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Abstract 

When the state through coercion takes measures or imposes restrictions on a 

privately-owned property the main principle is that the individual should be 

compensated for the financial loss he suffers; as his ownership confines. The 

compensation is commonly based on the negative effect the measure has on the 

property's market value and is paid as an infringement compensation. However, the 

legislature has stated that the property owner under certain circumstances may 

bear this cost himself. Which bases is to apply in reference to denied harvest 

permits of mountainous woodland has in recent years become a problematic 

matter for the Swedish Forest Agency. Mountainous woodland is considered 

particularly worthy of protection as large parts of the woodland have remained 

untouched for a long time. The legislation therefore requires property owners 

to apply for a permit to fell such woodland. The Forestry Act also contains a 

provision regarding compensation when property owners are denied such a 

permit. However, the provision in the Forestry Act refers to a provision in the 

Environmental Act regarding compensation for so-called area protection. The 

provision in the Environmental Act states that compensation should be paid if 

ongoing land use is significantly made more difficult. One of the questions that arose 

regarding mountainous woodlands is whether the permit provision constitutes 

such a fundamental permit that it should in fact be understood as a change of 

business, which according to the legislature not should be seen as a measure 

taken in the ongoing land use. The Swedish Forest Agency has also questioned 

whether the compensation really should be paid as an infringement 

compensation; as they consider the loss sustained not equivalent to the one 

arising from an area protection as well as only personal to the property owner.  

The thesis has intended to answer the question if, under the current 

legislation, property-owners who are denied permission for harvest 

mountainous woodlands are eligible and what kind of compensation is to be 

paid. It has appeared that a right to compensation ought to be interpreted 

directly by the provision in the Forestry Act, and that logging should be seen as 

a measure taken in the ongoing land use. It is also most likely that 

compensation should be paid as an infringement compensation. However, it is 

evident that there is some validation for the Swedish Forest Agency’s concerns. 

There is still a discrepancy between the protection given through the 

respectively legislations’ which could affect the sort of compensation that 

should be paid. It is clear that legal usage is required to answer these questions 

more definitively. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 2019 avkunnade Mark- och miljödomstolen (MMD) dom i fem mål, 

[cit. Fjällnära-målen], där markägare stämt staten för utebliven ersättning vid 

nekat tillstånd att avverka fjällnära skog.1 Domarna ger uttryck för situationer 

där fastighetsägare tvångsvis förlorar viss förfoganderätt över särskilda delar av 

fastigheten genom att de förvägras avverkning av vissa skogsbestånd som ligger 

inom området för fjällnära skog. Det allmänna vidtar alltså åtgärder som 

inskränker den enskildes äganderätt, vilket definieras som en inskränkning i den 

enskildes rådighet. Huvudregeln är, vilket kommer att framkomma tydligare i 

uppsatsens framställning, att ersättning ska utgå för den ekonomiska skada 

inskränkningen medför. 

Bakgrunden till att ärendena hamnade i domstol kan härledas till att 

Skogsstyrelsen alltsedan den s.k. Änok-domen2 blivit alltmer restriktiva i sitt 

tillståndsgivande gällande avverkning av just fjällnära skog. Änok-domen 

genererade inte endast restriktivitet kring avverkningstillstånden utan medförde 

även en förvirring gällande begreppet ”pågående markanvändning” såväl som 

med vilket stöd en eventuell ersättning kan utgå samt hur en sådan ersättning 

ska beräknas. Begreppet ”pågående markanvändning” är ett viktigt men 

omstritt begrepp inom den speciella fastighetsrätten.3 Begreppet utgör alltså ett 

av stegen i bedömningen om en markägare ska anses ha rätt till ersättning när 

olika typer av naturskyddsåtgärder har företagits på dennes mark. Det stadgas 

exempelvis i 31 kap 4 § Miljöbalken (1998:808), men även andra lagar t.ex. som 

19 § Skogsvårdslagen (1979:428), hänvisar till MB:s regler. Högsta Domstolen 

har i NJA 2015 s. 323 gett viss vägledning till dess förståelse, men förvirring till 

begreppets innebörd har alltså återigen aktualiserats. Svårigheten torde 

framförallt bero på att begreppet anses alltför vidsträckt, och det blir således 

svårt att definitivt definiera det. 

Domarna aktualiserar även grundläggande frågor om statliga ingrepp i den 

privata äganderätten. Den enskilde medborgarens äganderätt och statens rätt att 

göra inskränkningar i densamma är ett omdiskuterat ämne. Hur långt kan 

 
1 Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 
2038–17, M 2339–17. 
2 Kammarrätten i Sundsvall dom 2014-12-17 i mål nr 439–14.  

3 Jfr Bengtsson, Bertil, Pågående markanvändning och den nya jordbrukspolitiken, SvJT 1992, s. 

413–417. 
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äganderätten inskränkas, under vilka omständigheter och ska den enskilde 

kompenseras? Ämnet kan, något förenklat, kokas ned till hur samhället på bästa 

möjliga sätt kan tillgodose de allmännas och de enskildas intressen. 

Problematiken frågorna genererar är återkommande inom juridiken. Inom det 

fastighetsrättsliga området gestaltas det särskilt genom bestämmelserna kring 

just rådighetsinskränkningar samt expropriation. Dessa bestämmelser ger staten 

en rätt att under vissa förhållanden och åt vissa särskilda ändamål tvångsvis ta 

mark eller anlägga restriktioner på enskilt ägda fastigheter. Det kan röra sig om 

att ny infrastruktur kräver att mark tas i anspråk eller att ett område anläggs 

som naturreservat på grund av höga naturvärden. I de flesta av dessa fall torde 

en ersättningsrätt föreligga, men under vissa omständigheter anser lagstiftaren 

att fastighetsägaren inte ska ersättas. Det kan handla om att lagen kräver vissa 

försiktighetsåtgärder för en verksamhet eller att en omställning från en 

verksamhet till en annan kräver grundläggande tillstånd. I dessa fall är 

huvudregeln istället att fastighetsägaren inte ska ersättas för de kostnader som 

åtgärderna eventuellt medför. 

Domstolen ansåg i fjällnära-målen att det rörde sig om en pågående 

markanvändning, men menade vidare att varken lagtext eller praxis gav tydlig 

vägledning i om ett avslagsbeslut avseende avverkning ska anses ge samma rätt 

till ersättning som exempelvis ett beslut om områdesskydd enligt MB. 

Domstolen ansåg dock att effekten av ett avslagsbeslut i praktiken kan 

jämställas med ett beslut om områdesskydd, och att markägarna skulle 

kompenseras på samma sätt.4 Domarna har efter överklagan beviljats 

prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), vilket rimligen 

betyder att ytterligare vägledning behövs.  

Uppsatsen kommer därför att behandla frågorna om det föreligger en 

ersättningsrätt för fastighetsägare som nekas tillstånd till att avverka fjällnära 

skog, samt vilken typ av ersättning som i så fall ska utgå. Frågorna är viktiga att 

besvara dels för att den enskilde ska kunna ha legitima förväntningar på vad en 

viss åtgärd får för rättsliga konsekvenser, och dels för att ge Skogsstyrelsen 

tillräcklig kunskap för att utföra sina uppgifter som ansvarig myndighet på ett 

korrekt sätt. 

 
4 Se Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 

2038–17, M 2339–17. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida markägare som nekats tillstånd för 

avverkning av fjällnära skog är ersättningsberättigade och om 

expropriationslagens bestämmelser om intrångsersättning i ett sådant fall är 

tillämpliga för att beräkna ersättningsbeloppet.  

För att kunna uppnå mitt syfte kommer följande frågeställningar att i 

möjligaste mån besvaras: 

I. Hur ska begreppet ”pågående markanvändning” förstås vad gäller 

skogsbruk, i synnerhet vad avser avverkning av fjällnära skog?  

II. Vilken verkan har ett beslut om nekat avverkningstillstånd enligt 18 § 

och 18 b § 1 punkten? Och kan det under vissa förutsättningar vara att 

jämställa med ett beslut om områdesskydd? 

III. Vilken typ av ersättning ska utgå vid nekat avverkningstillstånd i 

fjällnära skog, det vill säga hur ska 19 § SvL förstås? 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte har den rättsdogmatiska metoden använts. 

Rättsdogmatiken kännetecknas av att systematisera och analysera de vedertagna 

rättskällorna, och på så vis fastställa gällande rätt. I de vedertagna rättskällorna 

ingår lag, förarbeten, prejudikat och doktrin, och det är i dessa svaren till de 

företagna frågeställningarna ska sökas. Det är viktigt att i möjligaste mån 

använda sig av flera av dessa källor och gärna ställa dessa mot varandra. Det är 

med anledning av det viktigt att förstå att vid en eventuell normkonflikt 

företräde ges till den rättskälla som anses befinna sig högst upp i normhierarkin; 

där lag tillerkänns högst auktoritet och doktrin lägst.5 Viktigt att notera är att 

metoden i traditionell mening inte används för att uttala eventuella effekter av 

gällande rätt; dvs. om en lagregel verkligen uppfyller sitt syfte. Ett visst, mer 

allmänt, rimlighetsresonemang kan trots allt följa av den i uppsatsen företagna 

analysen.6 Sammantaget är rättsdogmatikens huvuduppgift att redogöra för hur 

en viss lösning ska se ut på ett konkret rättsligt problem.7 Med tanke på 

uppsatsens frågeställningar anses metoden vara den mest lämpade i 

sammanhanget. 

Uppsatsen utgångspunkt kommer vara att analysera lagtexten för att på så 

vis försöka förstå dess systematik. Ansatsen tas följaktligen i formuleringarna i 

18–19 §§ SvL samt 31 kap. 4 § 1 st. MB, och i första hand avses en 

bokstavstolkning av lagtexten att göras. Det innebär att vikt läggs vid vilken 

 
5 Kleineman, Jan Rättdogamtisk metod i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 2 uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 21–26. 

6 Sandegren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne material, metod och 

argumentation, 4 uppl. s. 50. 

7 Kleineman, Jan, i not 5 a.a., s. 21–26. 
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språklig och grammatisk innebörd lagtexten bör ges.8 Förarbeten till lagstiftning 

kommer även vara ett viktigt inslag för att förstå innebörden av vissa begrepp. 

Vid analys av dessa kommer den subjektiv lagtolkningen att vara av betydelse. 

Det innebär att tolkningen ska göras utifrån vad som torde ha varit lagstiftarens 

syfte när lagens stiftades. En sådan tolkning innebär i praktiken att lagmotiven 

tilläggs högre dignitet än vad den egentliga grammatiska tolkningen av 

lagtexten.9 Även praxis kommer att vara av vikt för att förstå vad som ska anses 

utgöra gällande rätt. Antalet vägledande rättsfall på området är dock ytterst 

begränsat, och de rättsfall från högsta instans som finns omfattar inte de 

specifika frågorna uppsatsen avser att besvara. Det finns trots det möjlighet att 

få viss vägledning av de befintliga rättsfallen, särskilt avseende förståelsen av 

vissa grundläggande begrepp. De avgöranden som finns för den specifika 

frågan har vid uppsatsen skrivande endast avgjorts av underinstans. 

Underinstansens avgöranden ska emellertid endast ses exempel på hur en 

juridisk argumentation kan föras, och inte som en auktoritär rättskälla. Med 

anledning av det måste slutsatser från dessa dras med försiktighet, då de inte 

anses få någon prejudicerande effekt och således inte heller anses utgöra 

gällande rätt.10 Sammantaget innebär det att rättsfallstolkning kommer utgöra en 

del i arbetet, i synnerhet för att förstå hur argumentationen i avgörandena 

förhåller sig till vad som stadgas i lagtexten och dess motiv. Argumenten från 

de olika rättskällorna kommer sedermera att vägas samman och analyseras för i 

nästa skede kunna användas för att dra slutsatser. Med andra ord görs en 

systematisering av de regler och principer som framkommit för att fastställa 

gällande rätt på området.11 Vidare finns det även en mindre del skrivet på 

området, vilket kommer att användas och studeras i uppsatsen. Det kommer 

särskilt att användas för att underbygga de resonemang som framförs i övriga 

rättskällor.  

Viss branschpraxis inom skogs- och lantbruksbranschen har också använts. 

Det har studerats för att vad ge ledning till hur begreppet skogsbruk ska förstås 

och vilka skogsskötselsåtgärder som i dagens skogsbruk anses rådande. 

Lagmotiven, vilket kommer att framkomma under uppsatsens gång, framställer 

nämligen att för att förstå vad som utgör pågående markanvändning det ska 

beaktas vad man i samhället anser utgöra ett led i den normala rationaliseringen 

av markanvändningen. I bedömningen ska särskild hänsyn tas till vad som 

framförs i den nuvarande skogsbrukspolitiken. Slutsatser från branschpraxis 

måste emellertid dras med viss försiktighet. Det har varit viktigt att ha 

rättskälleläran i åtanke, särskilt om vad som anges i lagtext eller i förarbeten 

skiljer sig från vad som sägs i branschpraxis.12 

 
8 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 uppl., Iusté, Uppsala, s. 244. 

9 Lehrberg, Bert, a.a., s. 245. 

10 Kleineman, Jan, i not 5 a.a., s. 39. 

11 Sandegren, Claes, i not 6 a.a., s. 48–49.  

12 Sandegren, Claes, a.a., s. 48–49. 
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Till sist, en av Skogsstyrelsen skriven promemoria utgör även den en av de 

material som använts i uppsatsen. I promemorian anger de sin inställning till 

frågan om det föreligger en ersättningsrätt vid nekat avverkningstillstånd till 

fjällnära skog samt hur ersättningen kan tänkas utformas. Inställningen i 

promemorian stämmer i väsentliga delar överens med den inställning 

Kammarkollegiet visar i de s.k. fjällnära målen. Promemorian ska givetvis inte 

uppfattas som en källa i rättskällelärans mening, och ska följaktligen inte 

användas som en del i att fastställa gällande rätt. Promemorian är däremot en 

viktig del i att förklara den villrådighet som Skogsstyrelsen känner inför 

bestämmelserna i SvL, och är själva upphovet till att frågan har aktualiserats 

och därför viktig att redogöra för.  

 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen, så som framgått, ämnar utreda huruvida ersättning ska utgå vid 

nekade avverkningstillstånd av fjällnära skog. Skogsvårdslagen innehåller 

bestämmelser som rör både fjällnära skog och skog som inte kategoriseras 

såsom fjällnära. Det innebär att paragrafer som i SvL inte explicit berör fjällnära 

skog i mångt och mycket lämnas därhän, och endast berörts i den mån det har 

underlättat den generella förståelsen.  

Vidare innebär ansatsen att vissa bestämmelser i 7 kap. MB har kommit att 

redogöras för då detta ansetts nödvändigt för att besvara vissa av uppsatsens 

frågor. För den sakens skull ska inte det uppfattas som en fullständig 

redogörelse för dessa bestämmelser. Redogörelserna har därför begränsats till 

vad som krävts för att uppnå en bättre förståelse för ersättningsbestämmelsen i 

19 § SvL. 

I uppsatsen har även vissa värderingsrättsliga frågor såväl som vilka metoder 

som vanligen används berörts. Uppsatsen har emellertid inte ämnat att i större 

utsträckning redogöra för mer exakta uträkningar eller de eventuella svårigheter 

som kan uppstå vid användandet av dessa metoder i diverse fall. Med andra 

ord, avsikten har inte varit att framkomma med svar på hur den faktiska 

ersättningen ska räknas fram utan avsikten har varit att avgöra vilken 

ersättningsbestämmelse, och följaktligen vilket ersättningsslag som borde gälla 

vid nekade avverkningstillstånd enligt 19 §SvL.  

 

1.5 Tidigare forskning  

Vad avser tidigare forskning på området är det relativt begränsat. Viss forskning 

finns men dessa berör endast vissa av uppsatsens frågeställningar. En som 

borde nämnas är Marie Forsbergs avhandling ”Skogens som livsmiljö, en 

rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald.”13 Avhandlingen 

 
13 Forsberg, Marie, Skogen som livsmiljö: en rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald. Diss., 

Akademisk avhandling vid Uppsala universitet, 2012.  
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behandlar emellertid ämnet skogsbruk och juridik i en bredare kontext och med 

ett tydligt miljörättsligt perspektiv, men behandlar till viss del de frågor som 

uppsatsen ämnat besvara. I liknande kategori borde även Marie Appelstrands 

avhandling att hamna.14 Hennes avhandling; ”Miljömålet i skogsbruket – 

styrning och frivillighet”, behandlar i huvudsak frågor om hur miljömålet för 

skogsbruket kan uppfyllas samt de enskilda skogsägarnas vilja till att uppfylla 

detsamma. Avhandling berör kort frågor kring ersättning vid 

rådighetsinskränkningar, även om syftet givetvis inte är detsamma som i den 

här uppsatsen. Avhandlingarna publicerades år 2007 respektive 2012 men torde 

ändock spela roll för en djupare förståelse om gällande rätt avseende juridiken 

inom skogsbruket.   

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med att i avsnitt två ge en djupare bakgrund till varför frågan 

om ersättningsrätt vid nekade avverkningstillstånd av fjällnära skog har 

uppkommit genom att förklara Skogsstyrelsen inställning i frågan samt en 

utförligare redogörelse för förutsättningarna och domskälen i de gemensamt 

kallade fjällnäramålen.  

I avsnitt tre ges en genomgång av de generella ersättningsreglerna vid 

ingrepp i den enskildes markägande, dvs vid rådighetsinskränkningar. En sådan 

genomgång görs genom att översiktligt beskriva reglerna på området samt de 

principer som anses styrande. Det ges även en redogörelse av de möjliga 

utfallen i ersättningshänseende samt vilka möjliga ersättningsslag som kan bli 

aktuella vid dessa utfall. Det kan förstås som en beskrivning av hur 

ersättningsreglerna vid rådighetsinskränkningar generellt är uppbyggda.  

Sedan följer en mer generell genomgång av skogsvårdslagens bakgrund samt 

en mer grundlig genomgång av bestämmelserna hänförliga till fjällnära skog och 

motiven bakom dessa. Det görs även genomgång av skyddstyperna och 

ersättningsbestämmelserna i miljöbalken med anledning av den hänvisning som 

finns från SvL till MB. Det görs följaktligen i avsnitten fyra och fem.  

I avsnitt sex följer en genomgång av de begrepp, eller mer korrekt de rekvisit 

som lagstiftningen ger uttryck för i gällande lagstiftning, främst med hjälp av 

förarbeten och doktrin men till viss del även med hjälp av rättsfall som anses 

relevanta för att definiera begreppen.  

I det sjunde tillika avslutande avsnittet analyseras de argument och 

resonemang som framkommit i de nämnda rättskällorna, och vägs samman för 

att besvara och diskutera frågan om markägare som nekas avverkningstillstånd 

av fjällnära skog ska anses ersättningsberättigade. Det sjunde avsnittet, såväl 

som uppsatsen i sin helhet, avslutas genom en kortare kommentar över vad 

som framkommit i uppsatsen. 

 

14 Appelstrand, Marie, Miljömålet i Skogsbruket – styrning och frivillighet.  

Diss., Akademisk avhandling från Lunds universitet, 2007.   
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2 Fjällnäramålen 

2.1 Bakgrund och Skogsstyrelsens inställning 

I det följande avsnittet kommer en bakgrund till varför frågan om det föreligger 

en ersättningsrätt att ges. Skogsstyrelsens inställning till frågan, vilken de 

redovisat genom en publicerad promemoria, kommer att redogöras för. Vidare 

kommer argumenten förda i fjällnära-målen att mer utförligt att förklaras.  

I december 2014 avkunnade kammarrätten i Sundsvall dom i mål 439–14 

gällande tillstånd till avverkning av fjällnära skog, den s.k. Änok-domen. Ägarna 

till fastigheterna, som var belägna mellan änokdeltat i nära anslutning till två 

naturreservat i Jokkmokks kommun, sökte tillstånd att föryngringsavverka gran- 

och tallskog. Skogsstyrelsen kom att ge tillstånd till avverkningen om än i 

mindre omfattning än ägarna initialt ansökt om. Skogsstyrelsens beslut 

överklagades dock senare av Naturskyddsföreningen och förvaltningsrätten 

kom att pröva ärendet, där beslutet upphävdes med hänsyn till att avverkning 

ansåg oförenligt med väsentliga naturvårdsintressen. Efter att både 

Skogsstyrelsen och fastighetsägarna överklagat domen kom kammarrätten att 

pröva ärendet, och där ansågs avverkningen inte heller vara förenlig med de 

intressena som är väsentliga för naturvården. Det krävs alltså tillstånd för att 

avverka fjällnära skog, enligt 15 § SvL, och en sådan ansökan ska göras till 

Skogsstyrelsen. Utformning av SvL kommer att redogöras för närmare under 

kapitel 3.  

Domen, som var av vägledande karaktär, medförde en förändrad inställning 

till avverkning av fjällnära skog hos Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen kom i allt 

större utsträckning än tidigare att neka tillstånd då man menade att domstolen 

genom att understryka betydelsen av att bevara de höga naturvärden som finns i 

dessa skogar begränsat tillståndsmöjligheten. Det är faktiskt så, vilket framkom 

i SOU 2009:30, att Skogsstyrelsen innan Änok domen aldrig nekat ett 

avverkningstillstånd.15 Ett antal månader senare startade Skogsstyrelsen 

tillsammans med Naturvårdsverket en utredning, i vilken man avsåg att utreda 

huruvida lagtexten egentligen ger för handen att en ersättningsrätt finns vid 

nekade avverkningstillstånd och hur en sådan ersättning i sådana fall ska 

beräknas. Utredningen medförde att alla utbetalningar till fastighetsägare 

stoppades. Under 2018 valde Skogsstyrelsen att delge domstolen vad som 

framkommit i denna utredning då man ansåg att det krävdes ett domstolsbeslut 

 
15 SOU 2009:30 s. 59. 
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för att avgöra frågorna, i synnerhet frågan om vad som ska anses utgöra 

pågående markanvändning. 16 Skogsstyrelsen hemställde även ärendet till 

regeringen i maj 2018.17 

I utredningen resonerade Skogsstyrelsen kring begreppet pågående 

markanvändning och menade att den särskilda svårigheten ligger i 

bedömningen om avverkning ska anses vara en normal och naturlig 

rationalisering av marken eller om det ska anses utgöra en ändrad användning 

av marken. Gränsdragningsproblematiken blir särskilt synlig vad gäller mark 

som legat orörd under många år.18 Skogsstyrelsens slutsats var att det fanns, 

genom att ta del av bland annat förarbeten, praxis och doktrin, mycket som 

talade för att avverkning i urskog där skogsbruksåtgärder aldrig vidtagits inte 

ska anses utgöra pågående markanvändning. Man reserverade att det i vissa fall 

och i vissa områden kan vara svårt att avgöra om det har förekommit eller inte 

har förekommit någon form av avverkningsåtgärder, och hur man i sådana 

situationer ska dra gränsen.19 

Vidare resonerade Skogsstyrelsen kring tillståndsbeslutets verkan och hur en 

eventuell ersättning borde beräknas. Skogsstyrelsen anser att beslutets karaktär 

gör att skadan som åsamkas fastighetsägaren inte kan bedömas som en sådan 

ekonomisk skada som vid exempelvis beslut om områdesskydd. Beslutet anses 

vara tidsbegränsat, vänder sig endast till den som ansökt och avser enbart en 

särskild typ av åtgärd på. Därför kan det inte anses avsevärt försvåra den 

pågående markanvändningen i samma utsträckning. Ett sådant beslut bör, enligt 

Skogsstyrelsen, utgöra s.k. övrig skada i enlighet med 4 kap. 1 § sista meningen, 

och ersättningen bör därför beräknas på annat sätt. Skogsstyrelsen vill således ta 

avsteg från huvudregeln i expropriationslagens bestämmelse och föreslår i sin 

utredning därför följande ersättningsberäkning:  

 

”Ersättningen beräknas som en avkastningsränta för en tidsperiod om fem år på det 

aktuella nettot, som speglar den förlust/uteblivna intäkt sökanden går miste om vid 

tidpunkten för beslutet. - - - Tidsperioden om fem år förordas då det är den 

tidsgräns som används i andra angränsande sammanhang. - - - - En sådan 

ersättningsmodell efterliknar den praxis för bestämmande av ersättning som gäller 

vid nekad dispens från föreskrift enligt interimistiskt beslut om naturreservat. ”20 

 

Det kan följaktligen noteras att Skogsstyrelsen ansåg att ett nekat 

avverkningsbeslut snarare borde jämställas med ett s.k. interimistiskt beslut21 

om naturreservat istället för ett slutligt beslut om områdesskydd. Användningen 

 
16 Skogsstyrelsen, Frågor och svar – markanvändning fjällnära skogar, 2018-04-24.  

17 Skogsstyrelsens hemställan till regeringen 31 maj 2018, N2018/03651/SMF. 

18 Skogsstyrelsen, PM om fjällnära skog, 2018-04-24, s. 12.  

19 A.a., s. 12 

20 A.a., s. 13–15. 

21 Innebörden av ett intermistiskt beslutförklaras i avsnitt 5.2. 
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av en femårsperiod hänför sig till att besluten om avverkning som huvudregel 

gäller i fem år. Sammantaget kan utredningen, tillika Skogsstyrelsens inställning, 

sägas vara att man inte anser det tillräckligt klargjort hur begreppet pågående 

markanvändning ska förstås och man anser sig inte heller behörig att, mer än 

vad som sagts ovan, att avgöra den frågan utan bedömer att domstolen måste 

klargöra definitionen såväl som gränsdragningen. Skogsstyrelsen anser inte att 

huvudregeln i expropriationsbestämmelsen ska gälla vid nekade tillståndsbeslut 

då dessa inte kan anses få en sådan betydelse på fastigheten att det utgör ett 

avsevärt försvårande av pågående markanvändning. Ledning vad gäller 

ersättningsberäkning ska istället hämtas från vad som utarbetats genom praxis 

avseende interimistiska beslut om områdesskydd.   

Parallellt med Skogsstyrelsens utredning stämde ett flertal fastighetsägare 

staten för utebliven ersättning för just nekade avverkningstillstånd. 

Fastighetsägarna ansåg sig ha rätt till ersättning för den inskränkning det nekade 

tillståndet innebar. Avgörandena kommer att redogöras för närmare nedan.  

 

2.2 Fjällnära-målen 

I januari 2019 avkunnades dom i fem ärenden där fastighetsägare - som nekats 

avverkningstillstånd och inte blivit ersätta för den skada de anses ha åsamkats 

därigenom - stämt staten. Fastigheterna är belägna på mark med fjällnära skog 

där ägarna hade ansökt om att föryngringsavverka en viss areal genom s.k. 

trakthyggesbruk. Fastighetsägarna hade i målen åberopat 19 § SvL och 31 kap. 4 

§ MB som stöd för sin talan, och menade att det nekade tillståndsbeslutet 

medförde ekonomisk skada då pågående markanvändning avsevärt försvårades 

i de områden beslutet avser. Staten - genom Kammarkollegiet - ansåg att 

käromålet skulle ogillas och anförde att varken faktiskt eller lagenlig pågående 

markanvändning förelåg på marken vid tidpunkten. Staten menade att om 

någon ersättning över huvud taget skulle utgå ska det i så fall avse s.k. övrig 

skada22, och alltså inte avse något fall av intrång. Frågorna domstolen hade att ta 

ställning till var således om pågående markanvändning förelåg inom berörd del 

av fastigheten, och om så var fallet vilken typ av ersättning som ska betalas 

samt hur den ska beräknas. 23 Domstolen kom att, i samtliga fem domar, 

komma fram till att det var pågående markanvändning som förelåg på markerna 

i fråga och att fastighetsägarna skulle ersättas i enlighet med 

expropriationsbestämmelserna, dvs. att skadan inte skulle ses som en sådan övrig 

skada som Staten ville göra gällande, och som också föreslagits i Skogsstyrelsens 

utredning kring ärendet. I det följande kapitlet kommer domstolens 

resonemang i de olika domarna att redogöras för mer ingående. De 

gemensamma resonemangen för de olika domarna – som i all väsentlighet 

 
22 Begreppet förklaras närmare i avsnitt 3.5.1. 

23 Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 

2038–17, M 2339–17. 
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överensstämmer med varandra – kommer att tas fram, och det kommer 

följaktligen inte vara något särskilt stycke som redogör för varje enskild dom. 

2.2.1 MMD:s domskäl 

 

Den första frågan som domstolen tar ställning till är huruvida den 

avverkningsåtgärd, föryngringsavverkning med trakthyggesbruk, som 

fastighetsägarna fått nekat tillstånd för ska anses utgöra pågående 

markanvändning. Frågan måste besvaras med beaktande av dels skogsbruk som 

verksamhetsform och dels med beaktande av den särartade skogstyp som 

fjällnära skog utgör. I domarna redogjordes inledningsvis för de bestämmelser 

som aktualiseras i samband med frågeställningen, där domstolen där avstamp 

tas i vad som stadgas i 2 kap. 15 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform (RF) samt artikel 1 i första tilläggsprotokollet i den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen). Det finns i dessa bestämmelser ett 

grundläggande skydd för den enskildes egendom och att den enskilde inte ska 

tvingas avstå sin egendom till de allmänna utom när de krävs för att uppfylla 

angelägna allmänna intressen.  

Vad avser den specifika frågan om pågående markanvändning skrivs att det 

är fastighetens användningssätt som är avgörande att för att besvära frågan, 

vilket har klargjorts av Högsta domstolen (HD) i NJA 2015 s. 323. Att området 

på fastigheterna i fråga används för skogsbruk står klart mot bakgrund att det 

bl.a. upprättats en skogsbruksplan samt enligt de uppgifter som framkommer i 

Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Domstolen menar vidare att 

föryngringsavverkningen som åtgärd inte kan anses vara en markanvändning i 

sig, utan ska anses vara en av flera möjliga åtgärder en fastighetsägare kan tag 

sig för vid skogsbruksskötsel. Det kan likställas med att gallra, plantera eller låta 

skogen stå på tillväxt. Att just den åtgärden kräver tillstånd förändrar inte den 

saken. Domstolen ansåg heller inte att avsaknad av tidigare utförda 

föryngringsåtgärder inverkar på frågan så länge som det anses vara skogsbruk 

som bedrivs på fastigheten. Det klargörs också att det tillstånd som måste sökas 

vid avverkning inte anses utgöra ett sådant generellt krav som krävs för att 

bedriva skogsbruksverksamhet, då ett skogsbruk kan bedrivas utan att 

föryngringsavverka.  

”Mot bakgrund av en skogscykels längd kommer några konkreta skogsbruksåtgärder 
inte heller att vidtas under en betydande del av den tid som ett bestånd står på 
tillväxt, i synnerhet inte i den fjällnära skogen som har en lägre tillväxttakt. Att ett 
skogsområde uppfattas som orört eller utan spår av skogsåtgärder påverkar enligt 
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domstolens uppfattning därför inte bedömningen av om det bedrivs skogsbruk eller 
inte.”24 

Domstolen avslutar resonemanget om pågående markanvändning att 
påträffandet av skyddsvärda arter i området i fråga inte ska vägas in vid 
bedömningen. En åtgärd kan följaktligen anses naturlig och normal även om 
den får en påverkan på diverse skyddsvärda arter, och den påverkan ska inte 
anses inverka på rätten till ersättning för en fastighetsägare. Sammanfattningsvis 
ansåg domstolen, mot bakgrund av det ovan nämnda, att den sökte avverkning 
utgjorde en normal och rationell åtgärd inom ramen för den pågående 
skogsbruket. Det bör nämnas att parterna var överens om att om domstolen 
kom fram till att det rörde sig om en pågående markanvändning det nekade 
avverkningsbeslutet hade en avsevärt försvårade inverkan på 
markanvändningen.25 Nästa fråga för domstolen att besvara var vilken typ av 
ersättning fastighetsägarna skulle ha rätt till. Det konstaterades inledningsvis att 
31 kap. 4 § 1 st. MB, vilken 19 § SvL hänvisar till, stadgar att ersättning ska utgå 
till fastighetsägare vars pågående markanvändning avsevärt försvåras till följd av 
ett beslut. Det framgår av 31 kap. 2 § MB att huvudregeln är att 
expropriationslagens bestämmelser ska användas vid ersättningsberäkning. För 
att kunna besvara ersättningsfrågan ansåg domstolen sig även behöva svara på 
frågan vilken verkan ett avslagsbeslut har. Där konstaterades att avslagsbeslut 
skiljer sig från ett beslut om områdesskydd, i den meningen att ett avslagsbeslut 
enligt SvL inte vinner negativ rättskraft. Avslagsbeslutet ger på så viss inte 
området ett formellt och definitivt skydd. Med det sagt, ansåg domstolen 
emellertid inte att ett avslagsbeslut torde kunna jämställas med ett interimistiskt 
förbud enligt 7 kap. 24 §, dvs. ett beslut som kan meddelas vid en förestående 
reservatsbildning. Detta då det beslutet innebär helt andra förutsättningar för 
den enskilde, särskilt då det endast gäller i avvaktan på ett slutgiltigt beslut. 
Vidare slår domstolen fast att det inte finns några klara rättsregler, varken i 
lagtext eller i praxis, om vad som ska gälla vid avslagsbeslut. Domstolen ansåg 
av den anledningen att utgångspunkten borde vara att ersättning inte ska utgå 
för annat än under en begränsad period, men inte heller ett sådant resonemang 
ansågs ha stöd i någon av rättskällorna. Domstolen fann, efter visst 
resonemang, att ett nekat avverkningstillstånd torde innebära långtgående 
konsekvenser för fastighetsägare, och effekten kunde likställas mer med den 
som följer av ett områdesskyddsbeslut. Detta särskilt eftersom fastighetsägaren 
förvägras den mest intäktsbringande åtgärden i skogsbruket, något som även 
torde gälla presumtiva köpare. Domstolen anförde således följande i sin slutliga 
bedömning: 

 
24 Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 

2038–17, M 2339–17. 

25 Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 

2038–17, M 2339–17. 
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”Sammanfattningsvis konstaterar mark- och miljödomstolen att ett beslut att avslå 
en ansökan om tillstånd till avverkning har en helt annan lagteknisk konstruktion än 
ett beslut om t.ex. områdesskydd. Det finns däremot inga klara rättsregler som anger 
vad som ska gälla för ett avslagsbeslut. Trots att beslutet inte erbjuder samma 
långtgående skydd för natur- och kulturvärdena i det aktuella området får det för 
den enskilde fastighetsägaren i praktiken samma effekt som ett områdesskydd. Av 
detta skäl bör ersättning utgå på samma sätt, dvs. som intrångsersättning. Vid 
bestämmandet av skadans storlek för den enskilde saknar det betydelse vilka 
eventuella negativa effekter för statskassan som lagstiftaren eventuellt kan ha 
förbisett.”26 

Problemet enligt domstolen, som blir tydligt i det förda resonemanget i 
avgörandena, är att lagstiftning i dagsläget anses sakna en systematik i hur 
avverkningsbeslutet ska förstås och vilka konsekvenser de medför för den 
enskilde fastighetsägaren. Det huvudsakliga problemet tycks vara det nekade 
avverkningstillståndets verkan och huruvida det spelar in på vilken typ av 
ersättning en fastighetsägare i slutändan ska anses vara berättigad till. Det 
kommande avsnittet kommer därför redogöra för de huvudsakliga principerna 
såväl som de olika typerna av ersättningsslag som huvudsakligen utgör 
ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar.  

 

 

 
26 Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 

2038–17, M 2339–17. 
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3 Ersättning vid rådighetsinskränkningar 

3.1 Översikt av reglering  

För att förstå ersättningsbestämmelsen i SvL är det viktigt att redogöra för de 

grundläggande utgångspunkterna inom ersättningsrätten vid 

rådighetsinskränkningar. Då de principer eller utgångspunkter som framförs i 

grundlag såväl som MB och PBL genomsyrar även annan lagstiftning, är dessa 

principer av betydelse för att för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

Regleringen för rådighetsinskränkningar tar sin utgångspunkt i Kungörelse 

(1974:152) om beslutad ny regeringsformens 2 kap. 15 §. Bestämmelsen utgör 

ramen för den enskildes egendomsskydd likväl som för allemansrätten. 

Utgångspunkten är att var och en är berättigad ersättning om denne blir 

tvungen att avstå egendom eller om de allmänna inskränker användandet av 

den enskildes mark. Vid inskränkning anger bestämmelsen dock vissa rekvisit 

som måste vara uppfyllda för att ersättning ska utgå. Det ska handla om att 

pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras 

eller att skada uppkommer som är betydande för fastighetens värde. Det krävs 

således att de allmännas ingrepp når upp till en viss kvalifikationsgräns.27  

 Det nyss nämnda utgör 2 kap. 15 § 1 och 2 st. och kan sägas vara 

huvudregeln vid expropriation och rådighetsinskränkningar. Bestämmelsen 

innehåller däremot ett undantag till dessa två stycken. I stycke tre stadgas att 

”vid inskränkningar i användning av mark eller byggnad som sker av 

hälsoskydds, miljöskydds eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i 

fråga om rätt till ersättning”. Det innebär följaktligen att avsteg görs från 

utgångspunkten som framkommer av de första två styckena; nämligen att 

ersättning inte ska utgå vid inskränkningar i den enskildes förfoganderätt av 

mark med anledning av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. 28 Man 

får under sådana förhållanden se närmare på vad som stadgas i specifik 

lagstiftning som reglerar sådana omständigheter, vilket exempelvis kan vara 

situationer som omfattas av reglerna i 9–15 kap MB.  

Utöver de grundlagsreglerade bestämmelserna finns även regleringar om 

ersättning vid rådighetsinskränkningar i bl.a. 31 kap. MB och i 14 kap. i Plan- 

och bygglagen (PBL). Som nämnts ovan finns det också hänvisningar till dessa 

bestämmelser i andra lagar, exempelvis 19 § SvL. Bestämmelserna i PBL och 

 
27 SOU 2013:59 s. 13. 

28 A.a., s. 12. 
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MB har i mångt och mycket legat till grund för den utformning RF:s 

bestämmelser har fått. 

 

3.2 Begreppsdefinition 

Det är i sammanhanget även lämpligt att definiera begreppet 

rådighetsinskränkning för att enkelt kunna särskilja det från expropriation. 

Rådighetsinskränkning innebär att en markägare vid en tvångsåtgärd genomförd 

av myndighet eller annars annan behörig part med stöd av lag, behåller 

äganderätten till marken i fråga men användandet av densamma begränsas.29 En 

sådan inskränkning kan göras genom ett förbud eller förelägganden men även 

genom att kräva tillstånd för viss typ av verksamhet som bedrivs på marken.30 

Med andra ord blir följden av en sådan åtgärd att markägaren inte längre 

besitter samma möjlighet att själv bestämma hur marken i fråga ska brukas. Det 

skiljer sig på så vis från expropriation där egendomen tas i anspråk, helt eller 

delvis.31 Gemensamt för de båda är emellertid att åtgärderna har för uppgift att 

användas för att tillgodose de allmännas bästa, och endast är möjliga att 

använda i den mån det anses proportionerligt i förhållande till den skada 

åtgärden åsamkar den enskilde.  

 

 

3.3 Europakonventionens betydelse 

Sedan 1995 är Europakonventionen om skyddet för de mänskliga fri- och 

rättigheterna (EKMR) införlivade i svensk rätt och gäller som svensk lag. Detta 

återfinns i 2 kap. 19 § RF. Införlivandet av EKMR inverkar på bedömningar 

eftersom det som ska bedömas ska tolkas i ljuset av konventionsbestämmelsen. 

I artikel 1 i tilläggsprotokollet under rubriken skydd för egendom stadgas att varje 

fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom samt att ingen 

får berövas egendom annat än i de allmännas intresse och med stöd i lag. Det 

innebär således att i de bestämmelser där denna rätt hos en enskild inskränks, 

dvs. bestämmelser enligt MB, PBL eller SvL, ska förstås och tillämpas i linje 

med artikel 1 på samma sätt som de ska förstås och tillämpas i linje med 2 kap. 

15 § RF. Att så är fallet har redan belysts genom de s.k. fjällnära målen, men 

kan ytterligare belysas genom NJA 2015 s. 323, vilket kommer att redogöras för 

närmare under avsnitt 6.1.3.  

 

 

 

29 Sjödin, Eije, Ekbäck, Kalbro, Peter, Thomas & Norell, Leif, Markåtkomst och ersättning – för 

bebyggelse och infrastruktur, 4 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s.189.  

30 SOU 2013:59 s. 11. 

31 Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 12 uppl., Iustus, Uppsala, 2018.s. 127.  
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3.4 Grundläggande principer och möjliga utfall 

Uppsatsen ämnar att nästan uteslutande beröra regleringen som behandlar de 

situationer där inskränkningsåtgärden medför att 31 kap. 4 § MB bestämmelser 

blir tillämpliga. Trots det är det lämpligt att förstå de generella grundprinciperna 

i ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar samt hur dessa kan tänkas 

kategoriseras. Det finns med andra ord generella utgångspunkter att ta fasta på 

för att förstå lagstiftningens systematik på området. Dessa kommer i relativt 

korta ordalag att gås igenom nedan.  

3.4.1 Grundläggande principer  

Proportionalitetsprincipen, som generellt genomsyrar den offentliga 

förvaltningen i sin helhet, är av stor betydelse vid prövning och tolkning av 

ärenden om rådighetsinskränkningar.32 Inskränkningsåtgärderna som de 

allmänna tar sig för måste således vägas mot den enskildes olägenhet med 

ingreppet. Det handlar om att i den enskilda situationen se till samtliga 

omständigheter och avgöra om den kan anses rimligt att den enskilde får bära 

kostnaden för intrånget. Proportionalitetsprincipen spelar även en central roll 

inom den europeiska rätten.33  Vidare är principer om rättssäkerhet och 

lagenlighet av vikt. Rättssäkerheten kan förstås som så att det dels innebär att 

det planerade intrånget måste ha stöd i lag, och dels förutsättningarna för att 

tillskapa den enskilde individen legitima förväntningar. Legitima förväntningar 

kan förstås som så att möjligheten för ett ingrepp mot en verksamhet utan att 

lämna ersättning är större om den enskilde var medveten om att verksamheten 

kunde tänkas inskränkas, än om en sådan anledning inte funnits att anta.34 Vad 

avser lagenlighet innebär den principen att den enskildes markanvändning 

måste vara lagenlig för att en inskränkning av densamma ska kunna utgöra en 

rätt till ersättning. Principen kan därför anses direkt kopplad till rekvisiten i 

bestämmelsen.35 Försiktighetsprincipen, vilken tydliggörs av hänsynsreglerna i 2 

kap. MB, ger tillsammans med principen om att förorenaren betalar uttryck för 

att vid ingrepp mot verksamheter som innebär ett hot mot säkerhet, miljö och 

hälsa huvudregeln är att ingen ersättning ska utgå. Detta ställningstagande är 

inte absolut, utan rimlighets- och skälighetsavvägningar måste göras i det 

enskilda fallet, dvs. de åtgärder eller kostnader som följer av dessa principer 

måste vara rimliga för den enskilde att uppfylla.36 Även grundläggande 

skadeståndsrättsliga principer kan sägas utgöra utgångspunkter vid frågor om 

rådighetsinskränkningar. Det är i synnerhet intressant att nämna krav på 

adekvat kausalitet, skadelidandes medvållande och skyldighet att begränsa 

 
32 SOU 2013:59 s. 62. 

33 A.a., s. 62. 

34 A.a., s. 64. 

35 A.a., s. 65. 

36 A.a., s. 66. 
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skada. Dessa blir i de flesta fall ett slags komplement till de resterande 

principerna om ersättning.37  Slutligen torde kravet på att skadan ska vara av 

kvalificerad art också ses som en av principerna inom ersättningsrätten vid 

rådighetsinskränkningar. Principen innebär att rena bagatellartade ingrepp 

generellt inte bör medföra ersättningsrätt.38 

 Principerna utgör ett slags ramverk från vilket bedömningar om 

inskränkningen ska anses ersättningsgill görs. Vissa principer uttrycks i mångt 

och mycket explicit i vissa bestämmelser medan andra kan utläsas implicit eller 

genom att gå tillbaka till motiven för bestämmelsen. 39           

3.4.2 Tre möjliga utfall till följd av rådighetsinskränkningar 

Med hjälp av de ovan nämnda principerna samt den inledande översikten av 

regleringen går det att se att rådighetsinskränkningar kan få tre olika utfall för 

den enskilde markägaren. Markägaren får full ersättning för ingreppet oavsett 

storleken på skadan, markägaren får ingen ersättning alls för ingreppet eller 

markägaren får ersättning först när ingreppet leder till en skada som uppfyller 

ett visst kvalifikationskrav.40  

Den typ som förekommer allra mest är de situationer där skador till följd av 

rådighetsinskränkningar uppfyller en viss kvalifikationsnivå. Att så är fallet kan 

inte anses särskilt förvånande. Denna typ av reglering skildrar uttryckligt – 

vilket nämnts tidigare – avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. 

Det skulle vara kostsamt och i princip omöjligt att ersätta markägare fullt och 

vid varje skadetillfälle, utan att se till vad den faktiska rådighetsinskränkningen 

medför för skada. Det är situationer likt dessa uppsatsen i synnerhet avser att 

behandla. Det handlar således om situationer där myndigheter genom förbud 

eller föreskrifter begränsat en fastighetsägares rätt att förfoga över sin egen 

fastighet. Både PBL och MB innehåller sådana bestämmelser och i synnerhet 

återspeglas detta i 14 kapitlet PBL samt 31 kapitlet MB. Exempel på situationer 

kan vara att byggnadsnämnden meddelar ett föreläggande om att ett 

byggnadsverk måste tas bort på grund av stora olägenheter för trafiksäkerheten 

eller att länsstyrelsen förklarar ett område såsom naturreservat.41  

Lagstiftaren har i vissa fall emellertid ansett att ersättning ska utgå redan vid 

den första s.k. ”skadekronan”. Exempel på en situation är den som regleras i 14 

kap 5 § i PBL där markägare har rätt till ersättning vid vägrat bygglov då 

byggnad förstörts genom olyckshändelse. Även MB reglerar situationer där 

ersättning utgår utan krav på ett uppnått kvalifikationskrav på skadan som ett 

intrång orsakar. Exempel på detta är 31 kap. 10 och 11 §§, där den tidigare 

 
37 A.a., s. 69–70. 

38 A.a., s. 68–69. 

39 A.a., s.12–13 

40 Sjödin, Eije m.fl., i not 29 a.a., s. 190–191.  

41 Sjödin, Eije m.fl., a.a., s. 198–199 & s. 213–214.  
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stadgar att ersättning ska utgå till markägare som tillfogas skada då myndighet 

eller annars annan med behörighet utför undersökningar på markägarens 

fastighet, och den senare att ersättning ska utgå för underhållningen av s.k. 

stängselgenombrott42. Att notera är att de nyss nämnda bestämmelserna endast 

utgör ett urval av bestämmelser som reglerar situationer där ersättning ska utgå 

utan krav på kvalificerad skada.43 

Slutligen finns de situationer där markägaren alltså inte är berättigad till 

någon ersättning för den rådighetsinskränkning som de drabbas av. Exempel på 

sådan är att ingen ersättning ska utgå för åtgärder som vidtas för att uppfylla 

regleringarna i 2 kap. MB, dvs reglerna om hänsyn. Detta återkommer också i 

bestämmelser hänförliga till PBL, där ersättning inte utgår för åtgärder som 

vidtas för att uppfylla hänsynsreglerna i 2 kap. PBL.44 Ytterligare en 

utgångspunkt är att ersättning inte ska utgå i fall där markägare, genom beslut 

eller restriktioner från myndighet, hindras från att ändra användningen av 

marken. En sådan utgångspunkt är giltig både utifrån PBL och MB:s 

bestämmelser. En ändrad markanvändningen kan beskrivas som att markägaren 

tar en inte tidigare utnyttjad resurs i användning.45 Begreppet ändrad 

markanvändning måste dock förstås i förhållande till begreppet pågående 

markanvändning för att kunna definieras ordentligt, vilket kommer att redogöras 

för närmare i uppsatsens femte kapitel.  

Avvägningarna som måste göras, och vad som i huvudsak utgör 

skillnaderna, då ersättning ska eller inte ska utgå har diskuterats i förarbetena till 

både MB och PBL. Där förklaras tankegångar, och de grundläggande principer 

som inledningsvis nämndes ges ytterligare förklaring. I propositionen till MB 

förklaras det på följande sätt. 

 

”När det gäller bevarandet av skyddsvärda naturområden m.m. har riksdagen 

betonat vikten av att åstadkomma en lämplig och ändamålsenlig fördelning av 

ansvaret mellan samhället och den enskilde. Riksdagen har framhållit att ökade 

kunskaper visar att ansvaret för att säkerställa den biologiska mångfalden inte får 

begränsas till att bli en fråga om statens ekonomiska resurser för intrångs- och 

inlösenersättningar. […] Vidare kan hävdas att då alla har ansvar för att bevara 

biologisk mångfald etc. så skall även det ekonomiska ansvaret delas av alla. Med 

detta synsätt fordras alltså regler enligt vilka samhället till en viss grad 

 
42 26 kap. 11 § MB - Fastighetsägare som håller stängsel inom ett område som är viktigt för 

friluftsliv och omfattas av allemansrätten kan av tillsynsmyndighet föreläggas att ordna grindar 

eller liknande anordningar för att göra marken åtkomstbar för allmänheten. Fastighetsägare är vid 

ett sådant föreläggande berättigad ersättning för det underhåll som grinden eller anordningen 

genererar.   

43 SOU 2013:59 s. 74; Sjödin, Eije m.fl., i not 29 a.a., s. 190–191. 

44 Sjödin, Eije m.fl., i not 29 a.a., s. 190–191. 

45 Westerberg, Dan, Fastighetsjuridik – för skogs- och markägare, 2 omarb. uppl., LRF Skogsägarna, 

2011, s. 127.  
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kompenserar markägare och andra rättighetsinnehavare för intrång som grundas 

på miljöskäl.”46 

     

Vad gäller utgångspunkterna för PBL:s utformning av ersättningsreglerna 

återfinns tankarna kring dessa till viss del i den utredning som föregick 

införandet av 1987 års plan- och bygglag, och förklaras på följande sätt. 

 

”Till en början kan då konstateras att flertalet av de allmänna intressen som 

kommer till uttryck i reglerna är av det slaget att det allmänna utan vidare bör ha 

rätt att fordra av den enskilde att han tillgodoser dem utan någon rätt till 

kompensation. Det är således självklart att t.ex. hygien, sanitära förhållanden och 

säkerhet måste vara tillfredsställande. Det bör … i allmänhet kunna fordras att en 

byggnad eller en anläggning placeras och utformas i enlighet med det allmännas 

krav, sådana dessa har kommit till uttryck i lagstiftningen.”47 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att miljörättsliga principer och principer om 

äganderätten i flertalet fall kan innebära svåra motsättningar. Lagstiftarens 

avsikt torde ha varit att hitta en mellanväg i lagstiftningen där de båda ges 

betydelse. De grundläggande principerna nämnda ovan torde av den 

anledningen spela en viktig roll i att den praktiska tillämpningen följer ett sådant 

synsätt. 

Sammantaget visar citaten ovan på att lagstiftaren anser att det måste finnas 

möjlighet att ställa vissa grundläggande krav på verksamheter som inte ska 

medföra ersättningsskyldighet. I andra ändan går det likväl att uttyda att 

kostnadsansvaret måste delas och således vissa intrång medföra att 

kostnadsansvaret ska läggas på det allmänna.    

 

3.5 Ersättningsberäkning 

Utgångspunkten för beräkning av ersättningen vid rådighetsinskränkningar en 

fastighetsägare kan bli föremål för enligt diverse bestämmelser i MB och PBL är 

(1972:719) expropriationslag, och mer specifikt lagens fjärde kapitel. Det 

framgår av 31 kap. 2 § MB och 14 kap. 23 § PBL och har redan tidigare berörts 

i andra kapitel ovan.  Expropriationslagstiftningen har en lång och relativt 

brokig historia bakom sig såtillvida att den har varit föremål för många politiska 

svängningar under årens lopp. Anledningen till det är att, precis som kort 

noterades i inledningen till uppsatsen, frågan om expropriation är nära 

sammankopplad till äganderätten, och förenklat hur stark man anser att den 

enskildes äganderätt ska vara i förhållande till de allmännas intresse. Klart är 

dock att äganderätten inte är att se som en absolut rättighet i sådan mening att 

den inte går att inskränkas. Det finnas således situationer där de allmänna 

 
46 Prop. 1997/98:45 s. 549–550. 

47 SOU 1979:66 s. 567.  
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intressena måste tillgodoses även om det innebär att äganderätten till viss del 

får ge vika. Klart är också att en inskränkning i äganderätten som huvudregel 

ska medföra ersättningsskyldighet för de allmänna, eller för en eventuell privat 

aktör. Följden av en sådan utgångspunkt blir att även storleken på ersättningen 

blir föremål för diskussioner och avvägningar. Av den anledningen kommer en 

kort skildring av bakgrunden till detta att göras i det följande.  

 Under 1800-talets mitt kom den första lagstiftningen som explicit rörde 

expropriation. Denna förordning fastslog att 150 procent av markens värde 

skulle utgå till den som fick avstå mark för allmänna intressen. Ingreppet ansågs 

alltså så allvarligt att kompensation skulle utgå.48 Denna utgångspunkt ändrades 

dock relativt snart efter införandet då det blev alltför dyrt för staten att lösa ut 

markägare, och det ansågs mer rimligt att markägaren skulle få ersättning för 

vad marken var värd och inte mer.49 1917 kom föregångaren till den 

expropriationslag vi har idag. Även där var inställningen att det är markens fulla 

värde som ska ersättas utan något påslag genom någon slags kompensation. 

Den nuvarande expropriationslagen tillkom 1972 och även om huvudregeln om 

ersättningen fortsatt ägde tillämplighet medgav lagen ytterligare möjligheter till 

expropriation, vilket var ett försök att kontrollera den samhällsutveckling som 

genererade rejäla expansioner av i synnerhet tätorter.50 Sedan en 

grundlagsändring 2010 har lagstiftaren återigen infört begreppet full ersättning, 

och det infördes även att ett påslag om 25 procent på marknadsvärdet ska 

göras. Motiveringen till en sådan åtgärd var att det ansågs att ägarens, den som 

alltså tvångsvis måste sälja sin fastighet, förhållande till fastigheten till viss del 

negligerats i den bedömning som tidigare gjorts. Det ansågs då motiverat att 

genom ett schablonartat påslag kunna ta mer hänsyn till ägaren, och samtidigt 

stärka äganderätten.51 Det beskrevs i motivuttalandena att påslaget skulle 

motsvara det ”individuella värdet”. Det förklarades på följande sätt:  

”Med begreppet individuellt värde avser utredningen det pris till vilket 
fastighetsägaren är beredd att frivilligt sälja fastigheten utan hot om expropriation. 
Detta värde torde enligt utredningen regelmässigt vara högre än marknadsvärdet. - - 
- Såväl skyddet för äganderätten som de samhällsförändringar som har skett sedan 
expropriationslagens tillkomst talar för en stärkt ställning. [I] bedömningar av 
marknadsvärdet som görs ligger ett visst mått av osäkerhet, vilket inte bör gå ut över 
den som tvingas avstå sin mark.”52 

Den ovan givna redogörelsen såväl som citatet taget ur propositionen till 
grundlagsändringen ger sken av den ideologiska inställning 
expropriationsbestämmelsen genomsyras av. Oaktat det är det i dagsläget så att 

 
48 Bengtsson, Bertil, i not 31 a.a., s. 127–130. 

49 Bengtsson, Bertil, a.a., s. 127–130. 

50 Bengtsson, Bertil, a.a., s. 127–130. 

51 Prop. 2009/10:162 s. 66. 

52 A.a., s. 66. 
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en fastighetsägare vars mark blir föremål för expropriation ska ersättas med 125 
procent av marknadsvärdet. Det innebär följaktligen att det tjugofemprocentiga 
påslaget även ska gälla vid situationer där fastighetsägare tvångsvis förlorarar 
rådigheten över vissa delar av fastigheten.53 Avslutningsvis kan det alltså 
konstateras att ersättningsberäkningen vid rådighetsinskränkningar har sin 
utgångspunkt i expropriationsbestämmelserna och bygger på principen om att 
den drabbade ska sättas i samma läge som om ingreppet inte hade skett. Det är 
alltså samma princip som anses förhärskande inom skadeståndsrätten med 
tillägget att det sedan 2010 även ska göras ett påslag för det s.k. individuella 
värdet.       

3.5.1 Ersättningstyper enligt 4 kap 1 § expropriationslagen 

Ovan har en redogörelse för bakgrunden till ersättningen enligt 

expropriationsbestämmelsen gjorts samt en beskrivning av hur bestämmelsen 

ser ut i dagsläget. I det närmaste ska de olika slag av ersättning som kan bli 

aktuella redogöras för. 

 För de fall en fastighet i sin helhet exproprieras ska en löseskilling utbetalas 

till fastighetsägaren. Den huvudsakliga utgångspunkten är att beloppet ska 

motsvara fastighetens marknadsvärde, dvs. vad fastighetens sannolikt skulle ha 

inbringat för värde vid en försäljning på den öppna marknaden.54 Lagtexten ger 

ingen närmare förklaring till vilken metod som ska användas men enligt 

förarbetena ska i första hand ortsprismetoden användas.55 Med ortsprismetoden 

förstås en analys av köp på den öppna marknaden av fastigheter jämförbara till 

expropriationsobjektet. I analysen vägs faktorer som de materiella skillnaderna 

mellan jämförelsefastigheten och expropriationsfastigheten samt skillnader i tid 

jämförelseköpen och värdetidpunkten.56 I situationer där det framstår som 

tillräckligt material inte är möjligt att få fram för att använda ortsprismetoden 

finns det utrymme att använda sig av andra värderingsmetoder. Exempel på 

sådana kan vara avkastningsvärdemetoden samt 

produktionskostnadsmetoden.57  

 I 4 kap. 1 § andra stycket framgår att vid expropriation av endast en del av 

fastigheten intrångsersättning ska utbetalas. Beloppet ska i ett sådant fall 

motsvara den minskning i marknadsvärde som expropriationen för med sig. 

Marknadsvärdet ska beräknas på samma sätt som vid hel expropriation, och det 

 
53 A.a., s. 73. 

54 Bengtsson, Bertil, i not 31 a.a., s. 150; SOU 2007:29 s. 32. 

55 SOU 2007:29 s. 32–33.  

56 A.a., s. 32. 

57 Avkastningsvärdemetoden innebär i huvudsak att man gör en beräkning av värdet 

utgångspunkt i expropriationsfastighetens sannolika framtida avkastning. 

Produktionskostnadsmetoden innebär att en beräkning av återanskaffningsvärdet för en 

motsvarande fastighet samt en nedräkning med hänsyn till anläggnings värdeminskning pga. ålder 

och bruk. (SOU 2007:29 s. 32–33.) 
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görs således en beräkning före och efter expropriationsåtgärden. Även i fall där 

endast en mindre del av fastigheten tas i anspråk och huvudsakligen kan anses 

som obetydlig i förhållande till resterande delar av fastigheten, har lagstiftaren 

ansett att det ändock i någon mån inverkar på marknadsvärdet och ersättning 

för det ska utbetalas.58 Det är i synnerhet intrångsersättning som blir aktuellt vid 

inskränkningar utförda med stöd av MB eftersom att åtgärden inte innebar att 

äganderätten rubbas. Det finns dock tillfällen där en inlösen av fastigheten med 

anledning av den synnerliga olägenhet inskränkning medför är möjlig. Det följer 

av 31 kap. 8 § MB.59 Under sådana förutsättningar ska ersättningen istället utgå 

som löseskilling och ska således beräknas som ovan angetts. Gemensamt för 

ersättning i form av löseskilling och intrångsersättning är att det ska ske ett 

påslag av 25 procent, till vilken förklaring getts i ovanstående sektion, och följer 

av 4 kap. 1 § andra stycket ExprL.  

 Det finns även en möjlighet att erhålla ersättning för vad lagtexten beskriver 

som övrig skada, s.k. annan ersättning. Bestämmelsen syftar till att ersätta sådan 

annan skada som uppkommer med expropriationen men som inte täcks av 

löseskilling eller intrångsersättning. Ersättningen enligt bestämmelsen är 

begränsad till att avse skador av ekonomisk art. 60 Exempel på sådana skador 

kan vara att fastighetsägaren drabbas av direkta utgifter eller att en påräknad 

inkomst förloras.61 Den här typen av ersättning har således ingenting att göra 

med värdet på fastigheten, utan beskrivs som personliga skador för den 

enskilde fastighetsägaren. Motiven bakom bestämmelsen är gemensam med de 

övriga och bygger på skadeståndsrättsliga principer om att fastighetsägaren ska 

försättas i samma läge som om åtgärden inte hade företagits. Följaktligen krävs 

adekvat kausalitet mellan expropriationsåtgärden och den åberopade skadan för 

att ersättning ska utgå. 62 Viktigt att tillägga är att inget påslag om 25 procent ska 

göras på ersättning som utgår enligt denna bestämmelse.  

 
58 SOU 2007:29 s. 33. 

59 Bestämmelsen har kort redogjorts för i kapitel 3, och kommer utförligare att förklaras i kapitel 

5.  

60 SOU 2007:29 s. 34. 

61 A.a., s. 34. 

62 Prop. 1977:127 s. 192. 
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4 Skogsvårdslagen 

 

4.1 Bakgrund och förarbeten 

I det föregående har det redogjorts för de allmänna utgångspunkterna inom 

ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar. Det följande avsnittet kommer gå 

in närmare på SvL och bestämmelserna gällande fjällnära skog, och de 

inskränkande åtgärder de allmänna kan företa med stöd av dessa bestämmelser.  

Den nuvarande skogsvårdslagens utformning bygger i stora drag på de 

förändringar i skogsbrukspolitiken som gjordes under 1993.63 Den förändrade 

skogsbrukspolitiken medförde ändringar i vissa bestämmelser, och det 

övergripande syftet var att skapa ett mer jämställt förhållningssätt mellan de 

produktionsmål som tidigare varit huvudfokus för skogsbruket, och de 

miljömässiga mål som ansågs vara betydelsefulla för att bibehålla den biologiska 

mångfald som skogen besitter. Lagstiftaren avsåg att till viss del skärpa de 

bestämmelser som rörde hänsyn till natur- och kulturmiljövårdens intressen.64 

Genom att innefatta tydliga och tillika jämställda mål mellan produktion och 

miljö ansågs det kunna stärka skogens ställning som en nationell tillgång, dvs. 

att skogen är en resurs för hela samhället att nyttja och inte endast den enskilde 

skogsägaren.65 Det nya, och utförligare, miljömålet ämnade att bygga på 

begreppet uthållighet och lagstiftaren ville genom det knyta an till de nya 

internationella miljö- och utvecklingsmålen som kom året före genom den s.k. 

Riodeklarationen.66 Det handlade om använda skogens resurser på ett hållbart 

sätt, där dagens anspråk kan mötas utan att begränsa framtidens användning. 67 

Miljömålet ska således stå jämsides med produktionsmålet. I produktionsmålet 

stadgas att skogens resurser även ska ge en god avkastning. Målet om ett mer 

hållbart och miljömedvetet skogsbruk ska inte innebära att avkall görs på den 

höga och värdefulla virkesavkastning som skogen ger.68  

 De två målen utgör syftet med skogsvårdslagstiftningen, det stadgas i 1 § 

SvL och kan ses som en portalparagraf, och ska följaktligen genomsyra 

 
63 Öhman, Conny, Skogsvårdslagen (1979:429) kommentaren till 1 §, Juno. 

64 Prop. 1992/93:226 s. 47.  

65 A.a., s. 47. 

66 Report of the United Nations conference on environment and development, UN Doc 

A/CONF. 151/26 (VOL.II), 3-14 June 1992. 

67 Prop. 1992/93:226 s.48. 

68 A.a., s.48.  
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bestämmelserna i lagen. Det innebär att bestämmelserna i lagen måste ses i 

ljuset av dessa vid tolkningar eller när andra typer av avvägningar görs vid 

tillämpning av lagen.  

 

4.2 Skogsbruk 

Det har ovan redogjorts för motiven till skogsvårdslagen tillika 
grundinställningen till den svenska skogsbrukspolitiken. Det följer därför av 
uppsatsens valda disposition att närmare redogöra för vad som ska förstås med 
skogsbruk. Skogsbruk förstås som ett brukande av skog i syfte att ge en 
avkastning i form av virke.69 I dagsläget finns det i Sverige cirka 28 miljoner 
hektar skogsmark70, vilket delas in i produktiv skogsmark, improduktiv 
skogsmark och s.k. formella och frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark 
med hänsyn till naturvård.71 Detta stadgas även i 2 § SvL, i vilken även vissa 
gränsdragningar mellan de olika marktyperna görs. Den produktiva 
skogsmarken utgör ungefär 23,6 miljoner hektar av detta, och används för 
virkesproduktion.72 Den grundläggande utgångspunkten är att det på produktiv 
skogsmark bedrivs skogsbruk, om det inte finns några formella restriktioner 
som meddelat annat. För fastighetsägare som bedriver skogsbruk ingår inom 
ramen för verksamheten att skogen ska skötas på ett visst sätt, s.k. skogsskötsel. 
Syftet med skogsskötseln är att försäkra sig om att skogsbruket levererar en 
hög, jämn och värdefull virkesavkastning. Skogsskötseln bygger på att det 
innehavda skogsbeståndet vårdas, skördas och sedan ersätts med ny skog. Det 
finns två huvudsakliga skogsskötselssystem som är härskande inom det svenska 
skogsbruket; trakthyggesbruk och blädningsbruk.73 I samband med den reform 
som genomfördes av skogsbrukspolitiken 1993 gjordes även en avreglering av 
det svenska skogsbruket, vilken medgav större frihet tillika större eget ansvar 
för den enskilde skogsägaren. Lagstiftningen ställer således i dagsläget inga krav 
på fastighetsägarna gällande vilka typer av åtgärder eller metoder som ska 
användas, utan det står fastighetsägarna fritt att välja de som bäst lämpar sig för 
det skogsbruket som bedrivs.74 De begränsningar som emellertid finns i friheten 
återfinns i SvL och till viss del även annan lagstiftning.  
Trakthyggesbruk innebär att hela bestånd av träd avverkas, där varje bestånd 
anses besitta en optimal omloppstid ekonomiskt sett. Avverkningen, s.k. 
föryngringsavverkning, sker alldeles intill eller när medeltillväxten nått kulmen 
och resultatet blir ett likåldrigt trädbestånd. Efter avverkning ska marken 
återigen beskogas och det görs främst genom plantor eller frön. Kravet på 

 
69 Lundmark, Thomas & Stridsman, Monika, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift, 

2019, s. 9. 

70 Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmark, 2019. 
71 Se 2 § SvL. 

72 Sveriges Lantbruksuniversitet, Produktiv skogsmark, 2019. 
73 Lundmark, Thomas & Stridsman, Monika, i not 69 a.a., s. 16f. 

74 Prop. 2007/08:108 s. 25. 
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fastighetsägaren att återbeskoga marken finns reglerad i 5 § SvL, och beskrivs 
som en reproduktionsplikt. Från frö eller planta till att senare generera virke är 
tiden cirka 60–120 år.75 Vad som skiljet blädningsbruk från trakthyggesbruk är 
att åldern inte styr när avverkning ska ske. Avverkningen styrs i stället av 
diameterfördelningen vilket innebär att skogsbeståndet gallras, till skillnad från 
att avverka hela bestånd, dvs. de fullvuxna träden gallras bort. Resultatet av en 
sådan åtgärd är att skogen återbeskogas genom s.k. naturlig föryngring. Det 
innebär också längre omloppstider från frö eller planta till virke inom 
blädningsbruk, och vanligtvis är den mellan cirka 120–200 år.76 De 
skogsskötselåtgärder som i olika utsträckning används inom respektive system 
utgörs följaktligen av exempelvis avverkning, markberedning, plantering och 
gödsling. Det ska noteras i sammanhanget att enbart ”vänta” också anses 
utgöra en aktiv skogsskötselåtgärd.77 

4.3 Fjällnära skog 

Begreppet fjällnära skog har nämnts ett flertal gånger ovan men ingen riktig 

definition har givits. Fjällnära skog utgör det område av skog som omfattas av 

bestämmelsen 2 b § i SvL, och exakt vilka områden som berörs framgår av 

förordningen (SKSFS 1991:3) om gränserna för fjällnära skog. Det går, aningen 

slentrianmässigt, att säga att det handlar om området från Dalarna till norra 

Lappland och anses utgöra ett i stora delar sammanhängande 

fjällkedjeområde.78 Gränsdragningen avseende fjällnära skog anses ha betydelse 

i diverse geografiska analyser som genomförs av bl.a. Naturvårdsverket. 

Anledningen till det är att området särredovisas i de framtagna analyserna på 

grund av de särskilda förhållanden som råder i området. Den spelar även en 

avgörande roll för förståelsen av de analyser som tilltas inom ramen för 

miljökvalitetsmålen Levande skogar respektive Storslagen fjällmiljö, vilka är två 

av Sveriges 16 miljömål.79  

Det var i samband med förändringarna i SvL i början av 1990-talet som 

begreppet fjällnära skog infördes och med det fick den rättsliga innebörd den 

har idag. 80 Förändringarna var ett led i att förstärka inte endast naturvårdens 

intressen, utan också rennäringen i dessa områden. Det innebar att olika 

intressen skulle försöka tillgodoses genom lagändringen, och det rådde bland 

företrädare för de olika intressegrupperna olika uppfattning kring de egentliga 

förhållandena i dessa områden vilket givetvis försvårade detta arbete.81 Det 

handlade alltså för lagstiftaren om att få fram ett förslag där dessa intressen var 

 
75 Lundmark, Thomas & Stridsman, Monika, i not 69 a.a., s.19. 

76 A.a., s.19. 

77 A.a., s. 16 f.  

78 Prop. 1990/91:3 s. 20.  

79 Prop. 2009/10:201 s. 37. 

80 SOU 2009:30 s. 42.  

81 Prop. 1990/91:3 s. 19. 
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möjliga att väga mot varandra i varje enskilt beslut för att nå bästa tänkbara 

utslag. Med andra ord, att nyttan av skogsbruket som bedrivs inom dessa 

områden måste vägas mot i naturvården, kulturmiljöns och rennäringens 

intressen vid olika typer av beslut, exempelvis beslut om slutavverkning.82 Det 

var så bestämmelserna om tillståndsplikt för avverkning samt kravet på 

fastighetsägare att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas med hänsyn 

till miljövården, kulturmiljövården och rennäringens intressen vid en eventuell 

avverkning kom att föras in i lagstiftningen. Dessa bestämmelser redogörs 

närmare för i avsnitt 4.3.1.   

Fjällnära skog anses utgöra vad man valt att benämna svårföryngrad skog.83 Ett 

begrepp som tidigare även användes för att beskriva skogsbestånd i andra delar 

av landet, men omfattar efter en lagändring endast det fjällnära skogsbeståndet. 

Anledningen var att övriga skogsbestånd inte längre bedömdes behöva det 

utökade skyddet.84 Förändringen innebar att begreppet svårföryngrad skog 

lyftes ur lagtexten och i dagsläget stadgas det därför endast att fjällnära skog 

omfattas av sådana särskilda bestämmelser. Stora delar av det fjällnära 

skogsområdet utgörs av orörd skogsmark och anses av den anledningen besitta 

höga naturvärden. Inte minst betraktas områdets grundläggande kvaliteter 

utgöra en förutsättning för många arters överlevnad och har därför varit och 

fortfarande är viktig ur forskningssynpunkt. 85 

4.3.1 Avverkning av fjällnära skog 

I 15–19 §§ SvL återfinns bestämmelser som särskilt reglerar avverkning av 

fjällnära skog. Bestämmelserna innehåller regler om vilka skyldigheter en 

fastighetsägare har i dessa fall samt i vilken utsträckning Skogsstyrelsen har 

möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, att avslå en avverkningsansökan. 

Utgångspunkten för avverkning av fjällnära skog är att det inte får ske utan att 

tillstånd medgivits från Skogsstyrelsen. Det föreligger såldes en tillståndsplikt, 

vilket följer av 15 § 1 st. SvL. Bestämmelsens andra stycke medger emellertid att 

gallring och röjning som främjar den fjällnära skogens utveckling får göras utan 

krav på tillstånd. Bestämmelsen innebär, till skillnad från den jämlikhet som ska 

råda mellan produktionsmålet och miljömålet i resterande bestämmelser, att 

särskild hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljövårdsintressen.86 

Fastighetsägaren har även en skyldighet att i samband med sin 

avverkningsansökan redovisa vad denna avser vidta för åtgärder för att 

tillgodose naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen samt för 

 
82 A.a., s. 18. 

83 Skog som är svår att föryngra på grund av ogynnsamt läge eller skog där avverkning skulle 

medföra svårigheter att åstadkomma godtagbar föryngring eller där avverkning skulle medföra att 

fjällgränsen flyttas ned (Prop. 2009/10:201 s.1) 

84 Prop. 2009/10:201 s.1.  

85 Prop. 1990/91:3 s.24. 

86 Prop. 2009/10:201 s. 37. 
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att trygga återväxten av skogen. Det följer av lagens 16 § punkten 1 och 2. I 

linje med det följer även 17 §, vilken ger för handen att avverkningstillstånd inte 

får ges om det medför att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § stycke 1 MB 

inte följs. Med miljökvalitetsnorm avses här s.k. gränsvärdenormer vilka ha till 

uppgift att ange de störnings- eller föroreningsnivåer som inte får över- eller 

underskridas. 87 Det kan handla om att en viss nivå ska gälla för ett mindre 

begränsat område, exempelvis en sjö, eller större områden, exempelvis hela 

kommuner eller län. Särskilt relevanta miljökvalitetsnormer i samband med 

avverkning kan vara sådana som avser normer för fisk- och musselvatten samt 

för vattenmiljö.88 Det finns dock en möjlighet att förena ett medgivet tillstånd 

med s.k. åtgärdsprogram, kompensationsåtgärder eller att försämringar kan 

vägas upp med väsentligt ökade förutsättningar att följa normen längre fram 

eller i ett större område.89 Det följer av 17 § första stycket andra meningen i 

SvL. Av 17 § andra stycket följer att avverkning inte heller få medges för att 

möjliggöra ett bygge av skogsbilväg, i fall där nyttan av vägen för skogsbruket 

inte motsvarar kostnaden för densamma eller om vägen inte kan passa in en 

vägnätplan. Det ska således göras en nyttoavvägning såväl som en 

ändamålsenlig bedömning. Det ska i sammanhanget noteras att SvL:s 

bestämmelser anse gälla parallellt med 2 kap. MB, de s.k. hänsynsreglerna. Det 

ska förstås på det viset att även avverkningsverksamheten ska rymmas inom det 

som anses utgöra verksamhet i 2 kap MB, och ska således vidta samma mått av 

hänsyn och försiktighet vid sin verksamhetsutövning.90 

Vidare i 18 § SvL stadgas det att tillstånd inte får ges om avverkning inte kan 

anses förenlig med natur- och kulturmiljövården intressen. Bestämmelsen 

samverkar med 18 b §, vilken stadgar att det finns ett utrymme för 

Skogsstyrelsen att villkora avverkningstillstånden som medges. Villkoren som 

kan ställas i samband med avverkningstillstånden avser hänsyn till natur- och 

kulturmiljövårdens intressen och kan föreskriva villkor för vilken 

avverkningsform som ska användas, hyggets storlek eller liknande. Det finns 

även en möjlighet att begära att särskild hänsyn ska tas till rennäringens 

intressen, emellertid stadgas att ett sådant villkor inte får gå ut över vad som 

uppenbart behövs med hänsyn till renskötseln. Vidare finns det ett utrymme för 

Skogsstyrelsen att besluta om att andra typer av åtgärder än de som nämnts 

ovan måste tilltas i samband med att tillstånd för avverkning medges. Det ska 

avse åtgärder för att begränsa eller motverka andra typer olägenheter och som 

tryggar återväxten av skogsbeståndet. Det är således en mer generellt hållen 

bestämmelse. Det råder även begränsningar i hur stora arealer som får avverkas 

vid ett medgivet tillstånd, i 18 a §. Bestämmelsen anger att det för större arealer 

än 20 hektar krävs särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara 

 
87 Öhman, Conny, i not 63 a.a.  

88 Prop. 2009/10 s. 24. 

89 Öhman, Conny, i not 63 a.a. 

90 Prop. 2009/10 s. 24.  
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begränsningar i befintliga vägnät eller att den kvarvarande skogen är av så 

begränsad omfattning att det finns risk för s.k. stormfällning. Det finns för 

Skogsstyrelsen en möjlighet att utföra s.k. naturvårdsinventeringar i samband 

med handläggandet av ärenden som rör sökta avverkningstillstånd. Det innebär 

att Skogsstyrelsen samråder med lokala länsstyrelser och utför en inventering av 

området för att klarlägga naturvärdena. Samrådets syfte är att fastställa vilken 

skyddsåtgärd som torde lämpligast att vidta för att området ska få det 

önskvärda skyddet, med andra ord ska bestämmelserna om områdesskydd 

enligt 7 kap. MB användas eller är ett avslag enligt 18 § tillräckligt.91   

Avslutningsvis stadgas det i lagens 19 § en rätt till ersättning för skada som 

uppkommer till följd av vissa beslut rörande avverkningen. Det föreligger en 

rätt till ersättningen om skada uppkommer till följd av ett vägrat 

avverkningsbeslut enligt 18 §, dvs. avslag som görs med hänsyn till natur- och 

kulturmiljövårdens intressen. Det kan också föreligga en ersättningsrätt för 

skada som uppkommer med anledning av de villkor Skogsstyrelsen har 

möjlighet att förena ett medgivet avverkningstillstånd med, enligt 18 b § 1 p. 

Bestämmelsen hänvisar till 31 kap. MB på så vis att det är vissa bestämmelser i 

kapitlet som ska gälla i fråga om ersättning till följd av de ovan nämnda 

besluten. 19 § SvL hänvisar till är 31 kap 4 § 1 stycket samt 31 kap. 8 §, vilka i 

huvudsak reglerar ersättningsrätt respektive möjlighet till inlösen av fastighet på 

grund uppkommen skada genom beslut. Det innebär att ersättningsrätt för 

fastighetsägaren föreligger om ett beslut innebär en sådan inskränkning att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten,  vilka är 

rekvisiten för bestämmelsen i 31 kap. 4 § 1 stycket ska bli tillämplig. Rekvisiten 

kommer mer ingående att redogöras för i avsnitt 6. 31 kap 8 § reglera således 

under vilka omständigheter inlösen istället för ersättning kan bli tillämpligt, och 

stadgar att om det ”uppstår synnerliga olägenheter vid pågående 

markanvändning av fastigheten, har fastighetsägaren rätt att få fastigheten inlöst 

istället för att få ersättning”. Ersättningsberättigade är utöver fastighetsägaren 

även innehavare av särskild rättighet i fastigheten, och under vissa 

förutsättningar kan även borgenärer med panträtt i fastigheten vara berättigade 

ersättning.92  

4.3.2 Motiven till skogsvårdslagens ersättningsbestämmelser 

Det torde i sammanhanget nämnas något om motiven bakom SvL:s 

ersättningsbestämmelser. Ersättningsbestämmelserna infördes i samband med 

att förändringar i SvL gjordes genom 1991 års lagstiftningsärende om 

skogsbruket i fjällnära skogar.93 Förändringen innebar inte endast att en 

ersättningsbestämmelse lades till, utan även att de nuvarande 18 och 18 b §§ 

 
91 Prop. 1990/91 s. 45. 

92 Se närmare 31 kap. 33 § om skadelidande borgenärs rätt till ersättning.  

93 Prop. 1990/91:3.  
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infördes vid samma tillfälle. Lagstiftaren ansåg med anledning av de i vissa fall 

långtgående inskränkningarna som dessa bestämmelser medför i skogsbruket 

att det endast kunde tillåtas i den omfattningen att inte pågående 

markanvändning avsevärt försvåras, och att annars ersättning skulle utgå till 

fastighetsägare. Det innebar att lagstiftaren valde att förbinda sig till de 

regleringar avseende ersättning vid markreglerande förskrifter som redan fanns, 

huvudsakligen i dåvarande MB men regleringen var också gemensam för ett 

flertal andra lagar.94 Lagstiftaren ansåg av den anledningen inte det behövligt att 

belasta SvL med egna ersättningsbestämmelser utan det ansågs nog att hänvisa 

bestämmelsen i SvL till den redan existerande bestämmelsen i dåvarande MB.95 

Som redogjorts för ovan är bestämmelsen utformad på samma sätt även idag. 

De beslut som fattas av Skogsstyrelsen varigenom avverkning av fjällnära skog 

antingen medges eller vägras gäller även mot ny ägare av fastigheten, och 

beslutet ska enligt lagmotiven gälla liksom en föreskrift enligt MB.96 Det innebär 

följaktligen att om ersättning enligt bestämmelsen utgått till föregående ägare 

föreligger ingen rätt till ersättning för den nya.97 Det föreskrivs i lagmotiven att 

den nya ägarens rättigheter mot den föregående i anledning av att avverkning 

inte får ske på fastigheten bestäms av köpeavtalet och jordabalkens (1970:994) 

(JB) regler om fel i fastighet.98   

Det fördes visserligen ett resonemang angående att ersättningen för nekade 

avverkningstillstånd i fjällnära skog kanske borde utformas på ett annat sätt 

med tanke på skogens särskilt höga naturvärde. Dåvarande departementschefen 

menade att argument för att ett högre kvalifikationskrav vid inskränkningar 

skulle gälla i fjällnära skog borde kunna föras, och anförde att ett alltför 

intensivt skogsbruk riskerar att resultera i förödande konsekvenser för skogens 

naturvärden. Resonemanget avslutades dock med ett konstaterade av att 

konsekvenserna av en sådan särreglering skulle vara alltför svåröverblickbar och 

att risken fanns att även andra områden skulle kräva liknande särskilda 

regleringar.99 Dåvarande departementschefen menade att på grund av att 

tillståndsprövning delvis ansågs tjäna samma syfte som MB:s bestämmelser om 

områdesskydd, var en hänvisning i detta avseende tillräckligt.100  

Sammantaget innebar detta alltså att MB:s ersättningsbestämmelser ska 

nyttjas i fall där fastighetsägare är ersättningsberättigad på grund av beslut enligt 

SvL.  

 

 
94 A.a., s. 47–48.  

95 A.a., s. 46. 

96 A.a., s. 76. 

97 A.a., s. 76. 

98 A.a., s. 76.  

99 A.a., s. 47–48. 

100 A.a., s.46. 
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4.4 M 2019:02 Skogsutredning  

Det bör härvid även noteras att det med anledning av den villrådighet som inte 
minst Skogsstyrelsen gett uttryck för i nuläget pågår en utredning gällande vissa 
delar av den nuvarande svenska skogspolitiken på miljödepartementets bord. 
Utredningen syftar i synnerhet till att ”undersöka möjligheterna och lämna 
förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och 
ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden 
om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär 
bioekonomi.”101 I direktivet till utredningen framhålls, i synnerhet genom den 
hemställan Skogsstyrelsen gjort till regeringen102, att en översyn av regelverket 
vad gäller avverkning i den fjällnära skogen behövs. Utredaren har för uppgift 
att bland annat föreslå hur ett långsiktigt skydd för den fjällnära skogen kan 
utformas samt under vilka förutsättningar ersättning ska utgå till markägare och 
hur den ersättningen ska beräknas. En av uppgifterna för utredaren är således 
att utreda hur lagstiftningen kring ersättningen kan göras tydligare, mer 
förutsebar och enklare att tillämpa. Förutsebarheten kopplas i det här fallet inte 
endast till att den enskilde markägaren ska kunna vara medveten om i vilka fall 
ersättning kommer att utgå, utan också statens kostnader för att skydda skogen 
måste vara förutsebara tillika fullt ut finansierade.103 Utöver det ovan nämnda 
ska utredningen även utreda om eventuella målkonflikter finns i den svenska 
skogspolitiken samt om synergin mellan internationella och nationella 
åtaganden vad gäller biologisk mångfald och en växande cirkulär biokemi 
nyttjas. De förslag som utredningen kommer att lägga fram ska sammantaget 
syfta till att ”främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god 

och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen.”104 

Utredningen ska redovisas senast den 1 juli 2020.  

 
101 Dir. 2019:46 s 1.  

102 Skogsstyrelsens hemställan till regeringen 31 maj 2018, N2018/03651/SMF. 

103 Dir. 2019:46 s. 7.  

104 A.a., s. 1.  
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5 Miljöbalkens regler om områdesskydd 

 

5.1 Allmänt om områdesskydden enligt 7 kap. MB samt 
motiven bakom 31 kap. 4 § MB 

I avsnitten ovan har de kopplingar mellan SvL och MB som finns i 

ersättningshänseende framförts; både i lagtext, förarbeten och de domar som 

utgör grunden för uppsatsen. Det är av den anledningen viktigt för förståelsen, 

och för att i slutändan kunna dra slutsatser vad beträffar ersättningsrätten i SvL, 

att redogöra för uppbyggnaden av områdesskydden i 7 kap MB samt 

ersättningsbestämmelsen i 31 kap 4 § MB.  

Bestämmelserna i 31 kap. 4 § MB, vilka räknar upp de typer av beslut då 

ersättning ska utgå till markägare, hänvisar till bestämmelserna i 7 kap. MB. Där 

beskrivs vilka typer av skydd för naturen som myndighet eller annan behörig 

part kan besluta om att anlägga inom en viss typ av markområde där man anser 

att det råder särskilda höga naturvärden. Det är av den anledningen av vikt att 

förstå vad dessa innebär och hur de är uppbyggda för att förstå 

ersättningsreglerna och när dessa blir aktuella. 7 kap. bygger i mångt och 

mycket på bestämmelser som återfanns i naturvårdslagen, nuvarande MB, och 

på bestämmelser som tidigare återfanns i vissa speciallagar samt delvis på vissa 

EU-direktiv.105  Vid miljöbalkens tillkomst kom dessa bestämmelser alltså i 

stället att hamna under en och samma lagstiftning.  

Skyddet för miljön enligt dessa regler kan förstås på det viset att de i första 

hand vänder sig till fastighetsägaren själv och den mark som ingår i fastigheten. 

Reglerna inskränker fastighetsägarens rätt att vidta åtgärder som går utöver 

bland annat värdefull natur- och kulturmiljö och den biologiska mångfalden.106 

Lagstiftarens avsikt var att tillskapa en lagstiftning som på ett ändamålsenligt 

tillika lämpligt sätt fördelar ansvaret mellan samhället och den enskilde. Det 

ansågs därför naturligt att fastighetsägare i viss grad kompenserades för intrång 

som görs av miljöskäl.107 Det betonades emellertid att skyddet av natur- och 

kulturmiljö samt biologisk mångfald inte skulle få bli en fråga om de resurser 

staten har att tillgå i form av utbetalning av inlösen- och intrångsersättningar.108 

 
105 Bengtsson, Bertil, i not 31 a.a., s. 194f. 

106 Bengtsson, Bertil, a.a., s. 194f. 

107 Prop. 1997/98:45 s. 549. 

108 A.a., s. 549. 
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Frågan om ersättning vid rådighetsinskränkningar av miljöskäl fick genom en 

grundlagsändring även ett grundlagsskydd, detta i samband med att 

Europakonventionen införlivades i svensk rätt.109 Regeringsformens 2 kap 15 § 

andra stycket har infört samma uttryck som sedan länge använts i föregångaren 

till MB. Det uttryck som därför sätter förutsättningarna för att en ersättning ska 

utgå är att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten . 

Dessa utgör således rekvisiten, och nämndes redan i det föregående avsnittet. 

Det betyder att intrånget som ett förbud eller en föreskrift innebär avsevärt 

måste försvåra den pågående markanvändningen inom den berörda delen av 

fastigheten.110 Lagtexten stadgar också de fall där mark tas i anspråk, vilket 

sammanhanget inte torde var lika vanligt förekommande. Uppsatsen avser inte 

att närmare gå in på sådana situationer mer än vad som behövs för att besvara 

de uppsatta frågeställningarna.   

Nedan kommer en uppräkning och en kort redogörelse för de 

skyddsåtgärder som kan komma att medföra ersättningsskyldighet från det 

allmänna.   

  

 

5.2 Skyddstyper enligt 7 kap. MB och ersättning enligt 31 
kap. 4 § MB 

Den första skyddstypen som nämns i 7 kap är bildandet av nationalpark. 

Nationalparkers bildande syftar till att försöka bevara större sammanhängande 

landområden i så pass orört skick som möjligt. Bildandet av nationalpark skiljer 

sig dock till viss del från andra skyddsåtgärder i så måtto att en nationalpark 

alltid ska ägas av svenska staten. En naturlig följd blir därför att marken blir 

föremål för expropriation, eller i vart fall delexpropriation, om inte en frivillig 

överenskommelse mellan staten och markägare kan nås vill säga, och ägaren 

förlorar således inte bara viss förfoganderätt utan även äganderätten. Det blir av 

den anledningen mer aktuellt att markägaren betalas en löseskilling än s.k. 

intrångsersättning. Det finns trots detta vissa situationer då ersättning med 

åberopande av reglerna om rådighetsinskränkningar kan bli aktuella och det är i 

synnerhet om samernas renskötselrätt inom ett nationalparksområde inskränks. 

Det är med anledning av att även den som innehar s.k. särskild rätt till fastighet 

ska ersättas, enligt 31 kap. 3 § MB. 111    

Vidare har Länsstyrelsen eller kommunen inom det berörda området 

möjlighet att fatta beslut om att anlägga ett område såsom naturreservat. Den 

här typen skyddsåtgärd kan, i enlighet med 7 kap. 4 § MB, användas för att 

uppfylla två syften; dels för att bevara och vårda biologisk mångfald och 

naturmiljöer, och dels för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. I ett 

 
109 A.a., s. 549 

110 A.a., s. 550 ff.  

111 Bengtsson, Bertil, i not 31 a.a., s. 196 ff.  
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beslut om naturreservat ska det återges i vilken utsträckning en markägares, 

eller nyttjanderättshavares, rätt att fritt använda marken inskränks. Med det 

innebär att det uttryckligen i beslutet ska framgå vilka typer av restriktioner eller 

förpliktelser som åläggs, och i bestämmelserna anges exempel på sådana såsom 

förbud mot bebyggelse, plantering, avverkning eller att markägaren måste tåla 

olika slag av intrång som exempelvis anläggning av parkeringsplats.112 Ett nära 

besläktat områdesskydd till naturreservat är kulturreservat. Bestämmelsen om 

under vilka omständigheter ett sådant skydd kan anläggas inom ett särskilt 

område återfinns i 7 kap 9 § MB. Där stadgas att kulturreservat får förklaras 

inom ett område i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Det 

klargörs också att samma bestämmelser som reglerar hur ett beslut om 

naturreservat ska handläggas även gäller kulturreservat. Ytterligare en skyddstyp 

som enligt lagtexten ska ha samma bestämmelser kring beslutets utformning är 

naturminne. Det är alltså ett särpräglat naturföremål som ska förstås med 

begreppet naturminne, och beslutet omfattar då även området runtomkring 

föremålet som behövs skydda för att uppnå syftet med skyddet.  

 Vidare finns det en handfull ytterligare typer som kan användas för att 

skydda ett område med höga naturvärden. Det finns möjlighet att förklara ett 

mindre område som biotopskyddsområde där syftet är att skydda värdefulla 

livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Även s.k. vattenskyddsområden kan, 

efter beslut av Länsstyrelsen eller kommunen, bildas i syfte att skydda grund-

eller ytvattentillgång. Det finns också en möjlighet att förklara speciella 

områden som anses viktiga för skydda vissa vilda fågelarter som särskilda 

skyddsområden. Bestämmelserna som reglerar de ovan nämnda situationerna 

återfinns i 7 kap. 11, 22, 28 §§ MB. 113 

 Gemensamt för de ovan nämnda områdesskydden är att de kan medföra 

stora inskränkningar för den enskilda fastighetsägaren inom det berörda 

området. Det kan handla om att vissa typer av åtgärder inte får tilltas utan att 

fastighetsägaren måste ansöka om särskild dispens eller att vissa typer av intrång 

måste tålas. Av den anledningen finns det därför, under omständigheter redan 

tidigare framställda, möjlighet till ersättning för fastighetsägaren. Den typ av 

ersättning som i de allra flest fall blir tillämplig är intrångsersättning, utöver vad 

som tidigare sagts om ersättning för inrättande av nationalpark. Det finns 

möjlighet att i vissa fall erhålla inlösenersättning, vilket redan nämnts i avsnitt 

3.5.1. 

        

 

5.3 Områdesskyddets utformning och räckvidd 

En viktig fråga är hur besluten om att inrätta vissa områden som skyddsvärda 

rent lagtekniskt ska förstås. Med andra ord, riktar sig besluten endast mot den 

 
112 Bengtsson, Bertil, a.a., s. 196 ff. 

113 Bengtsson, Bertil, a.a., s. 196 ff. 
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enskilde fastighetsägaren eller anses de gälla alla och envar och tillsvidare? Det 

torde stå klart att de beslut som uppräknats i det föregående, anses vara 

definitiva beslut.114 Det handlar alltså om beslut som avser att skydda särskilda 

områden under en obestämd tid. Det torde inte heller vara menat så att dessa 

beslut endast har för avsikt att träffa den enskilda fastighetsägaren, utan även 

ska omfatta nästkommande ägare eller annars andra berörda, exempelvis en 

nyttjanderättsinnehavare. Det kan förstås som så att besluten riktar sig till 

allmänheten i stort. Stöd till detta ges även av de bestämmelser som anger att 

besluten kan upphävas, helt eller delvis, då det finns synnerliga skäl. 

Utgångspunkten kan alltså därför anses vara att områdesbeslut fattade enligt 

dessa bestämmelser gäller mot alla och envar och fortsättningsvis, och innebär 

att ett område ges ett formellt skydd.  

 Det bör tilläggas att det finns möjlighet för myndigheterna att fatta ett s.k. 

interimistiskt förbud i enlighet med 7 kap. 24 §. Ett sådant beslut innebär att 

myndigheterna i väntan på att en utredning om ett område ska skyddas, så som 

exempelvis ett naturreservat eller vattenskyddsområde, kan förbjuda att vissa 

åtgärder som kan tänkas strida mot det tänkta syftet av skyddet inte får tilltas av 

en fastighetsägare. Ett sådant interimistiskt förbud får följaktligen beslutas om 

när en fråga har väckts om att ett särskilt område ska skyddas, och det anses 

behövligt att omedelbart skydda området i väntan på det slutliga beslutet. Ett 

sådant beslut vinner inte negativ rättskraft och är som huvudregel giltigt i tre år.   

 

 
114 Bengtsson, Bertil, a.a., s. 195.  
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6   Rekvisiten vid bestämmande av ersättning 

6.1 Pågående markanvändning 

Som redan berörts flertalet gånger är begreppet pågående markanvändning av 

central betydelse för huruvida en markägare ska anses ha rätt till ersättning vid 

rådighetsinskränkning från de allmänna. I samband med lagstiftningsärende 

1972 fördes begreppet in i den nu upphävda naturvårdslagen likväl som i 

föregångarna till PBL; byggnadslagen och byggnadsminneslagen.115 Begreppet 

kom även efter den grundlagsändring som genomfördes 1994 att finnas med i 2 

kap. 15 § 2 st. RF. Det var ett sätt att försöka utöka det grundlagsstadgade 

egendomsskyddet att även innefatta rådighetsinskränkningar, då bestämmelsen 

tidigare endast haft avsikten att skydda expropriationsartade ingripanden. 116 

Tanken var också att ett införande av ett andra stycke skulle innebära ett 

förtydligande av bestämmelsens räckvidd. I samband införandet av MB 

diskuterades huruvida en legaldefinition av begreppet behövdes. Lagstiftaren 

ansåg att de motiv som framfördes i 1972 års lagstiftningsärende fortsatt torde 

äga giltighet, och någon legaldefinition ansågs därför inte nödvändig.117 Ett 

liknande resonemang fördes även i den statliga utredningen om 2 kap. 15 § st. 3 

i RF som kom under 2013, varför motivuttalandena från 1972 fortfarande 

borde anses utgöra utgångspunkten för definieringen.118    

 Det stadgas först och främst att en tillämpning av vad som ska anses utgöra 

pågående markanvändning ska göras relativt generöst. Riktigt hur det ska 

förstås förtydligas inte men utgångspunkten ska tas i vad som för varje tidpunkt 

anses utgöra en rationell eller naturlig fortsättning av den pågående 

markanvändningen på fastigheten. Lagstiftaren anser således att om beslut eller 

föreskrifter från det allmänna hindrar markägare från att kunna vidta normal 

effektivisering av den markanvändning som pågår borde de ersättas för detta. 

Begreppsbildningen kan med andra ord följa den generella samhällsutveckling 

och opinionen i övrigt på området, och kan således förändras med tiden. 

Relationen till ändrad markanvändning berördes kort tidigare i den här 

framställningen, och det är av vikt att särskilja dessa då ställningstagandena 

bakom dessa genererar olika utfall. Motivuttalandena är tydliga i att ändrad 

 
115 Sjödin, Eije m.fl., i not 29 a.a., s. 191; SOU 2013:59 s. 51.  

116 Prop. 1972:109 s. 237.  

117 Prop. 1997/98:45 s. 550.  

118 SOU 2013:59 s. 51.  
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markanvändning aldrig ska kunna utgöra en grund för berättigad ersättning. En 

utgångspunkt för vad som anses innebära ändrad markanvändning är att 

förfarandet i fråga generellt kräver tillstånd. 119 Den utgångspunkten är 

dessvärre inte alltid sann då det finns förfaranden som anses verka i gränslandet 

mellan de båda begreppen, och det är i sådana situationer problemen uppstår.120 

Det finns också vissa skillnader mellan hur jordbruk och skogsbruk bedrivs 

vilket inverkar på bedömningen beroende på vilken typ som avses, vilket 

kommer att belysas närmare under avsnitt 3.3.  

6.1.1 Lagenlig markanvändning 

Att användningen av marken ska vara pågående för att rätt till ersättning ska 

uppstå har flera gånger tydliggjorts men det finns en väsentlig del som 

begränsar den innebörden; nämligen att markanvändningen också måste vara 

lagenlig. Lagenligheten har redan inledningsvis berörts, men då den är av 

central betydelse för att förstå helheten i begreppet pågående markanvändning 

behövs ytterligare förklarning.  

 Att en markägare har hindrats från att bedriva verksamhet, eller vidta annan 

åtgärd, som anses strida mot materiella regler kan inte grunda en ersättningsrätt 

därpå. I förarbetena till MB förklaras detta på följande sätt:  

”Inom miljörätten finns bestämmelser om aktsamhetskrav vid utövandet av 
verksamhet, användningen av mark etc. - - -  En verksamhetsutövare skall iaktta 
dessa regler på eget initiativ och ansvar. Tillsynsmyndigheter kan direkt ingripa med 
stöd av hänsynsreglerna för att kräva rättelse och reglerna skall ligga till grund för 
villkor vid domstolars och andra myndigheters tillståndsprövningar och 
omprövningar av tillstånd. En underförstådd och självklar begränsning i uttrycket 
pågående markanvändning är att endast lagenlig användning av mark eller byggnad 
berättigar till ersättning. Någon rätt till ersättning finns därför inte vid 
myndighetsingripanden i syfte att se till att en lags aktsamhets- eller hänsynskrav 
följs.”121 

Motivuttalandena ger en tydlig bild av att hänsynsreglerna som återfinns i 2 kap. 
MB har en begränsande effekt på vilka typer av allmänna ingripanden av 
rådighetsinskränkande karaktär som ska anses ersättningsgrundande för den 
berörde markägaren. Den åsikten återfinns även i en avhandling av Maria 
Forsberg från Uppsala universitet - en av de större avhandlingarna som berör 
skogsbruket och juridiken som kommit under de senaste åren.122 Implicit torde 
även andra principer, vilka nämnts i avsnitt 3.4.1., som har en grundläggande 
roll i miljöbalkens regler kunna utläsas. 

 
119 Prop. 1972:111 bil. 2 s 333.  

120 Prop. 1997/98:45 s. 552–554. 

121 A.a., s. 550.  

122 Forsberg, Marie, Skogen som livsmiljö: en rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald . 

Diss., Akademisk avhandling vid Uppsala universitet, 2012, s. 138ff.   
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6.1.2 Omläggning av markanvändning 

De vanligaste typerna av mark som brukas är, som redan nämnts, skogsmark 

och jordbruksmark. Det är viktigt att ha grundläggande förståelse för skillnaden 

mellan dessa, då det blir betydelsefullt för att kunna avgränsa begreppet 

pågående markanvändning mot ändrad markanvändning. Det har ansetts kunna 

uppstå vissa tolkningsproblem när en markägare genom en åtgärd har för avsikt 

att gå från skogsbruk till lantbruk eller tvärtom, och om en sådan åtgärd ska se 

som en rationalisering, dvs. en normal åtgärd, av pågående markanvändning 

eller om det innebär en ändrad markanvändning. Utgångspunkten är dock att 

ett ”rent” växlande från jordbruk till skogsbruk eller tvärtom, anses utgöra 

ändrad markanvändning. Det finns däremot gråzoner där åtgärder inte helt 

tydligt passar in i definitionen av varken det traditionella skogsbruket eller 

jordbruket. Exempel på sådana åtgärder är skogsplantering på jordbruksmark 

och odling av energiskog. Det finns skillnader mellan skogsbruk och lantbruk i 

flera avseenden, där den mest tydliga skillnaden torde vara de olika 

omloppstiderna. Med det menas tiden mellan slutavverkningarna i skogsbruket 

eller skördetiderna i jordbruket, där den tidigare har betydligt längre 

omloppstider – uppemot 100 år – gentemot den senare. Vad gäller de nyss 

nämnda exemplen ansåg lagstiftaren vad avsåg skogsplantering på 

jordbruksmark att det fanns så pass stora skillnader mellan de båda 

brukningsmetoderna att det måste utgöra en ändrad markanvändning. 

Annorlunda resonerade man däremot vad gäller odling av s.k. energiskog, där 

det ansågs att omloppstiderna var så pass lika de i ett traditionellt jordbruk. Det 

innebär att en övergång från ett traditionellt jordbruk, exempelvis med 

livsmedelsproduktion, till odling av energiskog skulle ses som en rationalisering 

av den pågående markanvändningen.123   

6.1.3 Praxis avseende pågående markanvändning 

Den senaste vägledande domen som behandlar begreppet var NJA 2015 s.323. 

Bakgrunden till att målet kom upp i domstol var att Malmö kommun genom ett 

beslut om att anlägga visst område såsom naturreservat begränsat vissa 

fastighetsägares rätt att använda marken såsom dessa önskar. En fastighetsägare 

kom att, efter att överklagat beslutet men fått avslag på överklagan, att stämma 

Malmö stad med stöd av 31 kap 4 § st. 1 2 p. Fastighetsägaren menade att 

pågående markanvändning avsevärt försvårades genom bildandet av 

naturreservatet och att Malmö stad således var ersättningsskyldig. Yrkandet 

bestreds med hänvisande till att den användning av marken som 

fastighetsägaren gör gällande inte kan anses som pågående. Fastigheterna som 

 
123 Prop. 1997/98:45 s. 552–554.  
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avsågs i ansökan hade sedan 1970-talet legat i träda124, men hade innan dess 

brukats såsom åkermark i jordbruk. Domstolen fastslog först och främst att 

begreppet pågående markanvändning enligt motivuttalanden ska ges en relativt 

generös tillämpning. Vidare resonerades det kring skillnaderna mellan ändrad 

och pågående markanvändning likväl som skiljelinjerna mellan skogsbruk och 

jordbruk samt huruvida ett återanvändande av marken till åkerbruk eller 

betesmark krävde något generellt tillstånd.  

 
”Utgångspunkten kan då vara att åtgärder som kräver ett sådant generellt tillstånd 
utgör en ändrad markanvändning och att ersättning därför inte ska betalas om 
åtgärden förbjuds. - - - När det i lagmotiven talas om en tillståndsplikt som är 
generell får detta också så förstås att rätten till ersättning inte begränsas av varje 
tillstånd som kan krävas inom ramen för en viss verksamhet. - - -  I stället måste det 
vara fråga om sådana mer grundläggande tillstånd som är nödvändiga för att en 
verksamhet av en viss karaktär över huvud taget ska kunna bedrivas. - - - Också mer 
generella hinder eller ingripanden som kan följa av exempelvis de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. MB har avsetts vara sådana att de inte ger upphov till någon 
ersättningsskyldighet.”125 

Till sist fann domstolen, med stöd i synnerhet förarbeten och det 

grundlagsskyddade egendomsskyddet, att det förelåg en pågående 

markanvändning och att ersättning skulle utgå till markägaren. Det 

konstaterades även att MB:s regler om rätt till ersättning ska ses i ljuset av vad 

som stadgas i 2 kap. 15 § RF och Europakonventionen om den enskildes 

egendomsskydd.126 Av särskild betydelse ansågs det vara att marken sedan 

tidigare använts för jordbruk och att åtgärderna för att återigen använda marken 

på ett sådant sätt var tämligen enkla att utföra. Även omständigheten att det 

inte heller fanns krav på något grundläggande tillstånd för att bedriva jordbruk 

ansågs viktig. Inte heller ansågs de så kallade hänsynsreglerna inverka på 

ersättningsrätten i detta fall.127 

I en dom från MÖD som avgjordes under 2016 (M 7903–15) [cit. 

Mellanåsen-domen], berördes frågan om pågående markanvändning avseende 

en planerad avverkning på en skogsfastighet. Kammarkollegiet ansåg att den 

planerade avverkning innebar en ändrad markanvändning, då avverkning skulle 

medföra en omläggning till annan markanvändning och därav inte anses såsom 

en åtgärd tagen i den pågående markanvändningen. Motparten menade 

emellertid att avverkning, enligt vedertagen uppfattning i skogsbranschen, inte 

kan ses som en skogsbruksverksamhet i sig. Skogsbruk innefattar en cykel av 

flertalet olika åtgärder såsom plantering, röjning, gallring och 

föryngringsavverkning. Alla dessa åtgärder ska förstås som åtgärder inom den 

pågående markanvändningen. MMD instämde i bolagets linje och ansåg att 

 

124 Jordbruksverket, Träda, 2019-10-14. 
125 NJA 2015 s. 323 p. 8–9.  

126 A.a., p. 10–13.  

127 A.a., p. 15.  

https://lagen.nu/1998:808#K2
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informationen som framkommit gällande fastigheten påvisade att skogsbruk 

bedrevs oaktat om vissa skogsbruksåtgärder kräver tillstånd, exempelvis 

avverkning. MMD menade också att det ägoslag som ingår i fastigheten enligt 

fastighetstaxeringen gav ledning till en sådan bedömning. MMD hänvisade i 

sina domskäl till den ovan givna domen, NJA 2015 s. 323, och menade att 

resonemanget speglar vad som framkommit i den vägledande domen. MÖD 

kom i sin prövning att i fråga om pågående markanvändning instämma i vad 

som sagts i MMD utan att tillägga något för egen del. 128  
 

6.2 Avsevärt försvårande inom berörd del av fastigheten 

För att ersättningsrätten för en fastighetsägare ska bli tillämplig krävs, utöver 

vad som stadgas ovan, även att den pågående markanvändningen avsevärt 

försvåras inom berörd del av fastigheten. Det anses därför nödvändigt att i korta 

ordalag även försöka ge en mer utförlig beskrivning av dessa begrepp. Hit hör 

även den s.k. ackumuleringsregeln, vilken är hänförlig till bedömningen kring 

vad som ska anses utgöra ett avsevärt försvårande.   

6.2.1 Avsevärt försvårande 

Begreppet avsevärt försvårande kan förstås som så att bagatellartade ingrepp 
inte ska medföra ersättningsskyldighet för det allmänna, och torde anses gå i 
linje med de generella principer som uttalas i MB:s förarbeten samt de principer 
som inledningsvis nämndes. Begreppet är på så vis en slags kvalifikationsgräns, 
eller toleransgräns om så vill, för vilken skadan som ingreppet orsakar måste 
överstiga. Var gränsen egentligen går är svårt att precisera men vägledning går 
att finna främst från ett betänkande av Bostadsutskottet i samband med att 
PBL skulle införas. Där resonerade man i procentuella satser och ansåg att en 
tioprocentig värdeminskning på den berörda delen inom fastigheten måste vara 
den högsta som kan tolereras utan att ersättning ges. Ingen fast procentsats 
kunde dock specificeras.129 Svårigheten att tydligt avgränsa begreppet låg särskilt 
i om markområdet som påverkas betingade ett högt värde. I sådana fall ska 
toleransgränsen, i relativa tal mätt, anses ligga betydligt lägre.  

Den senare frågan blir av den anledningen hur värdeminskningen ska 
beräknas i praktiken. Där anses skadan vara den värdeminskning som den 
skillnad en värdering utan rådighetsrestriktioner och en värdering med 
rådighetsrestriktioner ger utslag för. Det är alltså efter en sådan beräkning, som 
i vart fall resulterar i en tioprocentig värdeminskning en ersättningsrätt infaller. 

130  
Vad som bör tilläggas till det ovan förda resonemanget är att storleken på 

skadan som ingreppet medför kan tänkas variera beroende på vem som är 

 
128 Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-03-23 i mål nr M 7903–15. 

129 Bet. 1986/87: BoU1, s. 150. 

130 Se Svensson, Johan, Miljöbalken, Kommentaren till 31 kap. 4 §, Juno; Sjödin, Eije m.fl., i not 

29 a.a., s.192.  
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fastighetsägare. Ett stort skogsbolag har normalt sätt väsentligt större bestånd 
tillika avverkningsenheter än en mindre skogsägare. Det är därför rimligt att 
anta att ett stort bolag som äger ett större parti skogsmark borde ha en högre 
toleransgräns än en mindre fastighetsägare, åtminstone vad som kan beräknas i 
absoluta belopp. 131  

6.2.2 Berörd del av fastigheten 

Ytterligare ett rekvisit, vilket hänförs till den ovan nämnda kvalifikationsgränsen 

är att skadan ska bestämmas och begränsas till en särskild del av fastigheten. 

Begreppet infördes för första gången i den nu upphävda NVL i samband med 

införandet av PBL. Enligt regler som gällde dessförinnan skulle bedömningen 

göras i relation till hela fastigheten, och inte endast en begränsande del.132 

En sådan indelning ter sig olika beroende på vilken typ av brukande som 

förs på fastigheten. Inom skogsbruk brukar man benämna det som 

behandlingsenheter som vanligtvis består av ett större eller flera mindre bestånd 

som behandlas med samma åtgärd samtidigt. Inom jordbruket har även här 

åtgärderna som tilltas betydelse för att avgränsa den berörda delen. Det brukar 

förstås så som en äng eller ett åkerskifte inom vilka samma brukningsåtgärder 

utförs samtidigt. Gemensamt för de båda är att bedömningen ska göras enligt 

normala fackmässiga grunder.133  

6.2.3 Ackumulerad skada 

När det ska bedömas om ett ingrepp anse nå upp till den ovan nämnda 

kvalifikationsgränsen, avsevärt försvårande, föreskriver 31 kap. 9 § att hänsyn 

även ska tas till vissa andra beslut som inneburit att markanvändningen belagts 

med restriktioner. Besluten är sådana som inte isolerade har nått upp över den 

s.k. toleransgränsen. I bestämmelsen anges bland annat om beslut enligt 18 § 

SVL samt vissa andra beslut enligt 7 kap. MB.134  Kravet är att besluten ska ha 

meddelats inom tio år räknat från det senaste beslutet, och det saknas betydelse 

om talerätten för besluten förlorats då de ändå ska beaktas. Utgångspunkten är 

följaktligen att vid en sådan sammanvägning av dessa beslut - den s.k. 

ackumulerade skadan - inträder en ersättningsrätt för fastighetsägaren. Det 

förutsätts givetvis att besluten ska avse samma del av fastigheten samt att ingen 

tidigare ersättning ska ha utgått för de beslut som vägs in.135   

 
131 Svensson, Johan, i not 131 a.a. 

132 Bet, 1986/87: BoU1, s. 146. 

133 A.a., s. 150–151.  

134 31 kap. 9 §. De lagar som anges i bestämmelsen som kan ligga till grund för den s.k. 

ackumulerade skadan är; beslut 7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 MB, förbud enligt 7 kap. 11 § andra 

stycket, förelägganden och förbud enligt 12 kap 6 § fjärde stycket, beslut enligt 18 § SvL samt 

beslut som avses i 14 kap. 5–7 och 10–13 §§ PBL.  

135 Prop. 1997/98:45 del 2. s. 324. 
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7 Analys av skogsvårdslagens tillstånds- och 
ersättningsbestämmelser 

 

7.1 Inledande ord om analysen 

Det har i de föregående avsnitten redogjorts för bakgrunden till såväl 

ersättningsrätten som reglerna i MB och SvL. Framställningen har gjorts för att 

söka finna svar på de i inledningen ställda frågorna. Det följande avsnittet 

kommer således att diskutera och dra slutsatser utifrån det framställda 

materialet, och på det viset svara på om det föreligger en ersättningsrätt enligt 

19 § SvL.  

 

7.2 Föreligger en ersättningsrätt?  

Det första frågan som behöver besvaras för att över huvud taget ta sig vidare 

till en bedömning om vilken ersättning som ska utgå är huruvida det genom 19 

§ SvL föreligger en ersättningsrätt. Det kan verka underligt att lagstiftaren 

möjligen har försett en lag med en ersättningsbestämmelse som i praktiken inte 

är möjlig att tillämpa. Med tanke på att Skogsstyrelsen innan Änok-domen 

aldrig nekat ett tillstånd går det ändock att finna visst fog för att så kan vara 

fallet. Bekymren anses vara, vilka nämnts tidigare; dels att det finns brister 

rörande systematiken mellan SvL och MB, i det att ersättningsbestämmelsen i 

SvL hänvisar till bestämmelser i MB, och dels huruvida tillståndsplikten i 

avverkningsförfarandet ska anses utgöra ett sådant generellt eller grundläggande 

tillstånd att det i själva verket föreligger en ändrad markanvändning på grund av 

att verksamheten ställs om.  

Bekymret kring systematiken kan tros ha uppstått med anledning av 

utformningen av 31 kap. 4 § MB. Bestämmelsen ställer nämligen upp beslut 

som anses leda till att ersättning kan bli aktuell och däri återfinns inte beslut 

enligt 18 § eller 18 b § 1 punkten SvL. Ett sådant resonemang förutsätter 

följaktligen, för att 19 § SvL ska bli aktuell, någon av de uppräknade besluten i 

31 kap. 4 § första stycket också måste vara för handen. Av vad som 

framkommer av motiven till tillståndsbestämmelserna i SvL ska lagen utgöra ett 

komplement till bestämmelserna i MB, då de till viss del anses tjäna samma 

syfte som områdesskyddsbestämmelserna.136 Lagstiftaren menade av den 

 
136 Prop. 1990/91:3 s. 46.  
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anledningen att SvL inte behövde innehålla egna ersättningsbestämmelser och 

att en hänvisning till MB:s regler om ersättning var tillräcklig. 137 Det kan därför 

antas att det varit lagstiftarens syfte med hänvisningen att endast påvisa att 

samma rekvisit ska gälla vid en bedömning om ersättning ska utgå för ett nekat 

avverkningstillstånd som vid ersättning för olika typer av områdesskydd; 

nämligen kravet om att pågående markanvändning avsevärt ska försvåras. Inte 

att någon av skyddsåtgärderna enligt MB måste vara uppfyllda för att 19 § SvL 

ska bli tillämpbar. Om avsikten hade varit sådan skulle inte det vara nödvändigt 

för SvL att innehålla en sådan bestämmelse som 19 §, utan det hade varit 

tillräckligt med bestämmelserna i 31 kap MB. Att lagstiftningarna ska anses 

komplettera varandra borde också betyda att lagstiftaren menat att ett nekat 

avverkningstillstånd i vissa fall ska anses utgöra ett tillräckligt skydd i områden 

där det inte anses behövligt med ett skydd enligt MB. En sådant resonemang 

talar för att en ersättningsrätt föreligger enligt SvL. Med det ovan anförda är 

min slutsats att det av 19 § SvL, tillsammans med 18 § och 18 b § punkt 1 i 

samma lag, torde följa en ersättningsrätt. 

Vad avser innebörden av tillståndsplikten är Skogsstyrelsen av den meningen 

att det går att argumentera för att tillståndet som krävs för avverka skog i det 

fjällnära området, enligt 15 § SvL, är ett sådant grundläggande eller nödvändigt 

tillstånd som krävs för ett visst förfarande att det skulle utgöra ändrad 

markanvändning. Det framgår av utredningen som Skogsstyrelsen tagit fram - 

samma linje höll även Kammarkollegiet i de mål som redogjorts för tidigare i 

uppsatsen. Av vad som framkommit i förarbeten ska alltså inte s.k. 

förväntningsvärden vara ersättningsgilla vid rådighetsinskränkningar. Det 

innebär att den skada som följer av att en fastighetsägare inte i framtiden kunna 

nyttja marken på annat sätt en tidigare inte ska ersättas. Förarbetena är relativt 

kortfattade avseende vad som skulle kunna utgöra ett sådant generellt tillstånd. 

Det som nämns som exempel på en sådan tillståndsplikt är koncessionspliktig 

anläggning för uppfödning av svin. Exemplet nämns i motiven till miljöbalken. 

I förarbetena till SvL resoneras det i viss utsträckning kring huruvida en 

skogsbruksåtgärd som inte tidigare vidtagits inom ett område verkligen kan ses 

som en åtgärd tagen i den pågående markanvändningen. Det skulle i sådana fall 

innebära att vissa typer avverkning i många fall skulle antas utgöra ändrad 

markanvändning med anledningen av de långa omloppstiderna inom 

skogsbruket. Departementschefen tillstår dock att avverkning i fall där en god 

återväxt torde kunna förväntas borde betraktas som en åtgärd i det pågående 

markanvändning. Motsatsvis ska alltså en avverkning utan god förväntad 

återväxt anses utgöra ändrad markanvändning och således inte kunna grunda 

ersättning. I praxis är det i synnerhet NJA 2015 s. 323 som ger vägledning kring 

innebörden av begreppet generell tillståndsplikt. Domstolen anförde i det målet 

att det måste varit lagstiftarens avsikt att med generellt tillståndspliktiga 

förfaranden avse sådana grundläggande tillstånd som krävas för att en viss 

 
137 A.a., s. 46.  
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verksamhet över huvud taget ska bedrivas. Vidare anförde domstolen att rätten 

till ersättning inte begränsas av varje tillstånd som kan krävs inom ramen för en 

verksamhet. 138  Ett tillstånd att avverka fjällnära skog, eller ett nekat sådant, 

torde inte vara av sådan karaktär. Ägare av en skogsbruksfastighet borde kunna 

bedriva skogsbruksverksamhet utan ett tillstånd av det här slaget. Att avverka 

skog borde av den anledningen ses som en av flera skogsbruksåtgärder som kan 

företas inom skötseln för ett skogsbruk. Det kan därför inte ses som en 

omläggning av markanvändningen om ett tillstånd till avverkning ges, eller för 

den delen ett tillstånd nekas. På fastigheten bedrivs fortsatt skogsbruk. 

Skogsstyrelsens menar dock att deras förhållningssätt torde kunna vinna gehör 

vad gäller skog som under väldigt lång tid stått orörd, s.k. naturskog. Det anses 

i de fallen vara svårt att bevisa att någon skogsbruksåtgärd över huvud taget 

vidtagits på fastigheten. Avverkning skulle i ett sådant sammanhang tänkas 

innebära en omläggning av markanvändningen. Argumentation går dock inte i 

linje med MMD:s domskäl i fjällnära-målen. Domstolen menade att orörd mark 

eller att spår av skogsbruksåtgärder är svåra att finna inte påverkar 

bedömningen om det på fastigheten bedrivs skogsbruk eller inte. Inte heller av 

MÖD:s domskäl i Mellanåsen-domen får ett sådant resonemang något gehör. 

Att göra ett klart ställningstagande i hur tillståndsplikten vid nekade 

avverkningstillstånd ska förstås är inte helt enkelt, då praxis i frågan är ytterst 

begränsad. Av vad som framförts och det nu anförda torde det ändock luta åt 

att tillståndskravet enligt SvL inte är att betrakta som ett sådant generellt 

tillståndskrav som enligt lagmotiven medför ändrad markanvändning. 

Ytterligare kraft till en sådan slutsats är att om tillståndsplikten skulle betraktas 

som ett generellt tillstånd bestämmelsen i 19 § SvL – även den här gången – ses 

som tämligen obehövlig.  

 

7.3 Pågående markanvändning 

Ett av uppsatsens syften har varit att utreda vad som ryms inom begreppet 

pågående markanvändning, särskilt i förhållandet till skogsbruk. Begreppet har 

verkat i lagtextsammanhang sedan 1970-talet, men har aldrig ansetts behöva en 

legaldefinition. Grunderna för dess innebörd återfinns således i förarbeten från 

när begreppet först började tas i användningen. Där har det ansetts avgörande 

för förståelsen om åtgärden anses utgöra en normal och naturlig rationalisering 

del av den pågående markanvändningen. Det ska läggas vikt vid vad samhället 

anser utgöra lämpliga brukningsmetoder, i synnerhet hur dessa getts uttryck i 

jord- och skogsbrukspolitiken genom gällande lagstiftning.139 Det ska förstås 

som vad vid varje tidpunkt utgör en naturlig fortsättning av den pågående 

markanvändningen och bedömningen kan därför variera över tid. Där ges 

exempel på vad sådana åtgärder kan tänkas vara och de som nämns är ”olika 

 
138 NJA 2015 s. 323 p. 8.  

139 Prop. 1974:166 s. 108. 
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former av avverkning, markberedning för att främja tillväxten av ny skog samt 

plantering.”140 Som tidigare framförts är huvudregeln att en relativt generös 

tillämpning av begreppet ska göras, vilket följer av lagmotiven. I SvL:s 

förarbeten framförs att vikt ska läggas vid om en godtagbar återväxt kan 

förväntas efter en avverkning av fjällnära skog. Om en sådan kan förväntas 

torde avverkningen således anses som en naturlig och rationell åtgärd.  

Av vad som framkommit i praxishänseende är NJA 2015 s. 323 i dagsläget 

vägledande i hur begreppet ska förstås. I domskälen underströks att begreppet 

ska ses generöst på och inte endast ska avse den faktiska användningen vid den 

aktuella värdetidpunkten. HD menade vidare att begreppet främsta syfte är att 

markera att ingen ersättning ska utgå vid ändrad markanvändning. Sammantaget 

ansåg HD att en bedömning ytterst får göras genom att väga in samtliga 

omständigheter i det särskilda fallet och vad som allmänt sett framstår som 

samma eller en annan verksamhet. Slutligen anfördes att det i vissa fall finnas 

skäl att pröva om en ny användning får påtagligt annorlunda konsekvenser för 

miljön.141 I Mellanåsen-domen tog domstolen i sin bedömning även fasta på hur 

fastigheten är registrerad i fastighetstaxeringen och vilket ägoslag som anges 

där. I domskälen till fjällnära-målen anspelade MMD på vad som hade anförts 

av MÖD i Mellanåsen-domen om den vid tidpunkten förda verksamheten, och 

tillade att det i utredningen i målet framgick att det med dagens 

brukningsmetoder är möjligt att åstadkomma en godtagbar återväxt även efter 

en avverkning genom trakthyggesbruk. Det torde även följa vad som i 

uppsatsen tidigare ansetts utgöra åtgärder inom skogsbruket. Omständigheten 

att marken under lång tid legat orörd är också en något som påverkar 

bedömningen, vilket framgår av både NJA 2015 s. 323 såväl som förarbetena. 

Av särskild betydelse vid en sådan bedömning är omloppstiderna för jord- och 

skogsbruk. I HD:s dom hade jordbruksmark legat orörd i 40 år men ansågs 

trots det utgöra föremål för pågående markanvändning då det ansågs finnas 

möjligheter att genom olika åtgärder återigen använda marken till jordbruk. Då 

omloppstiderna för skogsbruk är avsevärt längre än de för jordbruk, torde det 

innebära att orörd skogsmark även under avsevärd längre tid, uppemot 100 

år142, kan ses som pågående markanvändning. HD påpekar dock att det tidigare 

bedrivits jordbruk på fastigheten. Svårigheten, vad i synnerhet avser skogsmark, 

blir vilken vikt som ska läggas vid om det svårligen kan bevisas att någon 

skogsbruksåtgärd över huvud taget har vidtagits på fastigheten.   

Av vad som framkommit ovan är det inte helt enkelt att utröna en allmän 

grundsats om vad ska innefattas i begreppet pågående markanvändning och 

följaktligen när en åtgärd ska anses utgöra en sådan naturlig fortsättning av 

markanvändningen. Särskilt svårt är det givetvis att dra gränsen mellan 

pågående och ändrad markanvändningen avseende skog som under mycket lång 

 
140 Bet. 1986/87: BoU1, s.146.  

141 NJA 2015 s.323 p. 9.  

142 Se avsnitt avseende 4.2 ang. skogsbruk. 
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tid stått orörd. Det borde emellertid anses rimligt att säga att avverkning i de 

allra flesta fall ska ses som en rationell åtgärd i det moderna skogsbruket – även 

avseende det fjällnära skogsbeståndet och även om skogsmarken stått orörd en 

avsevärd tid. Det borde kunna utläsas av framförallt motiven bakom SvL:s 

införande av de särskilda bestämmelserna för avverkning av fjällnära skog. 

Även utifrån den begränsade praxis som finns torde ståndpunkten vara 

densamma. En slutsats av det borde vara att avverkning inte ska ses som en 

verksamhet i sig utan ska förstås som en åtgärd bland andra som kan vidtas vid 

på en skogsbruksfastighet. Ledning i hur fastigheten vid den aktuella tidpunkten 

används ska kunna hämtas från fastighetstaxeringsregistret, vilken således ger 

fingervisning till om åtgärden ska anses som tagen inom den pågående 

markanvändningen. Att i bedömningen endast använda sig av informationen 

om hur verksamheten i nuläget kategoriseras i fastighetstaxeringsregistret borde 

däremot inte vara den slutsats som ska dras. En sådan bedömningen skulle 

exempelvis innebära att i ett skogsbestånd som aldrig tidigare varit föremål för 

skogsbruksåtgärder avverkning skulle anses utgöra ett förfarande i den 

pågående markanvändningen så länge fastigheten är registrerad som en 

skogsfastighet. Det finnas fog för att en sådant synsätt inte varit lagstiftarens 

avsikt – inte minst framgår det i Marie Forsbergs avhandling. Marie Forsberg 

menar att den gällande miljö- och skogslagstiftning inte kan anses ligga i linje 

med utgångspunkten att avverkning av orörd skog skulle utgöra en naturlig och 

normal rationalisering. Det går dock inte att med full säkerhet fastslå. 

Ytterligare frågor som kan uppkomma är gränsdragningsproblematik avseende 

definitionen av orörd skog samt skogsbruk. Något som också kan tänkas 

medföra svårigheter, och det finns rimligtvis gråzoner även för dessa begrepp. 

Sammantaget måste en bedömning som ser till helheten och det särskilda fallets 

samtliga omständigheter vara det som enligt gällande rätt anses ledande.  

 

7.4 Avsevärt försvårande 

Vad avser begreppet avsevärt försvårande hämtas ledning, vilket framgått ovan, 

fortsatt från ett betänkande från bostadsutskottet inför PBL:s införande. Enligt 

litteratur på området torde en toleransgräns om högst tio procent i 

värdeminskning på den berörda delen av fastigheten fortsatt vara måttstocken. 

143 Frågan man måste ställa sig vad avser ett nekat avverkningstillstånd är 

följaktligen; finns det en värdeskillnad på en skogsfastighet som innehar 

möjlighet till avverkning mot en skogsfastighet där avverkning inte är tillåten? 

Utgångspunkten för att avgöra en sådan fråga borde, enligt min mening, tas i 

vilken åtgärd som anses vara den mest intäktsbringande åtgärden för en 

skogsbruksverksamhet. Det bör vara tämligen vedertaget att avverkning utgör 

den mest intäktsinbringande åtgärden inom skogsbruket. Av den anledningen 

borde det per automatik innebära att kvalifikationsgränsen anses uppnådd, så 

 
143 Sjödin, Eije m.fl., i not 30 a.a., s. 192.  
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länge avverkningen anses utgöra en åtgärd tagen inom den pågående 

markanvändningen. I domskälen till fjällnära-målen går det att utläsa att Staten 

också anser att så borde vara fallet. Staten anför följande; ”Om domstolen 

bedömer att föryngringsavverkning vid värdetidpunkten utgjorde 

markanvändning i det aktuella området, vitsordas att avslagsbeslutet innebär att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras.”144  

 Sammantaget borde det därför inte vara särskilt vanskligt att avgöra huruvida 

avverkning uppfyller kvalifikationsgränsen, utan den allmänna utgångspunkten 

borde vara att nekad avverkning innebär ett avsevärt försvårande.   

 

7.5 Beslutets verkan och ersättningsslag  

Det svåraste frågan att besvara inom ramen för de frågeställningar ämnet 

medför torde vara frågan om avslagsbeslutets verkan och vilken typ av 

ersättning som följaktligen ska utgå. Av domskälen i fjällnära-målen har det 

framgått att MMD anser att avslagsbeslutet rimligen kan jämställas med ett 

beslut enligt om områdesskydd, då avslagsbeslutet i praktiken bedöms få lika 

långtgående konsekvenser. Det innebär att MMD anser att avslagsbeslutet 

inverkar negativt på fastighetens marknadsvärde och ersättning ska följaktligen 

utgå på samma sätt, dvs. som intrångsersättning. Skogsstyrelsen bedömningen 

är däremot att avslagsbeslutet inte kan anses få någon negativ inverkan på 

fastigheten i sig, utan skadan som uppkommer ska anses personlig. Skada som 

uppkommer vid expropriation eller rådighetsinskränkningar och som inte 

hänför sig till fastigheten ska täckas genom ersättning för övrig skada, och 

således utgå såsom annan ersättning.  

Först och främst ska det konstateras att det anses vedertaget att 

avslagsbeslutet enligt 19 § SvL inte vinner negativ rättskraft. Det innebär att det 

när som helst går att söka tillstånd för avverkning på nytt. Inte heller finns det 

en möjlighet att skriva in ett beviljat eller nekat tillstånd i fastighetsregistret för 

den sökta fastigheten. Det är också så att beviljat avverkningstillstånd har en 

giltighet om fem år. Det ovan nämnda skiljer sig därför mot vad som gäller för 

områdesskydd enligt 7 kap. MB. Åtgärder enligt 7 kap. MB anses gälla för alla 

och envar för all framtid, och kan på så vis uppfattas som att ett område blir 

formellt skyddat.     

Ytterligare svårigheter tillkommer med anledning av att Skogsstyrelsen innan 

Änok-domen aldrig nekat ett avverkningstillstånd med stöd av 18 § eller 18 b § 

1 punkten, vilket innebär att några avgöranden utöver MMD:s domar i fjällnära-

målen inte finns. I domskälen till dessa avgöranden uttrycker domstolen tydligt 

en avsaknad av ledning i lagtext och praxis, vilket givetvis gör bedömningen 

vansklig. Inte heller i förarbetena återfinns det någon tydlig vägledning i det 

avseendet. Av vad som framkommer i lagmotiven var lagstiftarens syfte med att 

 
144 Se Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 

2038–17, M 2339–17. 
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en införa ett prövningsförfarande i SvL att ytterligare stärka skyddet för 

naturmiljö- och kulturmiljövårdens intressen.145 Det skulle alltså ses som ett 

komplement till möjligheterna att inrätta exempelvis ett naturreservat. Det 

framgår av lagmotiven att ”om det t.ex. blir fråga om att skydda större 

sammanhängande områden … bör naturreservatetsinstitutet istället 

tillämpas”.146 Det framgår också att ett nekat tillstånd ska gälla även mot ny 

ägare, där lagstiftaren i motiven exemplifierar genom att nämna att de ska 

likställas med vad som gäller för föreskrifter enligt MB.147 Det handlar därför 

om att försöka tolka lagstiftarens intentioner genom dessa relativt kortfattade 

motiv. Skrivningarna i förarbetena skulle kunna tänkas indikera att ett nekat 

avverkningstillstånd 18 § eller 18 b § 1 punkten avseende mindre områden i 

vissa fall torde anses ge området skydd nog. Det borde i sin tur innebära att 

konsekvenserna för den enskilde fastighetsägaren, eller rättare sagt för 

fastigheten skulle kunna betraktas likartade de som ett naturreservat eller annat 

beslut om områdesskydd enligt 31 MB 4 § medför. Det går därför att 

argumentera för att det skydd som följer av ett nekat avverkningstillstånd i 

praktiken leder till förhållandevis likartad verkan som vid ett områdesskydd.  

Vidare måste det även utrönas vilken betydelse det har om det nekade 

tillståndet ska anses som tidsbegränsat eller inte. Skogsstyrelsens uppfattning är 

att tillståndet, med anledning av att det inte vinner negativ rättskraft, i praktiken 

får en tidsbegränsad verkan. Skogsstyrelsen menar därför att den skada som 

uppkommer inte kan ses som en bestående skada och att skadan således 

sannolikt inte påverkar fastighetens värde. I det avseendet bör Skogsstyrelsen 

tillika Kammarkollegiets linje om att ersättningen borde beräknas i likhet med 

vad som gäller för interimistiska beslut om naturreservat kommenteras. 

Skogsstyrelsen beräkningssätt bygger på en ersättningsmodell om fem år och 

förutsätter att ersättning utgår såsom annan ersättning, och inte 

intrångsersättning. Den skillnad som finns mellan beslut om områdesskydd och 

beslut nekade avverkningstillstånd skapar givetvis en möjlighet för att en annan 

typ av ersättning möjligen borde utgå. Vad som emellertid talar emot att hämta 

ledning från ersättningsmodeller vid just interimistiska beslut är att ett sådant i 

många avseenden skiljer sig från beslut om nekade avverkningstillstånd. Det 

interimistiska beslutet tas endast i väntan på ett slutligt beslut om 

områdesskydd, och den egentliga ersättningsrättsliga frågan kommer således 

avgöras slutligt efter det interimistiska beslutet. Min mening är den att 

begränsningen i tiden som föreligger för ett beviljat avverkningstillstånd, fem 

år, inte kan uppfattas på det viset att ett nekat avverkningstillstånd av den 

anledningen också är begränsat i tiden. Tvärtom tyder det mesta i lagmotiven på 

att ett nekat avverkningstillstånd ska anses gälla tillsvidare. Detta påverkas inte 

av att en sökande rent faktiskt gång efter annan har möjlighet att söka nytt 

 
145 Prop. 1990/91:3 s. 44.  

146 A.a., s. 45. 

147 A.a., s. 76. 
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tillstånd. En ny ansökan skulle med största sannolikhet också att avslås på 

samma grund som tidigare. Vid ett avslag med åberopande av höga naturvärden 

torde förutsättningarna för att i framtiden få ett tillstånd beviljat anses 

osannolikt. Ett nytt avslag ger inte heller rätt till ytterligare ersättning för den 

sökande, inte heller om fastigheten bytt ägare. Att lagstiftaren anför att SvL:s 

bestämmelser ska utgöra ett komplement till MB talar, enligt min mening, för 

ett sådant resonemang. Ytterligare en omständighet som talar för det 

föregående resonemanget är att om ersättning enligt 31 kap 4 § utbetalats med 

anledning av en tillståndsvägran och ett tillstånd senare ges, får fastighetsägaren 

åläggas betala tillbaka ersättningen, eller viss del av den, om det anses skäligt. 

Det följer av 31 kap. 12 § MB, vilket 19 § SvL hänvisar till. 

Av vad som framförts ovan är det troligt att ett avslagsbeslut få en inverkan 

på fastighetens marknadsvärde i negativ riktning. Det är svårt att göra sannolikt 

att avslagsbeslutet endast skulle ha en inverkan på sådana uteblivna eller 

förlorade personliga intäkter, dvs. uteblivna intäkter i verksamheten, som 

begreppet övrig skada i ExprL tar sikte på. En skogsfastighet på vilken den 

största intäktsåtgärden inte är tillåten borde rimligtvis få ett minskat 

marknadsvärde i förhållande till en liknande skogsfastighet där avverkning 

fortsatt tillåts. Avslagsbeslutet borde således medföra att intrångsersättning ska 

utbetalas, i vilket det ingår ett påslag med 25 procent på den framräknade 

minskningen i marknadsvärde. 

Även om övervägande skäl talar för att avslagsbeslutets verkan, oaktat den 

lagtekniska utformningen, borde kunna jämställas med beslut om 

områdesskydd betyder inte det att vissa bekymmer inte kvarstår. Ett bekymmer, 

som Skogsstyrelsen framhäver, är att ett nekat tillstånd inte kan sägas få ett 

sådant formellt och långtgående skydd som vid områdesskyddsbeslut. Det finns 

exempelvis fortsatta möjligheter att vidta vissa åtgärder såsom gallring eller 

röjning utan krav på tillstånd. Det kan således resultera i att det som avses att 

skyddas med anledning av det nekade tillstånd till viss del inte får det skydd 

som behövs. En invändning, vilken förs av MMD i sina domskäl, mot ett 

sådant resonemang är att det ankommer på Skogsstyrelsen med anledningen av 

möjligheten till samråd med den lokala länsstyrelsen att välja den mest lämpade 

skyddsformen för området.148 Resonemanget vinner även stöd i förarbetena. I 

lagmotiven framhävs vikten av samråd mellan myndigheter och länsstyrelser för 

att få fram det bäst lämpade skyddet. Det framgår också att förfarande enligt 

SvL och MB måste följas noggrant för att uppnå det önskvärda resultatet.149 

Min slutsats är av den anledningen, likt den i MMD, att det inte ska inverka på 

ersättningen för den enskilde att myndigheten väljer ett visst sätt att skydda ett 

område som i praktiken visar sig vara bristfälligt.  

 
148 Se Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-17 i mål M 2086–17, M 2436–17, M 2037–17, M 

2038–17, M 2339–17. 

149 Prop. 1990/91:3 s. 45 
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Vilket framgått ovan finns det ingen möjlighet för en sökande att efter ett 

nekat tillstånd fått ersättning att vid ett nytt avslag få ytterligare ersättning. Det 

går alltså att söka om nytt avverkningstillstånd men ett avslag ger ingen ny rätt 

till ersättning. Vad som däremot inte berörs i förarbeten är om en 

ersättningsrätt återigen aktualiseras i de fall en myndighet efter att insett att det 

nekade avverkningstillståndet inte ger ett tillräckligt skydd för området väljer att 

förklara området såsom naturreservat. MMD avfärdade i fjällnära-målen en 

sådan invändning och menade att risken för något sådant borde vara begränsad, 

och att oaktat det ska en risk för överkompensation som inte förutsetts av 

lagstiftaren inte falla på den enskilde fastighetsägaren. Enligt min mening är det 

teoretisk möjligt att en sådan situation skulle kunna uppstå. Det finns ingen 

vägledning, och inte heller någon tydlig bestämmelse i lagstiftningen eller i 

lagmotiven som avfärdar att ersättningsrätt uppstår om den grundas på en 

annan ersättningsbestämmelse och för ett annat typ av skydd. Med det sagt 

borde en eventuell ersättning i en sådan situation rimligen beräknas utifrån 

fastighetens marknadsvärde utan möjlighet till avverkning men möjlighet att 

vidta vissa skogsbruksåtgärder mot en fastighets marknadsvärde utan möjlighet 

att vidta några skogsbruksåtgärder alls. Det skulle i sådana fall innebära att 

fastighetsägaren får ersättning för den ytterligare ekonomiska skada som ett 

inrättande av naturreservat eventuellt skulle kunna medföra. Det borde 

emellertid även innebära att ett 25-procentigt påslag ska göras på en sådan 

ersättning, då det återigen torde betraktas som intrångsersättning. Det betyder 

att fastighetsägaren i vissa fall skulle kunna bli överkompenserad – en situation 

som lagstiftaren möjligen inte haft i åtanke. 

 

7.6 Sammanfattning  

Det framgår av det ovan anförda att det torde ha varit lagstiftarens avsikt med 

att införa tillståndsbestämmelser gällande avverkning av fjällnära skog i SvL att 

dessa skulle utgöra ett komplement till de skydd som kan ges genom de mer 

etablerade områdesskydden enligt MB. Det medförde i sin tur ett resonemang 

om att ett nekat tillstånd i vissa fall även måste generera en 

ersättningsskyldighet för det allmänna, likt den enligt MB:s regler. Hänvisningen 

till 31 kap. 4 § MB från 19 § SvL borde därför endast anses gjord av 

”bekvämlighetsskäl”, särskilt då lagstiftaren förutspådde att bestämmelsen 

tämligen sällan skulle komma att användas. Att SvL:s bestämmelser skulle 

tänkas utgöra ett grundläggande tillstånd, eller för den delen att hänvisningen 

förutsätter att ett områdesskyddsbeslut ska vara för handen blir därför inte 

särskilt sannolikt.  

 Vad avser begreppet pågående markanvändning har det framgått att det 

råder svårigheter att dra några klara slutsatser vad som ska gälla vid 

avverkningsåtgärder. Att hänsyn ska tas till vad samhället, särskilt vad som 

framgår av den vid tidpunkten drivna skogsbrukspolitiken, anser utgöra 

rationella åtgärder inom skogsbruket står emellertid klart. Av praxis framgår att 
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ledning även går att finna genom en kontroll av fastighetstaxeringsregistret. 

Svårigheter uppkommer särskilt vad gäller skog som länge stått orörd, vilket 

vanligtvis inbegriper just de fjällnära skogsbestånden. Även om avverkning i 

allmänhet och följaktligen i majoriteten av fallen kan ses som en naturlig och 

rationell fortsättning av den pågående markanvändningen, är det inte säkert att 

det ska gälla undantagslöst. Det behövs således avgöranden från högre instans 

för att kunna dra säkrare slutsatser av begreppets innebörd i 

avverkningshänseende, i synnerhet vad avser avverkning av fjällnära 

skogsbestånd.  

 Vidare torde begreppet avsevärt försvåra däremot inte vålla några större 

problem i dessa bedömningar. Avverkning torde, som sagts ovan, utgöra en av 

de mest intäktsinbringande åtgärderna inom skogsbruket och ett nekat tillstånd 

är således ett hårt slag mot verksamheten. Att kvalifikationsgränsen vid dessa 

situationer är uppnådd är tämligen otvivelaktigt.  

Avseende avslagsbeslutets verkan och vilket ersättningsslag som ska utgå till 

fastighetsägaren kan det konstateras att praxis på området behövs. Det går att 

argumentera för att effekten av det nekade avverkningstillståndet, i likhet med 

ett beslut om inrättande av exempelvis naturreservat, blir att fastighetens 

marknadsvärde påverkas negativt och inte endast att fastighetsägaren lider 

ekonomiska förluster som är personligt kopplade till denne. Argumentationen 

haltar till viss del, dels då skyddet i de respektive lagstiftningarna rent juridiskt i 

vissa avseenden skiljer sig från varandra och dels då det saknas klar vägledning i 

lagtext såväl som praxis som klargör att det ska förstås på ett sådant sätt.  

 

7.7 Avslutande kommentarer 

Till sist, uppsatsens syfte har varit att försöka utkristallisera gällande rätt 

avseende tillstånds- och ersättningsbestämmelserna i SvL. Det har konstaterats 

att lagtexten – genom att i synnerhet kontextualisera lagtexten med hjälp av 

förarbeten – anses föreskriva en ersättningsrätt för nekade avverkningstillstånd. 

Ett ställningstagande som rimligen borde gå i linje med det relativt starka 

äganderättsskydd som följer av Europakonventionen. Det blir tydligt att 

domstolen både i NJA 2015 s. 323 och i fjällnära-målen beaktar 

Europakonventionens bestämmelser i sina bedömningar. Detta samspelar 

givetvis även med de principer som följer av den svenska ersättningsrätten, 

särskilt principer om proportionalitet. Den inskränkning en nekad avverkning 

innebär torde utgöra ett relativt långtgående ingrepp i den enskildes 

verksamhet. Även de grundläggande skadeståndsrättsliga reglerna borde anses 

ge stöd åt de slutsatser som kan dras av SvL:s nuvarande bestämmelser. Var det 

emellertid brister är i lagstiftningens förutsebarhet. Principen om rättssäkerhet 

bygger i grunden på att den enskilde ska kunna ha legitima förväntningar på vad 

en viss åtgärd medför för konsekvenser. Det förutsätter att den ansvariga 

myndigheten har kunskap nog att tillämpa gällande lagstiftning. Den svåraste 

frågan att besvara är således vilken betydelse diskrepansen mellan det skydd 
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som föreskrivs enligt 7 kap. MB och det skydd som ett avverkningsavslag enligt 

SvL ger har i frågan om vilken ersättning som ska utgå. Diskrepansen medför 

otvetydigt en i praktiken svårlöst ersättningsfråga. Även om diskrepansen i den 

praktiska tillämpningen möjligen inte borde läggas den enskilde fastighetsägaren 

till last, är det inte svårt att argumentera för att lagstiftningen i nuläget är 

alldeles för otydlig. Den statliga utredning som är under arbete kan 

förhoppningsvis ge ledning i vilka intentioner som ligger bakom lagstiftningen. 

Hopp om ytterligare klarhet i frågan får även ställas till MÖD som inom kort 

kommer att pröva frågorna, då MMD:s domar i fjällnära-målen har överklagats 

och beviljats prövningstillstånd. 
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