så skall ett sådant förbehåll anses vara 

underförstått.
9
 Även om rätt till ersättning inte skulle utgå vid ingripanden mot olovlig eller 

olaglig markanvändning, medförde ändringen att begränsningar av verksamheter som 

                                                 
4
 Prop. 1993/94:117 s. 49 

5
 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2010)  s. 34 f 

6
 Prop. 1993/94:117 s. 48 

7
 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 47 f 

8
 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2007) s. 227 

9
 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 514 
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skadade värdefulla naturvärden eller människors hälsa skulle ersättas. Fastän verksamheten 

medförde skador på miljön som inte kunde accepteras så innebar det en begränsning av 

användningen av företagets mark eller byggnad som skulle ersättas enligt 2 kap. 18§ RF.
10

  

 

Frågan aktualiserades i miljööverdomstolen (MÖD 2007:51
11

) där en jordbrukare yrkade på 

ersättning av kommunen för försvårande av pågående markanvändning då jordbrukaren 

upprepande gånger fått avslag på att få sprida bekämpningsmedel inom ett 

vattenskyddsområde. Dessvärre framstår domstolens ställningstagande i domskälen som 

relativt vagt då den inleder med att säga att en ”ersättningstalan enligt 2 kap. 18§ RF inte 

kan vara utesluten i och med att tillståndsplikten inte är generell utan endast gäller avsatta 

områden”. Detta uttalande antyder att rätten till ersättning eventuellt kan utgå när kravet på 

att ansöka om tillstånd inte gäller generellt. Ett sådant ställningstagande kan tyckas 

anmärkningsvärt i och med att kravet på tillstånd i särskilda situationer mest troligt 

föranleds för att tillgodose viktiga samhällsintressen. Domstolen uttalar vidare att 

”möjligheten att få ersättning bör dock vara liten då avslaget på tillståndsansökan 

motiverades av starka miljöskäl” och hänvisade till propositionen och en kommentar till 

miljöbalken av Bentsson m.fl. s. 31:32. Domstolen tar dock inte ställning till huruvida 

ersättning skall utgå eller ej förutom att de konstaterar att det ”i vart fall torde krävas att 

möjligheten att överklaga det kommunala avslagsbeslutet utnyttjats”. Sättet att angripa 

problemet antyder i vilket fall att grundlagsstadgandet borde tolkas i ljuset av motiven då 

inte lagtexten innehåller något undantag för att ersättning inte skall utgå vid starka 

miljöskäl. Om 2 kap. 18§ RF istället skulle tolkas enligt ordalagen skulle effekten bli att 

denna rätt till ersättning skulle strida, inte bara mot den traditionella inställningen till 

myndighetsingrepp i miljöintresse, utan den skulle dessutom vara oförenlig med den 

internationella och svenska principen förorenaren betalar (MB 2 kap. 8§ och 10 kap). 

Denna princip innebär att den som orsakar eller kan orsaka skada eller annan olägenhet ska 

betala kostnaden för att förebygga eller avhjälpa skadan eller olägenheten. Principen har 

kommit till uttryck i internationella bestämmelser som Sverige har åtagit sig att följa, t.ex. 

artikel 191 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Avsikten med 

grundlagsändringen var emellertid inte att ge den enskilde ersättning långt utöver vad som 

tidigare medgetts, vilket tydligt framgick i förarbetena till ändringen. Problemet kvarstod 

då det i allmänhet anses att grundlagsregler som garanterar den enskilde en rättighet i 

förhållande till staten måste tolkas strikt till den enskildes fördel.
12

 Den enskilde anses 

kunna lita på det rättsskydd som framgår av grundlagen, så om texten uttrycker en rättighet 

är det tveksamt om man skulle kunna hävda att detta inte var avsikten med paragrafen.
13

 

Denna problematiska situation diskuterades en del i litteraturen, vilket jag inte kommer att 

gå närmare in på än att nämna att vissa författare har hävdat att den enda, godtagbara, 

lösningen skulle vara en grundlagsändring
14

 medan andra invänt med att grundlagen måste 

tolkas med förnuft och att motiven till lagen bör tillmätas en stor betydelse vid 

grundlagstolkning.
15

  

 

                                                 
10

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2007)  s. 227 f 
11

 I fallet (M 9434-06) 
12

 Bengtsson, SvJT s. 921 f 
13

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2007)  s. 228 
14

 Se exempelvis Bertil Bengtsson . En problematisk grundlagsändring SvJT 1994 s. 920 och Lagrådets 

yttrande i propositionen till miljöbalken prop. 1997/98:45 del 2 s. 515 
15

 Vängby, SvJT 1996 s. 892 
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2.2 Grundlagsstadgandets konflikt med ersättningsreglerna i MB 

 

Grundlagsändringen blev även föremål för diskussion i lagstiftningsärendet om 

miljöbalken. I miljöbalken integrerades en rad lagar, b.la. miljöskyddslagen, 

hälsoskyddslagen, vattenlagen och naturvårdslagen, där de tidigare ersättningsreglerna 

främst framgick i naturvårdslagen och vattenlagens regler som överfördes till 

miljöbalken.
16

 Regeringen, Lagrådet, Miljöbalksutredningen m.fl. konstaterade under 

arbetet med miljöbalken att det inte rådde några tvivel om att ersättningsrätten enligt 

grundlagen skulle gälla oavsett vad det allmänna hade för skäl till ingreppet. Lagtexten 

(ordalydelsen) var otvetydig då inga undantag för rätt till ersättning var uppräknade. En 

tolkning enligt ordalydelsen skulle ha medfört att miljöbalkens ersättningsregler skulle 

utvidgas till att gälla situationer som av många ansågs orimliga; exempelvis skulle 

ersättning utgå till den vars verksamhet stoppas därför att det visat sig att verksamheten 

allvarligt hotar kringboende människor hälsa. Med beaktande av motivuttalandena och de 

orimliga konsekvenserna en sådan ändring skulle medföra föranledde att bl.a. varken 

Miljöbalksutredningens förslag till miljöbalk innehöll något förslag om vidgade 

ersättningsregler och inte heller föreslog Lagrådet att ersättningsreglerna i MB skulle 

vidgas med anledning av ändringen i 2 kap. 18§ RF.
17

   

 

Dock uttalade Lagrådet, i enlighet med Bengtssons uttalanden i b.la En problematisk 

grundlagsändring, SvJT 1994, s920f., att de begränsade ersättningsmöjligheter som 

förslaget till miljöbalken medgav stred mot RF 2 kap. 18§ andra stycket om 

grundlagsbestämmelsen tolkades enligt ordalydelsen. Oförenligheten mellan ordalydelsen, 

motivuttalandena och osäkerheterna kring hur grundlagarna bör tolkas riskerade att 

rättillämpningen inte blev särskilt enhetlig. På grund av rättslägets osäkerhet ansåg därför 

Lagrådet att om inte ikraftträdandet av miljöbalken kunde vänta till dess att lydelsen i RF 2 

kap. 18§ 2st. ändrats, var det av största vikt att påbörja arbetet med att ändra grundlagen 

snarast.
18

 

 

Grundlagsstadgandet medförde inga utvidgade ersättningsskyldigheter i miljöbalken. På 

grund av de politiska meningsskiljaktigheterna tog det närmare 13 år innan lydelsen 

ändrades fastän det stod klart att ersättningsbestämmelserna i MB var oförenliga med 

ordalagen i grundlagen. 

 

2.3 Egendomsskyddet i RF enligt 2010 års lagändring 

 
Egendomsskydd och allemansrätt 

(Rubriken införd g. Lag 2010:1408.) 
 

2 kap. 15 § 

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till 

det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant 

förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad 
utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 
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 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 547 
17

 SOU 1996:103 del 1 s. 622 
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Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin 

egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara 

tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller 

byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 

avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till 

värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som 
anges i lag. (Kursiverat här) 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, 

miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till 

ersättning. (Kursiverat här) 

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits 
ovan. Lag (2010:1408)  

 

 

Bestämmelsens utgångspunkt är, precis som tidigare, att ersättning skall utgå när det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på ett sådant sätt att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer 

som är betydande i förhållande till denna del av fastigheten. Exempel på sådana ingrepp är 

inskränkningar till följd av beslut enligt miljöbalken om nationalparker, naturreservat, 

kulturreservat och biotopskyddsområden. Inte heller medför ändringen i grundlagen att så 

kallande förväntningsvärden hädanefter skall ersättas.
19

  

 

De viktigaste ändringarna som infördes i grundlagsstadgandet år 2010 är bland annat i 2st. 

där lagstiftaren valt att betona att ”full” ersättning skall utgå när någon tvingas avstå sin 

egendom. Detta gjordes för att tydliggöra det rådande rättsläget och understryka att endast 

“ersättning” skall utgå vid rådighetsinskränkningar.
20

 Några närmare anvisningar om hur 

ersättningen skall bestämmas anges inte i grundlagen. Detta på grund av att lagstiftaren 

ansåg det lämpligare att reglerna om hur ersättningen skall bestämmas, precis som tidigare, 

ges i vanlig lag. Anledningen till att man vill reglera ersättningens bestämmande i vanlig 

lag är att expropriativa ingrepp aktualiseras i vitt skilda sammanhang.
21

 På så vis lämnas 

det även möjligheter att i vanlig lag utforma värderingsregler om vilka typer av förluster 

som ska vara ersättningsgilla, fastän huvudprincipen är full ersättning. Det bör dock noteras 

att trots att syftet med tillägget ”full” ersättning var att markera en skillnad mellan 

ersättningsposterna vid expropriation och rådighetsinskränkningar, har ändringarna i 

expropriationslagen medfört, inte bara att full ersättning skall utgå vid de båda ingreppen, 

utan ett schablonmässigt påslag på 25 procent av fastighetstens marknadsvärde skall utöver 

utgå.
22

 Jag återkommer mer om detta i avsnitt 4.1 om ersättning enligt expropriationslagen. 

 

Den andra viktiga ändringen är tillägget i 2 kap. 15§ 3 st. RF som innebär att vad som följer 

av lag ska gälla i fråga om rätt till ersättning vid rådighetsinskränkningar som sker av 

hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Genom detta tillägg önskade lagstiftaren 

förena intentionerna med grundlagsskyddet med ordalydelsen i lagen.
23

 D.v.s. förtydliga att 

                                                 
19

 SOU 2008:125 s. 447 se även prop. 2009/10:80 s. 170 
20

 Prop. 2009/10:80 s. 166 se även Bull, Sterzel, Regeringsformen en kommentar .s 90 
21

 Prop. 2009/10:80 s. 167 f 
22

 Detta på grund av sambandet mellan MB och ExprL (MB 31 kap 2§ som hänvisar till ExprL) i 4 kap 1§ 2st. 

ExprL framgår det 25 procentiga påslaget. Se även Bertil Bengtssons artikel i SvJT 2010 s. 729.  
23

 Prop. 2009/10:80 s. 169 f 
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grundlagen inte medger mer vidsträckta ersättningsbestämmelser än de som framgår i 

miljöbalken.  

 

Ersättning skall fortsättningsvis inte utgå vid ingrepp mot pågående markanvändning som 

var olovlig eller olaglig redan när den påbörjades, precis som ett avslag på en 

tillståndsansökan från en verksamhetsutövare med ett tidsbegränsat tillstånd inte ska 

betraktas som en inskränkning av pågående markanvändning.
24

  

 

3. Egendomsskyddet och skydd för miljön 
 

I egendomsskyddet ingår en rätt till ersättning i vissa fall när det allmänna, det vill säga 

statliga och kommunala myndigheter, fattar ett beslut som innebär att en fastighetsägare 

inte kan använda sin fastighet som tidigare. Som framgår av inledningen till denna uppsats 

är skyddet för egendom ett politiskt prioriterat intresse som kommer till uttryck i många 

olika lagstiftningar. 

 

Att den enskildes egendom skall tryggas kan synas väl men det innebär också i praktiken 

att kostnaderna för att skydda miljön ökar. När det allmänna saknar resurser att betala 

ersättning till markägare, kan följden bli att behövliga miljökrav inte kan ställas och att 

genomförandet av nationella och internationella åtaganden på miljöområdet försvåras.
25

  

 

I Sverige finns det flera olika instrument för att skydda naturen. Det formella skyddet i 

form av nationalparker och naturreservat kompletteras med frivilliga åtaganden från 

exempelvis skogsnäringen. Lantbrukare som sköter värdefulla kulturmarker som ängar och 

hagar kan även de få ekonomiskt stöd.
26

 Det främsta instrumentet för skydd av miljö utgörs 

av miljöbalken som innehåller bestämmelser som kan avsätta områden med viktiga miljö- 

eller kulturvärden och bestämmelser om tillståndsprövningar, omprövningar av tillstånd, 

ingripanden mot miljöfarlig verksamhet med flera.    

 

31 kap. miljöbalken har rubriken ”Ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid 

tillståndsprövning av vattenverksamhet m.m.” Det är regler som preciserar det 

övergripande egendomsskyddet i 2 kap. 15§ regeringsformen avseende de särskilda 

situationer som regleras i miljöbalken.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Prop. 2009/10:80 s. 168 som hänvisar till lagrådets uttalande i lagstiftningsärendet om miljöbalken (prop. 

1997/98:45 del 2 s.513 f.)  
25

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 417 
26

 http://naturvårdsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Lag-och-ratt/Annan-lagstiftning-inom-

Naturvardsverkets-omrade/ 
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3.1 Allmänt om ersättningsreglerna i MB 

 

Miljörättens mål är att hållbar utveckling skall främjas och natur- och kulturmiljöer skall 

skyddas och vårdas (1 kap. 1§ MB) för att uppnå detta kan myndigheter ingripa till skydd 

mot störningar i omgivningen genom exempelvis reglerna om miljöfarligverksamhet. När 

det gäller frågor om föroreningar och skador på miljön är lagstiftningen entydig; en 

verksamhetsutövares ekonomiska förutsättningar skall ej förhindra att miljörelaterade 

olägenheter avhjälps. Även om ett företag får höga kostnader för säkerhetsåtgärder eller gör 

betydande förluster genom att driften måste begränsas eller läggas om vägrar man i princip 

ersättning till det drabbade företaget. Det är fråga om en traditionell grundsats i svensk 

miljörätt: vid ingripande mot förorenade och annan miljöskadlig verksamhet skall inte 

ersättning utgå.
27

  

 

I viss mån reglerar miljöbalken ingripande mot markägarens åtgärder med miljön på den 

egna fastigheten. En del ingrepp i naturen som är omfattande eller allvarliga så som 

grustäkter på känsliga områden, skall kunna förhindras, men i övrigt anses ägaren ha 

principiell rätt att utnyttja naturen på den egna fastigheten som behagas.
28

 När ett område 

på ägarens mark skyddas särskilt så som naturreservat, kulturreservat, eller 

biotopskyddsområde, inskränker man förvisso dennes rätt att råda över området. Men i 

gengäld blir ägaren berättigad till ersättning för mera långtgående inskränkningar, numera 

25 procent förhöjning av ersättningen. Principen är dock, att han inte får någon 

kompensation om myndigheterna hindrar honom från att ändra markanvändningen genom 

att exempelvis bygga på obebyggd mark (om inte bygglov redan beviljats). Markägaren 

skall inte ersättas för att denne inte får exploatera sin mark på annat sätt än tidigare, när 

detta står i strid med viktiga samhällsintressen.
29

 Kapitel 31 i miljöbalken bygger på dessa 

principer. Då 31 kap. 2§ MB hänvisar till expropriationslagen ifråga om bestämmande av 

storleken på ersättningen innebär det att det nyligen lagstadgade påslaget på 25 procent 

även skall tillämpas i de fall som 31 kap. reglerar.  

 

Reglerna om ersättning i 31 kap. MB (som i stora delar motsvarar reglerna som fanns i 

naturvårdslagen och vattenlagen) bygger på de principer om ersättning för skada som gäller 

inom den allmänna skadeståndsrätten.
30

 Det vill säga att en ekonomiskt beräkningsbar 

skada skall ha inträffat (affektionsvärden ersätts således inte). Det skall finnas ett 

orsakssamband mellan ingreppet och skadan och sambandet skall vara adekvat, alltså 

skadan skall vara någorlunda typisk till sin art, någorlunda förutsebar och inte allt för 

avlägsen. Att affektionsvärden inte skall ersättas är som sagt en allmän skadeståndsprincip 

men med det nya påslaget på 25 procent tyder det på att ersättning enligt 

expropriationslagen har tagit ett avsteg från det traditionella skadeståndsrättsliga synsättet.  

 

 

 

                                                 
27

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2010) s. 218 
28

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2010) s. 218 
29

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2010) s. 218 
30

 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 548 
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3.2 Ersättning vid ingripande för skydd av miljön, 31 kap. MB 

 

Ersättning och inlösen på grund av vissa föreskrifter, 
förelägganden och förbud 
 
31kap. 

4§ 

 

Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i 

anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt 

försvåras, om beslutet gäller 

1. föreskrifter enligt 7 kap. 3 § om åtgärder och inskränkningar som rör 

nationalparker, 

2. föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 eller 9 § om åtgärder och inskränkningar som rör 

naturreservat och kulturreservat,  

3. en dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket som har förenats med särskilda villkor 

eller en vägran att ge en dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket, om dispensen avser 

ett biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 1,  

4. bildande av ett biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 2,  

5. föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör 

vattenskyddsområden,  

6. skydd för särskilda områden enligt 7 kap. 28 a–29 b §§, eller 

7. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket som rör viss 

verksamhet. 

En föreskrift enligt 7 kap. 3 § om begränsning av rätten till jakt efter björn, lo, varg, 

järv, älg eller örn medför inte rätt till ersättning.  

Lag (2009:1322) 

 

Paragrafen, som ändrades år 2009 särskilt i fråga om biotopskyddsområde (3 och 4p), ger 

vissa grundläggande regler om ersättning på grund av ingrepp enligt 7 kap. och 12 kap. 6§ 

MB. Formuleringen anknyter som tidigare nämnts till regeln i 2 kap. 15§ 2st. RF. De 

ingrepp som kan berättiga ersättning enligt bestämmelsen aktualiseras när myndigheter 

fattar beslut om   

 föreskrifter som meddelas för nationalpark. Här är det inte fråga om ersättning till 

någon enskild ägare då det alltid är staten som äger nationalparkerna. Föreskrifterna kan 

emellertid innebära inskränkningar för innehavare av särskild rätt, framförallt 

renskötselrätt som resulterar att de inte kan använda mark eller vattenområden som 

tidigare. Om inskränkningarna medför att renskötseln inom nationalparken avsevärt 

försvåras, kan alltså den berörda samebyn kräva ersättning.
31

(punkt 1) 

 

 åtgärder och inskränkningar beträffande natur- eller kulturreservat. Värderingen av den 

ersättning som en markägare har rätt till på grund av föreskrifter om åtgärder och 

inskränkningar som rör naturreservat ska hänföras till den dag då beslutet om 

föreskrifter vinner laga kraft.
32

(punkt 2)  

 

 

                                                 
31

 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (31 december 2009, Zeteo) kommentaren till 31 kap 4§ 
32

 Se HDs dom den 12 maj 2010 (2010 s. 255) 
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 förbud som meddelas eller om dispens nekas inom biotopskyddsområde. Den nya tredje 

punkten gäller ersättning på grund av beslut som avser biotopskyddsområden som har 

bildats genom generella föreskrifter.
33

 Bestämmelsen innebär att det inte finns en rätt 

till ersättning redan på grund av ett beslut om att meddela generella föreskrifter. Rätten 

till ersättning aktualiseras först då dispens meddelas men med särskilda villkor eller om 

dispens inom området nekas. Den fjärde punkten gäller biotopskyddsområden som 

bildas av en myndighet eller kommun genom ett beslut i det enskilda fallet, och kan 

medföra en rätt till ersättning redan vid bildandet. Om dispens senare vägras eller förses 

med villkor, finns ingen ytterligare rätt till ersättning.
34

(punkt 3 och 4) 

 

 föreskrifter som meddelas för vattenskyddsområde (punkt 5) 

 

 tillstånd som prövas för verksamhet eller åtgärd inom ett särskilt skydds- eller 

bevarandeområde (Natura 2000). Denna punkt tillades år 2001 som en följd av de nya 

reglerna om genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Ersättning 

blir aktuell först när tillstånd vägras eller förenas med särskilda villkor, se 31 kap 5§ 

1st. Observera att precis som med alla de situationer som är uppräknade i paragrafen 

krävs det att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras så om ett tillstånd till 

ett avsett projekt vägras lär inte det medföra rätt till ersättning om det innebär en 

ändring av markanvändningen. (punkt 6)  

  

 föreläggande eller förbud som meddelas enligt samrådsregeln. Myndigheten får 

förelägga det anmälningsskyldiga företaget att vidta åtgärder för att begränsa eller 

motverka skada på naturmiljön eller i sista hand förbjuda verksamheten (12 kap. 6 § 4 

st.). Om ett sådant beslut innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras, kan 

ersättning utgå. (punkt 7)    

 

Även om det i miljöbalken betonas att miljö- och naturvårdshänsyn är av allra högsta vikt 

så måste man som sagt ta hänsyn till egendomsskyddet som framträder i grundlagen. Enligt 

huvudregeln i 31 kap. 4§ MB utgår ersättning när mark tas i anspråk vilket kan ses som er 

självklarhet då ingreppet är mer omfattande än när man inskränker markägarens rådighet. 

Både markägaren och innehavare av särskild rätt (31 kap. 3§) har som sagt rätt till 

ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk. Regler om detta återfinns 

bland annat i 7 kap. 6§ MB som föreskriver att ägaren kan åläggas att tåla exempelvis 

anläggande av vägar, parkeringsplatser, raststugor, tältplatser, badplatser m.m. om det krävs 

för att tillgodose syftet med ett naturreservat.  

I dessa fall behöver man inte överväga om pågående markanvändning avsevärt försvåras 

ersättning utgår helt enkelt för intrånget. Enligt den allmänna regeln i 31 kap. 2 § MB gäller 

då som nämnts expropriationslagen (ExprL). Det blir alltså fråga om en intrångsersättning, 

som i princip skall motsvara minskningen i marknadsvärde genom beslutet.  

 

                                                 
33

 Dessa områden anges i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m 
34

 Prop. 2008/09:214 s. 135 
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3.3 När skall ersättning utgå enligt 31 kap 4§ MB 

 

Ersättningsposten avsevärt försvårande av pågående markanvändning hänvisar till ett par 

relativt oklara begrepp som kan sägas fylla två funktioner inom miljörätten. Den ena att ge 

förutsättningar för ersättningsrätt och den andra är att bestämma en gräns för hur 

långtgående krav som det allmänna får ställa i vissa fall. Ett exempel på det senare är 12 

kap. 8§ MB som ger regeringen rätt att utfärda föreskrifter om naturvårdshänsyn inom 

jordbruket. Dessa får inte gå så långt att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

Motsvarande bestämmelse i skogsvårdslagen anger gränsen för naturvårdshänsyn inom 

skogsbruket.
35

 Kopplingen mellan det två funktionerna är tydliga; föreskrifter om 

naturvårdshänsyn kan sägas vara ett slags grundläggande hänsynskrav som inte berättigar 

till ersättning (avsevärt försvårande). Om det behövs mer långt gående skydd får kraven 

vara hårdare genom att man till exempel bildar ett naturreservat med strängare föreskrifter. 

Innebär dessa föreskrifter att markanvändningen avsevärt försvåras, har markägaren rätt till 

ersättning.
36

  

 

3.4 ”Pågående markanvändning” 

 

Med ”pågående” avses först och främst laglig markanvändning, det vill säga användning 

som är tillåten enligt MB och annan lagstiftning. Här avses inte bara den användning som 

utförs just när beslutet fattas. På så vis är begreppet ”pågående markanvändning” 

dynamiskt. Om exempelvis en verksamhet eller åtgärd är tillåten enligt PBL i form av 

detaljplan, områdesbestämmelse eller bygglov men inte har påbörjats så skall 

åtgärden/verksamheten betraktas som ett led i pågående markanvändning. Kravet är dock 

att den tillåtna ändringen objektivt sett ska framstå som aktuell.
37

 Då det inte finns några 

prejudikat som klargör vad pågående markanvändning närmare innebär finns det sannolikt 

flera faktorer som kan få betydelse vid bedömning om markanvändningen är pågående eller 

ändrad. Enligt förarbetet till MB skall hänsyn tas till ”det allmännas syn på lämpliga 

bruknings- och rationaliseringsmetoder, på det sätt som denna kommer till uttryck i jord- 

och skogsbrukspolitisk lagstiftning eller på annat sätt”.
38

 Ett exempel på en normal 

rationalisering av driften kan vara att ägaren vill utnyttja moderna skogsbruksmetoder, 

avverkning i olika former, markberedning för att främja tillväxt av ny skog, plantering och 

tidigare uttalanden har tytt på att även kalavverkning i vissa fall ska betraktats som 

pågående markanvändning
39

. Försvåras detta, kan ersättningsregeln bli tillämplig.
40

   

Om en fastighetsägare beslutar sig för att plantera energiskog på ängsmark, betraktas det 

som pågående markanvändning men om planteringen istället skulle avse björkskog 

betraktas det som ändrad markanvändning.
41

 Att plantering av björkskog skall betraktas 

                                                 
35

 30§ 4 st. skogsvårdslagen.  
36

 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten s. 421 f 
37

 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 550 som hänvisar till 1972 års förarbeten (Prop. 1972:111 bil. 2 s. 334) 
38

 Prop. 1997/98:45 1 s. 550 
39

 En av förutsättningarna var då att en godtagbar återväxt kunde förväntas (prop. 1990/91:3 s. 46). Med de 

förstärkta hänsynsreglerna i MB är det dock osäkert om detta uttalande fortfarande ska anses gälla. Se 

Bengtsson m.fl. Kommentaren till 31 kap 4§ MB.  
40

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2010) s. 219 f 
41

 Se RÅ 1996 ref. 56 där regeringsrätten fann att det var mycket som talade för att en plantering av björkskog 

på tidigare åkermark inte skulle anses vara ett led i den pågående markanvändningen. 
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som ändrad markanvändning medan plantering av energiskog skall betraktas som pågående 

markanvändning då båda åtgärderna är en allvarlig olägenhet med tanke på den biologiska 

mångfalden och landskapsbilden.
 42

 Anledningen till att man gör denna skillnad motiveras 

delvis med att energiskog i EU:s jordbrukspolitik betraktas som en jordbruksgröda och att 

energiskogsodling berättigar till jordbruksstöd och delvis med att omloppstiden mellan 

skördarna har betydligt större likheter med traditionellt jordbruk än med traditionellt 

skogsbruk.
43

 

 

Vidare skall ersättning inte utgå för förluster som består i att förväntningar om ändring i 

markens användningssätt inte kan genomföras.
44

 Om en åtgärd är tillståndspliktig till 

exempel att utföra en tillståndspliktig anläggning för uppfödning av svin, bör man i så fall 

kunna utgå från att det innebär en ändring av markanvändningen.
45

 Inom skogsbruket gäller 

detta sådana avverkningar och andra skogsbruksåtgärder som kräver särskilt tillstånd, i vart 

fall om de innebär en förändring av miljön.
46

 Att marklov (ett slags tillstånd) enligt PBL 

krävs för exempelvis trädfällning eller schaktning har däremot inte betraktats som ändrad 

markanvändning, hindras detta kan fastighetsägaren därmed berättigas ersättning.
47

 

 

I förarbetet till MB konstateras att åtgärden att påbörja en husbehovstäkt av grus torde 

utgöra ändrad markanvändning. Till stöd för detta åberopades det att det är möjligt att 

införa tillståndsplikt och att marken på grund av tillståndsplikten används på helt nytt sätt 

som dessutom medför påtagliga konsekvenser för miljön. Däremot anses ett fortsatt uttag ur 

en redan öppnad täkt som pågående markanvändning, i varje fall om inte täkten utvidgas på 

ett sätt som kräver tillstånd.
48

 Mineralbrytning, som kräver koncession enligt minerallagen 

och tillstånd enligt 9 kap. MB (miljöfarlig verksamhet), utgör som Bengtsson framhåller, 

ändrad markanvändning. På samma sätt torde torvtäkt bedömas då det krävs tillstånd och 

ingreppet har stor inverkan på naturvärden och miljön.
49

 

 

3.5 ”Avsevärt försvåras” och ”berörd del av en fastighet” 

 

För att kunna avgöra om pågående markanvändning avsevärt försvåras måste man först 

bestämma omfattningen av den enhet till vilken intrånget relateras. Detta på grund av att ett 

relativt litet intrång kan, om det relateras enbart till det omedelbart berörda området, anses 

avsevärt försvåra användningen av just detta område. Om däremot samma intrång ställs i 

relation till ett större område, till exempel hela den fastighet som berörs, kan intrånget 

troligtvis inte anses vara avsevärt. Denna regel tillkom som en politisk kompromiss och 

infördes år 1987 i samband med införandet av PBL. Bestämmelsen innebär en fördel för 

markägaren i och med att även ett mindre intrång kan innebära att markanvändning på det 

                                                 
42

 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt (2010)  s. 219 f  
43

 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 553 
44

 Denna princip härstammar från år 1972 och har ett nära samband med lagstiftningen om expropriation, som 

även den bygger på principen om att förväntningsvärden inte ska ersättas se 4 kap. 3§ ExprL och prop 

1997/98:45 del 1, s. 548.  
45

 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 550 som hänvisar till prop. 1972:111 bil. 2 s. 333f 
46

 se t.ex. 16, 27 och 30 §§ skogsvårdslagen 
47

 BoU 1986/87:1 s. 145 f 
48

 Prop. 1997/98:45 del 1 s. 554 
49

 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (31 december 2009, Zeteo) kommentaren till 31 kap 4§   
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omedelbart berörda området försvåras.
50

 Enligt Bostadsutskottet skulle intrånget relateras 

till behandlingsenheten för skogsbruket eller brukningsenheten för jordbruket. Med 

behandlingsenheten avses ett skogsbestånd eller flera mindre som ska bli behandlade med 

samma åtgärd samtidigt. Med brukningsenheten avses en brukningsmässigt avgränsad del 

så som ett åkerskifte eller en äng. Fastigheten skall följaktligen styckas upp i olika delar 

och utifrån dessa delar skall en bedömning göras om huruvida ingreppet i varje enskild del 

innebär ett ”avsevärt försvårande av markanvändningen”. Detta innebär att ersättning skall 

utgå där kvalifikationsgränsen ”avsevärt försvårande” uppstår och på de delar av 

fastigheten där markanvändningen inte anses bli avsevärt försvårat utgår alltså ingen 

ersättning.
51

   

 

För att ersättning skall utgå krävs som sagt att kvalifikationsgränsen ”avsevärt försvårande” 

uppnås. Innan uttrycket ”inom berörd del av fastigheten” infördes utvecklade Högsta 

domstolen innebörden av vad som menas med avsevärt intrång i ett par fall som avsåg 

avverkningsförbud (NJA 1981 s. 351 1 och 11). Rättsfallen torde redan efter PBL:s 

tillkomst ha mist en del av sin betydelse för frågan men avgörandena är fortfarande av visst 

intresse. I de behandlade fallen fann domstolen att något bestämt procenttal inte kan 

fastställas generellt. Frågan utvecklades vid tillkomsten av PBL där Bostadsutskotten 

uttalade att 10 procent inom berörd del av fastigheten får anses vara den högsta nivå av 

intrång som i något fall skulle behöva accepteras och endast om detta representerade ett i 

pengar litet belopp. Hade den berörda delen ett högt värde, behövde fastighetsägaren tåla 

ett väsentligt mindre procenttal.
52

 Utskottet ansåg att den grundläggande principen bör vara 

att skada för en fastighetsägare genom beslut av offentliga organ skall ersättas, dock skulle 

berörda markägare och rättighetshavare vara skyldiga att tåla ett visst mått av intrång i sina 

rättigheter, när intrånget sker för att tillgodose angelägna allmänna intressen. I och med att 

dessa uttalanden togs med i motiveringen till miljöbalken utan att närmare kommenteras 

torde det innebära att bedömningen ska ske på sådant sätt. Hänsyn måste dock även tas till 

andra bestämmelser i MB som kan tänkas inverka på, visserligen inte avsevärt försvårande 

(enligt propositionen) men på den pågående användningen (lagenlig användning).
53

  

 

De regler som i synnerhet kan tänkas inverka på huruvida ersättning skall utgå eller ej är 

hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Även om verksamhetsutövare är skyldig att iaktta dessa 

regler och att en myndighet kan meddela föreläggande eller förbud för att de skall följas så 

skall detta inte betraktas som ett ingrepp i pågående markanvändning. Detta i och med att 

endast lagenlig användning av mark eller byggnad kan berättiga ersättning. Exempelvis kan 

det allmänna ingripa mot en verksamhetsutövare med restriktioner på dennes användning 

p.g.a. nya kunskaper eller nya problem har framkommit som kan orsaka skador (se t.ex. 2 

kap. 7§). I sådana situationer ska alltså inte det allmänna behöva utge ersättning då syftet 

med hänsynsreglerna är att kunna möta även nyupptäckta hot.
54

 Verksamhetsutövaren skall 

med andra ord inte ha rätt till ersättning för att denne tvingas följa gällande regler.  

 

Hänsynsreglerna aktualiseras framförallt vid verksamheter och åtgärder som inte kräver 

tillstånd enligt MB. Dessa regler har ingen specifik adressat utan riktar sig till var och en 

                                                 
50
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som avser att bedriva en verksamhet eller att utföra en åtgärd som kan tänkas ha inverkan 

på miljön. Anledningen till att hänsynsreglerna främst får betydelse vid icke 

tillståndspliktig verksamhet är att det oftast i själva tillståndet preciseras vilka miljökrav 

som ställs på verksamheten så de allmänt hållna hänsynsreglerna då inte får lika stor 

betydelse. Tillståndet ger alltså en viss trygghet men inte i all framtid, det kan av miljö- och 

säkerhetsskäl tidsbegränsas. Om ett sådant tillstånd inte får förlängas medför det inte att 

verksamhetsutövaren har rätt till ersättning då det uppenbarligen funnits goda skäl att från 

första början tidsbegränsa tillståndet.
55

 Även verksamheter som inte har tidsbegränsade 

tillstånd torde, i tillståndet, ha bestämmelser om att dessa kan återkallas och villkoren kan 

omprövas. I sådana fall ska inte heller ersättning utgå vilket beror på att tillståndet bygger 

på förutsättningen att ytterligare krav kan ställas vid ett framtida omprövningsförfarande. 

Tillståndet innehåller alltså en begränsning som innebär att det kan återkallas om det visar 

sig att verksamheten i framtiden inte borde vara tillåten för att den inte uppfyller de regler 

som finns. Tanken är att omprövningsmyndigheten ingripande sker på den grunden att 

verksamheten strider mot gällande hänsynsregler (förutsättningen är dock som sagt att 

tillståndet innehåller en bestämmelse om att sådana ingripanden får ske). I och med att 

principen är att ersättning endast utgår när markanvändningen är lagenlig innebär det att 

ersättning inte heller skall utgå i dessa fall.
56

 

 

Andra bestämmelser som kan ha betydelse när frågan om ersättning skall bestämmas är 

bland annat 31 kap. 5§ och 9§ MB.  

 

3.6 ”Ersättning i speciella fall” 31 kap. 5§ 

 

Regeln tillämpas i de fall som nämns i 31 kap. 4 § p. 1–5. Det vill säga vid föreskrifter 

rörande nationalparker, natur- och kulturreservat, biotopskyddsområden, 

vattenskyddsområden samt särskilda skydds- och bevarandeområden. Regeln är endast 

tillämplig när att föreskrifterna innebär att markägaren måste ansöka om tillstånd för att 

vidta vissa åtgärder inom det skyddade området. Om det bara finns möjlighet att ge dispens 

är det inte 31 kap. 5§ utan 4§ som skall tillämpas vilket innebär att ersättning genast skall 

betalas. Denna paragraf kan sägas samlar upp vissa fall som faller utanför 31 kap. 4§. 

Sådana situationer kan vara när föreskrifter för ett skyddat område innebär att det är 

förbjudet att vidta vissa åtgärder utan tillstånd. Ersättning utgår då inte redan på grund av 

beslutet om föreskrifterna utan först och en ansökan om tillstånd vägras eller förses med 

villkor som begränsar rådigheten över fastigheten. Så om en markägare får ett avslag på en 

tillståndsansökan kan alltså ersättning aktualiseras, som då bestäms enligt reglerna i 31 kap. 

4§. Att ersättning skall utgå först vid avslag eller vid villkor som begränsar rådigheten 

innebär inte att markägaren inte kan kompenseras redan för den förlust han lidit genom 

föreskrifterna hindrats i pågående markanvändning. En ganska självklar förutsättning är att 

upprepade avslag på en begäran av tillstånd inte medför att ytterligare ersättning utgår, även 

om den andra ansökningen görs av en ny ägare till fastigheten.
57
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Det andra stycket i 31 kap. 5§ MB reglerar ersättningsskyldighet vid intermistiska förbud 

enligt 7 kap. 24§ MB. Sådana beslut innebär också att vissa åtgärder bara får vidtas efter 

tillstånd, vilket innebär att frågan om ersättning aktualiseras först vid ett avslag på en 

tillståndsansökan. Vägras tillstånd tillämpas även här 31 kap. 4 § MB men ersättningen 

betalas i detta fall med ett visst årligt belopp (se 31 kap. 31§ MB). 

 

3.7 ”Ackumulerad skada” 31 kap. 9§ 

 

Paragrafen innehåller den s.k. ackumuleringsregeln som påverkar tillämpningen av reglerna 

om kvalifikationsgräns enligt 31 kap. 4§ och 8§. Regeln innebär att man vid ersättningens 

bestämmande även ska ta hänsyn till andra beslut inom en tioårsperiod som begränsat 

markanvändningen. Därmed ska myndigheter inte kunna begränsa markanvändningen på en 

fastighet (eller del av fastighet) genom skilda restriktioner, enligt olika lagar för att 

fastighetsägaren på så vis skulle tvingas acceptera ett större intrång än om skadan bedömts i 

ett sammanhang.
58

 En förutsättning för att ackumuleringsregeln skall bli tillämplig är att de 

skador som uppstår genom skilda regleringar berör samma del av en fastighet. Att 

regleringarna skall beröra samma del av fastighet gäller även vid eventuell inlösen av hela 

fastigheten enligt 31 kap. 8§ MB.  

Regeln gäller bara i den mån ersättning inte tidigare utgått för de olika beslut som rör 

fastigheten. I vissa fall har inte ens den ackumulerade skadan nått upp till 

kvalifikationsnivån och grundar därför ingen ersättning alls, men i andra fall kan tidigare 

beslut inverka där visserligen kompensation har utgått men avräkning skett enligt numera 

upphävda 31 kap. 6 §. 

Inskränkningar som bara grundas på de generella hänsynsreglerna i 2 kap. MB nämns inte i 

paragrafen. I motiven till miljöbalken framgår det att beslut som går ut på att reglerna i 2 

kap. skall följas måste en markägare finna sig utan att få ersättning. Ersättning aktualiseras 

vare sig vid själva beslutet eller vid en senare ackumulation.
59

 Detsamma skall även gälla 

föreskrifter rörande naturvårdshänsyn i jordbruket som meddelas med stöd av 12 kap. 8 § 

MB. Dessa inskränkningar utgör i sig ingen rätt till ersättning och lär inte heller beaktas vid 

tillämpning av ackumuleringsregeln.
60

 

3.8 Övriga bestämmelser av intresse 

Om det i något fall skulle uppstå ”synnerliga olägenheter” vid pågående markanvändning 

av fastigheten på grund av ett reservatbeslut eller annat beslut om områdesskydd har 

fastighetsägaren rätt att få fastigheten inlöst istället för att erhålla ersättning för intrånget 

(se 31 kap. 8§ MB). Detta är en traditionell princip som återkommer på flera ställen inom 

fastighetsrätten.
61
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 Prop. 1997/98:45 del 2 s. 323 f 
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 Jmf prop. 1997/98:45 del 1 s. 551 f., prop. 1997/98:45 del 2 s. 152 f (avseende miljöhänsyn i jordbruket) 

och Bengtsson m.fl. Miljöbalken (31 december 2009, Zeteo). Kommentaren till 31 kap. 9§   
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Tidigare förekom en särskild begränsning av markägarens ersättningsrätt. Enligt den 

numera upphävda regeln i 31 kap. 6§ skulle ersättningen reduceras med det belopp som 

motsvarade den skada och olägenhet som fastighetsägaren får tåla utan ersättning- en typ av 

självrisk. Denna regel har alltså tagits bort vilket innebär att vi återgått till det rättsläge som 

gällde innan miljöbalken trädde ikraft; hela skadan (eller rättare sagt 125 procent av 

skadan) skall betalas så snart kvalifikationsgränsen ”pågående markanvändning avsevärt 

försvåras” har uppnåtts. 

 

4. Har rätten till ersättning för fastighetsägaren ändrats? 
 

I det föregående har det redogjorts för vilka ersättningsmöjligheter en fastighetsägare har 

när det allmänna ingriper för att skydda miljön. Egendomsskyddet framgår som sagt i 

grundlagen och i 31 kap. MB anges de ersättningar en fastighetsägare är berättigade till när 

myndigheter begränsar dennes förfogande över fastigheten. Det räcker dock inte med att 

redogöra vilka slags ingrepp som berättigar till ersättning och vilka förutsättningar som 

måste uppfyllas för att ersättning överhuvudtaget skall utgå. För att bilda sig en uppfattning 

hur det rättsliga regelverket för egendomsskydd ser ut är det viktigt att även undersöka hur 

ersättningen bestäms. Detta på grund av att skydd av miljö i mångt och mycket är en 

kostnadsfråga och ur fastighetsägarens synvinkel är det relevant inte bara vad för slags 

ingrepp som ersätts utan hur ersättningen bestäms vilket som sagt framgår i 

expropriationslagen.  

 

4.1 Ersättningens bestämmande 

 

Här skall i korthet beskrivas expropriationslagens ersättningssystem med utgångspunkt på 

ersättning enligt MB. För djupare förståelse och mera utförlig beskrivning av 

expropriationslagstiftningen hänvisas förslagsvis till Expropriationslagen: en kommentar av 

Dahlsjö, Hermansson och Sjödin.
62

 

Ersättningsreglerna finns i 4 kap. ExprL och är uppdelad på tre poster; löseskilling, 

intrångsersättning och annan ersättning.  

Reglerna om löseskilling blir tillämpliga vid inlösen av en hel fastighet och ersättning skall 

som huvudregel motsvara fastighetens marknadsvärde. Intrångsersättning utgår när en del 

av en fastighet exproprieras och ersättningen ska motsvara den minskning av fastighetens 

värde som uppkommer genom expropriationen. Annan ersättning kan utgå om den 

exproprierade lider andra ekonomiska skador än de som ersätts genom löseskilling eller 

intrångsersättning. En sådan skada kan exempelvis vara om den exproprierade går miste om 

en förväntad inkomst i form av att en av fastighetsägaren driven rörelse måste läggas ner 

eller kostnader som uppstår på grund av flyttning till annan fastighet.
63
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Även om huvudregeln är att ersättning skall utgå för fastighetens marknadsvärde eller 

motsvara den minskning av fastighetens värde så finns det regler i ExprL som utgör vissa 

undantag från detta.  Beloppet kan sänkas om de väntade expropriationsföretaget har ökat 

marknadsvärdet och likaså kan ersättningen höjas om företaget har minskat fastighetens 

marknadsvärde på grund av exempelvis sin störande verkan. Detta gäller dock bara om 

inverkan verkligen haft någon betydelse och om ändringen av beloppet kan anses vara 

skäligt »med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av 

likartad inverkan under jämförliga förhållanden» (4 kap. 2§ 1st. ExprL). Bestämmelsen 

påminner om 32 kap. 1 § 3 st. MB och tillämpas på liknande sätt vid miljöstörningar. Den 

blir aktuell bl.a. vid inlösen enligt 31 kap. 8 och 17 §§.
64

När det gäller ersättning till 

fastighetsägaren på grund av rådighetsinskränkningar enligt miljöbalken är det 

expropriationslagens regler om expropriation av nyttjanderätt och servitut som skall 

tillämpas. Om fastighetsägaren exempelvis inte får bruka skogen på ett rationellt sätt på 

grund av ett förordnande om naturreservat så skall intrångsersättning utgå på samma vis 

som om en del av fastigheten exproprieras.
65

 Även om det skulle vara så att hela fastigheten 

berörs av beslutet så ska ersättningen utgå i form av intrångsersättning och alltså inte 

löseskilling som utgår vid inlösen av hel fastighet. Precis som med ersättning när mark tas i 

anspråk så utgår man från marknadsvärdet, med de restriktioner som finns beträffande 

eventuella värdestegringar eller sänkningar, när ersättning för rådighetsinskränkningar skall 

utgå (4 kap. 2§ 2st. ExprL). Om exempelvis ett beslut om naturreservat medfört att värdet 

på sommarstugor på fastigheten stigit då fastigheten, på grund av reservatföreskrifterna, 

blivit mer attraktiv, reduceras det marknadsvärde som man utgår från. Dock gäller det bara 

om inte fördelen framstår som orts- eller allmänvanlig – värdestigningen kanske inte har 

med själva expropriationen att göra utan alla fastigheter i närheten stiger eventuellt i värde 

på liknande vis.
66

  

Som nämndes i det föregående har ändringarna i ersättningsreglerna i expropriationslagen 

medfört att fastighetsägaren skall ha ersättning inte bara för marknadsvärdet eller den 

minskning av fastighetens värde som följer av ett beslut utan ett schablonmässigt påslag på 

25 procent på marknadsvärdet skall dessutom utgå (4 kap. 1§ 2st. ExprL). Syftet med denna 

ändring var att regeringen ville stärka fastighetsägarens ställning i ersättningshänseende. 

Det 25 procentiga påslaget, ska enligt regeringens resonemang, agera som plåster på såren 

för de konsekvenser som en expropriation har för fastighetsägaren. På så sätt ska 

ersättningen bättre motsvara vad fastighetsägaren skulle begära vid en frivillig försäljning 

så att fastighetens individuella värde för fastighetsägaren ersätts.
67

 Dock medför ändringen 

att även 125 procent skall utgå vid rådighetsinskränkningar, vilket kan anses 

anmärkningsvärt i och med att fastighetsägaren fortfarande har besittning till fastigheten 

och då inskränkningarna faktiskt sker för att tillgodose angelägna allmänna intressen.  

I och med denna ändring görs ingen skillnad mellan ersättning vid rådighetsinskränkningar 

och expropriation; 125 procent av marknadsvärdet skall utgå i båda fallen. Så den 

distinktion lagstiftaren önskade betona i grundlagen att ”full” ersättning skall utgå när mark 

tas i anspråk och att endast ”ersättning” skall utgå vid rådighetsinskränkningar synes inte ha 

någon effekt på reglerna som återfinns i vanlig lag.  

                                                 
64
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4.2 Är ersättning enligt 31 kap fortfarande grundlagsskyddat?  

 

Syftet med ändringen i 2 kap. 15§ RF var som sagt inte att det grundlagsstadgade skyddet 

som fastighetsägare sedan en längre tid varit berättigad till vid ingrepp för skydd av miljön 

skulle försvinna. Men med det nya tredje stycket som stadgar att vid inskränkningar av 

mark eller byggnad som sker av miljöskyddsskäl gäller vad som sägs i lag medför en del 

osäkerheter. Osäkerheterna består i hur man skall tolka ”miljöskyddsskäl”. I SvJT 2010 s. 

726 belyser Bertil Bengtsson just den frågan. I artikeln konstaterar han att ett beslut om att 

till exempel upprätta ett naturreservat för att skydda värdefulla biotoper eller naturområden 

är ett ingrepp som vidtas av just miljöskyddsskäl. Detta innebär då, om man följer 

ordalydelsen, att rätten till ersättning vid ingrepp enligt 31 kap. inte längre är 

grundlagssäkrat.
68

 Detta leder oundvikligt tillbaka till frågan om hur en grundlagsregel skall 

tolkas, vilken tycks vara ett återkommande problem. Vid ändringen av 2 kap. 18§ RF år 

1994 medförde, som tidigare nämnts i 2.1, en tolkning enligt ordalydelsen att alla slags 

inskränkningar berättigade ersättning. I förarbetet till MB försökte lagstiftaren sig på att 

reda ut detta, tydligt är dock att det inte finns ett enhetligt sätt att angripa frågan på.   

Frågan om tolkning av grundlagen började redan år 1809 då Sveriges moderna historia 

började med förlusten av Finland och antagandet av en ny regeringsform. Utgångspunkten 

var då att grundlagarna skulle tillämpas efter sin ordalydelse vilket verkar vara en allmän 

uppfattning att så skall ske än idag. Detta har bland annat inneburit att det som inte 

uttryckligen förbjudits har ansetts tillåtet. Även om utgångspunkten har varit ordalydelsen 

så är det i princip oundvikligt att tolka lagtexten i och med att reglerna sällan eller aldrig är 

uttömmande. Beroende på hur detaljerad lagtexten är finns det då mer eller mindre 

utrymme för tolkning; ju mer detaljerad lagtext, desto snävare tolkningsutrymme. På vissa 

områden i RF har statsmakterna stadgat att de önskar handlingsfrihet utan 

grundlagsbundenhet, vilket torde leda till att det i dessa frågor knappast finns något större 

utrymme för tolkning om ens en sådan fråga överhuvudtaget skulle komma upp till 

prövning. Bull och Strezel skriver i Regeringsformen, En kommentar att dessa anledningar 

och det faktum att det som inom samhällsvetenskaplig forskning konstaterats; att om en 

grundlag är svår att ändra och sällan ändras, brukar den tolkas och tillämpas mera fritt, 

medan en grundlag som är lätt att ändra och ofta ändras brukar tolkas mera snävt. Även om 

utgångspunkten sedan år 1809 har varit ordalydelsen så tycks en, långt ifrån helt obetydlig, 

tyngd läggas vid förarbeten då det finns rättsfall som grundat sina domslut på 

förarbetsuttalanden då det var dessa uttalanden som åsidosattes och inte själva 

grundlagstexten.
69

 Detsamma gäller MÖD:s yttrande i mål (M 9434-06) som refererades i 

det föregående där de uttalade att ersättning inte torde utgå då avslaget grundades på starka 

miljöskyddsskäl, vilket framgick, som sagt, inte av lagtexten utan i diverse förarbeten och 

den juridiska litteraturen. 

I och med att frågan är hur grundlagsregeln i 2 kap. 15§ 3st. RF skall tolkas eller rättare 

sagt; är rätten till ersättning vid ingripande av miljöskyddsskäl enligt 31 kap. MB 

fortfarande grundlagsskyddat, kan det vara av intresse att undersöka de ställningstaganden 

som gjordes när 2 kap. 18§ RF var oförenlig med vanlig lag. I propositionen till MB 
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diskuterade regeringen kring olika tolkningsmetoder som resulterade i lite olika resultat 

beroende på vilket sätt man valde att tolka bestämmelsen i grundlagen.
70

 

Inledningsvis redogör regeringen för en hävdvunnen tolkningsprincip som innebär att om 

en lagtext och dess motiv är oförenliga med varandra, så är det lagtexten som gäller. Med 

andra ord får man inte lagstifta genom motiv, även om motivuttalanden kan få betydelse 

vid tolkningen av en lagtext som är mångtydig eller oklar till sin innebörd. Därmed ska 

lagstiftaren kunna ge vägledning för tillämpningen genom motivuttalanden. Principen har 

dock varit att motivuttalanden som sagt bara skall beaktas om det finns stöd i lagtexten.  

Regeringen uttalar, efter att kortfattat redogjort för de olika ståndpunkter som förts fram i 

den juridiska diskussionen (dvs. de som förespråkar en tolkning enligt ordalydelsen och de 

som hävdar att lagtexten skall tolkas i ljuset av motiven), att ”även om det alltså är svårt att 

urskilja några särskilda principer för tolkning av grundlag så talar legalitetsskäl för en strikt 

grundlagstolkning”. Men de påpekar även att det torde finnas utrymme för en mindre strikt 

tolkning när det gäller rättighetsreglerna i 2 kap. RF. Detta på grund av att reglernas 

lydelser ofta är ett resultat av politiska kompromisser vilket kan leda till svårtolkade 

grundlagsstadganden, varför det kan finnas en särskild anledning till att beakta motiven.
71

 

Regeringen konstaterar sedan att ordalydelsen av 2 kap. 18§ 2st. RF inte kan anses vara 

”mångtydig eller oklar”. Vilket skulle innebära att om man valde att tolka huvudregeln 

strikt (vid oförenligheter mellan lagtext och motiv är lagtexten den gällande) så skulle en 

sådan tolkning medföra att grundlagsstadgandet skall tillämpas enligt sin ordalydelse. Dock 

understryker regeringen att lagtolkningsprinciper inte får leda till helt orimliga resultat. De 

menar på att en ren bokstavstolkning inte bör tillämpas om slutsatserna framstås som 

stötande eller om de kan få orimliga praktiska eller rättsliga konsekvenser.  

Efter detta fastställs det som tidigare redogjorts för; att ersättning inte skall utgå om 

ingripanden sker för att den pågående användningen av marken var olovlig eller olaglig när 

den påbörjades, ingripanden av miljöskyddsskäl skall inte heller berättiga ersättning, inte 

omprövning av tidsbegränsat tillstånd med flera. 

Regeringens ställningstagande; att grundlagen bör tolkas ur ett ”vidare perspektiv där 

ändamålssynpunkter ges möjlighet att inverka vid lagtolkningen”
72

 (med andra ord 

motivuttalanden och inte ordalydelsen) tycks grundas på bland annat konsekvenserna av att 

tillämpa grundlagen enligt sin ordalydelse skulle uppfattas som stötande och inte stå i 

samklang med hur rättsläget tidigare sett ut och hur man ville att rättsläget skulle se ut. De 

tycks även hävda att eftersom ingen entydig tolkningsprincip kunde fastställas skulle det 

inte heller vara möjligt att fullt ut hävda en bokstavstolkning.
73

      

Med beaktade av de åsikter och principer för grundlagstolkning som förts fram kvarstår 

frågan om ersättning enligt 31 kap. MB fortfarande är grundlagsskyddat. Även om det inte 

tycks finnas något enhetligt sätt att tolka grundlagsbestämmelser på, kan några slutsatser 

dras utifrån återkommande resonemang som tycks ha särskilt stor vikt. Först och främst kan 

det fastslås att det rättsläge som uppstod när ordalagen i grundlagen skulle förbises och 
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företräde skulle ges åt motivuttalanden och regler i lagar med lägre dignitet var 

exceptionellt och ”lösningen” på problemet (att bortse från ordalydelsen) torde inte kunna 

läggas någon vikt vid. Situationen var som sagt ytterst ovanlig och kommer 

förhoppningsvis inte uppkomma igen. Huvudprincipen synes således fortfarande vara att 

grundlagarna skall tolkas enligt ordalagen, även om denna princip inte längre återfinns i RF 

(tolkningen får dock inte leda till orimliga konsekvenser). Rättigheter som tillförsäkras den 

enskilde skall tolkas till dennes fördel. Och slutligen är det godtagbart om inte en 

förutsättning att vissa grundlagsbestämmelser skall tolkas med hjälp av motiven, kravet är 

dock att det finns stöd för tolkningsresultatet i själva lagtexten.  

Om dessa principer tillämpas på 2 kap. 15§ 3st. RF skulle en tolkning enligt ordalagen leda 

till att ersättningsposterna i det 31 kap. MB inte längre är grundlagsskyddade. I punkterna 

1-5 i 31 kap. 4§ MB står det klart och tydligt att det är frågan om ”skydd” och samtliga 

punkter (1-7) hänvisar som sagt till bestämmelser vilka är ämnade att skydda miljön. 7 kap. 

MB har titeln ”Skydd av områden”, 12 kap. 6§ 4st. har med uttryck som ”skada på natur 

miljö” och ”skyddet av naturmiljön”. Om en enskild grundar sin talan på att denne har rätt 

till ersättning i och med att det allmänna har inskränkt markägarens förfogande över 

fastigheten, genom att klassa dennes mark som naturreservat och föreskrifterna innebar att 

den pågående markanvändningen avsevärt försvåras, genom att hänvisa till 2 kap. 15§ 2st. 

RF skulle det nya tredje stycket medföra att ersättning inte skulle utgå enligt grundlagen. 

Anledningen till att ersättning inte skulle utgå vid ett åberopande av endast grundlagen 

beror på 2 kap. 15§ 3st som stadgar att inskränkningar av miljöskyddsskäl gäller ”vad som 

följer av lag i fråga om ersättning”. Nu verkar det emellertid som att rättighetsgrundade 

grundlagsregler, 1., skall tolkas till den enskildes fördel och 2., motiven skall agera 

vägledande om regeln är otydlig eller oklar och ”miljöskyddsskäl” kan anses lämna 

utrymme för tolkning. I motiven till ändringen av 2 kap. 18§ RF framgår det tydligt att 

ersättning vid upprättande av naturreservat eller liknande fortfarande skall vara skyddade 

enligt 2st. som i stort överensstämmer med 2st. i 2 kap. 15§ RF. Om tillämparen skulle 

följa denna linje i sin tolkning skulle det medföra att ersättning enligt 31 kap. MB 

fortfarande är grundlagsskyddat. Med tanke på vad som anfördes angående 

grundlagstolkning av Lagrådet, Bengtsson, Bull och Strezel, regeringen m.fl. är det mest 

sannolikt att den senare tolkningsmetoden skulle tillämpas.    

Sammanfattningsvis är det troligast att bestämmelserna i 31 kap. MB fortfarande är 

grundlagsskyddade; vid tillämpning skulle domstolarna alltså tolka 3st. i RF 2 kap. 15§ 

med beaktande av motiven och den allmänna principen om att rättigheter som återfinns i 

grundlagarna skall tolkas till den enskildes fördel.  

 

5. Avslutande diskussion 
 

Som framgått av denna redogörelse har fastighetsägaren rätt till intrångsersättning när den 

pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Bedömningen om så är fallet är långt ifrån 

okomplicerad men ledstjärnan tycks vara att normal rationalisering av driften skall 

betraktas som pågående markanvändning och ny användning som ändrad markanvändning. 

Även om en verksamhet eller åtgärd ska ses som pågående markanvändning får markägare 

tåla ett visst, mindre intrång utan ersättning. Kvalifikationsgränsen överskrids när 
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”pågående markanvändningen inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras” 

(kursiverat här). Ingreppet skall alltså ställas i relation till den berörda delen och inte hela 

fastigheten som sådan, vilket innebär en fördel för fastighetsägaren. Dock uttalas det i 

motiven till miljöbalken att den pågående markanvändningen måste vara lagenlig vilket 

innebär att det allmänna kan ingripa med stöd av 2 kap. MB för att begränsa 

markanvändningen utan att ersättning skall aktualiseras. På grund av detta kan man 

föranledas att tro att myndigheter kan skydda miljön på ett ganska långtgående sätt innan 

ersättning skall utgå. Men i och med att ”den lagenliga användningen” är kopplat till 

”pågående markanvändning” och inte ”avsevärt försvåras” kvarstår det faktum att även om 

de ingripanden som vidtas grundar sig på att de allmänna hänsynsreglerna inte efterlevs kan 

ersättning alltså utgå, nämligen om begränsningarna innebär att markanvändningen 

avsevärt försvåras - vilket alltså inte är en särskilt hög gräns.  

 

Bortsett från detta, som alltså varit gällande sedan miljöbalkens ikraftträdande, är det 

otvetydigt att egendomsskyddet stärkts på senare tid. Även om man fick bukt med den 

problematiska situationen som 2 kap. 18§ 2st. RF medförde, genom att undanta 

”miljöskyddsskäl”, så finns det tendenser som visar på att egendomsskyddet kommer att 

stärkas ytterligare. Det är intressant att den politiska ambitionen har förflyttas från att 

”ansvaret skall delas av alla”
74

 till ett stärkt egendomsskydd och dessutom en planerad 

utredning som skall undersöka om det inte i fler fall än de som medges i dag ska ges rätt till 

ersättning. I grundlagsutredningen uttalades det ”att det finns situationer där det inte 

framstår som rimligt att den enskilde ensam får bära hela den ekonomiska bördan vid 

rådighetsinskränkningar som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl.”
75

 

Grundlagsutredningen fann dock att en undersökning av vilka typer av situationer som kan 

motivera ersättning inte skulle genomföras inom ramen av en grundlagsändring utan de 

föreslog i stället att en annan utredning borde ges i uppdrag att närmare överväga frågan. 

Även om grundlagsutredningen ansåg att undersökningen borde vidtas av någon annan så 

lämnade de förslag på vilka slags situationer som kan komma att medföra rätt till ersättning 

som inte medges idag.
76

 De mest anmärkningsvärda situationer som föreslås är när ett 

tillfälligt tillstånd får avslag vid ansökan om förlängning och verksamheters tillstånd som 

kan omprövas och återkallas. Att ersättning skall kunna utgå i dessa situationer kan inte 

annat än anses vara häpnadsväckande i och med att tillstånden till att få bedriva 

verksamheterna de facto innehåller reservationer för att på något sätt kunna hantera 

eventuella framtida risker verksamheterna kan ge upphov till och har således inkorporerats 

av angelägna allmänna intressen. Dessutom finns vetskapen hos verksamhetsutövaren i och 

med att tillståndet grundar sig i dessa begränsningar.  

 

Grundlagsutredningens argument för att det i vissa situationer kan anses vara oskäligt att en 

verksamhetsutövares tillstånd återkallas är när 1. denne har gjort stora investeringar i 

verksamheten och 2. utövaren är utan skuld samt 3. det inte framstår som rimligt att den 

enskilde själv ska bära hela den ekonomiska bördan som ingreppet orsakar. Dessa argument 

kan i och för sig anses vara godtagbara, speciellt ur verksamhetsutövarens perspektiv. 

Innehavet av egendom innebär en ekonomisk trygghet så ersättning är rimligt om ägarens 

investeringar inte får förverkligas på grund av det allmännas ingripanden. Ur miljösynpunkt 
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kan emellertid principen ifrågasättas i och med att skydd av alla slags miljövärden då kostar 

pengar. I motiven till MB uttalades som sagt att ”ansvaret skall delas av alla”, frågan är om 

så är fallet med det rättsliga regelverk vi har idag. Påslaget i expropriationslagen tyder i alla 

fall inte på det; att fastighetsägaren skall ha rätt till 125 procent av marknadsvärdet när 

fastigheten exproprieras av miljöskyddsskäl är svårt att hänföra till ett delat ansvar då 

fastighetsägaren i själva verket tjänar på expropriationen. I portalparagrafen till miljöbalken 

stadgas bland annat att ”naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 

och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl” detta innebär att vi 

alla har ett ansvar att vårda och skydda miljön. Även om paragrafen inte är rättsligt 

bindande ger den uttryck för de mål och ambitioner MB eftersträvar, övriga bestämmelser i 

balken skall således tolkas i ljuset av 1 kap 1§ MB. Det går därför att ifrågasätta huruvida 

den ekonomiska förtjänsten markägare gör när naturskyddsåtgärder vidtas går i linje med 

det gemensamma ansvar vi har för att tillgodose att värdefulla natur- och kulturmiljöer 

skyddas och vårdas. Även om det nu skulle vara så att ersättningen till fastighetsägaren inte 

riktigt överensstämmer med miljörättens övergripande principer är det största problemet 

med ett stärkt egendomsskydd och eventuella utökningar av ersättningsgillaingripanden att 

miljöskyddsfrågor blir en kostnadsfråga. Faktum kvarstår att miljöskadan i många fall är 

värre när naturvärden skadas fysiskt, såsom när en skog med rika naturvärden kalavverkas 

jämfört med om utsläpp av föroreningar når samma skog. I det första fallet har markägaren 

rätt till ersättning om miljökrav hindrar åtgärden. I och med att markägare numera har rätt 

till 125 procents ersättning vid ingripanden innebär det som tidigare nämnts i avsnittet om 

expropriation att ersättning inte lägre bestäms enligt skadeståndsrättsliga grundprinciper. 

En oundviklig fråga som uppkommer är skäligheten i att markägaren vars markanvändning 

begränsas av miljöskyddsskäl skall ha högre ersättning än en fastighetsägare vars fastighet 

har skadats av en närliggande verksamhets utsläpp. Ett annat problem som kan tänkas 

uppkomma är att en fastighetsägare kan hota myndigheter med att avverka värdefulla 

skogsmarker för att på så vis tjäna pengar då myndigheten tvingas upprätta ett 

områdesskydd på dennes mark. Detta förutsätter dessutom att berörda myndigheter har 

tillräckligt med medel för att kunna bekosta de nödvändiga skydd som behövs för att bevara 

viktiga naturvärden.  En skrämmande tanke är att det allmänna inte ska kunna upprätta de 

skydd som behövs för att bevara miljön på grund av de kostnader skyddet medför- numera 

125 procent och inget toleransavdrag.    
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