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Sammanfattning

Markanvändning är av samhälleligt intresse och motiveras med argument innehållande 
samhällsnyttiga teser. Detta är i grunden är ett krav på effektivitet, d.v.s. att marken skall 
användas till det ändamål som svarar bäst mot den beskaffenhet marken har i syfte att 
generera den bästa nyttan (lönsamheten). För att samhället ska kunna genomföra önskvärda 
förändringar i markanvändningen kan fastigheter och rättigheter förvärvas med tvång. När 
sådana förvärv önskas genomföras, skyddas den enskilda markägaren mot för långt 
ingripande åtgärder genom tvingande intresseavvägningar i lagstiftningen. Uppsatsen 
behandlar frågan om en enskilds nytta av att exploatera kan bli stark nog att dennes intresse 
överväger den legala möjligheten att skydda naturvärden.
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1. Inledning

År 1994 skedde en grundlagsändring samtidigt som europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna SFS 1994:1219 (EKMR) 
införlivades i svensk lag. Detta fick till följd att egendomsskyddet stärktes samtidigt som 
markägarsidan hänvisade till Europakonventionen i mål rörande bl.a. områdesskydd m.fl.1. 
Detta berodde på att lagregeln ansågs strida mot Europadomstolens tolkning av konventionen.

Utvecklingen fick till följd ett antal domar i Regeringsrätten där den s.k.
proportionalitetsprincipen anförts vilken framträder i Europadomstolens praxis2. Denna 
proportionalitetsprincip menade Regeringsrätten handlade om en materiell avvägning3 som
innebar att inskränkningen kräver att det föreligger en rimlig balans mellan vad det allmänna 
vinner och den enskilda förlorar på ingreppet4. Denna utveckling ansågs bland 
rättsvetenskapsmännen inte ligga i linje med naturvårdslagstiftningens syfte vilket 
förespråkade en mer instrumentell avvägning5 ”man inte ska skjuta sparvar med kanon6” 

Diskussionen tog fart genom S.Westerlunds artikel om proportionalitetsprincipen i 
Miljörättslig tidskrift 1996:2. Artikeln har följts upp av G.Michanek och B.Bengtsson genom
artiklar som Markägare - med rätt att döda? 1995:2 och Mera om egendomsskyddet 1995:3.

Vid införandet av Miljöbalken SFS 1998:808 (MB) har lagstiftaren fört in
proportionalitetsprincipen i MB vilket uttrycks i MB 7:25 och MB 7:26. Vad som nu är frågan 
är hur utvecklingen av proportionalitetsprincipen ser ut? Är det en materiell eller 
instrumentell avvägning som skall göras eller är det en viktning av dem båda? Kan ett fullgott 
skydd för naturvärdena existera ifall en materiell avvägning alltid måste göras? Vidare 
kommer uppsatsen att behandla frågan ifall en enskilds nytta av att exploatera kan bli stark 
nog att intresset överväger den legala möjligheten att skydda naturvärdena.

Tillvägagångssättet sker genom att behandla förekomsten av legala villkor avseende 
väsentlighet, lönsamhet och utformning av ändamålet med tvångsförvärvet i 
Expropriationslagen SFS 1972:719 (ExprL), Plan och bygglag SFS 1987:10 (PBL) och MB. I 
det undersökande momentet analyseras domskäl från Miljööverdomstolen och 
Regeringsrätten avseende mål om införande av, och dispens från naturreservat, biotopskydd, 
strandskydd samt tillståndsprövning avseende vattenverksamhet. 

Undersökningen visar att strukturen på lagstiftningen är avgörande för att ett verkningsfullt
områdesskydd ska ha räckvidd. Vidare visar undersökningen att det sätt lagstiftaren nu valt att 
strukturera lagstiftningen på medfört ett verkningsfullt områdesskydd som tillämpas restriktivt 
och konsekvent. Undersökningen visar även på att en enskilds nytta av att exploatera kan bli 
stark nog att intresset överväger den legala möjligheten att skydda naturvärdena. Denna 
möjlighet uppstår när lagstiftningstekniken medför en intresseavvägning som grundar sig på 
ekonomiska viktnormer, vilket till stor del förekommer i marklagstiftningen.

                                               
1 RÅ 1996 ref 40, ref 44, ref 22 ref 56
2 Westerlund, S, Miljörättslig tidskrift 1996:2 sid 17, se vidare Danelius, Svensk juristtidning 1991,s.329-333, 
1994,s.381-383, 1995,s.534-535 och 1996,s.75
3 Westerlund, S, Miljörättslig tidskrift 1996:2 sid 30 och sid 36
4 Se även Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt sid 183
5 Westerlund, S, Miljörättslig tidskrift 1996:2 sid 35
6 Halvar G F Sundberg
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1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att 

- undersöka skillnader och likheter i avvägningsreglerna vid tvångsförvärv av mark och 
rättigheter i speciallagstiftningen och grundlagen.

- utreda hur lagstiftningen bör vara strukturerad för att utgöra ett verkningsfullt skydd 
för naturvärden.

- identifiera situationer där en enskilds nytta av att exploatera kan bli så stark att 
intresset överväger den legala möjligheten att skydda naturvärdena.

1.2 Avgränsning
Jag har valt att avgränsa mig till avvägningsreglerna i Regeringsformen SFS 1974:152 (RF) 
2:18, ExprL, PBL och MB. I undersökningen har avgränsningen gjorts till 
Miljööverdomstolen och Regeringsrättens domar och domsskäl, där MB tillämpats. Vid 
undersökningen av det enskilda avgörandet har jag avgränsat mig till domstolens resonemang 
i domskälet.

1.3 Metod
Jag har i mitt arbete utgått ifrån lagstiftningen, förarbeten och doktrin. Förfarandet är vidare 
uppbyggd med bakgrund av Staffan Westerlunds resonemang avseende 
proportionalitetsprincipen i Miljörättslig tidskrift 1996:2
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2. Markåtkomst och egendomsskydd

I den svenska fastighetsrätten finns möjligheter för det allmänna att tvångsvis överta ägandet 
eller nyttjandet av mark i syfte att tillgodose ett allmänt intresse. Dessa möjligheter finns 
uttryckt i speciallagstiftningen som i grunden vilar på regeringsformen och 
Europakonvetionen. Syftet med lagreglerna är att möjliggöra en förändring i 
markanvändningen utan att behöva ha befintliga ägares och rättighetsinnehavares 
godkännande. Detta skapar förutsättningar för, ur allmänt perspektiv, en rationell 
markanvändning, där intresset från den enskilda markägaren ofta inte överrensstämmer med 
den förändrade markanvändningen. Exempel på markanvändningen som tvångsvis kan 
genomföras genom speciallagstiftningen är införandet av områdesskydd enligt MB, 
upprättandet av detaljplan enligt PBL.

Fastighetsägarens monopolställning, dvs. ägarens eller rättighetsinnehavarens rätt till en viss
belägen mark skapar en särställning t.ex. vid förhandlingar om införandet av ett 
områdesskydd eller framdragande av en väg. Vi kan inte välja en annan plats vid t.ex.
införandet av ett biotopskydd eftersom den skyddsvärda biotopen och belägenheten är 
densamma. Att dra fram en väg förutsätter att vägsträckningen på de olika fastigheterna 
ansluter varandra för att vägen ska uppfylla sitt syfte. Denna särställning medför att utan 
tvångsmöjligheter till att ta mark i anspråk för det allmänna, skulle en enskild markägare
kunna hävda sin vetorätt att inte upplåta sin mark till samhällsnyttiga funktioner. Eller rent av 
kräva ett oskäligt högt pris för sin mark. Detta skulle få tillföljd att samhällsnyttiga funktioner 
inte skulle kunna genomföras.

En annan aspekt av markägarens monopolställning är de s.k. transaktionskostnaderna. 
Kostnaderna kan bli så pass höga att den samhällsnytta som förvärvet skall föranleda inte 
överstiger de kostnader som processen medfört, pga. långa förhandlingar med många 
inblandade markägare. Situationer som närmast kan exemplifiera detta är byggande av 
järnväg, vägar och ledningar.

Om det allmänna har rätt att tvångsvis ta mark i anspråk så förutsätter det i ett civiliserat 
samhälle att markägaren ska hällas skadeslös genom att ersättning utgår för marken. Vad som 
ofta är problemet vid tillämpning är hur mycket ersättning som skall utgå. Denna avvägning 
av vad som är en rättvis fördelning av det värde som marken representerar, är en fråga som 
jag inte behandlar ingående i denna uppsats. Frågan om ersättning är dock direkt kopplad till 
situationer om markåtkomst och är en förutsättning i de flesta situationer vid tvångsvisa
ingrepp.
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2.1 Europakonventionen (1994:1219)

I kölvattnet av andra världskriget framskred insikter om att allmän och lika rösträtt inte var en 
tillräcklig grundsats för att garantera ett demokratiskt statsskick och beslutsprocess. Ej heller 
var det en garanti för att människans värdighet fullt ut respekterades. Denna allmänna och lika 
rösträtt var tvungen att förstärkas med en konstitutionell fri- och rättighetsskydd, vilket 
materialiserats genom EKMR7.

Sverige undertecknade EKMR den 28 november 1950 och ratificerade den året därpå. 
Samtidigt erkände Sverige kommissionens behörighet att ta emot klagomål från enskilda. 
Detta innebar inte att EKMR var internt gällande svensk rätt, utan att Sverige var/är 
folkrättsligt förpliktat att följa de åtaganden som uppställda i konventionen. Att EKMR inte 
utgjort gällande svensk rätt har inte inneburit att den saknat betydelse i rättstillämpningen och 
lagstiftningsarbetet. Detta med bakgrund av den allmängiltiga principen om fördragskonform 
lagtolkning, vilket innebär att svensk lag så långt som möjlighet skall tolkas så att den 
överrensstämmer med Sveriges internationella åtaganden. Vidare så har även Sverige vid ett 
antal tillfällen blivit fällda i Europadomstolen för brott mot EKMR, en konkret produkt av 
detta är lagen om rättsprövning som kommer belysas vidare nedan8.

EKMR inkorporerades i svensk lagstiftning den 1 januari 1995 och den del som behandlas i 
denna uppsats rör det grundläggande skyddet för egendom, vilken återfinns i första 
tilläggsprotokollet från 1952 till EKMR.

Artikel 1 - Skydd för egendom

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

Vid tillämpning av Artikel 1 i EKMR vid frågor som rör inskränkningar i egendom skall den 
s.k. proportionalitetsprincipen beaktas. Huruvida det skett en bedömning ifall en rimlig 
avvägning mellan det allmänna och det enskilda föreligger. Detta egendomsskydd har 
preciserats i svensk lagstiftning genom införandet i RF 2:18, vilket kommer behandlas nedan.

Sverige har i ett antal fall varit uppe i Europadomstolen då det rört sig om frågor om 
egendomsskyddet och huruvida Europadomstolen ansåg att det förelåg proportionalitet mellan 
inskränkningen i användandet av egendomen och det allmänna intresset därav.

                                               
7 Prop 1993/94:117 s. 3 ff
8 A prop s. 11 ff
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Sporrong- Lönnroth
Fallet handlade om att två fastigheter i Stockholm som hade erlagts med 
expropriationstillstånd och byggnadsförbud. Fastighetsägarna kunde därmed inte nyttja 
fastigheterna samtidigt som någon ersättning inte utfallit eftersom den faktiska 
expropriationen inte genomförts. Fastighetsägarna ville då få expropriationstillstånden 
tidsbestämda samt få ersättning, vilket inte var möjligt i svensk lag. Europadomstolen fann att 
omständigheterna inte var proportionerliga mellan det allmänna och enskilda intresset och 
stred då mot Artikel 1 i Europakonventionen9.

Fredin
Fallet gälle ett upphävande av täkttillstånd för utvinning av grus. Tillståndet hade erhållits år 
1963 men med hänsyn till de ändringar som införts i naturvårdslagen SFS 1964:822 (NVL)
1973 hade Länsstyrelsen 1984 beslutat att återkalla tillståndbeslutet. Utvinningen skulle enligt 
beslutet ha upphört 1987.
Europadomstolen ansåg att inskränkningen i markanvändningen var proportionerlig och 
därmed inte en kränkning av Artikel 110.

2.2 Regeringsformen (1974:152)

År 1995 infördes en grundlagsändring vilket ges uttryck i RF 2:18

RF 2:18
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 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

Lagändringen gick i stort ut på tre förändringar. Den första var att egendomsskyddet även 
skulle innefatta ett skydd för inskränkningar i användningen av mark och byggnader. Vidare 
medförde ändringen att ersättning för förlusten vid både tvångsöverföringar och 
rådighetsinskränkningar blev stadgad samt att allemansrätten uttryckligen fick ett förbehåll i 
grundlagen.

                                               
9 Sjödin E, Ekbäck P, Kalbro T & Norell L, Markåtkomst och ersättning sid 26
10 A. a. s. sid 26
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2.3 Beaktansvärda skillnader mellan europakonventionen och 
regeringsformen
Innebörden av att EKMR införlivats i svensk lag medför att svensk lagstiftning inte får strida 
mot EKMR´s bestämmelser11. EKMR riktar sig mot lagstiftaren och kan ligga till grund för 
lagprövning12. Detta får till följd att vid tolkning av enskilda lagregler kan EKMR få en direkt 
påverkan. Denna inverkan är inte helt utan komplikationer och blir än mer förvirrande när 
man läser förarbetet till RF där det framgår att RF 2:18 innebär en precisering av EKMR
egendomsskydd13. Genom en överskådlig jämförelse av formuleringen av lagrummen så 
framgår det att RF 2:18 innehåller ett betydligt mer ingående skydd för egendom än vad 
EKMR ger uttryck för14.

Den tydligaste skillnaden ligger i kravet på att det ska föreligga angelägna allmänna intressen
för att ett tvångsförfarande överhuvudtaget skall vara aktuellt enligt RF 2:18. Vilket man i 
EKMR endast talar om ”det allmännas intresse”. Det andra är kravet på ersättning vilket det i 
EKMR inte är tal om. Dock så är kompensation av väsentlig betydelse vid bedömningar 
huruvida ingreppet är proportionerligt till det intresse som motiverar ingreppet15. 

Denna skillnad kan till synes te sig som en bagatell, men med lite närmare betraktande visar 
den på en fundamental konflikt huruvida avvägningen mellan det allmänna och enskilda skall 
tillämpas. Ska det ske enligt formuleringen i RF 2:18, vilket innebär att avvägningen mellan 
de allmänna och enskilda intressena avgörs före bedömningen om kompensations ska utgå?
Eller ska avvägningen göras enligt konventionens tolkning vilket innebär att den enskildes 
nytta av sin egendom direkt ska beaktas vid proportionalitetsbedömningen vilket inte är fallet 
enligt formuleringen i RF 2:18 och dess motiv16.

                                               
11 RF 2:23 §
12 Prop. 1993/94:117 s. 53 ff.
13 Prop. 1993/94:117 s.15
14 SvjT 1994 s920 ff
15 Bengtsson, B, Grundlagen och fastighetsrätten 1996 sid 27, se vidare Danelius
16 Prop. 1993/94:117 s. 17, se även Prop 1997/98:45 s 321 del1
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3. Angelägna allmänna intressen
I RF 2:18 förutsätts att det föreligger angelägna allmänna intressen för att ett tvångsförvärv 
ska få ske. Vad innebär då angelägna allmänna intressen? I motiven skriver man att 

... med angelägna allmänna intressen avses främst sådana ingrepp som är motiverade med 
hänsyn till naturvårds- och miljöintressen men även till totalförsvarsintressen och ingrepp för 
att tillgodose samhällets behov av mark för bostäder och gator och andra 
kommunikationsleder, vidare skriver man att det slutliga ställningstagandet till vad som är ett 
angeläget allmänt intresse får göras från fall till fall i enlighet med vad som kan anses vara 
acceptabelt i ett demokratiskt samhälle17. 

Denna skrivning ter sig som en ganska fri tolkning av vad som kan anses vara ett angeläget
allmänt intresse, vilket medför att den i slutändan vilar på en politisk värdering. Vad som 
anses vara ett angeläget allmänt intresse är politiskt bestämt18, vilket i sin tur föder frågan om 
vilken politisk församling som bestämmer detta. Denna konflikt avspeglades bl.a. i målet 
1996 ref 44, vilket föranlett en uttömmande analys genom S.Westerlunds artikel om 
proportionalitetsprincipen i Miljörättslig tidskrift 1996:2.

3.1 Avvägningar och proportionalitet 
Proportionalitetsbegreppet återfinns i många sammanhang och åsyftar på den avvägningen 
(rimlighet) som sker vid olika bedömningar. Några kända citat som ger uttryck för 
proportionalitetstanken är ”inte mer våld än nöden kräver” eller ”det kostar mer än det 
smakar”. Hur ter då sig denna tanke i ett juridiskt hänseende19?

3.1.1 Europadomstolens praxis
Proportionalitetsbedömningar enligt Europadomstolen praxis utgår ifrån tre olika aspekter. Är 
åtgärden lämplig för att uppfylla syftet med det ämnade ändamålet. Är åtgärden nödvändig för 
att uppfylla syftet med det ämnade ändamålet eller finns det mindre radikala alternativ. Står 
den fördel som det allmänna vinner i rimlig proportion med den skada som ingreppet tillfogar 
den enskilde. Det sistnämnda är proportionalitet i strikt mening20 och har samma innebörd 
som materiell proportionalitet, vilket kommer att beskrivas mer ingående i senare kapitel.

Denna proportionalitetstanke har inte varit något främmande inom svensk rätt, utan 
traditionen har varit att tillämpningen först utgått ifrån huruvida åtgärden varit lämplig och i 
det sammanhanget bedömt på vilket sätt det minst ingripande för den enskilde varit.

I RegR avgörande under året 199621 frångick domstolen denna tradition och tillämpade 
proportionalitetsprincipen såsom Europadomstolen praxis. Detta fick till följd att den 
lagstiftningsteknik som vid tidpunkten förelåg i Sverige inte längre hade tillräcklig räckvidd 
att utgöra ett verkningsfullt skydd för naturvärdena. Denna omvälvning föranledde en rad 
diskussioner bland rättsvetenskapsmännen m.fl.22. Det rättsläge och den kritik som förelåg vid 

                                               
17 Prop. 1993/94:117 s.15-16
18 Uttalande från seminarium med Bengtsson, B, vid LTU 2008-05-19 som väckte intresse, se vidare Bengtsson, 
B, Grundlagen och fastighetsrätten 1996 sid 31-32, se vidare Danelius.
19 Westerlund, S, Miljörättslig tidskrift 1996:2 sid 6-9
20 A.a. s. 64
21 RÅ 1996 ref 44 och 56
22 Se vidare inledningen
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tidpunkten är tämligen svårbeskrivlig vilket medför att jag vill exemplifiera denna situation 
med en betydligt vardagligare situation23.

Exempel
Låt säga att vi var ute sent en kväll och körde bil på tomma gator och vi blev stoppade av 
polisen, eftersom att vi körde alldeles för fort. Att vi då skulle bli åtalade och bötfällda för att 
vi kört för fort torde inte vara överraskande. Visserligen skulle vi nog tycka att polisen borde 
ha något bättre för sig än att jaga fortkörare mitt i natten och på tomma gator, men vi skulle 
nog bli förvånade om vi fick medhåll i vår argumentation.

Tänk om vi i denna situation skulle driva vår sak i domstol och domstolen skulle resonera på 
följande sätt. Är åtgärden (böterna) lämplig för att uppfylla ändamålet med 
hastighetsbegränsningen? svar Ja!. 

Är åtgärden nödvändig för att uppfylla ändamålet med hastighetsbegränsningen eller finns det 
mindre radikala alternativ? Nu börjar vi förmodligen vackla lite i ställningstagandet, är det 
verkligen nödvändigt att utfärda böterna? Det kanske räcker med en tillsägelse eller rentav en 
utbildning där vi får ta del av berättelser från trafikoffer istället! I vilket fall så har vi flera 
alternativ att välja på för att uppfylla ändamålet med hastighetsbegränsningen, vilket gör 
situationen svårbedömd. 

Vidare ska domstolen bedöma ifall den fördel det allmänna vinner står i rimlig proportion
med den skada som åtgärden (bötern) tillfogar den enskilde. Denna avvägning väcker frågor 
som, ska vi ha böter överhuvudtaget? Och om vi ska ha det, ska vi då kunna bli bötfällda på 
kvällstid? Är det rimligt att inte kunna ”gasa på lite” när man är ute på kvällstid och roar sig.

Tänk om domstolen/polisen i fortkörningssituationer skulle behöva ta ställning till samtliga 
dessa frågor i det enskilda fallet innan myndigheten visste hur de skulle handlägga ärendet. 
Tänk om avgörandet som domstolen kommit fram till innebar att vi var tvungna att ta 
ställning till dessa frågor och att hastighetsgränserna då inte var något absolut utan ”bara 
kanske gällde ibland24”. Att hastighetsgränserna nu inte hade samma auktoritet längre skulle 
förmodligen förvåna och påverka oss mycket.

Denna tämligen banala situation som exemplifieras ovan uppstod inom miljörätten efter RegR 
domar år 199625. Situationen antog naturligtvis andra former men fundamentalt har den 
samma karaktär som exemplet. Slutsatsen av detta torde medföra att 
proportionalitetsbegreppet måste innehålla fler dimensioner än den som åberopats från 
Europadomstolens praxis. Denna slutledning grundar sig på den banala situation som skulle 
uppstå om vi inom fler rättsområden skulle tillämpa förbudsregler på det sätt som beskrivits 
ovan.

Dimensioner av proportionalitetsbegreppet illustreras bäst genom en kategorisering av 
begreppet enligt nedan.

                                               
23 Bengtsson , B, Miljöbalken återverkningar sid 64, se vidare Danelius
24 Talspråk för ambivalens.
25 RÅ 1996 ref 44 och 55
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3.1.2 Politiskt proportionalitet
Politiskt proportionalitet handlar om bedömningar som vår politiska församling hanterar, dvs.
de avvägningar som sker vid stiftande av lagar mm. Dessa är i huvudsak rättsligt obundna 
utom såtillvida att de inte får gå utanför de internationellt bindande åtagande som Sverige har 
t.ex. EKMR mfl26.

Exempel på detta är instiftande av en förbudsregel som i exemplifieringen ovan dvs.
hastighetsbegränsningar. Vid instiftandet av förbudsregeln beaktas lämpligheten, 
nödvändigheten och om den fördel som det allmänna vinner är i rimlig proportion med den 
skada som ingreppet tillfogar den enskilde.  

Den materiella avvägningen är därmed redan gjord när lagen stiftas. Detta får till följd att 
domstolen inte kan göra någon rimlighetsavvägning huruvida denna regel borde finnas eller ej 
(utom i fall av lagprövningssituationer). Domstolen har bara att göra bedömningen ifall en 
överträdelse har gjorts och i sådana fall vilken nivå av påföljd som ska tilldömas.

Vidare kan samma politiska församling införa lagar som beskriver hur en avvägning skall ske, 
dvs. vilka viktnormer och principer som avvägningen skall ske efter. Dessa lagar får då en 
karaktär av instrumentell27 respektive materiell28 proportionalitet.

3.1.3 Instrumentell proportionalitet
Instrumentell proportionalitet innebär en avvägning där det definierade syftet eller resultatet 
skall uppnås på minst ingripande sätt. Syftet ifrågasätts alltså inte, däremot sättet att 
förverkliga det. Svenska proportionalitetsprinciper har regelmässigt varit av denna sort och de 
återfinns ofta inom miljörätten. Varför syftet inte ifrågasätts grundar sig på att den materiella 
avvägningen redan gjorts av den politiska församlingen29.

3.1.4 Materiell proportionalitet
Ett syfte eller resultat vägs mot de negativa effekterna av att uppnå detsamma. I fall av 
materiell proportionalitet30 ifrågasätter man alltså syftet eller resultatet, eller i vart fall 
huruvida syftet ska förverkligas i ett visst fall31. Materiell proportionalitet innebär då att man 
både gör en avvägning på vilket sätt som syftet bäst förverkligas på, men även ifall syftet 
överhuvudtaget skall förverkligas.  

I dessa lagregler har ofta lagstiftaren bestämt en viktnorm efter vilken proportionaliteten skall 
bedömas. Denna sorts avvägningsprincip kan lämpligast exemplifieras genom det gamla 
båtnadskravet eller det som vi idag kallar det samhällsekonomiska kravet. Inom miljörätten 
finner vi exempel på denna utformning i 11:6 MB ”En vattenverksamhet får bedrivas endast 
om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 
olägenheterna av den”.

                                               
26 Westerlund, S, Miljörättslig tidskrift 1996:2 sid 4-7
27 A.a. s. 35 
28 A.a. s. 36
29 A.a. s. 35
30 A.a. s. 36
31 A.a. s. 36
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3.2 Krav - på viss grad av angelägenhet från allmän synpunkt!
Utifrån det ovan angivna resonemanget avses nu en analys göras, huruvida Exprl, PBL och 
MB avvägningsregler avseende tvångsförvärv av mark och rättigheter har instrumentell eller 
materiell karaktär. Vidare skall identifieras vilken grad av angelägenhet från allmän synpunkt 
som måste föreligga. Denna grad av angelägenhet kommer jag att definiera utifrån ett 
antagande om en allmän rättsgrundsats. Denna förutsätter att det måste föreligga krav på 
väsentlighet, lönsamhet och utformning för att ett tvångsförvärv ska få genomföras. Om detta 
ska vara möjligt så måste vi definiera vad vi menar med dessa kriterier32.

3.2.1 Väsentlighet
Att syftet/ändamålet med tvångsförvärvet avser ett väsentligt intresse ur ett samhälleligt 
perspektiv torde vara en norm som inrymmes i begreppet angeläget allmänt intresse. Ett 
sådant intresse torde vara av en karaktär som medför nytta för fler individer än den enskilda 
som direkt vinner på tvångsförvärvet33.

3.3.2 Lönsamhet
Att syftet/ändamålet måste uppfylla krav på samhällsnytta är i grunden ett krav på 
effektivitet/lönsamhet. Detta innebär att markanvändningen vilken tvångsförvärvet syftar till
skall betinga ett högre värde/nytta än vad kostnaderna för att genomföra förändringen samt 
värdet av den pågående markanvändningen. Tvångsförvärvet måste generera en vinst och leda 
till en effektivare markanvändning totalt sätt34.

3.3.3 Utformning
Att kostnaderna för de olika alternativen vägs mot de intrång och olägenheter som det medför, 
och att det alternativ som väljs minimerar summan av kostnader, skador och olägenheter35

                                               
32 SvJT 2008s 689 ff,  Ekbäck P
33 A.a. s. 690 ff 
34 A.a. s. 689 ff 
35 A.a. s. 689 ff 
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4. Expropriationslagen (1972:719)
Expropriation betyder just att avstå fast egendom mot ersättning för tillgodoseende av ett 
allmänt intresse36. Expropriationslagen är ett tydligt exempel där 
proportionalitetsbedömningen över vad som anses vara ett allmänt intresse (dvs. syftet) gjorts 
direkt av Sveriges riksdag och därmed får lagen en till synes instrumentell karaktär, vilket lätt
kan förväxlas med de avvägningar som vidare skall göras. 

ExrpL har en central betydelse i marklagstiftningen eftersom ändamål som inte anges inte kan 
anses vara ett angeläget allmänt intresse och därmed inte kan genomföras genom 
tvångsförvärv. Vilka ändamål (syften) är då av allmänt intresse (väsentlig karaktär) och hur 
ska utformningen och lönsamheten vägas?

4.1 Väsentlighet
ExprL 2 kapitel beskriver för vilka ändamålen som expropriation får ske. Detta medför en 
tydlig katalog som tillsammans fungerar som ett väsentlighetsvillkor där möjligheten att 
expropriera för andra ändamål förhindras.

Ändamålen för vilka expropriation får genomföras finns definierade i ExprL 2:1-11 §§ och 
huvudgrupperna utgörs av

 1 § Kommunernas behov av mark för tätbebyggelse.
 2 § Allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation.
 3 § Allmänt behov av elektrisk kraft eller annan drivkraft, vatten, avlopp mm.
 4 § Näringsverksamhet eller anläggning av större betydelse för riket eller orten eller 

för viss befolkningsgrupp.
 5 § Upprätta skydds- eller säkerhetsområde.
 6 § Försvarsändamål.
 6 a § Ändring av riksgränsen.
 7 § Grov vanvård av fastighet.
 7 a § Allmänna fiskevården.
 8 § Bevarande av historiskt eller kulturhistoriskt objekt.
 9 § Expropriation får ske för att bevara område som nationalpark, naturreservat eller 

naturminne eller för att annars tillgodose väsentligt behov av mark eller anläggning för 
idrott eller friluftsliv, om marken eller anläggningen är avsedd att hållas tillgänglig för 
allmänheten.

 10 § Utrymme för byggnad, lokal eller annan anläggning för allmänna behov.
 11 § Värdestegringsexpropriation.

                                               
36 Jfr Bouvin och Stark, 1986 s 22-23
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4.2 Utformning och lönsamhet
ExprL 2 kap 12 §
Expropriationstillstånd skall icke meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på 
annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger 
de fördelar som kan vinnas genom den.
   Expropriation till förmån för annan än staten, kommun, landstingskommun eller 
kommunalförbund får ske endast om den exproprierande på betryggande sätt kan svara för 
att den exproprierade egendomen användes för avsett ändamål.

Första stycket första ledet gör uttryck för den instrumentella avvägningen som måste göras 
innan en expropriation ska få genomföras. I denna avvägning måste t.ex. möjligheterna till en 
förhandlingslösning undersökas37 samt möjligheterna att uppnå syftet genom 
nyttjanderättsupplåtelse utredas. Vidare skall man undersöka alternativa lokaliseringar samt 
inte ta i anspråk större markområde än vad som erfordras för att uppnå ändamålet (syftet) med 
expropriationen

Första stycket andra ledet ger uttryck för den materiella avvägningen som måste göras där 
nyttan av ändamålet (syftet) vägs mot motstående intressen (ändamål/syften) och där endast 
samhällsekonomiskt vinstgivande expropriationsprojekt får komma till stånd38.39

5. Plan- och bygglagen (1987:10)
Plan och bygglagen innehåller många bestämmelser om hur mark får användas. Jag har därför 
valt att endast fokusera på de situationer när mark skall tas i anspråk för allmän platsmark.

6 kap i PBL beskriver genomförandefasen av detaljplaner och i PBL 6:17 regleras 
kommunens möjlighet att ta mark i anspråk som i detaljplanen utgör allmän platsmark. 
Genomförandefasen föregås av en planerings- och antagandefas i vilka vi finner de 
avvägningsförfarande och proportionalitetsbedömningar som skall företas.

5.1 Väsentlighet
PBL 5:3 beskriver vilka områden som skall redovisas i detaljplanen och utgöra allmän 
platsmark i detaljplanen. I 2 kap PBL redovisas även ett antal allmänna intressen som skall 
beaktas vid planläggningen. Dessa redovisningar illustrerar kraven på väsentlighet.

PBL 5 kap 3§
I detaljplanen skall redovisas och till gränserna anges
1. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker,
2. kvartersmark för bland annat bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggningar, 
begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt skydds- och 
säkerhetsområden,
3. vattenområden för bland annat båthamnar och friluftsbad.
   I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall användningen och 
utformningen anges. För kvartersmark och vattenområden skall användningen anges.

                                               
37 Prop 1972:109 s 218
38 Prop 1972:109 s 219
39 Observera att denna tolkning av lagrummet inte är densamma som B.Bengtsson, se vidare Miljöbalkens 
återverkningar sid 65, där tradition inom fastighetsrätten och miljörätten exemplifieras. Denna tradition torde 
bättre återspeglas i RF 2:18. se vidare denna uppsats punkt 2.3 tredje stycket.
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5.2 Utformning och lönsamhet
PBL 2 kap 1 § 
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
   Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3
och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer 
iakttas vid planering och planläggning.

Denna paragraf torde tolkas som ett grundläggande effektivitetskrav på markanvändningen,
den markanvändning som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bäst lämpar sig skall väljas. 
Denna avvägning är således av materiell karaktär där lagstiftaren beskrivit den viktnorm som 
skall gälla vid proportionalitetsbedömningen.

PBL 5 kap 2 § 
Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, 
äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.
   I de delar som planen medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till mark eller 
annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§ skall planen dessutom 
utformas så att de fördelar som kan vinnas med den överväger de olägenheter som planen 
orsakar enskilda.
   Detaljplanen får inte omfatta ett större område än som är befogat med hänsyn till syftet med 
planen och den tid för att genomföra den som skall bestämmas enligt 5 §.

Första stycket utgör en precisering av PBL 1:5 och ger karaktären av en instrumentell 
avvägning. Formuleringen i 2:a stycket har karaktären av en materiell avvägning, där den 
viktnorm som skall användas är en nyttoavvägning. Utformningen av regeln är jämförbar med 
ExprL 2:1240.

Kommentar
Observera att den beskrivning som jag gjort ovan inte på något sätt är vedertagen inom 
doktrinen. Men vad som klart framgår är att 2 stycket är en materiell avvägning eftersom att 
planen inte får genomföras ifall den inte utformats så att fördelarna som vinns med planen 
överväger de olägenheter som den orsakar enskilda. Att de i propositionen till plan- och 
bygglagen gör en analogi till ExprL 2:12 utformning underbygger mitt tidigare argument att 
ExprL 2:12 utgörs av en materiell avvägning och den tradition som exemplifieras av B 
Bengtsson i Miljöbalkens återverkningar sid 65 torde vila på någon annan lagstiftning eller 
paragraf.

                                               
40 Prop 1985/86:1 s.559
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6. Miljöbalken (1998:808)
I miljöbalken återfinns omfattande bestämmelser som innebär inskränkningar i användandet 
av fastigheter och som inte enkelt går att direkt avgränsa sig ifrån, eftersom de ofta hänger 
ihop. I 2 Kap MB återfinns de allmänna hänsynsreglerna vilken ger uttryck för ett antal 
allmänna principer om hänsyn till miljön. Dessa hänsynsregler har betydelse när myndigheter 
skall tillåta eller villkora en markanvändning och de blir även tillämplig på annan lagstiftning,
t.ex. PBL som tidigare beaktats. 

Vidare skall även nämnas 3 och 4 kap i MB som avser de grundläggande och särskilda 
bestämmelserna om hushållning med mark och vattenområden, vilka hänsyn tas till när 
vikningen görs i proportionalitetsbedömningen i det enskilda fallet. Jag kommer vidare inte 
beröra dessa i någon djupare mening utan uppsatsen kommer att beröra 7 kap MB om skydd 
av områden rörande naturreservat, biotopskydd, strandskyddsbestämmelser samt 11 kap MB 
om vattenverksamhet.

Vad som även bör beaktas är de olikheter som föreligger mellan skydden, att vissa 
biotopskyddsområden och strandskyddsområden direkt pekas ut i lagtexten betraktas som en 
förbudsgrund41. Dispens måste sökas och medges för att marken ska kunna nyttjas på ett 
sedvanligt sätt. För att dispens ska medges krävs att det föreligger särskilda skäl42 samt att 
skyddets syfte inte motverkas43. Denna lagstiftningsteknik innebär att en instrumentell 
avvägning görs.

Det andra sättet att utforma lagstiftningen är avvägningsgrunden44 dvs. att det ska göras en 
avvägning mellan intressena utifrån en angiven viktnorm. Denna viktnorm utgörs ofta av 
jämförelser mellan skadan för den enskilde och nyttan som det allmänna vinner. Denna 
lagstiftningsteknik innebär att en materiell avvägning görs.

När naturreservat och biotopskydd ska införas grundar sig besluten på avvägningsgrunden45 -
en materiell avvägning. Vidare bör även noteras att biotopskydd inte utgör ändamål för 
expropriation46.

6.1 Väsentlighet
Att de områdesskydd som beskrivs nedan uppfyller kravet på väsentlighet och därmed också 
är ett angeläget allmänt intresse framgår av förarbetet47.

MB 7:4 Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 
naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
   Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.

                                               
41 Westerlund, S, Miljörättslig tidskrift 1996:2 sid 27
42 MB 7:18 
43 MB 7:26
44 Westerlund, S, Miljörättslig tidskrift 1996:2 sid 27
45 Rå 2008 not 95
46 ExprL 2:1 - 11
47 Prop 1993/97:117 sid 15
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MB 7:11 Biotopskydd
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får avse enskilda 
områden eller samtliga områden av ett visst slag inom landet eller del av landet.
   Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga områden av visst slag skall vara 
biotopskyddsområden, får den i samband med beslutet meddela föreskrifter om att dispens 
kan medges för sådan verksamhet eller sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det 
finns särskilda skäl.
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidta de åtgärder som 
behövs för att vårda biotopskyddsområde. Innan det vidtas någon åtgärd skall den som äger 
eller har särskild rätt till området underrättas särskilt.
   Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas.

MB 7:13 Strandskydd
Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag.
   Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

MB 7:14 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). Området får av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 
tillgodose något av strandskyddets syften.
   Ett beslut om att utvidga strandskyddet skall gälla omedelbart även om det överklagas.

6.2 Utformning och lönsamhet
Mb 7:25
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till 
enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas 
på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med 
skyddet skall tillgodoses.

MB 7:26 
Dispens enligt 7, 9-11, 18, 20 och 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats 
med stöd av detta kapitel får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens 
syfte.

Formuleringen av bestämmelserna medför att en instrumentell avvägning skall göras. Vad 
som dock bör beaktas är att dessa bestämmelser är en produkt av RegR praxis angående
proportionalitetsprincipens innebörd genom deras avgöranden innan MB infördes48. 
Inledningsvis har jag nämnt detta. Denna förändring torde medföra skillnad i utfallet av 
dispensprövningar vilket den vidare undersökningen syftar till att ta reda på.

                                               
48 RÅ 1996 ref 40, RÅ 1996 ref 44 m.fl.
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7. Undersökning av tillämpningen av intresseavvägningar

7.1 Undersökningens tillvägagångssätt
Undersökningen har gjorts genom att analysera Miljööverdomstolens och Regeringsrättens 
domskäl i mål rörande dispens från områdesskydd, tillstånd för vattenverksamhet samt 
rättsprövningar rörande införande av områdesskydd. Intresset har legat i att analysera
domstolarnas resonemang i domskälen avseende proportionalitetsbedömningen efter 
miljöbalkens inträdande. Avsikten är att skapa en uppfattning om införandet av miljöbalken 
och den lagstiftningsteknik som använts medfört ett verkningsfullt skydd för naturvärdena. 
Vidare har undersökningen inriktat sig på att identifiera situationer där den enskildes nytta av 
att exploatera kan bli så stark att intresset överväger den legala möjligheten att skydda 
naturen.

Metoden för undersökningen syftar till att ge svar på nedanstående frågor.

- Tillämpar domstolarna en instrumentell eller materiell proportionalitetsbedömning?
- Är kravet på samhällsnytta ett hot mot naturvärden? D.v.s. kan en enskilds nytta av att 

exploatera bli så stark att intresset överväger den legala möjligheten att skydda 
naturen?

7.2 Presentation av undersökningens resultat
Presentationen av undersökning kommer att ske genom exemplifiering av hur domstolens 
formulering kan se ut vid en instrumentell respektive materiell proportionalitetsbedömning. 
Vidare kommer de undersökta ärendena att kategoriseras utifrån en instrumentell respektive 
materiell avvägning. Detta för att skapa en bild av tillämpningen av MB och den 
lagstiftningsteknik som införts.

Vidare kommer ett intressant rättsfall presenteras mer ingående i syfte att beskriva de 
situationer som en enskilds nytta av att exploatera är stark nog för att överväga den legala 
möjligheten att skydda naturvärden.

7.2.1 MÖD M 4808/8 Exempel på instrumentell avvägning
”Saken
Strandskyddsdispens

Domslut
Miljööverdomstolen upphäver, med ändring av miljödomstolens dom, länsstyrelsens villkor 
att komplementbyggnaden inte får inredas med kök.

Miljööverdomstolens domskäl
Med stöd av 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken får en strandskyddsdispens förenas med 
villkor. För prövning av frågor om strandskyddsdispens gäller enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 
att en inskränkning i enskilds rätt att använda mark inte får gå längre än vad som krävs för 
att syftet med strandskyddet ska uppnås. Vid bedömningen av villkor för en 
strandskyddsdispens gäller således att villkor inte får gå längre än vad som krävs för att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur-
och växtlivet (jfr 7 kap. 13 § andra stycket miljöbalken). 
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Länsstyrelsens villkor att komplementbyggnaden inte får inredas med kök är motiverat av att 
byggnaden skulle kunna bli en ny huvudbyggnad efter en eventuell framtida avstyckning av 
fastigheten. Innan en sådan kan komma till stånd krävs emellertid enligt 3 kap. 1 § 
fastighetsbildningslagen (1970:988) en prövning av om de allmänna lämplighetsvillkoren är 
uppfyllda och enligt 2 § andra stycket samma kapitel om en fastighetsbildning med 
komplementbyggnaden som huvudbyggnad skulle motverka strandskyddets syften. 

Den nu aktuella prövningen bör dock, som Karl-Olof Jönsson uppgett, utgå från att 
byggnaden kommer att användas som gäststuga. Enligt Miljööverdomstolens bedömning 
motverkas inte strandskyddets syften i detta fall av att komplementbyggnaden utrustas med 
kök. 
Länsstyrelsen har därför saknat fog för att förena dispensen med det aktuella villkoret. Det 
ska därför upphävas.”

Kommentar
Formuleringen i första stycket uttrycker en instrumentell avvägning eftersom syftet med 
förbudet skall uppnås på minst ingripande sätt. Syftet med strandskyddet ifrågasätts alltså 
inte, däremot sättet att förverkliga det.

I tredje stycket konstaterar Miljööverdomstolen att syftet med strandskyddet inte motverkas 
genom den aktuella inredningen i komplementbyggnaden. Vad som bör beaktas är att 
bedömningen ifall särskilda skäl för dispens föreligger redan är avgjort i tidigare instans. 
Således berör domskälet det villkor som dispensen är förenad med. 

I fotnoten återfinns de domskäl som i utredningen ger uttryck för en instrumentell avvägning49

                                               
49 NJA 2008 s 55, 2008-01-18 Tillämpning av strandskydd vid tillstånd av vattenverksamhet

RÅ 2008 not 173 2008-12-16 Upphävande av strandskydd vid detaljplan

RÅ 2006 not 16 2006-10-26 Upphävande av strandskydd vid detaljplan

MÖD M 6473-08 2009-01-20 Dispens strandskydd

MÖD M 4808/08 2009-04-09 Dispens från strandskydd

MÖD M 3721/07 2008-12-02 Dispens från strandskydd 

MÖD M 1011/08 2008-09-11 Dispens från strandskydd

MÖD M 485/08 2008-08-21 Dispens från strandskydd domskäl otydligt

MÖD M 8024/05 2007-08-21 Dispens från strandskydd

MÖD M 8447/07 2008-06-23 Dispens från strandskydd

MÖD M 6715/07 2008-05-13 Dispens från strandskydd

MÖD M 32226-07 2008-04-22 Dispens från strandskydd

MÖD M 963/07 2008-04-01 Dispens från strandskydd

MÖD M 5957/07 2008-03-17 Dispens från strandskydd

MÖD M 990/05 2006-02-28 Dispens biotopskydd

MÖD M 9094/03 2004-07-06 Tillstånd naturvårdsområde & dispens strand

MÖD M 3297/02 2003-12-04 Strandskyddsdispens

MÖD M 5388/03 2004-02-06 Dispens naturreservat och strandskydd

MÖD 2001 dm 24 2001-05-08 Dispens naturreservat

MÖD 2001 DM 20 2001-04-20 Dispens naturvårdsområde

MÖD M 8153/04 2005-06-10 Dispens från nationalparks föreskrifter
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7.2.2 RÅ 2008 not 95 Exempel på materiell avvägning
”Saken
Rättsprövning, miljöbalken – bildande av naturreservat, 7 kap. 4 § och 25 § miljöbalken.
Regeringsrättens avgörande
Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast, dvs. avslag.

Skälen för Regeringsrättens avgörande
Regeringsrätten gör följande bedömning. - Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får länsstyrelsen
förklara ett mark- eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

- Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
kapitlet hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda 
mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än 
som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
- Sökandena hävdar att fastigheten i sig inte har några sådana värden som motiverar att man
bildar ett naturreservat av den. Denna uppfattning stöds av C.B. som har uttalat att det inom 
fastigheten inte finns naturvärden av sådan dignitet att ett naturreservat bör bildas, men att 
det finns två små områden som är intressanta. Uppfattningen stöds också av S.D. som har 
bedömt att fastigheten inte är av naturreservatskaraktär.

- Av länsstyrelsens beslut framgår att styrelsen haft en allmän utgångspunkt för sin
bedömning, nämligen att det nu aktuella reservatet är en del av området vid Sandhammaren, 
som redan är ett naturreservat. Länsstyrelsen har således inte grundat sitt beslut enbart på 
beskaffenheten av fastigheten Sandby 66:3. 

- Av utredningen framgår att det finns ett starkt allmänt intresse av att området kring 
Sandhammaren skyddas. Mot detta står sökandenas intresse, som enligt vad som framkommit 
i målet, huvudsakligen är ett ekonomiskt intresse av att kunna nyttja fastigheten på det sätt de 
önskar. Miljöbalkens regler medger att det vid den avvägning som ska göras också vägs in 
omständigheter som inte är direkt hänförliga till just den fastighet som är aktuell utan till det 
större område den ingår i. - De överväganden som nu har redovisats leder till slutsatsen att 
bildandet av naturreservatet är förenligt med de bestämmelser i miljöbalken som 
aktualiserats i målet. - Något fel i förfarandet från regeringens eller länsstyrelsens sida som 
kan ha påverkat utgången i ärendet har inte framkommit. Det framgår inte heller klart av 
omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens 
beslut ska därför stå fast.”

Kommentar
Formuleringen i andra stycket ger intrycket av att det är en instrumentell avvägning som ska 
göras, vilket blir förvirrande när RegR vidare föredrar materiella avvägningar i de resterande 
styckena. RegR tar även med materiella aspekter som ligger utanför den fastighet som ärendet 
avser. Ytterligare ett argument för att detta avser en materiell avvägning återspeglas i 
sammanfattningen av regeringens bedömning;” Sammanfattningsvis har det i ärendet inte 
framkommit att det finns ett enskilt intresse som har sådan tyngd att det överväger de starka 
allmänna intressena50”.
I fotnoten återfinns de domskäl som i utredningen ger uttryck för en materiell avvägning51

                                               
50 Rå 2008 not 95 sid 3 sista stycket sista meningen
51 Rå 2008 not 95, RÅ 2007 not 204,
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7.2.3 MÖD M 4878/04 Enskilds nytta överväger möjligheten att skydda 
naturvärdena

Saken
Tillstånd att utföra schaktning i strand för anläggande av kanal och damm.

Referat
I korthet ville NCC utföra schaktning i stranden vid Mälaren för att anlägga en damm i ett 
bostadsområde som NCC hade under uppförande. Området som sådant hade höga naturvärden 
och uppbar ett skydd för småsvaltingen52 genom bestämmelser avseende art och 
habitatdirektivet. Eftersom området var detaljplanelagt och strandskyddet inte var i frågan så 
sker intresseavvägningen utifrån MB 11:6. Vidare skall det även prövas ifall tillstånd kan 
lämnas enligt MB 7:28 b.

Konsekvensen av denna tillämpning innebär att en materiell avvägning skall göras där 
viktnormerna avser nyttoberäkningar och att den lösning som medför största samhällsnytta 
skall väljas53. Vidare har NCC att visa att deras åtgärd inte på ett betydande sätt54 påverkar 
miljön för småsvaltingen, vilket i praktiken visar sig vara ett relativt lågt krav.

I domstolens domskäl framgår det tydligt att de gjort en materiell avvägning eftersom de 
tydligt belyser vikten av att bostadsområdet ökar i attraktivitet ifall de bygger denna damm i 
anslutning till Mälaren, vilket medförde att NCC fick tillstånd att bedriva 
vattenverksamheten55.

Kommentar
Denna dom tycker jag belyser det problemet som medför att naturskydd står sig lätt, ifall 
intresseavvägningarna skall göras utifrån en nyttoavvägning. För att ett fullgott naturskydd 
ska kunna gälla fullt ut så förutsätter det en lagstiftningsteknik där instrumentella avvägningar 
gäller. Med bakgrund av de dispensdomar som utgör undersökningsmaterialet tycker jag att 
de klargör att de instrumentella avvägningsregler som nu är införda i och med miljöbalkens
bestämmelser, medfört ett områdesskydd med betryggande räckvidd.

                                               
52 Småsvalting är en vattenväxt som endast finns i Östersjöområdet – Alisma wahlenbergii
53 MB 11:6 
54 MB 7:28
55 Uppsatsförfattarens referat.
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8. Slutsatser

Att Miljööverdomstolen tillämpar intresseprövningen homogent och är restriktiv med 
dispenser från olika områdesskydd framgår tydligt av de mål som är studerade. Denna 
restriktivitet grundar sig i den instrumentella avvägning ett dispensärende bedömas utifrån 
med avseende på MB 7:25 och 7:26. Även i de rättsprövningsfall där RegR bedömt ärenden 
avseende införande av områdesskydd, visar domskälen på en överhängande viktning av att 
områdesskyddet införs. Detta trots att domstolen tillämpar en materiell avvägning i samma 
avseende som det vi tidigare uppfattat som proportionalitetsprincipen.

Undersökningen visar att strukturen på lagstiftningen är avgörande för att ett fullgott 
områdesskydd ska existera. Vidare visar undersökningen att det sätt lagstiftaren nu valt att 
strukturera lagstiftningen på medfört ett verkningsfullt områdesskydd som tillämpas restriktivt 
och konsekvent. 

Undersökningen visar även på att en enskilds nytta av att exploatera kan bli stark nog att 
intresset överväger den legala möjligheten att skydda naturvärdena. Denna möjlighet uppstår 
när lagstiftningstekniken medger en intresseavvägning som grundar sig på ekonomiska 
viktnormer, vilket till stor del föreligger i marklagstiftningen.

Undersökningen visar även att formuleringen av MB 7:4, införande av naturreservat saknar 
ett väsentlighetsrekvisit. Lagstiftaren har valt att göra denna avvägning vid instiftandet av 
lagen vilket framgår av förarbetet. Vad som dock blir tydlig av RegR avgörande56 är att denna 
otydlighet medför försvårande omständigheter i bevisföringen för den enskilde. Det är inte lätt 
att i förväg skapa sig en uppfattning om vad som krävs för att ett naturreservat ska få införas
eller ej. Det som jag i alla fall kan utläsa ur domskälet är att länsstyrelsens expertutlåtande har 
än särskild tyngd.

                                               
56 RÅ 2008 not 95
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9. Analys/diskussion
Att ge sig in på ett rättsområde av denna art och försöka få något vettigt ur en tämligen 
översiktlig undersökning är en besvärlig uppgift med många återvändsgränder. Arbetet har 
dock varit givande och mycket lärorikt. Nedan följer några reflektioner.

9.1 Svagheter med undersökningen?
Undersökningen är i hög grad avgränsad och avspeglar inte tillämpningen av 
proportionalitetsprincipen i underinstanserna. Dessa instanser avgör en betydande del av de 
tvister som berör disciplinen och skulle behöva beaktas för att undersökningen ska vara av 
något större värde. Vidare så har tonvikten legat i att tolka domskäl vilket i många fall innebär 
att undersökningen bortser från de bakomliggande faktorerna som i många hänseenden har 
stor betydelse i den slutgiltiga avvägningen.

9.2 Är ämnet relevant?
När problemet med proportionalitetsprincipen uppdagades såg lagstiftningen annorlunda ut 
mot den lagstiftning vi har idag. Hur mycket det tidigare problemet påverkat utformningen av 
nuvarande lagstiftningen vill jag låta vara osagt. Vad som dock står klart är att den i alla fall 
haft ett betydande inflytande med tanke på alla de referat som återfinns i förarbetena. Den 1 
juli 2009 träder de nya strandskyddsreglerna i kraft vilket ännu en gång väcker liv i detta 
ämne. Jag har i mina tidigare studier behandlat de nya strandskyddsbestämmelserna genom ett 
PM. Med lite tillbakablick upplever jag att detta arbete har givit mig förmåga att behandla 
frågan med ett större djup.

9.3 Har det framkommit några andra intressanta aspekter genom 
undersökningen
Tidigt i undersökningen iakttog jag att antalet dispensärenden rörande strandskydd fanns i 
övervägande mängd. Prövningar (rättsprövningar) av dispenser avseende strandskydd vid 
införande av detaljplaner var väldigt få, nästan obefintliga. Samtidigt fanns det även få 
ärenden som behandlade ianspråktagande av mark vid införande av detaljplaner och 
områdesskydd. Varför det är på detta sätt kan jag endast spekulera i, utan att ha några belägg 
för det jag framför. Det finns dock två sannolika huvudspår. Det ena är att problemen vid 
dessa situationer är få och missnöjet är litet. Det andra sättet är att det för den enskilde är svårt 
och krångligt att överklaga beslut och driva ärende av denna karaktär.

PBL
Om vi ser till strukturen i PBL så har kommunen möjlighet att ta mark i anspråk med stöd av 
en antagen plan. Detta innebär att ärendet ur den enskildes perspektiv först blir högaktuellt när 
förrättningslantmätaren hör av sig för att reglera dennes fastighet i enlighet med planen. Då 
har detaljplanen redan blivit antagen och möjligheten för överprövning finns då inte. Denna 
struktur tror jag många inte är medvetna om, vilket kan påverka antalet överprövningar. Detta 
problem torde även avspegla sig i ärende om dispens från strandskydd vid införande av 
detaljplaner.

Naturreservat
Införande av naturreservat har inte en lika svåröverskådlig struktur, dock så ligger 
otydligheten i det jag ovan beskrivit i slutsatsen vilket till stor del kan påverka omfattningen 
av ärenden.
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