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SAMMANFATTNING 
1999 inkorporerades vattenlagen från 1983 i vad som skulle bli den nya miljöbalken. 
Anledningen till reformen av lagstiftningen var delvis på grund av att man ville förstärka 
miljöaspekten av vattenrätten som tidigare varit genomsyrad av ett exploateringstänk. I och 
med reformen kom även expropriationslagstiftningen att bli gällande för vattenrättsliga 
ersättningsfrågor och det 25 procentiga påslag på ersättningen som tillkom 2010. Syftet med 
denna framställning har varit att undersöka hur ovan nämnda reformer har påverkat 
äganderätten för den enskilde och förutsättningarna för ersättning när det kommer till 
ingripande av det allmänna, bland annat när det kommer till vattenrätt. För att genomföra 
detta har en rättsdogmatisk metod använts där grundlagar, lagar, förordningar, föreskrifter, 
propositioner och doktrin har använts för att utreda och analysera rättsläget samt jämföra med 
tidigare rätt. Genom införandet av miljöbalken har rätten blivit tydligare och mer lättförståelig 
samtidigt som äganderätten har stärkts. 

Nyckelord: Ersättning, ingripande av det allmänna, rådighetsinskränkning, expropriation, 
vattenrätt, inlösen.  
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1. INLEDNING 
1 januari 1999 trädde den nya miljölagstiftningen i kraft och med detta så samlades alla 
miljölagstiftningar under en och samma balk, miljöbalken (MB).  En av de lagstiftningar som 1

inkorporerades i miljöbalken var den dåvarande vattenlagen (VL) från 1983. Genom att samla 
de vattenrättsliga regleringarna som hade med miljön att göra under en miljöbalk, så gjordes 
ett försök att tydliggöra miljöaspekten. Tidigare hade vattenlagen präglats av ett 
exploateringstänk och tanken var nu att komma bort från detta.  I den tidigare vattenlagen 2

reglerades alla ersättningsfrågor när det kom till ingripande av det allmänna i samma lag, från 
vid vilka tillfällen ersättning ska utbetalas till hur mycket som ska utbetalas. När vattenlagen 
inkorporerades i miljöbalken så lades en paragraf till i det 31 kapitlet som reglerar att, när det 
kommer till ersättning vid ingripande av det allmänna, så ska vad som stadgas i 
expropriationslagen gälla. Detta medförde alltså att hänsyn ska tas till två lagar när det 
kommer till ersättning vid ingripande av det allmänna.   3

Den nuvarande expropriationslagen (ExprL) genomgick en reform under 2010 där 
äganderätten för den enskilde stärktes.  En av de nyheter som kom då var ett 4

tjugofemprocentigt påslag på ersättningen vid expropriation och rådighetsinskränkningar.  5

Detta för att försöka kompensera fastighetsägaren ytterligare för det intrång som ett 
ingripande av det allmänna innebär.   6

1.1 Problemdiskussion 
Idag gäller alltså miljöbalkens bestämmelser parallellt med expropriationslagen när det 
kommer till ingripande av det allmänna och ersättningen som ska betalas ut i vissa fall.  Det 7

som går att fråga sig är hur denna förändring, från en separat vattenlag till samlade 
bestämmelser under en miljöbalk, påverkat den enskildes äganderätt och förutsättningar för 
ersättning när det kommer till ingripande av det allmänna och man kan även fråga sig vilka 
eventuella fördelar en inkorporering av de vattenrättsliga ersättningsfrågorna har gett. Jag har 
valt det här ämnet eftersom jag ansåg att det fanns en lucka i forskningshistoriken gällande 
inkorporeringen av vattenlagen i miljöbalken och på vilket sätt denna bland annat har 
påverkat äganderätten för den enskilde och förutsättningarna för ersättning vid ingripande av 
det allmänna. Jag fann det även intressant att undersöka vilka eventuella fördelar som skulle 
kunna ha uppstått i samband med inkorporeringen av vattenlagen i miljöbalken.   

 Michanek, Gabriel & Zetterberg Charlotta; Miljörättens grunder (2014) tredje upplagan, Uppsala: Författarna & Iustus 1

förlag, s. 22 

 Prop 1997/98:45 del 1, s. 3652

 Miljöbalk (1998:808) 31 kap. 2§3

 Hermansson, Magnus; Nyheter i expropriationslagstiftningen (2010) SvJT, s. 14

 Expropriationslag (1972:719) 4 kap. 1§5

 Prop. 2009/10:162, s. 66 f6

 Miljöbalk (1998:808) 31 kap. 2§7
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1.2 Syfte 
Syftet med framställningen är att undersöka hur äganderätten för den enskilde samt 
förutsättningarna för ersättning har påverkats av att de nu regleras i MB, bland annat genom 
inkorporeringen av vattenlagen. Särskilt angående vattenrätten uppmärksammas dessa frågor: 

- Hur har äganderätten för den enskilde påverkats i och med inkorporeringen av vattenlagen i 
miljöbalkens 31 kapitel?  

- Hur har förutsättningarna för ersättning vid ingripande av det allmänna påverkats av 
inkorporeringen av vattenlagens ersättningsbestämmelser?  

- Vilka eventuella fördelar har uppstått genom en inkorporering av de vattenrättsliga 
ersättningsbestämmelserna i miljöbalken? 

1.3 Metod 
Under framställningen av denna uppsats har den juridiska metoden rättsdogmatik använts i ett 
försök att systematisera, jämföra och förklara gällande rätt kontra tidigare rätt, när det 
kommer till ingripande av det allmänna, bland annat ur ett vattenrättslig perspektiv. De 
rättskällor och material som har studerats och analyserats är främst grundlagar, lagar, 
förordningar och föreskrifter men även propositioner och doktrin. Rättsfall som berör ämnet 
har även medtagits i uppsatsen med syfte att belysa och tydliggöra de paragrafer som tas i upp 
i de lagar som analyserats, samt visa på vid vilka tillfällen dessa paragrafer kan tillämpas.  

1.4 Disposition 
Dispositionen för uppsatsen är som följer:  
Kapitel 1 behandlar egendomsskyddet för den enskilde enligt regeringsformen. Kapitel 2 
berör ersättning enligt expropriationslagens 4 kapitel, med förklaringar angående vad bland 
annat marknadsvärde och extra påslag på ersättningen innebär. Kapitel 3 förklarar begreppet 
vattenverksamhet och förutsättningarna för att bedriva sådan enligt miljöbalken. Kapitel 4 
berör 1983 års vattenlag vilken innehöll de vattenrättsliga ersättningsreglerna innan de 
inkorporerades i miljöbalken 1999. Vidare innehåller kapitel 5 en översiktlig genomgång av 
målet med miljöbalken och en kort förklaring av dess historia. Kapitel 6 behandlar 
miljöbalkens 31 kapitel och beskriver allmänt ersättningsreglerna vid ingripande av det 
allmänna. Kapitel 7 behandlar sedan de vattenrättsliga ersättningsreglerna enligt miljöbalkens 
31 kapitel. Uppsatsens avslutas med en analys i kapitel 8 där slutsatser och övriga funderingar 
kring ämnet redovisas.  

1.5 Definitioner  

Vattenföretag   Benämning på vattenverksamhet som användes i 1983 års  
    vattenlag. 

Bevattningssamfällighet När en vattentillgång ska delas mellan ett flertal individer som 
    sökt tillstånd om detta kallas det för bevattnings-     
    samfällighet.  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2.  EGENDOMSSKYDDET RF 2:15 
 Egendomsskyddet återfinns i regeringsformen (RF) 2 kapitlet 15§ (tidigare RF 2:18): 

”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. 
 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 fastighet avsevärt försvåras eller att 
skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 
fastigheten. Ersättning ska bestämmas enligt de grunder som anges i lag.  
 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.  
 Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som 
föreskrivits ovan.” 

Egendomsskyddet avser att ge skydd gentemot två typer av ingrepp i äganderätten; 
expropriation och rådighetsinskränkning. Vid det förstnämnda, expropriation, tvingas den 
enskilde att avstå hela sin egendom till det allmänna, antingen genom tvång eller genom en 
frivillig överföring. Ett exempel på när detta kan ske är när det allmänna ingriper för att bilda 
till exempel en nationalpark.  Vid det sistnämnda, rådighetsinskränkning, berörs de tillfällen 8

när endast rådigheten över egendomen inskränks, alltså att en del av egendomen tas i 
anspråk.  Ett exempel på en rådighetsinskränkning från statens sida är bland annat rättsfallet 9

NJA 2014 s 332.   10

NJA 2014 s 332 belyser ovanstående nämnda fall där regeringen meddelade en förordning vilket 
begränsade fisket i Torne älvs fiskeområde. Till grund för restriktionerna angavs det att det 
förelåg ”angelägna miljöskäl”, dock inte på grund av något som hotade miljön utan att man 
istället önskade att bevara miljön som den var. Familjerna som fiskade längs området ansågs 
vara beroende av fisket och att de hade ”inrättat sina liv efter detta”. Högsta domstolen (HD) 
kom därmed fram till slutsatsen att de klagande hade rätt till ersättning för den ekonomiska 
förlust som de led på grund av rådighetsinskränkningen. HD motiverade detta med att 
sambandet mellan fiskerestriktionerna för de klagande och fördelen som dessa innebar för det 
allmänna var att se som ett klart missförhållande.  11

 Michanek & Zetterberg, s. 426 f8

 Prop 2009/10:80 s.163 f9

 NJA 2014 s 33210

 Prop. 2014 s 332 se HD domskäl s. 2311
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2.1 Full ersättning 
I den nuvarande regeringsformen garanteras den som utsätts för expropriation full ersättning, 
mot för den tidigare lydelsen att den enskilde enbart skulle få ersättning för själva förlusten.   12

”…Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas 
avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten…”  
(RF 2:15, 2 stycket) 

När lydelsen ändrades till att innefatta även ordet ”full” var avsikten att tydliggöra att det 
verkligen menades att det utgår full ersättning vid expropriation, något som tidigare hade 
ansetts otydligt.  Med uttrycket full ersättning menas då närmast marknadsvärdet på 13

fastigheten. När det kommer till den andra typen av ingripande - rådighetsinskränkning, så 
stadgas det, som tidigare nämnts, att ersättningen ska bestämmas enligt de grunder som anges 
i lag. Exempel på när ersättningen regleras i lag är bland annat 31 kapitlet miljöbalken (se 
avsnitt 4.3 nedan) som berör ersättning vid ingripande av det allmänna utifrån ett 
miljöperspektiv. Både fast och lös egendom avses med egendomsskyddet men även ideella 
rättigheter.  Vad som klassas som fast egendom går att utläsa ur jordabalken (JB) 1:1 där det 14

stadgas att fast egendom är jord.  15

2.1.1 Inskränkningar av miljöskydds- hälsoskydds- eller säkerhetsskäl 

När det kommer till inskränkningar som sker av miljöskydds- hälsoskydds- eller säkerhetsskäl 
så gäller alltså inte grundlagsregeln om full ersättning (som nämnts tidigare, se ovan; avsnitt 
2.1), utan här bestäms ersättningen utefter vad som stadgas enligt lag.   16

”…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…” 

Äganderätten är som sagt skyddad men kan åsidosättas på grund av ”angelägna allmänna 
intressen”. Den är alltså inte helt oinskränkt. Avvägning ska dock göras mellan det allmännas 
intresse och den enskildes intresse att behålla sin fastighet och rätten att nyttja den.  17

 Warnling-Nerep, Wiweka, Roca Veloz Lagerqvist, Annika & Reichel Jane; Statsrättens grunder (2011) upplaga 4:3 12

Stockholm: Nordstedts Juridik AB, s. 186

 Prop. 2009/10:80 s.16713

 Warnling-Nerep, Roca Veloz Lagerqvist & Reichel, s. 18614

 Se Karnov Internet Jordabalk (1970:994) 1 kap. 1§15

 Warnling-Nerep, Roca Veloz Lagerqvist & Reichel, s. 18716

 Warnling-Nerep, Roca Veloz Lagerqvist & Reichel, s. 18617
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3. EXPROPRIATIONSLAGEN 
Egendomsskyddet för den enskilde stärktes den 1 augusti 2010, i och med att de ändringar 
som då hade utförts i ExprL trädde i kraft.  I den tidigare ExprL var ställningen för den som 18

utförde en expropriation relativt stark och det var i och med reformen 2010 som ett försök till 
ändring gjordes. I motiven anförs det att en av anledningarna till reformen av ExprL var att 
majoriteten av de företag som numera bedriver expropriation gör detta med ett vinstsyfte. 
Genom att företag hade ett vinstsyfte så ansågs det att det inte längre var godtagbart att 
exproprianden skulle ha en sådan stark ställning gentemot fastighetsägaren. Genom en reform 
av ersättningsregleringen medgavs det i motiven att det kunde leda till en totalt sett högre 
investeringskostnad för expropriationsföretagen men att effekterna av en sådan reform ändå 
var att anses som måttliga sammantaget sett.  19

I motiven till den nya ExprL anges det även att den tidigare expropriationslagstiftningen hade 
ansetts vara för återhållsam och att man tidigare inte hade velat gynna fastighetsägarna för 
mycket på bekostnad av samhället. Önskan med den nya ExprL var istället att stärka 
egendomsskyddet för den enskilde, men att göra det på ett sådant vis att det inte skulle uppstå 
”beaktansvärt negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen”.  Ytterligare en av 20

anledningarna till den reformerade ExprL, förutom att stärka egendomsskyddet, var att 
tydligare visa på vem det egentligen är som utför merparten av expropriation idag. När lagen 
först kom på 1970-talet stod staten och det allmänna för den största delen av expropriationen, 
medan det nuförtiden ofta istället är enskilda som ligger bakom.  21

3.1 Ersättningen ExprL 4 kap. 
När det kommer till expropriationslagen så återfinns reglerna för ersättning i det 4 kapitlet där 
det i 1§ stadgas att ersättningen utgår som löseskilling i de fall hela fastigheten utsätts för 
expropriation. Och att ersättningen utgår som intrångsersättning när det rör inlösen av en del 
av fastigheten samt vid ersättning för övrig skada.  Gällande de gånger ersättning ska utgå 22

enligt miljöbalkens regler så talar man om just rådighetsinskränkningar. Fastighetsägaren blir 
inte av med sin fastighet men blir ändå utsatt för ett intrång genom ett beslut, till exempel att 
denne inte får använda marken på samma vis som förut.  23

3.1.1 Marknadsvärdet 

Huvudregeln i den nya ExprL är att den som utsätts för expropriation ska ha samma 
ekonomiska tillstånd efter expropriationen som vid de fall den aldrig hade genomförts.  När 24

hela fastigheten inlöses ska ersättning erläggas med ett sådant belopp som svarar mot 

Hermansson, Magnus (2010) Nyheter i expropriationslagstiftningen [Elektronisk]. SvJT, s. 118

 Prop. 2009/10:162, s. 4819

 Prop. 2009/10:162, s. 4720

 Hermansson, Magnus, Nyheter i expropriationslagstiftningen, s. 321

 Expropriationslag (1972:719) 4 kap. 1§22

 Bengtsson, Bertil, Bjällås, Ulf, Rubenson, Stefan & Strömberg, Rolf (2002) Miljöbalken: en kommentar. D. 2, 16-33 kap.23

[Elektronisk]. Stockholm: Nordsteds Förlag, se 7:e avd. 31 kap. 2§

 Prop. 2009/10:162, s. 4124
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fastighetens marknadsvärde. Med marknadsvärde menas då det belopp som normalt skulle 
kunna inbringas för fastigheten vid en försäljning på den öppna marknaden.  När det enbart 25

är en del av fastigheten som tas i anspråk ska beloppet, intrångsersättningen, motsvara den 
minskning som fastighetens marknadsvärde upplever genom intrånget.   Skulle även någon 26

annan form av skada uppstå i samband med att fastigheten utsätts för expropriation så ska 
även denna skada ersättas.  

3.1.2 Ersättning utöver marknadsvärdet - påslag på 25 procent 

En uppmärksammad ändring som kom i samband med den nya expropriationslagen 2010 var 
införandet av ett påslag på ersättningen. Enligt ExprL 4 kap. 1§ ska det numer utgå en extra 
ersättning på 25 procent av marknadsvärdet vid expropriation.  Oavsett vem som utför 27

expropriationen eller vad för slags fastighet det gäller så ska detta påslag betalas ut. Dock så 
gäller detta inte när det kommer till övrig skada, då denna ska beräknas separat.  Med 28

uttrycket övrig, eller annan, skada menas de skador som inte finns uppräknade i lagrummet 
och som är av ekonomisk art. Affektionsvärde räknas alltså inte.  29

Anledningen till detta 25 procentiga påslag på ersättningen anges i motiven vara att de 
ingripanden som görs genom en expropriation, inte kan anses vara tillräckligt kompenserande 
gentemot fastighetsägaren med enbart en ersättning som motsvarar marknadsvärdet på 
fastigheten. Det ansågs som nödvändigt att införa en ersättning för bland annat de 
affektionsvärden som kan finnas på en fastighet. Vidare anfördes det även i motiven att vid en 
expropriation kan marknaden vara svagare än normalt och även detta måste tas hänsyn till. 
Beräknas marknadsvärdet på en fastighet vid en tidpunkt när marknaden är svag så kan det bli  
missvisande mot för vad fastighetsägaren hade kunnat få för fastigheten om denne hade sålt 
den på en normal eller stark marknad. Genom ett 25 procentigt påslag på marknadsvärdet så 
kompenseras fastighetsägaren för den eventualitet att expropriationen och värderingen sker 
vid ett tillfälle som inte är det bästa ekonomiskt sett för fastighetsägaren. Hänsyn måste alltså 
även tas till att denne tvingas att avstå från sin fastighet vid en icke självvald tidpunkt och vad 
fastighetsägaren hade kunnat tänka sig att sälja fastigheten för om denne gjort det frivilligt.   30

3.1.3 Rådighetsinskränkningar 

Det 25 procentiga påslaget på ersättningen betalas inte bara ut vid expropriation utan även vid 
rådighetsinskränkningar enligt miljöbalken. Det ansågs nämligen i motiven till ExprL att då 
ersättningsreglerna i denna lag även tillämpades i fråga om andra lagar, så borde ändringarna 
som gjordes i ExprL även gälla i de övriga lagarna. Vissa anmärkningar går dock att utläsa i 
motiven, då Lagrådet anmärkte att ett påslag på ersättningen, enligt till exempel miljöbalken, 

 Se Karnov Internet, Expropriationslagen (1972:719) 4 kap. 1§, not 68, den 2 november 201625

 Prop. 2009/10:162, s. 4126

 Expropriationslag (1972:719) 4 kap. 1§27

 Se Karnov Internet, Expropriationslagen (1972:719) 4 kap. 1§, not 71, den 2 november 201628

 Se Karnov Internet, Expropriationslagen (1972:719) 4 kap. 1§, not 70, den 16 januari 201729

 Prop. 2009/10:162, s. 66 f30
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skulle kunna innebära ökade kostnader för det allmänna och att det möjligen skulle kunna 
påverka potentialen att skydda natur och kultur.  Andra anmärkningar mot detta 25 31

procentiga påslag går att läsa om i Bertil Bengtssons artikel Nya ersättningsfrågor i 
fastighetsrätten, där frågan ställs om en enskild nu kan ”vinna” på en expropriation jämfört 
med en frivillig försäljning.   32

Trots de anmärkningar som fanns mot det schablonmässiga påslaget på ersättningen ansåg 
regeringen i motiven att det ändå var berättigat att utge ett sådant påslag även vid 
rådighetsinskränkningar just på grund av att fastighetsägaren även i dessa fall inskränks i sin 
äganderätt genom tvång. Vidare resoneras det i motiven om att påslaget på ersättningen skulle 
kunna anses motsvara det som fastighetsägaren skulle kunna tänka sig som betalning för en 
frivillig upplåtelse av äganderätten.   33

3.1.4 Influensregeln ExprL 4 kap. 2§ 

När ett företag utför en expropriation på en fastighet så kan det ibland hända att åtgärden 
påverkar fastighetens marknadsvärde på antingen ett negativt eller positivt sätt. I ExprL 
återfinns den så kallade influensregeln i 4 kap. 2§. Denna regel stadgar att om ett företag i 
samband med expropriationen påverkar marknadsvärdet åt något håll så ska marknadsvärdet 
för fastigheten ändå bestämmas utifrån de förutsättningar som hade varit om expropriationen 
aldrig hade ägt rum. Hänsyn ska alltså inte tas till eventuell värdehöjning eller 
värdeminskning som expropriationen medför. Detta gäller även vid expropriation av en del av 
fastigheten.  En motsvarighet till denna regel återfinns i den gamla vattenlagen från 1983, i 9 34

kap. 5§ (se avsnitt: 3.2.2).  

Denna regel gäller dock enbart om det kan anses skäligt ”med hänsyn till förhållandena i 
orten eller den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga förhållanden”. 
Med detta menas att bedömningen ska ske efter vad som är orts- eller allmänvanligt. En så 
kallad skälighetsbedömning ska alltså ske.  35

 Prop. 2009/10:162, s. 7331

 Bengtsson, Bertil; Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten (2010) [Elektronisk]. SvJT, s. 5 ff32

 Prop. 2009/10:162, s. 7333

 Se Karnov Internet, Expropriationslagen (1972:719) 4 kap. 2§, not 78, den 2 november 201634

 Se Karnov Internet, Expropriationslagen (1972:719) 4 kap 2§, not 79, den 2 november 201635
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4. VATTENVERKSAMHET 
Olika verksamheter som rör vatten har historiskt sett haft en stor påverkan på miljön. Genom 
utbyggnaden av vattenkraften i Sverige har bland annat omfattande områden torrlagts och 
naturliga strömfall fördärvats. Landskapsbilden har förändrats och samer, fiskare samt övriga 
individer har fått sina möjligheter till att nyttja naturen begränsad. Å andra sidan har 
vattenkraften medfört att merparten av elproduktionen i Sverige idag utgår från förnyelsebar 
energi och själva utbyggnaden av vattenkraft har faktiskt minskat i sin storlek. De krav som 
finns på att utnyttja vattenkraften fullt ut genomdrivs numera i stället genom effektivisering 
av de vattenverksamheter som redan existerar, samt att de nya verksamheterna som skapas är  
av mindre format.  36

4.1 Begreppet vattenverksamhet 
I begreppet vattenverksamhet ryms en mängd olika aktiviteter som innebär ett nyttjande eller 
byggande i vatten. Exempel på vattenverksamhet är bland annat byggande och utrivning av 
dammar, åtgärder som förändrar vattendjup och bortledande av vatten. Även broar som har 
pelare i vatten, tunnelbyggen som påverkar grundvatten, bryggor och dammar är exempel på 
vattenverksamheter.  Har dock en bro inga pelare som berör vattnet så är det inte att anses 37

som en vattenverksamhet, så till vida det inte utförs några andra arbeten i samband med 
brobyggandet i vattenområdet.  I MB 11 kap. 2§ definieras begreppet vattenverksamhet 38

närmare och där nämns bland annat att vissa åtgärder i vattenområden som fyllning och 
pålning samt åtgärder med grundvatten är att klassa som vattenverksamhet.  I den gamla 39

vattenlagen, som var gällande innan miljöbalken, användes dock benämningen vattenföretag 
när det gällde vad som numera kallas för vattenverksamhet.  

4.2 Förutsättningar för vattenverksamhet 
De förutsättningar som bör vara infriade för att en vattenverksamhet ska få komma till stånd 
är i första hand att den som planerar att ägna sig åt vattenverksamhet verkligen råder över 
vattnet.  Man menar då inte med ”råder över vattnet” på det viset att man skulle äga en viss 40

fysisk droppe vatten, utan det som menas är att utövaren råder över det vatten som finns inom 
fastigheten vid just det ögonblicket.   41

Vidare ska tillstånd vara sökt för vattenverksamheten enligt MB 11 kap. Dock finns det vissa 
undantag där tillstånd inte behövs sökas utan det räcker med en anmälan av 
vattenverksamheten, till exempel vid byggande av en brygga om omständigheterna uppfyller 
vissa krav. Utöver detta ska verksamheten även uppfylla de miljökrav som MB uppställer i 
bland annat 2 kap. (se avsnitt 5.2).  42

 Michanek & Zetterberg, s. 29336

 Ebbesson, s. 144. Jfr. Michanek & Zetterberg, s. 29437

 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 12738

 Michanek & Zetterberg, s. 296 f39

 Michanek & Zetterberg, s. 298 40

 Michanek & Zetterberg, s. 29541

 Michanek & Zetterberg, s. 298 f42
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5. 1983 ÅRS VATTENLAG 
1983 kom en ny vattenlag som skulle ersätta den ännu äldre vattenlagen från 1918. I den nya 
vattenlagen försökte lagstiftarna förenkla och modernisera regelsystemet genom att samla 
bestämmelser som var gemensamma för de olika former av vattenverksamhet som lagen 
skulle kunna tillämpas på. Lagen försökte även hitta en lösning på det problem med 
vattenfördelning som uppstod under 1970-talet genom möjligheten att bilda bevattnings-
samfälligheter. Andra förändringar som genomfördes var att de frågor som rörde allmänna 
farleder, hamnar och flottleder inte längre skulle regleras i vattenlagen utan i stället regleras i 
lagar särskilt för detta.   43

5.1 Särskilda tvångsrätter VL kap. 8 
Det 8 kapitlet i 1983 års vattenlag rör de särskilda tvångsrätterna. Den första paragrafen 
stadgar att den som ska utföra en vattenverksamhet (eller vattenföretag som det då 
benämndes) har rätt att utföra åtgärder och uppföra anläggningar på annans mark eller ta mark 
i anspråk. Det uppställs även vid vilka tillfällen som paragrafen är tillämplig:  

”…när det är fråga om 
1. vattenföretag som avser tillgodogörande av yt- eller grundvatten 
2. vattenreglering,  
3. vattenföretag som avser allmän farled, allmän hamn eller allmän flottled,  
4. markavvattning,  
5. vattenföretag för att motverka förorening genom avlopssvatten,  
6. vattenföretag som avses i 2 kap. 5§ första stycket…”  

En som planerar att utöva vattenverksamhet ges även rätt enligt denna paragraf att utföra 
åtgärder för att minska skador på eventuell fastighet som kan uppkomma i och med 
vattenverksamheten.   44

5.1.1 Lagrådets synpunkter - tvångsrätt 

I motiven till 1983 års vattenlag framgår det att Lagrådet anser i sitt yttrande att tvångsrätt 
enbart borde tillåtas om det inte går att genomföra syftet med vattenverksamheten på något 
annat vis. Utöver detta framgår det även att tvångsrätt skulle kunna medges även för 
uppförande av arbetarbostäder och andra tillfälliga funktioner, detta under förutsättning att 
marken återställs så långt det går sedan behovet av den tillfälliga åtgärden upphört.  45

5.2 Vattenrättsliga ersättningsregler enligt VL kap. 9 
När det kommer till ersättningsfrågor i vattenlagen från 1983 så reglerades dessa bland annat i 
det 9 kapitlet som hade rubriken ”Ersättning och andelskraft”. I första paragrafen stadgades 
det att den som:  

 Prop. 1981/82: 130, s. 1 43

 Vattenlag (1983:291) 8 kap. 1§44

 Prop. 1981/82:130, s. 46145
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”…har fått tillstånd enligt denna lag att genom inlösen eller på annat sätt ta i 
anspråk annans egendom eller att vidta en åtgärd som skadar annans egendom 
skall utge ersättning för vad som avstås eller skadas…”  

Enligt tredje stycket i samma paragraf skulle även den som var ersättningsskyldig se till att 
förebygga och försöka minska de skador som skulle kunna uppstå i samband med åtgärden. 
Enligt Lagrådets yttrande i motiven så skulle sedan ersättning endast utgå för de skador som 
fanns kvar efter att åtgärderna utförts.  Ett exempel på när ersättning har ansetts utgå enligt 46

VL 9 kap. 1§ är i NJA 1994 s 366, där Öckerö kommun ansågs förpliktigad att betala ut 
ersättning till dåvarande Televerket för att de var tvungna att flytta på ett antal kablar med 
anledning av kommunens planerade brobygge.   47

NJA 1994 s 366, Under 30–70 talet nedlades en mängd telekablar i vattnet mellan de två öarna 
Hönö och Fotö i Öckerö kommun. Dessa telekablar försåg öborna med all telekommunikation. 
Kablarna hade nedlagts på platsen under tillstånd genom muntligt avtal med markägarna och, 
det dåvarande Televerket, vilket gjorde att ett muntligt nyttjanderättsavtal var giltigt angående 
dessa kablar. I domskälet anger HD att då kommunen inte var att anses som fastighetsägare, 
utan enbart väghållare, till marken där de fått tillstånd till brobygget så skulle utgångspunkten 
för bedömandet av frågan vara att kommunen var ersättningsskyldig för den skada som 
vattenverksamheten (företaget) skulle orsaka enligt VL 9 kap. 1§. På grund av att en 
nyttjanderätt förelåg för Televerket ansåg HD vidare att rätten till områdena grundade sig på 
”upplåtelser av sådan särskild rätt” som stadgades i VL 9 kap. 1§ 2 stycke. I slutändan 
fastställde HD vattenöverdomstolens dom att Öckerö kommun var skyldiga att betala ersättning 
enligt VL 9 kap 1§.  

Motiven till VL stadgade att vad som gällde i propositionen till föregående vattenlag från 
1918 även skulle gälla ovanstående paragraf.  I motiven till 1918 års VL går det att utläsa att 48

om ersättningsskyldighet ska existera så är förutsättningen att någon har givits rätten att 
”lösa, taga i anspråk, eller skada annans egendom”. Så länge denna förutsättning var 
uppfylld så skulle alltså ersättning utgå för det som var skadat, inlöst eller taget i anspråk.  I 49

nuvarande MB går det att återfinna en liknande bestämmelse i 31 kap. 16§. 

5.2.1 Inlösen och intrångsersättning VL 9 kap. 2–4§§ 

I den dåvarande vattenlagen 9 kap. 2–4§§ reglerades några av frågorna kring inlösen och 
intrångsersättning. 

VL 9 kap. 2§ stadgade att om en fastighet skulle lida ”synnerligt men” av att en 
vattenverksamhet utfördes enligt tillstånd så skulle fastighetsägaren ha rätt att få fastigheten 
inlöst om denne begärde det. När det kommer till den som skulle utföra vattenverksamheten 
så hade denne i sin tur en rätt att lösa in fastigheten, men endast om fastighetsägaren inte hade 
något ”beaktansvärt intresse” av att behålla fastigheten och själva ersättningen inte höjdes 
något nämnvärt. Liknande bestämmelse går idag att återfinna i MB 31 kap. 17§. 

 Prop. 1981/82:130, s. 46746

 NJA 1994 s 36647
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VL 9 kap. 3§ stadgade att ersättning skulle bestämmas i pengar och utbetalas omgående. 
Vidare framgick även av denna paragraf att ett årligt belopp skulle kunna utgå när det gällde 
skador som hörde samma med allmän flottled.  
 
VL 9 kap. 4§ reglerade ersättningens storlek. Skulle en hel fastighet inlösas så gällde det att 
ersättningen betalades som löseskilling och detta skulle vara jämförbart med fastighetens 
marknadsvärde. Var det enbart en del av fastigheten som togs i anspråk, skadades eller 
inlöstes så skulle i stället så kallad intrångsersättning utgå. Denna intrångsersättning skulle 
motsvara den värdeminskning på marknadsvärdet som fastigheten tvingats utstå. Även 
eventuella övriga skador skulle betalas till fastighetsägaren.  Liknande bestämmelse går idag 50

att finna i ExprL 4 kap. 1§. 

5.2.2 Influensregeln VL 9 kap. 5§ 

VL 9 kap. 5§ reglerade de tillfällen då inlösen av en fastighet på grund av tillståndsgiven 
vattenverksamhet medförde att marknadsvärdet på fastigheten påverkades. Detta är den så 
kallade influensregeln som nämndes tidigare (se avsnitt 2.1.4). Skulle värdet på fastigheten ha 
påverkas så skulle ersättning utgått som om vattenverksamheten aldrig genomfördes. Det 
samma gällde även vid intrångsersättning.  Liknande bestämmelse går numera att finna i 51

ExprL 4 kap. 2§.  

5.2.3 Presumtionsregeln VL 9 kap. 6§ 

VL 9 kap. 6§ rörde den så kallade presumtionsregeln. Vid bestämmandet av ersättningen 
skulle det tas hänsyn till den eventuella värdeökning på fastigheten som kunde ha inträffat 
under en tidsperiod på tio år före talan väcktes i domstol. I paragrafen används orden ”…som 
har ägt rum under tiden från dagen tio år före det talan väcktes i domstol…”. Dock så gällde 
detta enbart om värdeökningen berodde på andra faktorer än förväntningar angående ändrad 
markanvändning. Samma som stadgades för inlösen gällde även för intrångsersättningar.   52

Tanken med presumtionsregeln var att se till att alla förväntningsvärden som uppstod på en 
fastighet, inom en tioårsperiod före talan väcktes, skulle uteslutas från de värden som skulle 
ersättas. Detta resulterade i att värdet på ersättningen i de flesta fall kunde sättas lägre än det 
reella marknadsvärdet för fastigheten.  Fastighetsägaren blev alltså enbart ersatt för den 53

värdeökning som skett, under de tio år som varit innan talan väcktes, om det vid en utredning 
av saken framgick att det inte var en värdeökning som berodde på någon förväntning om att 
användningssättet för marken skulle ändras.  54

 Vattenlag (1983: 291), 11 kap. 2–4§§50

 Vattenlag (1983:291), 11 kap. 5§51

 Vattenlag (1983:291) 11 kap. 6§52

 Hermansson, Magnus, s. 3 f53
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Regeln som efter att VL inkorporerades i MB gick att återfinna i ExprL avskaffades dock i 
samband med den reform som gjordes 2010.   55

5.2.4 VL 9 kap. 7–10§§ 

VL 9 kap. 7§ stadgade att då ersättningen bestämdes skulle hänsyn inte tas till de eventuella 
ändringarna i värdet på fastigheten som skulle kunna ha uppstått efter det att den tagits i 
anspråk eller eventuellt skadats.  

VL 9 kap. 8§ reglerade de tillfällen då en åtgärd hade utförts ”i uppenbar avsikt” att få en 
högre ersättning utbetald för fastigheten. Skulle en sådan åtgärd ha utförts skulle ersättningen 
sättas till ett sådant belopp som skulle motsvara det som skulle utgå om åtgärden aldrig hade 
vidtagits. Skulle en särskild rätt gå förlorad eller rubbas på grund av att en åtgärd hade 
genomförts för att öka ersättningen av fastigheten, skulle den som var i stånd att utföra en 
vattenverksamhet kompenseras genom att ersättningen till fastighetsägaren minskades. 
Liknande bestämmelse går att återfinna i nuvarande ExprL 4 kap. 5§.  

VL 9 kap. 9§ stadgade att ersättningen skulle bestämmas enskilt för varje sakägare och att de 
olika formerna av ersättning; löseskilling, intrångsersättning och annan ersättning skulle 
bestämmas separat från varandra. Denna paragraf reglerade även de fall där ersättningen 
gällde andelar i en samfällighet.  

VL 9 kap. 10§ reglerade de fall då en skada hade inträffat på den fastighet som tillhörde 
innehavaren av tillståndet till vattenverksamheten.  Motsvarande bestämmelse går numera 56

att återfinna i MB 31 kap. 18§. 

5.2.5 Ersättning vid utrivning VL 9 kap. 11§ 

Denna paragraf reglerade de tillfällen där någon hade fått ett tillstånd att riva ut en redan 
existerande vattenverksamhet. Första stycket rörde ersättningen och stadgade att en ”skälig 
ersättning” skulle utgå i de fall skada uppstod på någon annans fastighet på grund av 
ändringar i vattenförhållandena.  Enligt motiven framgår det att själva meningen med 57

stadgandet ”skälig ersättning” var att den dåvarande vattendomstolen kunde jämka 
ersättningen i vissa fall. Sådana fall skulle, enligt motiven, vara de gånger som en utrivning 
skulle ha medfört stora skador på en fastighet och att dessa hade kunnat undvikas om 
fastighetsägaren själv hade klivit in och tagit över ansvaret för vattenverksamheten. Dock så 
medges det att en jämkning endast borde ha varit aktuell i de fall ersättningskostnaden  
framstod som ”oproportionerligt stor” jämfört med vad det skulle ha kostat att driva 
vattenverksamheten vidare.    58

 Hermansson, Magnus, s. 3 f55

 Vattenlag (1983:291), 11 kap. 7–10§§56

 Vattenlag (1983:291), 9 kap. 11§57

  Prop. 1981/82:130, s. 47058

!12



Det nämns även i första stycket att ersättning skulle utgå för en förmån som stod med i den 
tillståndsdom eller det avtal som ingicks när vattenverksamheten kom till. Med denna förmån 
så menades till exempel andelskraft. Någon ersättning för utebliven vinst utgick inte enligt 
motiven utan enbart ersättning för de kostnader som uppstod för fastighetsägaren i samband 
med förlusten av förmånen. Sådana kostnader kunde exempelvis vara omställningskostnader 
när förmånstagaren var tvungen att sörja för sina behov på något annat vis, eller för åtgärder 
som förmånstagaren hade bidragit med till vattenverksamheten och som inte längre var 
nödvändiga i och med att anläggningen  skulle rivas ut.   59

I MB 31 kap. 19§ går det att idag återfinna en motsvarande bestämmelse. 

5.2.6 Ersättning vid omprövning VL 9 kap. 12–13§§ 

VL 9 kap. 12§ berörde de fall där en omprövning innebar en förlust av vatten, fallhöjd eller en 
begränsning av en tillståndshavares rätt att reglera vattenavrinning, i de fall denne omfattades 
av omprövningen. Vid dessa fall skulle en ersättning utgå så länge det inte handlade om att 
förlusten eller skadan hade ett samband med en förbättring av vattenverksamhetens säkerhet. 
Enligt motiven framgår det även att den tillståndshavare som led ekonomisk skada på grund 
av omprövningen inte skulle omfattas av den allmänna ersättningsbestämmelsen i 9 kap. 1§ 
och att det är på grund av detta som VL 12§ innehöll en allmän föreskrift om rätten till 
ersättning för en tillståndshavare när det kommer till omprövning.  60

VL 9 kap. 13§ reglerade vem eller vilka som är skyldiga att betala ersättning när det gäller 
omprövning. Det framgår av motiven att första och andra stycket behandlade de fall där 
ersättning skulle utgå pågrund av omprövning av tillstånd till konkurrerande vattentäkter. 
Tredje stycket tillkom i lagen efter ett förslag från Lagrådet, där det stadgades att den 
ersättning som rörde en minskning av andelskraft från ett vattenkraftverk skulle betalas av den 
som hade tillståndet till kraftverket. Tillståndsägaren skulle sedan i sin tur få full ersättning 
för kraftförlusten i själva vattenkraftverket.   61

Liknande bestämmelser till VL 9 kap. 12 -13§§ går att återfinna idag i MB 31 kap. 20-21§§.  

5.2.7 Begränsningar i ersättningsrätten VL 9 kap. 14–15§§ 

Paragraf 14–15, som går att återfinna under rubriken ”begränsning i ersättningsrätten”  i det 9 
kapitlet i 1983 års vattenlag, behandlar de begränsningar som finns för en ersättningstagare i 
dess rätt till ersättning när det kommer till omprövning eller när en ny vattenverksamhet 
uppförs.   Liknande bestämmelser som dessa går idag att återfinna i MB 31 kap. 22-23§§. 62

I VL 9 kap. 14§ går det att återfinna de fall där tillståndshavaren är ”skyldig att utan 
ersättning tåla viss del av förlusten”. De tillfällen där en tillståndshavare ansågs få tåla en 

 Prop. 1981/82:130, s. 47059

 Prop. 1981/82:130, s. 47160
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inskränkning eller förlust var de gånger en sådan föregicks av en omprövning som rörde ett 
visst antal i paragrafen uppställda intressen. Några av de intressen som räknades upp var 
allmänna hamnar, hälsovården eller en omprövning som var till förmån för till exempel den 
allmänna miljövården.   Andra stycket och tredje stycket av denna paragraf reglerade vilken 63

storlek det skulle vara på begränsningen av ersättningen samt att det var vattendomstolen som 
i själva tillståndsdomen skulle avgöra vilken del av värdet som inte skulle ersättas.   64

VL 9 kap. 15§ innefattade enligt motiven en begränsning i ersättningen för sådan skada som 
annars skulle ha ersatts enligt VL 9 kap. 1–10§§. För att denna paragraf skulle bli tillämplig 
var det en förutsättning att skadan eller intrånget kunde uppskattas i pengar och att den 
normalt sett skulle ha ersatts helt enligt bestämmelserna i 1–10§§.  

5.2.8 Andelskraft VL 9 kap. 16–19§§ 

I VL 16–19§§ stadgades de primära bestämmelserna angående andelskraft. Enligt motiven till 
VL kunde andelskraft förekomma som exempelvis kompensation för outbyggd fallhöjd eller 
när kraft togs i anspråk från ett redan existerande vattenkraftverk. Andelskraften skulle ses 
som en kompensation för den förlorade kraften från den gamla anläggningen.  Numera 65

återfinner man dessa bestämmelser i Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet och dess 8 kapitel.   66

5.2.9 Pågående markanvändning vid vattenskyddsområde VL 19 kap.  

I VL 19 kapitlet återfanns de bestämmelser som rörde skyddet för vattenförsörjningen. När 
det kommer till skyddet för en yt- eller grundvattentillgång så fick länsstyrelsen besluta om ett 
så kallat vattenskyddsområde, och för att se till att ändamålet med området uppfylldes så 
skulle länsstyrelsen föreskriva om sådana inskränkningar i rätten att råda över fastigheten att 
detta var möjligt.  Om det som stadgades i 19 kap. 2§ medförde att pågående 67

”markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet eller att mark tas i 
anspråk” så skulle ersättning utgå till fastighetsägaren eller den som hade en särskild rätt i 
fastigheten. Och skulle ”synnerliga men” uppstå rörande fastigheten så hade fastighetsägaren 
en rätt att få den utlöst.  När det gällde ersättningen skulle VL 9 kap. 1–10§§ tillämpas. 68

Som tidigare nämnts så ersattes dock inte förväntningsvärden (se avsnitt 3.2.3) när det kom 
till föreskrifter som ingrep på någons rätt att förfoga över sin fastighet. Motiven medger även 
att eftersom den pågående markanvändningen skulle behöva försvåras avsevärt, kunde det 
bidra till en mer restriktiv bedömning när det kom till ersättning i vissa fall. Ersättningsrätt 
skulle inte heller anses behöva föreligga om föreskriften inte gick utöver vad fastighetsägaren 
skulle anses behöva stå ut med enligt aktsamhetsregeln i 19 kap. 1§. En grundsats som 

 Vattenlag (1983:291), 9 kap. 14§63

 Prop. 1981/82:130, s. 97464

 Prop. 1981/82:130, s. 47665

 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, 8 kap. 1–4§§66

 Vattenlag (1983:291), 16 kap. 2§67

 Vattenlag (1983:291), 16 kap. 7§68
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motiven även ger uttryck för är att samma sak gäller de aktsamhetsregler som gick att 
återfinna i exempelvis den dåvarande miljöskyddslagens 5§.  Motsvarande regel om 69

försvårande av pågående markanvändning gick även att finna i flertalet andra lagar, bland 
annat den dåvarande naturvårdslagen.   70

Motsvarande bestämmelse går idag att finna i MB 7 kap 22§ som handlar om skydd för vissa 
områden, vilket det hänvisas till i MB 31 kap. 4§ 5 punkten.  

5.2.10 MÖD 2000 DM 64 

MÖD 2000 DM 64 ger ett intressant exempel på tillämpningen av flera regler i VL (som 
behandlats i ovanstående avsnitt) och handlar om att sökande, Vattenfall AB, hade ansökt om 
att ta i drift Klippens kraftstation i Storuman, Västerbotten. I ansökan framkom det att 
sökande enligt VL 8 kap. 1§ ansökte om att bland annat ta i anspråk, med äganderätt, mark för 
att kunna upprätta ställverk, el- och personalbyggnader samt ta i anspråk mark, med 
tvångsrätt, för massupplag, grunddammar och vägar. Vattendomstolen lämnade tillstånd till 
detta då de inte fann något hinder för att VL 8 kap. 1§ skulle vara tillämpligt på dessa fall och 
för de ändamål som sökanden hade uppgivit.  Vidare så ålade även vattendomstolen sökande 71

att utge ersättning för bland annat förlust av fallhöjd och fiskeskador till vissa i fallet 
namngivna fastigheter. Vid de fall fiskeskadeersättningen översteg 10 000 kronor så skulle 
den utbetalas genom en nedsättning hos länsstyrelsen såsom stadgades i VL 16 kap. 1§.  72

Fallet rörde även vad som skulle gälla vid en eventuell omprövning där sökande föreslog, 
vilket senare godtogs av vattendomstolen, att vid en omprövning så skulle de begränsningar 
som omnämns i VL 9 kap. 14§ andra stycket, 1 punkten gälla. Vattendomstolen medgav även 
att samma begränsning som berörde de fall som omnämndes i VL 9 kap. 15§ skulle vara 
giltiga.  73

Målet överklagades efteråt till miljööverdomstolen (MÖD) av flera motparter. Dessa var inte 
nöjda med vissa av ersättningsfrågorna. När målet togs upp i MÖD prövades bland annat 
frågan om ersättning för ianspråkstagande av annans fallhöjd på nytt. När det kom till denna 
fråga så bedömde MÖD att frågan om ersättning skulle prövas enligt VL 9 kap. 4§, vilken 
reglerade ersättningens värde (se avsnitt 7.2.1).  I övrigt ändrade MÖD endast den tidigare 74

domen på så vis att Vattenfall förpliktigades att utbetala ytterligare ersättning för skada på 
enskilt fiske till vissa parter i målet.   75

 Prop. 1981/82:130, s. 605 f69

  Naturvårdslag (1964:822) 26§70

 MÖD 2000 DM 64, s. 371

 MÖD 2000 DM 64, s.17–1872

 MÖD 2000 DM 64, s.2073

 MÖD 2000 DM 64, s. 4374

 MÖD 2000 DM 64, s. 3575
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6. MILJÖBALKEN  
För att få en tydligare bild av hur ersättningsreglerna har påverkats i och med uppkomsten av 
MB, är det viktigt att ha en grundförståelse för de huvudsyften som ligger bakom balken. 
Nedan följer därmed en redogörelse för dessa. 

6.1 Miljöbalkens mål - hållbar utveckling 
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken (1998:808) i kraft och tanken var att ersätta de tidigare 
16 lagarna som var till för att skydda miljön.  Några av de huvudsakliga syftena MB och 76

dess lagstiftning har är att skydda den mänskliga hälsan och verka för en hållbar användning 
av naturresurserna.  77

Målet för MB regleras i 1 kapitel 1§ i samma balk. Denna paragraf stadgar att 
bestämmelserna i balken är till för att främja en hållbar utveckling och för att försäkra att 
miljön kommer att vara hälsosam och god för de människor som lever nu och de människor 
som kommer efter oss. Begreppet hållbar utveckling har även fastställts i regeringsformen 1 
kapitlet 2§ . Det finns två utgångspunkter som målregeln om hållbar utveckling i miljöbalken 
har, dessa är att naturen i sig har ett värde som är värt att skydda och att människan har ett 
ansvar att ta hand om naturen.  Vidare är själva balken tillämplig för alla som bedriver någon 78

form utav verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa. Det övergripande målet 
om hållbar utveckling åskådliggörs ännu tydligare genom en rad delmål som även de återfinns 
i MB 1 kap. 1§: 

”…Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 

dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  
3. den biologiska mångfalden bevaras,  
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att från en ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 
tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom all annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

Dessa mål är väsentliga bland annat när det kommer till tillsyn, hur riksintressen beaktas, hur 
naturvårdsbeslut fattas och vid tillståndsprövningar. Till exempel de tillståndsprövningar som 
görs vid vattenverksamhet enligt 11 kap.  Till en viss del överlappar även dessa mål och kan 79

till och med i enstaka fall konkurrera med varandra. Sådana konflikter kan lämpligast lösas 
genom att beaktande tas till vad som överensstämmer bäst med begreppet hållbar utveckling. 

 Michanek & Zetterberg, s. 22 76
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 Michanek & Zetterberg, s. 92 f78
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6.1.1 Regeringens miljökvalitetsmål 

Utöver det huvudsakliga miljömålet för balken och dess delmål har riksdagen, genom vissa 
beslut genomförda 1999 och 2005, uppställt 16 stycken så kallade miljökvalitetsmål. Dessa är 
tänkta att fungera som en slags målsättning mot vilken den svenska miljön ska sträva och är i 
sig inte rättsligt bindande.  Målen som är uppställda är: 80

” 
1. Begränsad klimatpåverkan  
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv ”   81

I MÖD 2006:53 tog mark- och miljööverdomstolen hänsyn till dessa 16 miljökvalitetsmål, när 
de resonerade i sitt domskäl: 

”…Det innebär enligt Miljööverdomstolen att tillämpningen av hänsynsreglerna 
skall ske mot bakgrund av den övergripande målbestämmelsen - hållbar 
utveckling - och vid den tillämpningen skall vägledning hämtas från bl.a. de 
miljömål som Riksdagen har fastställt. Ett av dessa miljömål är Ingen 
övergödning som innebär att utsläppen av fosfor och kväve från mänsklig 
verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten skall minskas…” 

Fallet rörde en tillståndsansökan om enskild avloppsanläggning, där mark- och 
miljööverdomstolen även tog hänsyn till följden av vad en generell tillståndsgivning på 
liknande toaletter i området möjligen skulle kunna göra med miljön i framtiden.  Trots att 82

dessa miljömål alltså inte är rättsligt bindande, hjälper de till med tolkningen och ger en 
djupare insikt i miljömålen som miljöbalken uppställer.  83

 Michanek & Zetterberg, s. 94 f80
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6.2 Allmänna hänsynsregler MB 2 kap. 
I MB 2 kap. går det att återfinna de allmänna hänsynsreglerna. Dessa hänsynsregler är något 
som varje verksamhetsutövare ska tänka på när frågor som rör tilltålighet, tillstånd, 
godkännande och dispens prövas. Även den verksamhet som har orsakat en skada eller 
olägenhet för miljön ska följa de allmänna hänsynsreglerna.  Reglerna i MB 2 kap. kan 84

sägas vara grundläggande materiella miljökrav som informerar om vilka åtgärder och vilket 
ansvar som är nödvändigt för att miljön ska kunna skyddas. Reglerna gäller generellt sett alla 
människor som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd och det är upp till den 
som tänker utöva verksamheten att bevisa att reglerna iakttas.    85

6.2.1 Hänsynsregler 

MB 2 kap. 2§ stadgar att alla som avser att bedriva en verksamhet eller som redan gör det ska 
skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa.  
 
MB 2 kap. 3§ stadgar vidare att verksamhetsutövaren ska vidta försiktighetsmått och 
skyddsåtgärder för att hindra eventuella skada eller olägenhet för miljön och människors 
hälsa.  
 
MB 2 kap. 4§ anvisar att verksamhetsutövaren ska undvika att använda eller sälja vissa 
kemiska produkter eller biotekniska organismer om de går att ersätta med andra produkter 
som är mindre farliga för miljön och människors hälsa.  

MB 2 kap. 5§ stadgar att hushållning ska ske med råvaror, energi och att återanvändning ska 
utnyttjas om det är möjligt.  

MB 2 kap. 6§ anger att om verksamheten tar mark- eller vattenområde i anspråk så ska 
platsen väljas noggrant så att minsta intrång och olägenhet för människor och miljö inträffar.  
 
MB 2 kap. 7§ innehåller en rimlighetsavvägning där det anges att ovanstående paragrafer ska 
användas om det inte anses vara orimligt att uppfylla dom.  
 
MB 2 kap. 8§ anger att den som skadar miljön genom att exempelvis utföra en viss åtgärd har 
kvar ansvaret kvar för detta tills dess att skadan har blivit återställd. 

MB 2 kap. 9§ innehåller en slutavvägning där regeringen ges den yttersta makten om en 
verksamhet ska få komma till stånd eller inte i de fall verksamheten kan medföra en skada 
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljö. Detta ska då endast 
tillåtas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.  

MB 2 kap. 10§ stadgar sist att om verksamheten är av synnerlig betydelse från allmän 
synpunkt så kan regeringen besluta att tillåta den i alla fall.     86

 Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 1§84

 Michanek & Zetterberg, s. 9885
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7. MILJÖBALKEN 31 KAPITLET 
Miljöbalkens 31 kapitel handlar om ersättning vid ingripande av det allmänna. Vilket innebär 
när statliga och kommunala myndigheter tar beslut som gör att en egendom inte kan användas 
på samma sätt som innan beslutet. När det allmänna går in och bestämmer över en individs 
egendom så utgår det en form av ersättning i vissa fall, när fastighetsägaren inte längre kan 
använda egendomen på samma vis som tidigare.  Att det allmänna har tillåtelse enligt lag att 87

till exempel förbjuda eller ingripa på något vis i den enskildes rätt är en förutsättning för att 
kunna ta vara på vissa allmänna intressen.   88

7.1 Ersättning vid ingripande av det allmänna 
När det kommer till ersättning vid ingripande av det allmänna så är meningen att den 
ekonomiska förlust som den enskilde lider genom ingreppet ska ersättas, likt det som sägs om 
skadestånd. Skillnaden mellan skadeståndsersättning och ersättning vid ingripande av det 
allmänna kan sägas vara att grunden för ersättningen i förevarande fall är att det handlar om 
ett rättsenligt ingrepp som sker i det allmännas intresse, vilket då kan ge en möjlighet att 
ingripa mer långtgående än vad som annars hade varit tillåtet. Genom att ersättning utgår så 
anses inte ingreppen vara lika allvarliga eftersom som att det inte drabbar fastighetsägaren 
lika hårt då kompensation utgår.   89

7.1.1 MB 31 kap. 1–3§§  

MB 31 kap. 1§ anger på vilken sorts frågor som själva kapitlet är tillämpligt. Det stadgas att 
det gäller frågor som rör ersättning vid ingripande av det allmänna men även vid 
tillståndsprövning för vattenverksamhet, samt bestämmelser om eventuell ersättning när skada 
har uppkommit till följd av förbud mot fiske.  

MB 31 kap. 2§ stadgar att när det kommer till ersättningen och inlösen enligt det 31 kapitlet 
så ska expropriationslagen (1972:719) gälla, om det inte visar sig att balken innehåller andra 
bestämmelser som avviker från detta.  

MB 31 kap. 3§ stadgar att det som sägs om fastighet i 31 kapitlet även gäller särskild rätt till 
fastighet. Vad som avses med särskild rätt är exempelvis arrende, tomträtt, hyra, servitut, 
annan nyttjanderätt med mera.   90

7.1.2 MB 31 kap. 4§  

MB 31 kap. 4§ räknar upp ett antal tillfällen när beslut från det allmänna ger rätt till 
ersättning.  

 Michanek & Zetterberg, s. 426 f87
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”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att 
mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av 
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.”  91

Ovanstående paragraf ger rätt till ersättning vid två olika situationer. Dels är det när ”mark tas 
i anspråk” och dels när ”pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt 
försvåras”.  92

7.1.3 Mark tas i anspråk 

När mark tas i anspråk kan ägaren av en fastighet tvingas stå ut med att denne inte kan 
använda marken i samma utsträckning som tidigare. Det kan handla om att allmänheten ges 
större tillträde än normalt eller att det anläggs exempelvis parkeringsplatser och vägar på 
fastigheten.  93

7.1.4 Pågående markanvändning 

Om den pågående användningen av marken förhindras av det allmänna, till exempel genom 
att en fastighetsägare inte kan fortsätta bedriva sitt skogsbruk som förut, på grund av 
exempelvis att ett naturreservat inrättas, så har denne rätt till ersättning. Förutsättningen för att 
få ersättning är att den pågående användningen av marken avsevärt försvåras. Det räcker 
alltså inte att användningen försvåras lite grann.  Markägare förutsätts nämligen tåla en viss 94

inskränkning på fastigheten utan att ha rätt till någon ersättning. Innan 2009 gällde det att en 
avräkning skulle ske när man överskred gränsen för vad som var rimligt att en fastighetsägare 
skulle tåla i form av inskränkningar. Ersättningen skulle då minskas med det belopp som man 
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ansåg att markägaren rimligen borde tåla.  Efter 2009 gäller dock att om en fastighetsägare 95

underskrider den så kallade toleranströskeln eller kvalifikationsgränsen så utgår ingen 
ersättning över huvudtaget, medan de fall där en fastighetsägare går över tröskeln så utgår full 
ersättning. Full ersättning betalas ut även om det endast är lite som toleranströskeln 
överskrids.  Generellt sett så anses det att en försämring på upp till 10% av värdet är något 96

som bör vara acceptabelt för en fastighetsägare att tåla utan att någon ersättning ska utgå.  97

När det kommer till uttrycket ”pågående markanvändning” så medger motiven att det borde 
användas relativt generöst, trots att ersättning för ändrad markanvändning inte ska utges. 
Hindras en markägare av föreskrifter eller beslut från naturvårdslagen från att ”vidta en 
naturlig och normal rationalisering av pågående markanvändning” så anses det att ersättning 
borde få utgå. Dock så är bedömningen tvungen att ske från fall till fall och något generellt 
och entydigt svar enligt motiven är svåra att ge när det gäller vad som anses vara en naturlig 
fortsättning på en pågående markanvändning.  Vad som dock går att utläsa ur doktrin är att 98

till pågående markanvändning kan exempelvis ett beviljat bygglov räknas, eller skog som 
avverkas inom ett skogsbruk, även om det har gått lång tid från det att den planterades. Om en 
fastighetsägare byter användning av ett område så ses det generellt som ändrad 
markanvändning, till exempel om en jordbrukare börjar odla skog för avverkning på en åker 
som tidigare har använts för livsmedelsodling.   99

Ytterligare en begränsning i begreppet pågående markanvändning synes vara när det kommer 
till icke-lagenlig användning av mark. Ingriper det allmänna för att se till att lagen följs ska 
inte ersättning utgå. Här spelar de allmänna hänsynsreglerna, som nämnts tidigare (se avsnitt 
5.2), in. En individ som planerar att utöva en verksamhet av något slag ska på eget ansvar ta 
hänsyn till dessa allmänna hänsynsregler, och skulle det vara så att det allmänna måste ta 
beslut för att se till att dessa följs så utgår inte någon ersättning för ingreppet. Först och främst 
är det vid sådana verksamheter som inte behöver något tillstånd som detta är aktuellt. 
Verksamheter som redan har fått ett tillstånd har ofta olika bestämmelser i sitt tillståndsbeslut 
som gör att de allmänna hänsynsreglerna inte behöver beaktas något mer än vad som framgår 
av beslutet. Dock så kan tillstånd återkallas eller bli föremål för omprövning om det visar sig 
att verksamheten inte följer de rådande hänsynsreglerna, och normalt sett så finns det även 
bestämmelser om detta i tillståndsbeslutet.  100

Följande två rättsfall visar exempel på hur pågående markanvändning har behandlats i 
domstolarna och när det har ansetts vara pågående markanvändning och när det har ansetts 
handla om en ändring av den pågående markanvändningen.  

 Ebbesson, s. 11795
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MÖD 2004:82 belyser ett fall där det var fråga om en ändring av den pågående 
markanvändningen. Ett kraftbolag yrkade på ersättning från staten på grund av att en planerad 
vattenverksamhet inte kunde genomföras när området förklarades som naturreservat. 
Kraftbolaget ansåg att den pågående markanvändningen avsevärt hade försvårats av beslutet. 
Sedan tidigare hade kraftbolaget fått en damm lagligförklarad av vattendomstolen samt tillstånd 
för att uppföra och driva ett vattenkraftverk på platsen. På grund av att tillståndet hade blivit 
överklagat, och att reservatsbeslutet togs innan tillståndet vunnit laga kraft, så resulterade detta i 
att tillståndsdomen upphävdes. Åtgärderna som kraftbolaget ansökte om skiljde sig så pass från 
de nuvarande att det ansågs vara fråga om en ändring av den pågående markanvändningen. 
Genom att den tilltänkta verksamheten inte längre hade något tillstånd eller hade hunnit 
påbörjats så ansåg MÖD att staten inte var skyldig att betala någon ersättning till kraftbolaget då 
det helt enkelt inte var fråga om pågående markanvändning utan istället ändrad.  

 101

NJA 2015 s 323 rörde ett område, Bunkeflo strandängar, som hade förklarats som naturreservat 
av Malmö stad. När målet togs upp i mark- och miljödomstolen hade en fastighetsägare inom 
området, CB, yrkat på intrångsersättning enligt miljöbalkens 31 kapitel, vilken uppgick till 1 
840 000 kronor. CB hade fått marken bedömd av LRF konsult, vilka klassade 6 hektar som 
åkermark och 3, 36 hektar som betesmark. Malmö stad hade bestridit beslutet med anledning att 
de ansåg att användandet av marken inte alls hade avsevärt försvårats och att det sedan tidigare 
redan fanns begränsningar på området, bland annat i form av ett strandskydd. Skulle domstolen  
ändå komma fram till att pågående markanvändning hade försvårats, ansåg Malmö stad att 
ersättningen endast skulle uppgå till 339 661 kronor. Miljödomsotlen (MD) ansåg dock att CB 
inte hade visat på att marken, vid införandet av reservatsbeslutet, var åkermark utan att den 
istället var att anses som enbart betesmark. Eftersom CB bara hade yrkat ersättning för 3, 36 
hektar betesmark så var det enbart för detta som ersättning utgick. När målet sedan gick upp i 
MÖD så ändrades domen till att ersättning utgick med 1 750 000 kronor till CB istället för de 
tidigare 151 200 kronor som hade utgått i MD. MÖD ansåg nämligen att marken var att klassas 
som jordbruksmark, vilket rymde både betesmark och åkermark, och att begreppet pågående 
markanvändning skulle användas relativt generöst, precis som motiven medger. Malmö Stad 
överklagade detta upp till HD och ville få domen ändrad tillbaka till MD:s domslut med den 
lägre ersättningen, dock så valde HD att fastställa MÖD:s domslut då de inte såg någon 
anledning att ändra på denna.   102

När domstolarna gick igenom ovanstående fall (NJA 2015 s 323) så undersökte dom, vid 
bedömningen av pågående markanvändning, vad det faktiska utnyttjandet av marken vid 
tidpunkten var, vad den hade använts till tidigare, arealen och vad respektive area var använd 
till, om det handlade om betesmark eller jordbruksmark och hur uppdelningen mellan dessa 
olika typer av mark skulle göras.   103

Det slogs även fast att frågan i målet huvudsakligen skulle vara vad som egentligen ansågs 
vara pågående markanvändning på fastigheten vid tidpunkten för värderingen. Skulle det vara 
så att markanvändningen som pågick var åker- eller betesmark, var det inte ifrågasatt 
huruvida markanvändningen skulle försvåras i och med naturreservatet och ersättning skulle i 
sådant fall utgå.  Intressant i detta fallet är att se MÖD tillämpa den mer generösa 104

tolkningen av  begreppet pågående markanvändning, precis som motiven medger. 

 MÖD 2004: 82101

 NJA 2015 s 323102

 NJA 2015 s 323103

 NJA 2015 s 323104
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7.1.5 Bedömning om ersättning ska utgå 

När bedömningen görs huruvida en ersättning ska utgå enligt miljöbalken 31 kap. 4§ bör det 
först beaktas hur mycket inskränkningen från det allmänna i realiteten påverkar mark-
användningen. Jämförelse bör göras mellan hur stor förlusten blir för fastighetsägaren om 
åtgärden genomförs gentemot ifall den inte genomförs samt hur stor omfattning det handlar 
om. Som nämndes tidigare bör en fastighetsägare tåla en viss inskränkning utan att få någon 
rätt till ersättning (se avsnitt 5.1.4).  105

7.1.6 Ackumulerad skada 

En fastighetsägare kan även få ersättning för flera mindre intrång även om dessa inte har 
inträffat under samma tid. Detta kallas för ”ackumulerad skada” . De intrång och beslut som 
ska beaktas är de som går tio år tillbaka i tiden före det senaste beslutet.  Ett exempel på hur 106

en ackumulerad skada kan se ut är det som Michanek & Zetterberg använder sig av i deras 
bok den svenska miljörätten:  

”En skogsägare tvingas först iaktta vissa naturvårdshänsyn enligt 30§ 
skogsvårdslagen. Ett par år senare bildas ett naturvårdsreservat som endast berör 
en mycket liten del av det berörda skogsbeståndet. I inget av fallen, sedda var för 
sig är intrånget så stort att den pågående markanvändningen försvåras avsevärt. 
Bedömda tillsammans är däremot försvårandet avsevärt.”  107

Om hänsyn inte skulle tas av tidigare beslut så skulle det kunna resultera i att en 
fastighetsägare går miste om ersättning enbart baserat på att inskränkningarna har skett över 
tid och i mindre format.  108
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8. VATTENRÄTT ENLIGT MILJÖBALKEN 
När miljöbalken trädde i kraft 1999 (se avsnitt 4) flyttades de delar av vattenrätten som kunde 
sammankopplas med miljön in i det 11 kapitlet i den nya balken. Och de bestämmelser som 
rörde ersättning vid ingripande av det allmänna flyttade in i det 31 kapitlet.   109

8.1 Inkorporeringen av vattenlagen i miljöbalken 
När vattenlagen till viss del skulle inkorporeras i miljöbalken ställde sig en del instanser 
frågande till lämpligheten med detta genomförande. Regeringen hade nämligen i motiven gett 
förslag att miljöbalken skulle ersätta vattenlagen enbart med de delar som rörde centrala 
miljöfrågor och övriga bestämmelser skulle i stället samlas i en egen lag utanför balken. 
Bland de instanser som var tveksamma fanns bland annat Kammarkollegiet och Umeå 
tingsrätt vilka ansåg att regelsystemet skulle bli svåröverskådligt om bestämmelserna 
splittrades. Övriga instanser som ställde sig frågande till genomförandet var bland annat 
Växjö tingsrätt, Jordbruksverket, Sveriges Advokatsamfund, kammarrätten i Stockholm och 
Fortifikationsverket då de ansåg att vattenlagen skiljde sig så pass mycket i själva naturen från 
de övriga lagarna som skulle samordnas i den nya miljöbalken, att en viss tveksamhet med 
förfarandet var grundat.  110

Regeringen ansåg dock i motiven att vatten har ett stort värde för naturen och att när 
vattenverksamhet utfördes så sågs det som en användning av en av de viktigaste 
naturresurserna. Skulle inte vattenlagen inkorporeras i miljöbalken fanns risken att det 
”exploateringstänk”, som genomsyrat den skulle fortleva. Genom att lägga de vattenrättsliga 
bestämmelserna under en balk som har med miljön att göra poängterades dess karaktär som 
miljöbestämmelser på ett mer tydligt sätt. Det skulle även bli lättare att samordna liknande 
regler med varandra.     111

8.1.1 Anledningen att separera de vattenrättsliga reglerna 

Anledningen till att de vattenrättsliga reglerna separerades och fick samlas dels under 
miljöbalken men även under lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten- 
verksamhet, är på grund av att trots att flertalet av den dåvarande vattenlagens bestämmelser 
var miljörättsliga till sin natur, så fanns det en del regler som var mer inriktade på en viss sorts 
verksamhet som inte hade med miljön att göra, de var mer tekniska till sättet. Risken med att 
inkorporera hela vattenlagen i MB skulle bli att de vattenrättsliga reglerna tog över i stället för 
att låta miljön vara i fokus i balken. Genom detta bestämdes det att de regler som inte hade 
någon särskild sammankoppling med miljörätten skulle plockas ur och få forma en egen 
lag.  112

 Michanek & Zetterberg, s. 295109
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8.2 Vattenrättsliga ersättningsregler enligt MB 31 kap.  
I 31 kapitlet miljöbalken återfinns de vattenrättsliga ersättningsreglerna vid ingripande av det 
allmänna.  

8.2.1 Inlösen och intrångsersättning MB 31 kap. 16–18§§ 

MB 31 kapitel 16§ ger uttryck för den primära bestämmelsen om ersättningsskyldighet när 
det kommer till skador som har anknytning till en vattenverksamhet. Bestämmelsen stadgar 
att den som har ett tillstånd enligt MB 11 kap. att ”…genom inlösen eller på annat sätt tar i 
anspråk annans egendom…” ska utbetala ersättning till fastighetsägaren.  Denna 113

bestämmelse motsvarar i stort sett det som sägs i VL 9 kap. 1§. 

En huvudsaklig premiss för att ersättning ska utbetalas är dock att tillstånd har meddelats för 
verksamheten. Skulle det emellertid vara så att vattenverksamheten har utövats utan något 
tillstånd kan istället ersättning utgå i form av skadestånd men då enligt andra bestämmelser. 
De ersättningsprinciper som gäller för vattenrättsliga ersättningsfrågor enligt 31 kapitlet är 
dock normalt det som stadgas i ExprL eftersom MB 31 kap. 2§ hänvisar till denna. Precis som 
inom skadeståndsrätten är tanken att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska 
ställning som om skadan aldrig hade inträffat, vilket har nämnts tidigare.   114

MB 31 kap. 17§ stadgar att i de fall vattenverksamheten medför ”synnerliga olägenheter” för 
fastighetsägaren har denna rätt att få fastigheten eller en del av den inlöst. Denna bestämmelse 
motsvarar den som gick att återfinna i VL 9 kap. 2§.  Har en fastighet påverkats på ett 115

sådant vis att den i princip är värdelös för fastighetsägaren, eller att olägenheterna är allmänt 
otrevliga, ska det vid bedömningen av frågan tas hänsyn till ifall det kan anses som rimligt att 
ägaren till fastigheten ska behöva behålla den.  116

MB 31 kap. 18§ ger ett skydd för borgenärer med panträtt i en fastighet när den stadgar att 
ersättning i vissa fall kan utgå även om fastigheten ägs av den som orsakar skadan.  I VL går 117

det att finna den motsvarande bestämmelsen i 9 kap. 10§.  118

8.2.2 Ersättning vid utrivning MB 31 kap. 19§ 

MB 31 kap. 19§ hanterar de tillfällen när ersättning utgår vid utrivning av en anläggning.  
Enligt paragrafen ska ersättning som betalas vara ”skälig” och utgå som kompensation för 
skadorna som eventuellt uppkommer på berörd fastighet när vattenförhållandena ändras i 
samband med utrivningen. Finns det i tillståndsdomen, eller i eventuellt avtal som tecknats i 
samband med att vattenverksamheten har uppförts, inskrivet en förmån som till exempel rätt 

 Miljöbalk (1998:808) 31 kap. 16§113
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till andelskraft så ska ersättning även utgå för detta. Ersättningen för förlust av förmån utgår 
enbart för kostnader som har samband med förlusten av förmånen. Eventuell förlorad vinst 
ersätts alltså inte, men däremot sådant som till exempel omställningskostnader när den som 
har rätt till ersättning måste ordna med alternativa lösningar.  Ett exempel på ett rättsfall 119

som behandlar utrivning av en anläggning är följande: 

M 8125-15 Mark- och miljödomstolen hade lagligförklarat och gett tillstånd till Sveaskog och 
länsstyrelsen att genomföra biotopvårdande åtgärder samt en utrivning av Baggådammen i 
Skinnskattebergs kommun. Beslutet var kombinerat med ett så kallat verkställighets-
förordnande, det vill säga att det fick användas innan domen hade vunnit laga kraft. Klagande 
hade yrkat på att få ta över underhållsansvaret för dammen samt ansvaret för att skydda den 
hotade flodpärlmusslan. I andra hand yrkade klaganden på att ersättning i form av två miljoner 
kronor skulle utgå till honom på grund av intrånget i fastigheten. I förevarande fall ansåg mark- 
och miljödomstolen att miljövinsterna med utrivningen var betydligt större än de som kunde nås 
med ett bevarande av dammen och att miljöintresset i det här fallet vägde tyngre. Klagande 
tillerkändes ersättning om 200 000 kronor, utöver de 20 000 kronor som tingsrätten utdömt, då 
han inte har kunnat påvisa att skadorna på fastigheten skulle bli större än vad motparten 
angett.   120

Enligt motiven kan miljödomstolen även i vissa fall jämka ersättning som utgår enligt 31 kap. 
19§. Ifall den skadelidande hade kunnat undvika skadan genom att själv ta över verksamheten 
och kostnaden för en utrivning markant hade överstigit den kostnad som skulle uppstå ifall 
verksamheten hade fortsatt att drivas, hade jämkning möjligen ansetts som ett rimligt 
alternativ.   121

Liknande paragraf till MB 31 kap. 19§ går att återfinna i VL 9 kap. 11§ första och andra 
stycket.  122

8.2.3 Ersättning vid omprövning MB 20–21§§ 

MB 31 kap. 20§ reglerar ersättningen vid en omprövning av en vattenverksamhet. En 
jämförbar paragraf går att återfinna i VL 9 kap. 12§. När det kommer till ersättning vid 
omprövning av vattenverksamhet så utgår det i regel ersättning om omprövningen medför 
förluster av vatten eller fallhöjd. Det kan även utgå ersättning om själva rätten att reglera 
avrinningen av vattnet inskränks för den som redan har tillstånd till den vattenverksamhet 
som det gäller när det kommer till omprövningen. Dock utgår inte ersättning om 
omprövningen avser att förbättra anläggningens säkerhet.  

Ersättning kan även utgå för skador som någon annan än den som omfattas av prövningen 
utsätts för.  I efterföljande paragraf, MB 31 kap 21§, regleras vem som ska betala 123

 Miljöbalk (1998:808) 31 kap. 19§119
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 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 332123

!26



ersättningen vid en eventuell omprövning och denna är i det närmaste identisk  med VL 9 kap. 
13§, med undantag för vissa ändringar i de paragrafer som nämns.  124

8.2.4 Begränsning i ersättningsrätten MB 31 kap. 22–23§§ 

MB 31 kap. 22§ stadgar att den som innehar ett tillstånd för en vattenverksamhet anses vara 
tvungen att tåla en viss förlust eller en viss del inskränkningar om det är sådana som avses i 
20§ 1 stycket och att den föranleds av en omprövning som är till nytta för det allmänna 
fiskeintresset, allmän farled, allmän hamn, hälsovården eller till förmån för den allmänna 
miljövården.  

När det lämnas ett tillstånd av mark och miljödomstolen för en vattenverksamhet där en 
begränsning i rätten till ersättning ska gälla, ska det fastställas vilken del som ersätts inom det 
som anges i paragrafens andra stycke 1–3. Begränsningen av rätten till ersättning som 
återfinns i 22§ gäller även för den 23§ om den som redan har tillstånd till vattenverksamhet 
lider en skada som beror på att någon annan får tillstånd som ska tillgodose de uppställda 
kriterierna i paragrafen.  Motsvarande paragrafer går att återfinna i VL 9 kap. 14–15§§.  125

 Miljöbalk (1998:808) 31 kap. 21§124
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9. ANALYS 
För att göra analysen mer överskådlig har jag valt att dela in den i tre avsnitt baserat på de tre 
frågeställningarna, samt ett sista avsnitt där jag har analyserat de fördelar som 
inkorporeringen av VL i MB har gett, sett till upplägget av informationen i balken jämfört 
med tidigare.  

9.1 Hur har äganderätten för den enskilde påverkats? 
När vattenlagen till viss del inkorporerades i miljöbalken så kom expropriationslagens 
bestämmelser att bli tillämpliga på ersättningen. Tidigare var det som bekant de egna 
ersättningsreglerna som gick att återfinna i VL som gällde. I den nuvarande miljöbalkens 31 
kapitel 2§, som rör ersättning vid ingripande av det allmänna, stadgas det att när det kommer 
till inlösen och ersättning ska vad som sägs i expropriationslagen gälla och detta gäller även 
då på de vattenrättsliga ersättningsreglerna som finns i MB 31 kapitlet. Ersättningen enligt 
expropriationslagen uppgår i nuläget till 125 procent av marknadsvärdet när det kommer till 
expropriation och rådighetsinskränkningar. Tanken med detta är att den enskilde ska få mer än 
100 procent av marknadsvärdet i ett försök att stärka äganderätten och att kompensera för de 
eventuella förändringar som kan finnas på marknaden vid tidpunkten för värderingen av en 
fastighet. Den förhöjda ersättningen tar även hänsyn till de affektionsvärden som kan finnas 
förknippade med fastigheten. 

Att man har valt att höja ersättningen vid ingripande av det allmänna enligt miljöbalken på 
följande vis har både kritiserats och talats om i positiva ordalag, som jag har nämnt tidigare i 
framställningen. I motiven till lagen lyfter regeringen fram att det genom påslaget på 
ersättningen ges en ökad hänsyn till att fastighetsägaren faktiskt med tvång ofrivilligt blir av 
med hela eller delar av sin fastighet. Medan Lagrådet ställde sig tveksamma när det kommer 
till påslaget i samband med ersättning, angående miljöbalken, då de ansåg att detta kunde 
påverka möjligheten att bevara djur och natur.  

Något som trots allt går att konstatera är att påslaget på ersättningen, när det kommer till 
ingripande av det allmänna, är en markering av att äganderätten är något som bör tas på allvar 
och att den har en stark ställning gentemot bland annat miljön och allmänna intressen. Ur den 
enskildes perspektiv är det en trygghet att veta att i det fall där det allmänna gör ingripande i 
ens fastighet kommer det i dagsläget utgå en ersättning som gör ett bra försök till att 
kompensera för intrånget. En annan sak som påslaget skulle kunna bidra till är mer 
eftertänksamhet. Att kostnaderna vägs noggrannare mot nyttan innan ett ingrepp genomförs 
som kan påverka enskilda människors liv när de kanske tvingas att avstå från sin fastighet.  

Frågan som kvarstår är dock om detta sett på längre sikt kommer att ske på bekostnad av 
miljön. Kommer det till exempel förhindra att det skapas vissa framtida naturreservat för att 
det blir för dyrt för det allmänna? Det är trots allt inte enbart som ingripande av det allmänna  
utförs med vinst som det huvudsakliga syftet, vilket var ytterligare ett argument som lades 
fram i och med reformen av ExprL och dess tjugofemprocentiga påslag på ersättningen, utan 
det sker fortfarande ingripanden för rent naturbevarande åtgärder. Att undersöka närmare 
eventuella begränsningar inom ersättningen och det 25 procentiga påslaget skulle kunna vara 
något som med fördel kan göras i framtiden om det visar sig att påslaget skulle ske på 
bekostnad av miljön. 
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9.2 Hur har förutsättningar för ersättning påverkats? 
Förutsättningarna för ersättningen sedan VL har inkorporerats i MB tycks vara i det stora 
oförändrade. Ersättning för till exempel ingripande av det allmänna när det kommer till 
vattenskyddsområden regleras i MB 7 kap. 22§ vilket MB 31 kap 4§ hänvisar till. Likt VL 19 
kap. 7§ är huvudkriteriet för ersättning i detta fall att den pågående markanvändningen 
avsevärt har försvårats. I VL 19 kapitel finns även en aktsamhetsregel som säger att den som 
tänker bedriva en vattenverksamhet som kan tänkas skada vattentillgången ska vidta de 
anordningar och försiktighetsmått som skäligen kan behövas för att eventuell skada ska kunna 
förebyggas eller avhjälpas. Vilket liknar de allmänna hänsynsregler som återfinns i MB 2 
kapitel. Utöver detta så går det att utläsa i motiven till VL att ersättning för sådana föreskrifter 
som håller sig inom aktsamhetsregeln inte bör ersättas. Det är förstås likt den regel som i 
dagsläget finns om att ersättning enbart utgår för lagenlig användning av mark (se avsnitt 
5.1.4), det vill säga om en myndighet föreskriver om till exempel förbud för att lagen ska 
upprätthållas så utgår ingen ersättning.  

Dock medger motiven till VL att vissa föreskrifter som går utanför aktsamhetsregeln ändå i 
vissa fall kunde medföra att ingen ersättning skulle utgått. Det hänvisas till exempel i VL 19 
kap. 7§ 5 stycket till att andra beslut än de som nämns i paragrafen ska beaktas, och bland 
annat då naturvårdslagens 5, 8 och 9§§ som rör exempelvis naturreservat och liknande. Kravet 
på att den pågående markanvändningen skulle avsevärt ha försvårats för berörd del av 
fastigheten ansågs enligt motiven kunna medverka till att bedömningen om ersättningen 
skulle utgå eller inte blev mer restriktiv.  

Hänsyn skulle även tas till liknande aktsamhetsregler som den i VL 19 kap. 1§, exempelvis de 
som gick att återfinna i den dåvarande miljöskyddslagen 5§. En skillnad mellan vattenlagens 
syn på aktsamhetsregler och dagens syn på de allmänna hänsynsreglerna i MB är att de nutida 
hänsynsreglerna sträcker sig längre än vad de som gick att återfinna i miljöskyddslagen. 
Vilket kan tyda på att man har försökt att skydda miljön på ett annat sätt än vad som tidigare 
gjorts. 

I övrigt så finner jag att när det kommer till ersättning och inlösen vid tillstånd som rör 
vattenverksamhet så har både VL och MB inställningen att ersättning ska utgå generellt sett. 
Något krav på att pågående markanvändning ska avsevärt ha försvårats finns inte. Den 
begränsning som finns är att den som ska utföra en vattenverksamhet som tar i anspråk någon 
annans egendom eller orsakar en skada på denna ska ha ett tillstånd enligt respektive lag. VL 
uppställer alltså att tillstånd ska finnas enligt vattenlagen och MB uppställer att tillstånd ska 
finnas enligt MB 11 kapitlet, som då rör vattenverksamhet. Skulle någon bli 
ersättningsskyldig utan att tillstånd föreligger är det vanliga skadeståndsrättsliga 
bestämmelser som gäller.  

En annan skillnad som numera finns när det kommer till ersättningen är att den dåvarande 
presumtionsregeln är borttagen, detta hände i och med reformen av ExprL 2010 vilket medför 
att ersättningen till den enskilde inte längre begränsas genom att inte ersätta förväntnings-
värden tio år tillbaka i tiden. Detta skulle kunna ge större möjligheter för ersättning för den 
enskilde när det kommer till ingrepp av det allmänna. Ersättningsreglerna i VL var i stort 
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baserade på den dåvarande ExprL och presumtionsregeln var en av de regler som användes 
(se avsnitt 3.2.3) i VL. Att kunna erhålla ersättning för sådan förväntad värdeökning som har 
skett tio år innan talan har väckts i domstol kan bidra till att flertalet enskilda skulle kunna få 
en högre ersättning vid ingripande av det allmänna än vad som utgavs under tiden då 
presumtionsregeln fortfarande tillämpades. 

9.3 Vilka fördelar har inkorporeringen av VL i MB medfört? 
Den kanske största fördelen för den enskilde när de vattenrättsliga bestämmelserna 
inkorporerades i MB är förmodligen att ExprL blev tillämplig och genom detta även den 
reform som skedde 2010 i den lagen. Att få ett påslag på ersättningen så den uppgår till 125 
procent av marknadsvärdet kan ses som en vinst för den enskilde och att nackdelen, som jag 
nämnde tidigare (se avsnitt 8.1), möjligen är att det skulle kunna bli dyrare att upprätthålla 
naturvårdsintresset. Detta är  en fråga som går att forska vidare inom. Att kunna få en 
ersättning som kompenserar utöver marknadsvärdet kan medföra att den enskilde hellre ser att 
en expropriation sker än att denne frivilligt säljer sin fastighet till det företag som önskar 
nyttja marken enbart för att få mer än marknadsvärdet, vilket Bertil Bengtsson 
uppmärksammade i sin artikel Nya ersättningfrågor i fastighetsrätten.   126

Det som kan tala emot ett sådant utnyttjande är vad som framgick i motiven, att det inte alltid 
är fördelaktigt marknadsläge för den enskilde när det kommer till tidpunkten för värderingen i 
samband med ingripande av det allmänna. Detta skulle kunna medföra att även om det utfaller 
ett påslag på 25 procent av marknadsvärdet på ersättningen, så kanske den totala ersättningen 
som den enskilde erhåller ändå bara uppstiger till ett normalt marknadsvärde på fastigheten, 
sett till om det hade varit en stark marknad. Det går alltså att se på myntet från flera sidor. Å 
ena sidan kan det tyckas att ett påslag för den enskilde på 25 procent på marknadsvärdet 
enbart är en fördel som kan komma att utnyttjas, samtidigt som det går att se på det som att 
det är en kompensation för eventuella svaga marknader och affektionsvärden som inte går att 
återfå efter ett ingripande av det allmänna.  

En fördel för miljön i och med inkorporeringen av VL i MB kan sägas vara det faktum att 
balkens övriga hänsyns- och kravregler har blivit tillämpliga mer uttryckligt. Visserligen 
ansågs det, som jag har nämnt tidigare, i motiven till VL att man skulle ta hänsyn till liknande 
aktsamhetsregler som VL 19 kap. 1§ i de övriga lagarna. Exempel gavs på miljöskyddslagens 
5§. Men i och med inkorporeringen av VL i MB så har de aktsamhetsregler som finns kommit 
fram mer tydligt.  

I MB:s 2 kapitel återfinner man, som jag har nämnt i framställningens tidigare avsnitt, de 
allmänna hänsynsreglerna. Av vad som framgår i motiven till MB så spelar dessa en särskild 
stor roll när det kommer till sådana verksamheter som inte klassas som tillståndspliktiga. Som 
redovisats tidigare i framställningen så ersätts enbart en lagenlig användning av en fastighet 
när det kommer till ingripande av det allmänna, och detta har ett direkt samband med de 
allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kapitel. Ingriper det allmänna för att se till att dessa 
hänsynsregler följs, så finns det helt enkelt inte någon rätt till ersättning. I motiven går det att 
utläsa att detta är knutet till begreppet ”pågående markanvändning”, och skulle man istället 
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sätta det i samband med begreppet ”avsevärt försvåras” så skulle det även betyda att en 
markanvändning aldrig kan anses som avsevärt försvårad om det handlar om att beslutet från 
det allmänna handlar om att de allmänna hänsynsreglerna ska efterföljas.   127

Vid verksamhet som har ett tillstånd är verksamhetsutövaren relativt trygg. Verksamheten har 
gått igenom en prövning inför tillståndsbeslutet där de allmänna hänsynsreglerna redan har 
varit i beaktning och det som ska tas hänsyn till finns sedan med i själva tillståndsbeslutet. 
Men trots detta så kan tillståndet vara förenat med en tidsbegränsning eller bestämmelse om 
att tillstånden kan omprövas eller återkallas.  Om inte verksamheten uppfyller gällande 128

regler så kan då tillståndet återkallas. Här är alltså samma princip giltig som jag nämnde 
tidigare, att ersättning endast utgår vid lagenlig användning av fastigheten. Att de allmänna 
hänsynsreglerna spelar en roll på det här viset när det kommer till ersättning vid ingripande av 
det allmänna kan ses som en säkerhet för miljön. Att det inte ska utgå ersättning om ett 
ingripande försvårar en användning av marken som inte följer de rådande miljöreglerna kan 
anses som självklar, då den redan innan MB:s uppkomst fanns med som princip som jag 
nämnt ovan, men i och med MB och sammansmältningen av VL med MB så har dessa 
hänsynsregler alltså blivit mer långtgående och ger därmed mer effekt.  

Det kan sägas att målet med sammansmältningen av de två lagarna har lyckats i och med att 
miljön har kommit mer i fokus. Miljöbalken är av naturliga skäl genomsyrad av ett miljötänk 
där de allmänna hänsynsreglerna, kravreglerna och miljömålen har en central roll. När det i 
dagsläget ska göras ett ingripande från det allmännas sida angående vattenverksamhet måste 
först tillstånd sökas enligt balkens 11 kapitel, och när tillstånd sökes ska dessa hänsyns- och 
kravregler och miljömål tas i beaktning. Önskan att gå från ett exploateringstänk till att mer 
fokusera på miljöaspekterna kan tyckas ha uppfyllts i och med inkorporeringen. En klar fördel 
för miljön är alltså att fokus har flyttats från exploateringstänket till ett mer miljöinriktat tänk 
när det kommer till ingripande av det allmänna.  

9.4 Övrigt 
I övrigt är en annan fördel med den nuvarande MB, som ganska snabbt visade sig under 
framställningen av denna uppsats, är att informationen var lättare att återfinna och 
sammanhanget lättare att förstå. I VL var informationen angående ersättning uppdelad på flera 
olika kapitel vilket ett av dessa vilseledande nog var kallat ”Ersättning och andelskraft”. När 
man hittat detta kapitel var det lätt att tro att all ersättning var samlad där, men så var inte 
fallet. Det fanns ytterligare information om ersättning när det kommer till vattenskyddet i ett 
kapitel som hette ”Skydd för vattenförsörjningen m.m.”, detta var alltså det 19 kapitlet som 
jag har nämnt tidigare. I detta kapitel fanns regler för ersättning när det kom till skydd för yt- 
och grundvattnet. Rubriken till kapitlet vägledde inte mycket till att det skulle finnas 
ersättningsrättsliga frågor inom det, och speciellt inte när det redan fanns ett kapitel som var 
namngett ”Ersättning”. Visserligen hänvisade 19 kapitlet tillbaka till det 9 kapitlet i VL som 
handlade om ersättningen men det fanns ingen motsvarande hänvisning i det 9 kapitlet som 
visade på att det fanns mer bestämmelser angående ersättning i det 19 kapitlet.  

 Prop. 1997/98:45 del1, s. 551127

 Prop. 1997/98:45 del1, s. 551128
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Om man bortser från de vattenrättsliga bestämmelserna så var även naturvården tidigare 
separerad i en annan lag, naturvårdslagen, där det stadgades om ersättning vid ingripande av 
det allmänna när det kom till exempelvis naturreservat och liknande och att ExprL som den 
såg ut då skulle tillämpas. VL hade, som tidigare nämnt, sina egna ersättningsbestämmelser 
som i sig var baserade på ExprL. I VL 19 kap. 7§ finns dock en koppling mellan de 
vattenrättsliga bestämmelserna och de naturvårdande, som nämndes ovan, om än ganska 
luddiga. De stadgas endast som paragrafer utan någon närmare förklaring om man inte går in i 
naturvårdslagen, vilket skulle kunna göra att detta förbisågs. Motsvarande bestämmelser är i 
dag samlade som hänvisningar under MB 31 kap. 4§ med en mer utförlig beskrivning om vad 
de rör, där även skyddet för vattenförsörjningen återfinns, vilket gör det mer lättförståeligt och 
enklare att följa informationen till nya platser i lagarna.  

Sammanfattningsvis är uppbyggnaden av MB lättare att överskåda och lättare att navigera än 
den gamla vattenlagen, trots de tveksamheter som noterades i motiven om att separera den 
vattenrättsliga regleringen.  
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