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1	Inledning		

1.1	Bakgrund	

Inte sällan har rätten till god miljö föranlett omfattande diskussioner. Stora ansträngningar 

har gjorts att rädda miljön mot olika hot, exempelvis förorening av luft, vatten och mark, 

förstöring av natur- och kulturvärden m.m. Med dagens lagstiftning torde inte möjligheterna 

till skydd vara begränsade, tvärtom. Ser man till miljöbalkens reglering framgår tydligt att 

den har karaktären av en skyddslagstiftning där reglerna främst syftar till att skydda miljön 

och den biologiska mångfalden. Främjandet av en hållbar utveckling, tillförsäkrande av en 

hälsosam och god livsmiljö för levande och kommande generationer är balkens mål.1 

Ett effektivt miljöskydd står dock mot ett annat intresse, den enskildes äganderätt. För en-

skilda människor medför äganderätten frihet eftersom de tillförsäkras en beslutanderätt över 

sin egendom utan godtycklig inblandning från det allmänna. Enskildas rätt till sin egendom 

har getts ett grundlagsskydd som kommer till uttryck i 2 kap. 15 § 1-3 st. regeringsformen. 

Utgångspunkten är att den enskilde är fri att råda över sin egendom efter eget intresse. Detta 

skydd är dock inte absolut och det finns situationer där skyddet måste ge vika för allmänna 

angelägna intressen.  

Möjligheterna att ingripa i den enskildes äganderätt för att tillgodose miljöintressen av olika 

slag är en tämligen vanlig företeelse. Regelsystemet om markanvändning i miljöbalken kan 

betraktas som ett resultat av en avvägning mellan tre motstående intressen: hänsyn till mil-

jön, till allmänhetens friluftsliv och till markägaren. Denna triangelkonflikt hanteras på olika 

sätt. Strävan efter att skydda miljön har ansetts stå i konflikt med ägarintresset då ett ingrepp 

i fastighetsägarens möjlighet att fritt förfoga över sin mark motverkas. Vilket av dessa in-

tressen som har givits den största tyngden kommer att diskuteras i uppsatsen. Det har fram-

hållits att naturvårdssynpunkter har tillmätts en allt större betydelse och att intresset för na-

turvård har fallit ut tyngst vid avvägning mellan dessa.2  

Inskränks den enskildes egendomsskydd har denne rätt till kompensation för den inskränk-

ning denne behöver tåla. En situation där miljöintresset har ansetts vara så starkt att ingrep-

pet i egendomsskyddet tillåts är vid inrättande av naturreservat. Naturreservat är ett av om-

rådesskydden som omnämns i 7 kap. miljöbalken. Möjligheterna till beslut om exempelvis 

																																																								
1 Prop. 1997/98:45 del I, s. 1. 
2 Jonzon m.fl., Naturvårdslagen. En kommentar, s 13. 	
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naturreservat och andra områdesskydd är av stor betydelse för bevarande av den biologiska 

mångfalden och säkerställande av skydd för naturlandskapet. Områdesskyddsreglera utgör 

även ett viktigt led i uppfyllande av de internationella åtaganden på naturvårdsområdet som 

Sverige har ingått.  

För det fall en rådighetsinskränkning innebär ett avsevärt försvårande av markägarens pågå-

ende markanvändning ska ersättning utgå. Denna bestäms främst enligt expropriationslagens 

bestämmelser. Dessa genomgick en revidering 2010 vilket innebar en viss höjning av ersätt-

ningen när rådigheten till marken inskränks. Ersättningen utgår med ett belopp som motsva-

rar marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen, med ett 25-procentigt påslag. En in-

tressant fråga som det finns anledning att återkomma till är vad expropriationslagens nya 

ersättningsregler innebär för möjligheterna till miljöskydd.  

Ersättningsrätten innebär att kostnaderna för miljöskyddet ökar. För det fall det allmänna 

skulle sakna resurser att betala ersättning till enskilda när intrång i deras äganderätt görs 

skulle det samtidigt innebära att erforderliga miljökrav inte kan ställas. Avsaknad av resurser 

skulle i sin tur försvåra genomförandet av nationella miljöpolitiska mål och internationella 

åtaganden på miljöområdet.3 Att genomförandet av internationellrättsliga eller EU-rättsliga 

miljökrav uteblir till följd av ett nationellt för starkt egendomsskydd (och därmed ersätt-

ningsrätt) är inte ett godtagbart skäl.4  

Från ägarsynpunkt torde ersättningsrätten kunna anses tillfredsställande då markägarens 

investeringar som inte infrias på grund av det allmännas ingripande bör föranleda en rätt till 

ersättning. Mot detta kan framhållas att äganderätten till en fastighet inte endast medför rät-

tigheter utan även skyldigheter att förvalta miljövärden för de kommande generationerna.5   

1.2	Syfte	och	frågeställningar		

Syftet med förevarande uppsats är att utreda vad 2010 års ändring av ersättningsreglerna i 

expropriationslagstiftningen innebär för möjligheterna till miljöskydd. Fråga är således om 

möjligheterna till inrättande av naturreservat enligt 7 kap. miljöbalken om områdesskydd har 

kommit att försvåras efter denna reform. För det fall denna fråga besvaras jakande ska utre-

das om naturvårdsavtal är en jämförbar skyddsform med naturreservat.   

																																																								
3 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 426.  
4 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 426. 	
5 Se t.ex. 1 kap. 1 § miljöbalken.  
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För att nå uppsatsens syfte måste förhållandet mellan allmänhetens möjlighet till inrättande 

av naturreservat och den enskildes rätt till sin egendom utredas. Det måste således undersö-

kas hur ersättningsreglerna i expropriationslagstiftningen förhåller sig till nyss nämnda pro-

blematik.  

Följande frågeställningar behöver besvaras för att nå uppsatsens syfte. 

1. Vilket skydd tillförsäkras enskilda enligt 2 kap. 15 § 1-3 st. regeringsformen? 

2. Utgör ett beslut om naturreservat en rådighetsinskränkning i egendomsskyddet som 

utlöser rätt till ersättning enlig regeringsformen?   

3. Vad har den nya lagändringen i expropriationslagstiftningen inneburit för möjlighe-

terna till ett effektivt miljöskydd? 

4. Är naturvårdsavtal en lämplig skyddsform?  

1.3	Avgränsningar		

Uppsatsen är begränsad till de frågeställningar som anges i 1.2. Enbart äganderätt till fast 

egendom kommer att behandlas. Regleringen vad gäller lös egendom lämnas utanför fram-

ställningen. Rådighetsinskränkning vid pågående markanvändning kommer att behandlas 

liksom rätten till ersättning vid denna typ av inskränkning, varför ändrad markanvändning 

faller utanför uppsatsens syfte. Skälet till den valda avgränsningen är att inskränkning av 

rätten till sådan egendom vanligtvis inte innebär någon ersättningsrätt. Rådighetsinskränk-

ning innebär att markägaren behåller fastigheten som den är med de användningsrestriktio-

ner som kan meddelas. Att markägaren förlorar äganderätten till sin egendom genom expro-

priation kommer inte att behandlas. Endast i situationer där markägaren kan påkalla inlösen 

av fastighet vid alltför långtgående rådighetsinskränkning kommer expropriation att beröras. 

Uppsatsen kommer att utreda hur områdesskydd inskränker markägarens rätt till sin egen-

dom. Framställningen är avgränsad till att endast behandla reglerna om naturreservat enligt 

miljöbalkens 7 kap. Det innebär att de andra områdesskydden som omnämns i 7 kap. inte 

kommer att redogöras för. Egendomsskyddet kommer till uttryck i såväl 2 kap. 15 § 1-3 st. 

regeringsformen som Europakonventionen som är svensk lag. Europakonventionens be-

stämmelser kommer inte att behandlas eftersom syftet med uppsatsen är bl.a. att analysera 

hur reglerna om ersättningsrätt i miljöbalken förhåller sig till 2 kap. 15 § 1-3 st. regerings-

formen. 
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Rätten till ersättning ges en central roll i uppsatsen. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på 

rätten till ersättning, inte på beräkningen av ersättningen vilken inte redogörs för. Utanför 

framställningen lämnas de straffrättsliga bestämmelser som kan komma i fråga om beslut 

om naturreservat inte respekteras och vid brott mot föreskriften som meddelats med stöd av 

7 kap. miljöbalken.6   

1.4	Metod	

Vid författandet av uppsatsen har en rättsdogmatisk inriktning valts. Den rättsdogmatiska 

metoden associeras med en konstruktion av rättssystemet som går ut på att beskriva hur en 

viss lösning görs av ett konkret problem.7 Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den gällande 

rätten som identifieras och legitimeras genom de källor som ger rätten dess innehåll. Känne-

tecknande för rättsdogmatisk metod är användandet av rättskälleläran och de accepterade 

rättskällorna som är relevanta vid fastställandet av gällande rätt.8 Det innebär att lag, förar-

beten, praxis och doktrin analyseras för att tolka gällande rätt. Dessa normer kräver att de 

accepteras och tillämpas av dem som är bundna av rätten för att kunna utgöra en del av den 

gällande rätten.9 Mina egna diskussioner och resonemang angående den rättsliga regleringen 

kommer huvudsakligen att vara baserade på dessa källor.  

När gällande rätt har fastställts görs en sammanvägd analys. Denna utgår från de olika ele-

menten i rättskälleläran och resultatet får antas spegla innehållet i den gällande rätten eller 

hur rättsregeln uppfattas i ett visst konkret sammanhang.10 I uppsatsen förs en fortlöpande 

analys för att sammanfattas i ett avslutande kapitel. Analysen utgår från en de lege leta – 

argumentation, vilket innebär en beskrivning av rättsläget som det är.  Avslutningsvis görs 

en de lege feranda – argumentation som innebär att lösningar föreslås på problem som fram-

står som icke lösta. En analys av rättssystemet och dess förhållande till olika rättsområden 

görs för att finna vägledning vid besvarandet av uppsatsens frågeställningar. Den valda me-

toden används främst i syfte att belysa och problematisera ersättningsrättens konstruktion 

efter expropriationslagstiftningens reformering.  

Den rättsdogmatiska metoden innebär en tolkningslära. Metoden handlar om två eller flera 

tolkningsspörsmål med en abstrakt och en konkret uppgift. Den abstrakta uppgiften går ut på 

																																																								
6 Se 29 kap. miljöbalken.  
7 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4. 
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40.  
9 Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag, s. 9. 
10 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 26. 
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att fastställa den generella regeln som är tillämplig i en viss situation, medan den konkreta 

uppgiften går ut på att förklara denna regel och dess relevans i sammanhanget. I den andra 

uppgiften ingår att förklara rättsregelns konkreta tillämpning, hur regeln ska appliceras på 

den aktuella situationen.11 Utgångspunkten för uppsatsen är att inleda varje kapitel med en 

deskriptiv del där lagreglerna som är tillämpliga inom det valda området presenteras för att 

underlätta läsarens förståelse, för att senare i kapitlet analysera regelns tillämplighet och 

konsekvenserna av denna.   

Metoden som används kännetecknas av ett antal tolkningsmetoder. Uppsatsen har som ut-

gångspunkt att nå fram till den gällande rätten genom en grammatisk-logisk tolkning av lag-

textens ordalydelse. I första hand har tolkningen utförts genom en grammatisk-logisk tolk-

ning av miljöbalkens ordalydelse. För att försöka fastställa lagstiftarens intentioner med den 

aktuella rättsregeln har förarbetena studerats utifrån en subjektiv tolkning. Ett flertal frågor 

som uppsatsen avser att behandla har inte kunnat besvaras eftersom frågan inte behandlas i 

lagtext och inte heller i förarbetena. Anledningen till detta kan vara att lagstiftaren inte har 

förutsett att frågan skulle aktualiseras. Samtidigt anger förarbetena att en del frågor inte kan 

besvaras eftersom det inte skulle rymmas inom ramen den aktuella utredningen. Detta kan 

tolkas som en medvetenhet hos lagstiftaren att en del tolkningsfrågor kan uppkomma med 

den reglering som finns att tillgå inom området, hur dessa ska lösas lämnas dock osagt.  

Utöver lagtext och förarbeten har vid författandet av uppsatsen en viktig del av materialet 

utgjorts av den juridiska doktrinen. Hur betydelsefull doktrinen är inom ett visst rättsområde 

varierar och är beroende av tillgången på auktoritativa rättskällor. En del frågor som uppsat-

sen behandlar har inte närmare berörts i förarbetena varför användningen av juridisk doktrin 

har varit värdefullt. Doktrinen beskriver och systematiserar det rättliga materialet på ett om-

råde, vilket underlättar förståelsen av materialet. Doktrinen har främst använts som stöd för 

tolkningen av rättsläget i de situationer vägledning inte går att finna i någon av rättskällorna 

med högre dignitet. Hur den juridiska litteraturen ska behandlas är omdiskuterat. Det har 

dock ansetts att uttalanden i doktrinen endast har bärighet genom sin inre tyngd och att den 

saknar formell giltighet. Samtidigt har det ansetts att doktrinen kan tillföra en tyngd inom 

rättskälleläran enbart genom sin inre giltighet, dvs. genom tyngden av den juridiska argu-

mentationen som förs däri.12  

																																																								
11 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 29.  
12 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 32 och 35.  
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En beståndsdel i rättskälleläran är prejudikat. Vägledning har sökts i avgöranden från Högsta 

domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens domar kan 

överklagas till Högsta domstolen.13 Detta innebär att Mark- och miljööverdomstolen inte är 

den högsta instansen. Detta kan uppfattas som att Mark- och miljööverdomstolens domar har 

ett lägre prejudikatvärde. Eftersom Mark- och miljööverdomstolen är ensam andra instans 

med ett rikstäckande domsområde får domstolen anses ha ett betydande ansvar för prejudi-

katfrågor inom miljörättens område.14 Så länge Mark- och miljööverdomstolens domar inte 

står i strid med Högsta domstolens praxis kommer prejudikatvärdet av dessa domar inte att 

särbehandlas från Högsta domstolens prejudikat. Inom det för uppsatsen valda området är 

praxis begränsad med få avgöranden varför praxis på området inte har berörts i någon 

nämndvärd omfattning. I den praxis som finns sker hänvisning främst till miljöbalkens fö-

rarbeten varför större tyngd har getts denna rättskälla.  

1.5	Disposition		

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Inledningsvis presenteras egendomsskyddet i 

svensk rätt och den rätt till ersättning som förekommer vid rådighetsinskränkning i markan-

vändningen. En översiktlig redogörelse för den rättsliga regleringen i regeringsformen följs 

av en utredning av vad egendomsskyddet innebär för den enskilde fastighetsägaren. 

I kapitel 3 behandlas inrättande av naturreservat och de restriktioner vad gäller användning-

en som kan följa av beslutet. Framställningen följs av en utredning av rekvisitet ”pågående 

markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras”. Förarbetena har fått stort 

utrymme vilket beror på att rekvisitet används såväl i regeringsromen som i miljöbalken och 

måste vara uppfyllt för att rätten till ersättning ska föreligga. Rekvisitet är inte enkelt att 

tillämpa, rättspraxis på området är sparsam. Kapitlet avslutas med en kortfattad redogörelse 

för hur miljöbalkens regler förhåller sig till regeringsformen. 

Kapitel 4 behandlar möjligheterna till naturvårdsavtal istället för inrättande av naturreservat. 

Den rättliga regleringen presenteras och följs av en diskussion huruvida denna skyddsform 

är adekvat för naturskydd.  

Kapitel 5 inleds med en allmän presentation av ersättningsreglerna enligt expropriationsla-

gen. Därefter redogörs för de bestämmelser som är tillämpliga vid ersättning enligt miljö-

																																																								
13 Se t.ex. NJA 2015 s. 323 och 4 och 5 kap. lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar.  
14 Se NJA 2011 s. 782.   
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balken. Kapitlet behandlar även konsekvenserna i miljölagstiftningen av den nya lagänd-

ringen i expropriationslagen. Kapitlet avslutas med en analys av vad den ökade rätten till 

ersättning innebär för möjligheterna till ett effektivt miljöskydd enligt 7 kap. miljöbalken.  

I kapitel 6 görs några avslutande reflektioner som grundar sig på den analys som förts konti-

nuerligt i framställningen.  

Kapitel 7 innebär en sammanfattning av uppsatsen och de slutsatser som dras.  
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2	Egendomsskyddet		

2.1	Inledning		

Regeln om egendomsskydd torde vara den fri- och rättighetsregel i regeringsformen som har 

varit mest omdebatterad. Samtidigt som äganderätten kan uppfattas som ett bärande funda-

ment för vårt ekonomiska system och av den anledningen förtjänar ett starkt grundlags-

skydd, kan ett alltför starkt skydd för äganderätten utgöra ett hinder mot politiska reformer i 

form av fördelningspolitisk natur eller av hänsyn till miljön.15  

År 1993 lade Fri- och rättighetskommittén fram ett förslag om ny lydelse av 2 kap. 18 reger-

ingsformen som innebar ett utvidgat egendomsskydd.16 Ändringen innebar att bestämmelsen 

utvidgades till att omfatta inte endast expropriativa ingrepp, utan även inskränkningar i rå-

digheten över mark och byggnader, s.k. rådighetsinskränkningar. Kommittén angav att när 

det gäller rätten till ersättning vid rådighetsinskränkning avseende fast egendom borde re-

gleringen utformas i överensstämmelse med de principer som gällde på området i svensk 

rätt; rätten till ersättning skulle således föreligga under förutsättning att pågående markan-

vändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är 

betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten.17 

Denna reform av regeringsformen gav upphov till en rättsvetenskaplig debatt huruvida den 

nya bestämmelsen i 2 kap. 18 § hade fått en sådan utformning att rätten till ersättning kom 

att utökas.18 Det ifrågasattes om inte ersättningsrätten givits en utformning som innebar en 

utvidgning av rätten till ersättning även vid rådighetsinskränkningar som motiveras av  mil-

jö-, hälso- eller säkerhetsskäl. Lagrådet uttalade att lagstiftningen hade fått en utformning 

som inte stämde överens med lagstiftarens intentioner. Rätten till ersättning gäller enligt 

bestämmelsens ordalydelse oavsett anledningen till det allmännas inskränkning av rådighe-

ten. Detta leder till en grundlagsfäst ersättningsrätt som sträcker sig längre än vad som tidi-

gare följt av i fråga om ersättning för ingrepp av miljöskäl.19  

																																																								
15 Angående detta stycke, se Eka m.fl., Regeringsformen: med kommentarer, s. 113.  
16 Förslaget lades fram i delbetänkandet Fri- och rättighetsfrågor, SOU 1993:40 Del A. Bestämmelsen motsva-
rar nuvarande 2 kap. 15 § regeringsformen.  
17 Angående detta stycke, se SOU 2008:125 s. 434 ff.  
18 Se Bengtsson, En problematisk grundlagsändring, SvJT 1994 s. 920 f.  
19 Angående detta stycke, se prop. 1997/98: 45 del I, s. 558-564 med hävningar till SOU 1993:40 del A s. 90 f 
och 235.  
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Innebörden av egendomsskyddet som det numera kommer till uttryck i regeringsformen 

stadgar en rätt till skydd för egendom genom expropriativa och andra liknande förfaranden 

liksom ett skydd mot att det allmänna inskränker användningen av mark och byggnader. 

Vad de olika bestämmelserna innebär för den enskilde markägaren diskuteras i det följande 

avsnittet.  

2.2	Regeringsformen	och	egendomsskyddet		

Respekt för enskilds egendom är grundlagsfäst i 2 kap. 15 § 1 st. regeringsformen. Bestäm-

melsen lyder:  

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

till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat så-

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

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

Formuleringen att vars och ens egendom är skyddad saknar självständig rättslig betydelse 

och anger endast det övergripande syftet med bestämmelsen. Syftet är således inte att ge ett 

heltäckande skydd för all egendom. Istället ska bestämmelsen betraktas som ett säkerstäl-

lande att rättsordningen ska ge betryggande skydd till den enskilde och dennes egendom.20  

Två olika slags ingripanden i äganderätten omfattas av skyddet. Det första fallet avser situa-

tionen där den enskilde kan tvingas avstå sin egendom genom expropriation eller annat så-

dant förfogande. Med uttrycket avses en tvångsvis överförning eller anspråkstagande av 

egendomen eller av annan förmögenhetsrätt, exempelvis servitut.21 Den andra typen av in-

grepp medför att det allmänna kan inskränka användningen av mark eller byggnad genom 

rådighetsinskränkning. Av bestämmelsen framgår att inskränkningar kan avse fast egendom, 

mark eller byggnad, varför inskränkningar i rätten att använda lös egendom faller utanför 

bestämmelsens tillämpningsområde.22 Den fortsatta redogörelsen tar sin utgångspunkt i det 

senare förfarandet då det är av störst intresse för den fortsatta framställnigen. Tvångsvisa 

övertagande genom expropriation kommer således inte att behandlas mer ingående.  

2 kap. 15 § 1 st. regeringsformen har som utgångspunkt att den enskilde är fri att förfoga 

över sin egendom på önskat sätt. En rådighetsinskränkning innebär att den enskilde av det 
																																																								
20 Prop. 1993/94:117 s. 48.  
21 Med uttrycket avses en förmögenhetsrätt, dvs. äganderätt eller annan rätt med ekonomiskt värde, se prop. 
2009/10:80 s. 163 f. Se även Eka m.fl., Regeringsformen: med kommentarer, s. 118.  
22 Prop. 2009/10:80 s. 164. Se även SOU 2013:59 s. 40 för en närmare redogörelse av de fall som faller utanför 
bestämmelsen tillämpningsområde. Bl.a. nämns ingrepp som innebär att egendom förstörs t.ex. på grund av 
risk för smitta enligt epizootilagen (1999:657).  
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allmänna förhindras att företa en viss åtgärd eller använda egendomen. Egendomsskyddet 

omfattar endast ingrepp som företas av det allmänna, dvs. inskränkningar som sker genom 

lagstiftning eller myndighetsbeslut. Inskränkningar i egendomens faktiska användning som 

sker på grund av avtal eller av åtgärder som företas av enskilda omfattas således inte av be-

stämmelsen.23  

En markägare och andra som har nyttjanderätt till egendom har inte en oinskränkt rätt till 

denna, de kan behöva tåla rådighetsinskränkningar när det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. Ett ingrepp i en enskild persons egendom förutsätter att detta kriterium 

är uppfyllt.24 Vad som avses med angelägna allmänna intressen har inte närmare preciserats 

i lagen. I motiven till lagändringen av regeringsformen uppges dock att ingrepp som är mo-

tiverade med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen är att anse som angelägna allmänna 

intressen.25 Det framhålls att bedömningen av vad som utgör ett allmänt intresse kan bli ”fö-

remål för en politisk värdering där hänsyn då även måste tas till vad som är godtagbart från 

rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle.”26 Vidare sägs att de in-

skränkningar som omfattas av grundlagsskyddet är inskränkningar genom byggnads- och 

markreglerande bestämmelser som exempelvis byggnadsförbud, användningsförbud, beslut 

om naturreservat och andra beslut enligt naturvårdslagen.27 Ledning för vad som utgör ange-

lägna allmänna intressen bör kunna hämtas ur exempelvis expropriationsändamålen i 2 kap. 

expropriationslagen, hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken och de allmän-

na och enskilda intressen som räknas upp i 2 kap. plan- och bygglagen.28 

Vad som är ett angeläget allmänt intresse kan dock inte besvaras genom att ange en generell 

definition. Innebörden av begreppet varierar med förhållandena till det enskilda fallet. Fråga 

blir om en proportionalitetsbedömning. Denna princip förutsätter att det föreligger rimlig 

balans mellan vad det allmänna vinner och det enskilda förlorar på grund av förfarandet vid 

inskränkning av den enskildes rätt. I förarbetena anges att ”[p]å så sätt kommer det mots-

tående intresset ofrånkomligen att till viss del definiera vad som i det enskilda fallet ska an-

ses vara angeläget.”29 Detta innebär i praktiken en faktisk avvägning mellan två motstående 

																																																								
23 SOU 2013:59 s. 39 f.  
24 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
25 Prop. 1993/94:117 s. 48. Vidare anges som exempel på angelägna allmänna intressen totalförsvarsändamål, 
bostadsbyggande, trafikleder och rekreation. 
26 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
27 Prop. 1993/94:117 s. 49. Naturvårdslagen är numera upphävd och inarbetad i miljöbalken.  
28 SOU 2013:59 s. 46. 
29 Angående detta stycke, se SOU 2013:59 s. 47. 
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intressen. Kravet på hur angeläget allmänt intresse måste vara varierar beroende på det mot-

stående intressets styrka.  

2.3	Rätten	till	ersättning		

2 kap. 15 § 2 st. regeringsformen lyder: 

”Den som genom expropriation eller något annat sådant förfarande tvingas avstå 
sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska ock-
så vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark 
eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fas-
tigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande 
till värdet på denna del av fastighet. Ersättning ska bestämmas enligt grunder som 
anges i lag.”   

Bestämmelsen innebär att ersättning ska utgå när det allmänna inskränker markanvändning-

en på det sätt som anges i paragrafen. De rekvisit som anges i bestämmelsen och som måste 

föreligga för att ersättningsrätten ska aktualiseras är att användningen av mark eller byggnad 

inskränks på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avse-

värt försvåras, eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna 

del av fastighet.  

Dessa rekvisit har länge använts inom fastighets- och miljölagstiftningen. I förarbetena till 

miljöbalken konstateras att de äldre förarbetena fortfarande ägde aktualitet i fråga om tolk-

ningen av detta begrepp och att det av den anledningen inte var aktuellt att införa en legalde-

finition av begreppet. För tolkning av denna grundlagbestämmelse kan således ledning häm-

tas ur förarbeten och praxis avseende den lagstiftning där begreppet förekommer, exempel-

vis 31 kap. 4 miljöbalken.30  

Denna regel har i förarbetena benämnts som en kvalifikationsgrad som innebär att inskränk-

ningen måste uppnå viss omfattning för att ersättning ska kunna utgå. Ersättning utgår såle-

des inte för mindre ingripande inskränkningar i markanvändningen.31 Förväntningsvärden 

ersätts inte heller, dvs. ersättning för förlust som kan bestå i att förväntningar om ändring i 

markens användningsområde inte infrias till följd av dispositionsinskränkningar.32 Ersätt-

ningsrätten vid rådighetsinskränkning är dock inte oinskränkt; en undantagsbestämmelse 

återfinns och behandlas mer ingående i följande avsnitt.  

																																																								
30 Angående detta stycke, se SOU 2013:59 s. 50 f. Se även kapitel 3 i uppsatsen för en mer ingående framställ-
ning av begreppets innebörd. 
31 Prop. 1993/94:117 s. 17. 
32 Prop. 2009/10:80 s. 168.  
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2.4	Begränsningar	i	rätten	till	ersättning		

Från huvudregeln i 2 kap. 15 § 2 st. finns det ett undantag. Bestämmelsen återfinns i 2 kap. 

15 § 3 st. och lyder:  

”Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälso-
skydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga 
om ersättning.”  

Regeringsformen tillförsäkrar således inte markägaren rätt till ersättning för det fall rådig-

hetsinskränkning sker till följd av något av de tre nämnda skälen. Istället ska ersättning utgå 

endast om en sådan rätt följer av lag.33  

Den nya bestämmelsen påverkar inte ersättningsrätten enligt huvudregeln i 2 kap. 15 § 2 st. 

Rätt till ersättning vid rådighetsinskränkning till följd av beslut enligt miljöbalken ska såle-

des gälla fortsättningsvis. Denna uppfattning stärks av regeringens uttalande att ”[d]enna 

undantagsregel omfattar t.ex. de bestämmelser i miljöbalken som tidigare fanns i hälso-

skyddsslagen och miljöskyddslagen.”34 Motiven nämner inte att åtgärder enligt tidigare na-

turvårdslag ska omfattas vilket ytterligare ger fog för denna uppfattning.  

2010 års revidering av 2 kap. 15 § har således inneburit ett förtydligande angående den tidi-

gare problematiken om vilka rådighetsinskränkningar som ansågs grunda ersättningsrätt. 

Bestämmelsen innebär inte att ersättningsrätt saknas, utan endast att en sådan rätt inte följer 

av regeringsformen. Regeln klargör endast att ingripande som sker av det allmänna på grund 

av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl, ska i fråga om ersättning gälla vad som 

följer av lag. Det föreligger således inget hinder mot att lagstiftaren bestämmer att ersättning 

ska utgå och under vilka förutsättningar detta ska kunna ske.  

2.5	Avslutande	reflektioner		

Av det ovan anförda framgår att egendomsskyddet har givits en stark ställning genom pla-

cering i regeringsformen. Markägarens intresse av att inte behöva tåla godtyckliga inskränk-

ningar i markanvändningen tillgodoses genom detta skydd. Det framgår dock att skyddet 

inte är oinskränkt. Det finns situationer där egendomsskyddet måste vika för angelägna all-

männa intressen, t.ex. skyddet för miljön vilket innebär att ingrepp i fastighetsägarnas egen-

domsskydd som sker med stöd av miljöbalken har ansetts vara motiverat. 

																																																								
33 Se prop. 2009/10:80 s. 169 f där det angavs att den detaljerade begränsningen av det område där ersättning 
bör utgå får göras i vanlig lag.  
34 Prop. 2009/10:80 s. 170. 	
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Det finns dock inga klara riktlinjer om vad som ska anses utgöra angelägna allmänna intres-

sen. I propositionen till 1994 års ändring av regeringsformen exemplifieras vad som kan 

omfattas av detta tämligen vida begrepp, bl.a. bostadsbyggande, trafikleder, rekreation. Det 

handlar således om åtgärder som är av intresse för ett större kollektiv individer. Vägs t.ex. 

bostadsbyggande mot den enskildes rätt att fritt kunna använda sin mark, faller det förra 

intresset ut tyngst vid en avvägning mellan dessa. Det får således anses vara viktigare att det 

byggs bostäder som kan bidra till en minskning av bostadsbristen och därigenom inskränka 

en ägares rådighet, än att byggandet inte kommer till stånd på grund av att fastighetsägaren 

äger den mark där möjligheten till inskränkning av densamma saknas. Vidare anges att vad 

som avses med begreppet kan bli föremål för en politisk värdering.  

Det framgår en tydlig skillnad i ersättningsrättens utformning beroende på ingreppets art; 

har ingreppet expropriativ karaktär eller utgör ingreppet en rådighetsinskränkning? Den er-

sättning som utgår kan bl.a. betraktas som en värdemätare på hur starkt skyddet är. Applice-

ras detta på den i uppsatsen antagna utgångspunkten framgår att ”full” ersättning ska lämnas 

vid expropriation medan endast ”ersättning” ska lämnas vid rådighetsinskränkningar. Olika 

lagar innehåller olika långtgående möjligheter för det allmänna att ingripa i enskildas rätt till 

egendom. Att 2 kap. 15 § är utformad på detta sätt ter sig befogat mot bakgrund av att olika 

syften kan ligga till grund för den rättsliga regleringen. Vid expropriation förlorar markäga-

ren fastigheten varför full ersättning är mer motiverat än vid ingrepp där markägaren får 

behålla fastigheten men med begränsningar i användningen.  

Som ett ytterligare exempel och som förtydligande kan nämnas att 2 kap. 15 § 3 st. inte till-

försäkrar markägaren ersättningsrätt vid rådighetsinskränkning där det allmänna ingriper till 

följd av hälso-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Det innebär att den enskilde fastighetsäga-

rens intresse i förhållande till dessa tre skäl inte anses lika skyddsvärt.35 En princip inom 

svensk rätt har varit att ersättning inte ska utgå vid ingripande som riktas mot verksamheter 

som innebär hot mot säkerhet, hälsa och miljö36 vilket skulle kunna tolkas som en anledning 

till att ersättningsregler saknas som tillåter att exempelvis ett tillstånd dras in. Bakgrunden 

till denna princip har ansetts vara att ekonomiska hänsyn inte ska behöva hindra myndighe-

ter från att vidta lämpliga åtgärder där ingreppet sker för att trygga dessa intressen.37 Mot 

bakgrund av detta framstår det som motiverat att inte alla rådighetsinskränkningar ska ha ett 

grundlagsskydd vad gäller ersättning. 
																																																								
35 Bengtsson, En problematisk grundlagsändring, SvJT 1994 s. 928.  
36 SOU 2013:59 s. 55.	
37 Bengtsson, Ersättning vid offentliga ingrepp 2, s. 152 f.  



 19	

3	Områdesskydd	

3.1	Inledning		

Värdefulla naturvärden inom ett visst mark- eller vattenområde skyddas huvudsakligen ge-

nom 7 kap. miljöbalken. Skyddet kan vara motiverat med hänsyn till olika intressen. Å ena 

sidan kan skyddet ha till syfte att tillgodose allmänhetens behov av område för friluftsliv, å 

andra sidan kan skyddet syfta till att genomföra nationella skyddsbehov eller för att följa 

internationella miljökonventioner som Sverige har anslutit sig till.38 Bestämmelserna kan 

också syfta till att skydda naturvärden inom visst mark- eller vattenområde och att återskapa 

eller förbättra ett miljötillstånd.39  

Utöver 7 kap. innehåller miljöbalken andra regler som tar sikte på miljön och avser att skyd-

da särskilda områden. Som exempel kan nämnas hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 

3 och 4 kap.40 Dessa skyddsbestämmelser kommer inte att behandlas närmare i uppsatsen. 

Även andra skyddsformer kan göra sig gällande i syftet att skydda miljön, s.k. naturvårdsav-

tal. Avtalet är av civilrättslig karaktär och ingås mellan staten eller kommunen och markäga-

ren och reglerar vad denne kan tillåta eller tåla angående naturvården inom ett område på sin 

fastighet.41 Naturvårdsavtal behandlas närmare i kapitel 4.  

De olika områdesskydd som finns i 7 kap. miljöbalken är nationalpark, naturreservat, kultur-

reservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsom-

råde, miljöskyddsområde, vattenskyddsområde samt särskilt skyddsområde och särskilt be-

varandeområde. Samtliga dessa skyddsformer har till syfte att skydda olika naturvärden. 

Den fortsatta framställningen kommer endast att beröra naturreservat som områdesskydd 

varför de andra skyddsformerna förbigås.  

Av intresse för uppsatsen är 7 kap. 4 § miljöbalken som behandlar länsstyrelsens och kom-

munens möjlighet att bilda naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Nå-

got hinder mot att inrätta naturreservat som ska tillgodose ett eller flera av dessa syften före-

ligger inte, men då de delvis kan ha motstridiga intressen kan en kombination av dessa syf-

																																																								
38 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 204.  
39 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 205. 
40 Prop. 2008/09: 214 s. 27. 
41 Prop. 2008/09: 214 s. 33.			
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ten svårligen resultera i ändamålsenliga föreskrifter om hur ett område får användas.42 Vida-

re krävs att det föreligger ett starkt allmänt intresse för att ett naturreservat ska få inrättas.43  

3.2	Inrättande	av	naturreservat		

Naturreservat kan inrättas i syfte att bevara biologisk mångfald. Med detta avses variations-

rikedom bland levande organismer av alla ursprung, inom och mellan arter, liksom inom 

ekosystem. I förarbetena till miljöbalken anges att naturreservat är ett skyddsinstitut och att 

användningen av detta bör präglas av en helhetssyn. Vid inrättande av naturreservat kan det 

vara ändamålsenligt att en större yta än det område som är i direkt behov av skydd täcks. 

Möjlighet finns till att skapa en s.k. ”buffertzon”.44    

Länsstyrelsen eller kommunen har befogenhet att inrätta naturreservat med syfte att vårda 

och bevara värdefulla naturmiljöer. Exempelvis kan nämnas skydd av landskapsbilden och 

geologiskt intressanta formationer. Uttrycket ersätter den tidigare bestämmelsen i 7 § natur-

vårdslagen som angav att områden bör skyddas ”på grund av sin betydelse för kännedom om 

landets natur, sin skönhet eller eljest märkvärdiga beskaffenhet”.45  

Slutligen innebär paragrafen en möjlighet för länsstyrelsen eller kommunen att förklara ett 

mark- eller vattenområde som naturreservat om syftet är att tillgodose behov av områden för 

friluftslivet. Syftet kan också vara att stärka allemansrätten och öppna för möjligheten för 

tillströmning av allmänheten.46  

Paragrafen kompletteras med en bestämmelse om att ett område får förklaras som naturre-

servat om det behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller 

livsmiljöer för skyddsvärda arter.47 Regeln infördes som ett led i inkorporeringen av EG-

direktivet 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) och direktivet 

92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirekti-

vet).48 Direktiven syftar till att skydda värdefulla natur- och livsmiljöer som är av vikt för 

flora och fauna; paragrafens andra stycke avser att möjliggöra ett långsiktigt säkerställande 

av dessa områden.49 

																																																								
42 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 207. 
43 Prop. 1997/98:45 del II, s. 71.  
44 Angående detta stycke, se prop. 1997/98:45 del II, s. 71.  
45 Angående detta stycke, se prop. 1997/98:45 del II, s. 71.  
46 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken, s. 175.		
47 7 kap. 4 § 2 st. miljöbalken. 
48 Prop. 1997/98:45 del II, s. 72.  
49 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap 4 §.  
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3.3	Inskränkningar	i	markanvändningen	 

Beslut om naturreservat har rättslig betydelse ur markägarsynpunkt och utgör ett ingrepp i 

markägarens äganderätt till sin fastighet. Beslutet innebär att dennes äganderätt inskränks till 

förmån för det allmännas intresse som ligger bakom beslutet.50 Ett naturreservat kan inrättas 

på fastigheter som tillhör enskild markägare och kan ske utan dennes medgivande.51 När ett 

beslut om bildande av naturreservat fattas meddelas föreskrifter om hur området får använ-

das och preciserar det skydd som ska iakttas för att syftet med naturreservatet ska uppnås.52 

Inskränkningarna kan vara av ingripande karaktär varför markägaren tillförsäkras ersättning 

av det allmänna. Föreskrifterna kan innebära två typer av krav; dels kan dessa innehålla re-

striktioner för områdets användning, dels kan föreskrifterna innebära att markägaren får tåla 

intrång på fastigheten.53  

3.3.1	Inskränkning	i	rätten	att	använda	mark-	och	vattenområden		

Vid inrättande av naturreservat ska skälen för beslutet anges och utvecklas. Ett beslut ska 

även innehålla de inskränkningar som ska gälla i rätten att använda marken. Dessa följer av 

7 kap. 5 § 2 st. miljöbalken och anger att inskränkningar som behövs för att uppnå syftet 

med reservatet kan bl.a. avse förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, schaktning, 

täkt, uppodling, plantering, avverkning, användning av bekämpningsmedel m.m. Uppräk-

ning i paragrafen är inte uttömmande och andra förbud har förekommit i praxis.54 Det ter sig 

som att stort utrymme har lämnats åt rättillämparen för tolkning av vilka ytterligare in-

skränkningar som kan meddelas med stöd av bestämmelsen.  

Föreskrifterna kan också innehålla förbud mot tillträde till det skyddade området i syfte att 

förhindra störningar av djur i känsliga perioder som exempelvis häcknings- eller reproduk-

tionstid.55 Föreskrifter som meddelas enligt 7 kap. 5 § 2 st. miljöbalken kan också innebära 

att en planerad åtgärd kräver tillstånd för utförande. Med stöd av bestämmelsen kan verk-

samheter som bedrivs utanför reservatet förbjudas om det befaras att åtgärderna ger skadliga 

																																																								
50  Se Jonzon m.fl., Naturvårdslagen. En kommentar, s. 77.  
51 Prop. 1997/98:45 del II, s. 71. Jfr 7 kap. 3 § om nationalparker som endast kan inrättas på områden som 
tillhör staten. Undantagsvis kan expropriation ske för att bevara ett område som naturreservat, se 2 kap. 9 § 
expropriationslagen.   
52 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 208. 
53 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 208.  
54 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 73 där det anges att lagtexten ger ”exempel på” inskränkningar. Se vidare 
Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 5 § som ger ytterligare exempel på 
inskränkningar.  
55 Prop. 1997/98: 45 del II, s. 73.  
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effekter inom reservatet.56 Exempel på det senare är förbud mot dikning som skulle kunna 

skada en mosse inom reservatet.57  

Inskränkningar i markanvändningen är inte begränsade till att gälla endast fastighetsägare, 

även innehavare av nyttjanderätt och andra rättigheter av sakrättslig karaktär omfattas av 

bestämmelsen liksom allmänheten i stort.58 Ett rättsfall som är av intresse i sammanhanget 

är NJA 1986 s. 572. Frågan i målet var om ansvarsbestämmelser, i dåvarande naturvårdslag, 

också gällde för det fall en byggnad uppförs av annan än fastighetsägaren och som ej heller 

härleder sin rätt att uppföra byggnaden från denne. En konstnär hade brutit mot ett nybygg-

nadsförbud i Kullebergs naturreservat och uppfört ett konstverk utan markägarens tillstånd. 

Domstolen konstaterade att föreskrifterna som meddelats med stöd av naturvårdslagen inte 

är inskränkta till att endast omfatta markägare. Syftet med föreskrifterna är att trygga ända-

målet med reservatet varför dessa även ansågs beröra allmänheten.  

Bestämmelsens tredje stycke anger vidare en möjlighet för länsstyrelsen eller kommunen att 

komplettera ett tidigare reservatbeslut när det blir behövligt. En ny grund behöver eventuellt 

anges för exempelvis ett område som avsetts främst som strövområde för allmänheten men 

som också bör skyddas på grund av sitt fågelliv eller flora. Även nya föreskrifter kan vara 

nödvändiga om det sker en oväntad tillströmning till reservatet.59 	

Värt att notera är att inskränkningar inte får gå utöver vad som är förenligt med ändamålet 

för beslutet. En avvägning mellan enskildas och allmännas intresse behöver ske innan ett 

beslut om inskränkningar i markanvändningen meddelas.60 I rättsfallet RÅ 1996 ref. 40 prö-

vades huruvida en utvidgning av ett naturreservat var förenligt med den intresseprövning 

som skulle föregå länsstyrelsens eller kommunens beslut om rådighetsinskränkningar. Re-

geringsrätten ansåg att regeringen, som var motpart i målet, inte hade kunnat visa att mark-

ägarens fastighet var av sådan märklig beskaffenhet som förutsätts för att den skulle kunna 

avsättas till ett naturreservat. Inte heller var det styrkt att fastigheten var av väsentlig bety-

delse för allmänhetens friluftsliv. Regeringsrätten upphävde beslutet. 

																																																								
56 Se prop. 1997/98:45 del II, s. 72, min kursivering.  
57 Jonzon m.fl., Naturvårdslagen. En kommentar, s. 78.  
58 Prop. 1997/98: 45 del II, s. 73.  
59 Angående detta stycke, se Janzon m.fl., Naturvårdslagen. En kommentar, s. 80 f. och Bengtsson m.fl., Mil-
jöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 5 §. 	
60 Se 7 kap. 25 § miljöbalken och uppsatsens avsnitt 3.3.4.  
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Föreskrifterna får dock inte bli verkningslösa varför de måste utformas på ett sätt som gör 

skyddet effektivt.61  

3.3.2	Intrång	i	markanvändningen		

Utöver inskränkningar i användningen av marken föreligger en skyldighet för markägaren 

att tåla vissa intrång. Regeln återfinns i 7 kap. 6 § miljöbalken och anger i fyra olika punkter 

de intrång som kan aktualiseras för att syftet med naturreservat ska tillgodoses. Till skillnad 

från 7 kap. 5 § riktar sig regeln inte mot allmänheten, utan endast mot markägaren och andra 

innehavare av särskild rätt till fastigheten.62  

Föreskrifterna går ut på att markägaren får tåla anordningar eller åtgärder med syfte att göra 

reservatets olika delar mer tillgängliga för allmänheten. Anordningarna kan även ha till syfte 

att kanalisera allmänhetens besök på lämpligt sätt.63 Bestämmelsen är begränsad till att gälla 

åtgärder inom det skyddade området; uppstår det ett behov av bilväg till reservatet kan vä-

gen inte anläggas med stöd av denna bestämmelse och frågan får lösas med hjälp av annan 

lagstiftning.64  

Paragrafens första två punkter syftar till att göra området mer tillgängligt för allmänheten 

och har främst betydelse för reservat som tillkommit i syfte att tillgodose behov av områden 

för friluftsliv. Första punkten kan även användas för att hindra allmänheten från de känsliga 

områdena som är av betydelse för djur- och växtlivet och istället kanalisera allmänheten till 

anordningar som är anlagda i mindre utsatta områden.65   

Med stöd av den andra punkten kan markägaren tvingas tåla att allmänheten ges tillträde till 

ett område som går utöver allemansrätten.66 Ett exempel som nämns i motiven är att allmän-

heten måste passera en tomt för att kunna nå en badstrand.67 Föreskrifterna enligt denna 

punkt innefattar endast en rätt till tillträde och inte en rätt att använda marken på annat sätt, 

varför en markägare inte behöver tåla att annan exempelvis tältar på marken.68  

																																																								
61 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 5 §.  
62 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 6 §.  
63 Jonzon m.fl., Naturvårdslagen. En kommentar, s. 81 f. 
64 Blir mycket ingripande åtgärder enligt bestämmelsen (tidigare 9 § naturvårdslagen) nödvändiga för att uppnå 
reservatets syfte kan det övervägas om inte expropriation är lämpligare än reservatbildning, se Jonzon m.fl., 
Naturvårdslagen. En kommentar, s. 83.  
65 Angående detta stycke, se prop. 1997/98:45 del II, s. 74.  
66 Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 208 f.  
67 Prop. 1997/98:45 del II, s. 74.  
68 Prop. 1997/98:45 del II, s. 74.  
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Den tredje punkten nämner åtgärder som syftar till att bevara naturmiljön inom reservatet.69 

En markägare kan förpliktas att tåla att det inom området utförs gallring, röjning, slåtter, 

plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande åtgärder.70  

För att följa upp om reservatets syfte uppfylls och för att undersöka om vidtagna skötselåt-

gärder har fått önskad effekt kan undersökningar av förhållandena på ett område också be-

höva företas efter naturreservatets inrättande.71 Bestämmelsens fjärde punkt ger myndighe-

ten möjlighet att genomföra undersökningar av djur- och växtarter samt mark- och vatten-

förhållanden sedan ett naturreservat inrättats varvid markägaren är förpliktad att tåla dessa 

intrång.72  

3.3.3	Ordningsföreskrifter		

Skyddas ett område som naturreservat får länsstyrelsen eller kommunen, om den har beslutat 

om områdesskyddet, meddela föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom det skyddade 

området. Bestämmelsen återfinns i 7 kap. 30 §. Föreskrifterna kan förbjuda åtgärder som är 

tillåtna enligt allemansrätten och fordrar att de ska vara nödvändiga för att syftet med skyd-

det ska kunna tillgodoses. Exempelvis kan föreskrifterna förbjuda allmänheten att beträda 

vissa känsliga områden, tälta eller ställa upp husvagn, göra upp eld, plocka eller gräva upp 

blommor och andra växter, rida, cykla, gå till fots i skidspår m.m. Föreskrifterna får dock 

inte vara mer ingripande än vad skyddsbehovet motiverar.73 Jämförs denna bestämmelse	

med regeln i 7 kap. 6 § som syftar till att göra reservatets delar mer tillgängliga för allmän-

heten ter sig denna bestämmelse som en inskränkning i allemansrätten.74  

Föreskrifterna som meddelas med stöd denna bestämmelse kan bara ske med hänsyn till 

miljön. Paragrafen får inte åberopas till stöd för ett förbud som endast är i markägarens in-

tresse men i övrigt saknar betydelse för reservatets ändamål. Exempel på åtgärd som ej torde 

omfattas av regeln är att allmänheten förbjuds passera på en väg ”i störande närhet av mark-

																																																								
69 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 6 §. Se även prop. 1997/98:45 
del II, s. 74 där det anges att åtgärderna har betydelse när ett värdefullt djur- eller växtliv ska bevaras eller 
utvecklas.  
70 7 kap. 6 § 3 p. miljöbalken. 
71 Prop. 1997/98:45 del II, s. 75. 
72 Jfr 28 kap. 1 § miljöbalken som stadgar en rätt för myndighet att få tillträde till annans fastighet för att vidta 
de åtgärder som behövs för att fullgöra sina uppgifter. Se även prop. 1997/98:45 del II, s. 293 där det anges att 
paragrafen omfattar den situationen att myndighet företar förberedande undersökningar för att bedöma en fas-
tighets lämplighet som naturreservat.  
73 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 30 §.  
74 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, s. 175.  
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ägarens bostad”. Det föreligger inget hinder att en informationsskylt sätts upp med uppma-

ning till hänsyn av detta slag, men åtgärden saknar rättsverkan enligt paragrafen.75  

3.3.4	Intresseavvägning	mellan	enskilda	och	allmänna	intressen		

Tidigare har nämnts att reglerna om områdesskydd kan medföra åtskilliga inskränkningar i 

markägarens rättighet till sin fastighet. En viktig fråga som aktualiseras i sammanhanget är 

hur markägarens intressen ska tillgodoses när ett ingripande i äganderätten av detta slag 

sker. I 7 kap. 25 § miljöbalken anges att hänsyn ska tas till enskilda intressen vid prövning 

av frågor om områdesskydd och att ”[e]n inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller 

vatten som grundas på skyddsbestämmelser i kapitlet får därför inte gå längre än vad som 

krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.”   

Regeln rör den avvägning mellan enskilda och allmänna intressen som aktualiseras vid be-

slut om områdesskydd.76 Bakgrunden till bestämmelsen är regeln om egendomsskydd i 2 

kap. 15 § 2 st. regeringsformen.77 Principen innebär, i fråga om områdesskydd, att inskränk-

ning i den enskildes rätt fordrar en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det all-

männa vinner och det enskilda förlorar på grund av inskränkningen.78 Det ska även beaktas 

om ersättning till den enskilde kan tänkas utgå till följd av ingreppet.79  

Av förarbetena till miljöbalken framgår att reglerna om områdesskydd syftar till att åstad-

komma en rimlig fördelning av kostnader och uppoffringar mellan det allmänna och det en-

skilda för att tillvara de intressen som reglerna om områdesskydd grundar sig på. Ingrepp 

som motiveras av hänsyn till naturvårds- och miljöintressen är att betrakta som angelägna 

allmänna intressen av sådan tyngd att den enskildes intressen måste vika.80 

3.4	Rätten	till	ersättning			

3.4.1	Inledning		

För de fall markägarintresset får stå tillbaka till förmån för naturskyddet finns möjlighet till 

ekonomisk kompensation. Om länsstyrelsen eller kommunen meddelar föreskrifter i rätten 

att använda mark- eller vattenområde eller en skyldighet att tåla inskränkningar i samma rätt 
																																																								
75 Angående detta stycke, se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 30 §.  
76 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 25 §.  
77 Se uppsatsens kapitel 2.  
78 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 25 §. Se även Bengtsson, Speci-
ell fastighetsrätt – Miljöbalken, s. 184 där han anger att regeln är självklar; ett tvångsingrepp ska inte gå längre 
än vad som motiveras av det syfte som ligger bakom ingreppet då något annat skulle utgöra maktmissbruk. 
79 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 25 §.  
80 Prop. 1997/98:45 del II, s. 97.  
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enligt 7 kap. 5 och 6 §§, har markägaren rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § 1 st. 2 p. miljö-

balken om beslutet innebär att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 

avsevärt försvåras. Ett klargörande av begreppet ”pågående markanvändning inom berör del 

av fastighet” och dess innebörd är av intresse då det anger förutsättningar för ersättningsrät-

ten.  

3.4.2	Pågående	markanvändning		

Rätten till ersättning aktualiseras när pågående markanvändning har försvårats genom det 

intrång som ett förbud eller en föreskrift innebär. Lider en fastighetsägare däremot skada 

genom att inte kunna använda fastigheten på så sätt som planerats grundar inte detta rätt till 

ersättning. Förväntningsvärden kompenseras således inte eftersom det är fråga om ändrad 

och inte pågående användning av marken. Ersättningsrätten är också begränsad till lagenlig 

användning av mark eller byggnad varför denna rätt bortfaller när myndigheter ingriper i 

syfte att förmå fastighetsägaren att följa en lags aktsamhets- eller hänsynskrav.81  

I motiven till 1972 års lagstiftning82 framhåller departementschefen att begreppet pågående 

markanvändning ska ges en generös tillämpning samt att begreppet inte endast innefattar 

den faktiska användningen av marken utan även en naturlig och normal rationalisering av 

pågående markanvändning. Han anger att ”[b]edömningen måste ske från fall till fall med 

utgångspunkt i vad som vid varje tidpunkt framstår som en naturlig fortsättning av den på-

gående markanvändningen. Härvid är att beakta bl.a. samhällets syn på lämpliga bruknings- 

och rationaliseringsmetoder sådan denna kommer till uttryck i bl.a. den jord- och skogs-

brukspolitiska lagstiftningen eller på annat sätt.”83  

Hindras markägare från att vidta åtgärder som framstår som en naturlig fortsättning på 

markanvändningen har denne rätt till ersättning. Exempel på normal och naturlig rationali-

sering är möjligheten att utnyttja moderna metoder inom näringsfånget.84 Ytterligare exem-

pel på rationaliseringsåtgärder är avverkning i olika former och markberedning för att främja 

tillväxten hos ny skog samt plantering.85    

																																																								
81 Angående detta stycke, se prop. 1997/98:45 del I, s. 550 f.  
82 Kungl. Maj:ts proposition 1972:111 angående regional utveckling med mark och vatten.   
83 Angående detta stycke, se prop. 1972:111 bil. 2, s. 334. Se även Westerlund, Naturvård och pågående 
markanvändning, s. 115.  
84 Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning, s. 116. 
85 Prop. 1997/98:45 del I, s. 551 med hänvisning till BoU 1986/87:1 s. 146. BoU uttalande att åtgärder som 
innebär en ändring eller omföring av produktionsinriktningen också innebär ändrad markanvändning om de 
kräver tillstånd t.ex. omläggning från ädellövskogs- till barrskogsproduktion. 
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I motiven till bestämmelsen anges att skogsplantering på jordbruksmark inte är att anse som 

pågående markanvändning med hänsyn till de långa omloppstiderna inom skogsbruket, 

skillnaden mot jordbruk i användningen av gödsel och bekämpningsmedel samt inverkan på 

landskapsbilden. Energiskogsodling anses däremot som jordbruk vilket motiveras med hän-

syn till den jordbrukspolitik som förs i dag samt till EU:s inställning till jordbrukspolitiken. 

Slutligen anges att omloppstiderna är så pass korta att likheterna med traditionellt jordbruk 

är betydligt större än med skogsbruk.86  

Vad som avses med pågående markanvändning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken prövades i 

målet NJA 2015 s. 323. En fråga som aktualiserades var om jordbruksmark som sedan 1970-

talet legat i träda behåller sin egenskap som sådan mark och om denna har ett latent värde 

oavsett det faktiska brukandet. I fallet hade det faktiska utnyttjandet på fastigheten inte ut-

gjorts av jordbruk i form av återmark eller betesmark och marken hade inte nyttjats på detta 

sätt sedan 1970-talet. Högsta domstolen uttalade att vid tillämpning av 31 kap. 4 § miljöbal-

ken får det central betydelse hur gränsen dras mellan å ena sidan ändrad markanvändning 

och å andra sidan pågående markanvändning och vad som kan ses som en rationalisering 

eller som en fortsättning av denna. Det angavs att:  

”En bedömningsgrund för jord- och skogsbruk är enligt motiven vad det allmänna 

ser som lämpliga rationaliseringar. Om jord- och skogsbrukspolitiken ska få ge-

nomslag på den enskildes rätt och på tolkningen av ersättningsbestämmelserna, får 

det emellertid i första hand vara politikens uttryck i författning som blir avgörande. 

Att väga in mer allmänt hållna uttryck för rådande synsätt ter sig betänkligt från 

rättssäkerhetssynpunkt, även om det kan återspegla vad som rimligtvis kan ha varit 

en tänkbar fortsättning av pågående markanvändning.”  

Domstolen konstaterade att den mark som tvisten handlade om hade legat i träda i över 40 

års tid och varit övervuxen av träd, buskar och sly och att den faktiskt pågående markan-

vändningen vid värderingstidpunkten inte kunde betecknas som jordbruksverksamhet. Den 

aktuella marken hade dock tidigare används för jordbruk och att det är möjligt att genom 

olika åtgärder använda områdena för återbruk respektive som betesmark. Domstolen be-

dömde att beslutet utgjorde ett intrång i pågående markanvändning som grundade rätt till 

ersättning. 

Inte alla åtgärder som faller inom ramen för normal rationalisering grundar rätt till ersätt-

ning. Hindras markägaren från att vidta åtgärder som innebär ändring i markanvändningen 

																																																								
86 Angående detta stycke, se prop. 1997/98:45 del I, s. 552 f. 	
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är begränsningen inte ersättningsgill. Inte heller åtgärder som är tillståndspliktiga grundar 

rätt till ersättning, även om de är att betrakta som normal rationalisering.87 Är ett förfarande 

generellt tillståndspliktigt indikerar detta att det är fråga om en ändring som inte grundar rätt 

till ersättning.88 Detta innebär att ersättning inte utgår när tillstånd till en sådan åtgärd nekas. 

En övergång till annan typ av näringsverksamhet är att anse som en sådan ändring.89 Har 

däremot bygglov meddelats med stöd av exempelvis plan- och bygglagen, är markägaren 

tillförsäkrad rätt till ersättning om naturvårdsföreskrifter hindrar honom att bygga i enlighet 

med bygglovet.90 

3.4.3	Avsevärt	försvårande		

Ytterligare ett rekvisit som måste vara uppfyllt för att ersättningsrätt enligt 31 kap. 4 § mil-

jöbalken ska föreligga är att begränsningen innebär ett avsevärt försvårande av markanvänd-

ningen. Ersättning utgår således endast om den skada som begränsningen orsakar går över 

den toleransgräns för vad som är ett avsevärt intrång, dvs. skadan måste vara kvalificerad.91 

Denna s.k. kvalifikationsgräns innebär att var och en måste vara beredd att underkasta sig 

visst intrång med hänsyn till allmänna intressen. Ett bagatellartat intrång bör således inte 

grunda någon ersättningsrätt mot det allmänna.92 Exempel på bagatellartade ingrepp är sköt-

selregler för jord- och skogsbruk som innebär att markägaren av hänsyn till natur- och mil-

jövårdsintressen måste hålla skog- och jordbruksmark i ett visst skick.93 	

Vad som utgör ett avsevärt försvårande prövades i NJA 1981 s. 351 I. Länsstyrelsen hade 

meddelat ett landskapsförordnande för skogsavverkning. I fallet hade innehavaren av en 

avverkningsrätt vägrats tillstånd till skogsavverkning enligt nyss nämnda förordnande. Fråga 

var om denne lidit skada som skulle berättiga honom ersättning av det allmänna.  Domstolen 

fann att frågan om en viss skada är ersättningsgill ska bedömas i förhållande till den ekono-

miska bärkraften hos den berörda delen av fastigheten till vilken skadan kan relateras och att 

bedömningen måste göras i varje enskilt fall. Någon fast procentsats kunde inte fastställas 

																																																								
87 Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning, s. 116.  
88 Prop. 1997/98:45 del I, s. 550. 
89 Prop. 1997/98:45 del I, s. 550. 
90 Prop. 1972:111 bil. 2, s. 334. Se även Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 
31 kap. 4 § för en mer nyanserad framställning om vilka åtgärder som omfattas av begreppet. 
91 Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning, s. 100 och prop. 1972:111 bil. 2 s. 335. 
92 Prop. 1972:111 bil. 2, s. 335.  
93 Se prop. 1997/98:45 del I, s. 556 där hänvisning sker till BoU uttalande 1986/87:1 s. 138. 
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beträffande vad som utgör ett bagatellartat intrång men skadan fick, mätt i absoluta tal, inte 

framstå om obetydlig.94  

En intressant fråga i sammanhanget är hur långtgående inskränkningar fastighetsägaren be-

höver tåla? Hur långt sträcker sig denna rätt efter miljöbalkens ikraftträdande? Bengtsson 

anser att bestämmelsen i 1 kap. 1 § miljöbalken kan ha påverkat synen på vad en fastighets-

ägare ska tvingas tåla utan rätt till ersättning och att bestämmelsen har inneburit en viss för-

skjutning av kvalifikationsgränsen. Vidare anser han att hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbal-

ken är av betydelse vid bedömningen; en markägare får utnyttja marken bara så långt hän-

synsreglerna medger detta.95  

Miljööverdomstolen har dock inte delat denna uppfattning vilket framgår av MÖD 2008:3. I 

målet var fråga om ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken. För principerna om ersättning 

hänvisade domstolen till miljöbalkens förarbeten. Domstolen har angett att en verksamhets-

utövare är skyldig att, utan att ställa krav på ersättning, beakta de generella hänsynsregler 

som uppställs till skydd för miljön. Domstolen angav att förarbetena till miljöbalken inte 

innehåller några uttalanden som skulle visa på att en höjning eller sänkning av kvalifika-

tionsgränsen i förhållande till tidigare praxis åsyftats. Vidare hänvisades till BoU uttalande 

att någon fast procentsats inte kan anges, men att 10 procent inom berörd del av fastighet får 

anses vara den högsta nivå av intrång som i något fall behöver accepteras utan att ersättning 

behöver utgå.96 Enligt BoU ska denna gräns gälla om den berörda delen respresenterade ett i 

pengar litet belopp – om den berörda delen representerar ett högt värde är det en i relativa tal 

väsentligt mindre värdenedsättning fastighetsägaren behöver tåla. Ett för ägaren i absoluta 

tal stort belopp får aldrig vara bagatellartat. Mot bakgrund av BoU uttalande och tidigare 

praxis fastställde Miljööverdomstolen gränsen för intrånget till 10 procent.  

Frågan om ersättning prövades även i MÖD 2008:4. Återigen hänvisade domstolen till BoU 

uttalande. I detta fall fastställdes intrånget till 4,3 procent av marknadsvärdeminskningen. 

Då uppfattningarna om kvalifikationsgränsens innebörd går isär kan rättsläget tyckas oklart. 

Efter Miljööverdomstolens avgöranden bör det dock anses klarlagt att kvalifikationsgränsen 

uppställs till högst 10 procent.  

																																																								
94 I fallet fann domstolen att gränsen i det fall som var uppe för prövning uppgick till 10 procent men att detta 
inte var någon generell gräns. Se även NJA 1981 s. 351 II för samma bedömning Se dock Bengtsson m.fl., 
Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 4 § som anger att uttalanden har minskat i betydel-
se sedan miljöbalkens tillkomst varför fallets relevans kan ifrågasättas.  
95 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 4 §.  
96 BoU 1986/87:1 s. 150.		
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3.4.4	Berörd	del	av	fastighet		

Begreppet ”berörd del” innebär att påverkan på den pågående markanvändningen ska be-

stämmas med hänsyn till den berörda delen av fastigheten och inte till fastigheten i dess hel-

het.97 Begreppet behandlades vid införandet av plan- och bygglagen där försök att ge vägle-

dande uttalanden gjordes i 1987 års motiv. Det angavs att frågan vad som utgör en berörd 

del får störst betydelse beträffande större fastigheter.  

Avseende skogsbruket skulle skadan hänföras till en ”behandlingsenhet”. En behandlings-

enhet är ett eller flera skogsbestånd som avses bli behandlade med samma åtgärd samtidigt. 

Vidare angavs att bedömningen vad som utgör ett bestånd skulle ske enligt vanliga fack-

mannamässiga grunder. Bedömningen kan få till följd att mindre områden med avvikande 

skogsbestånd förs till angränsande bestånd. Vad gäller jordbruket skulle den berörda delen 

bestämmas till det åkerskifte eller den äng som framstod som en brukningsmässigt avgrän-

sad del.98  

Eftersom bedömningen ska göras med utgångspunkt i berörd del av fastigheten får det till 

följd att fastigheten delas in i mindre delar. Detta görs för att se vad ingreppet betyder för 

varje enskild del.99 När storleken på den berörda delen av fastigheten fastställts, ska skadan 

på den delen uppskattas. Ersättningsrätten bortfaller för de delar av fastigheten som inte når 

upp till kvalifikationsgränsen.   

3.4.5	Inlösen	av	fastighet		

Ett beslut om naturreservat som innebär allvarliga nackdelar av en rådighetsinskränkning 

som avses i 31 kap. 4 § ger fastighetsägaren rätt att få sin fastighet inlöst. Detta framgår av 

31 kap. 8 §. Hänsyn ska tas till intrångets betydelse för fastigheten i dess helhet och inte bara 

den del som berörs av inskränkningen. Medför beslutet synnerliga olägenheter vid ägarens 

pågående markanvändning kan denne påkalla inlösen av hela fastigheten, inte bara den del 

av fastigheten som berörs av beslutet. I förarbetena anges att det är mindre rationellt att en 

särskild fastighet skulle bildas för att fastighetsägaren skulle bli av med den berörda de-

len.100 

Huruvida synnerliga olägenheter föreligger beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Vad som utgör synnerliga olägenheter preciseras inte närmare i motiven till bestämmelsen. 
																																																								
97 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 4 §.  
98 Angående detta stycke, se BoU 1986/87:1, s. 150 f.  
99 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 4 §.		
100 Prop. 1972:111 bil. 2 s. 337. 
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Det anges att avgörande bör vara om fastigheten till följd av föreskrifterna blivit så onyttig 

för ägaren att det framstår som skäligt att staten eller kommunen övertar fastigheten.101 In-

trånget i den faktiska markanvändningen blir avgörande och uttrycket ”pågående markan-

vändning” är det centrala. Det innebär att hänsyn inte ska tas till möjligheterna att ändra 

användningen.102 Eftersom praxis på området saknas är det svårt att veta vad som avses med 

synnerliga olägenheter. Då detta är ett högt uppställt krav innebär det att endast mycket säll-

synta fall bör kunna föranleda att denna möjlighet till inlösen kan utnyttjas. 

Ersättningen vid inlösen bestäms enligt expropriationslagen. Det innebär att löseskilling ska 

utgå enligt 4 kap. 1 §. Bengtsson anser att detta innebär en betydande ekonomisk fördel för 

markägare om han kan få till stånd inlösen av fastigheten.103  

3.5		Regeringsformens	och	miljöbalkens	rekvisit					

Frågan är vilka situationer som ska omfattas av egendomsskyddet enligt regeringsformens 2 

kap. 15 §. Tidigare har framhållits att kravet på angelägna allmänna intressen kan inskränka 

egendomsskyddet. Dessa intressen har ansetts vara hänsyn till naturvårds- och miljöintres-

sen. Det torde inte råda något tvivel om att naturreservat är ett sådant allmänt intresse som 

berättigar till inskränkningar i den enskildes rådighet av fastigheten.  

Föreligger en inskränkning ska den enskilde enligt 2 kap. 15 § regeringsformen ha rätt till 

ersättning enligt de grunder som anges i lag. Miljöbalken är en sådan lag som omfattas av 

denna bestämmelse. Av 31 kap. 4 § framgår att ersättningsrätt föreligger. Denna är i sin tur 

beroende av de rekvisit som uppställs vilka måste vara uppfyllda för att bestämmelsen ska 

vara tillämplig. Ersättningsrätten inträder när ett beslut om naturreservatet för den enskilde, 

innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är 

betydande i förhållande till värdet av denna del av fastighet.  

De rekvisit som uppställs i miljöbalken är desamma som i regeringsformen. Inrättas naturre-

servat, utan att de nyss nämnda rekvisiten är uppfyllda bortfaller denna rätt till ersättning.  

Det innebär att det uppställs en kvalifikationsgräns för rätt till ersättning i såväl miljöbalken 

som i regeringsformen. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i den berörda delen av 

fastigheten vilket innebär att fastigheten ”klyvs” i mindre delar. Denna begränsning, liksom 

att ersättning inte utgår för förväntningsvärden, är en viktig begränsning ur miljösynpunkt 
																																																								
101 Prop. 1997/98:45 del II s. 323. 
102 Prop. 1997/98:45 del II s. 323. 
103 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 8 §.		
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eftersom miljöskydd kräver samhällets resurser i inte obetydlig omfattning. Alla slags in-

trång som sker på fastigheten kan således inte grunda rätt till ersättning. Denna uppfattning 

förstärks av att bagatellartade intrång får accepteras. Å andra sidan kan denna begränsning 

uppfattas som en möjlighet att lättare nå upp till kvalifikationsgränsen, vilket i sin tur skulle 

innebära att ersättning utgår oftare. Eftersom skadan ska relateras till berörd del av en fas-

tighet får det till följd att intrång som täcker ett mindre område kan vara ”avsevärt” om den 

berörda delen av fastigheten i sig är liten. En tolkning är att markägarens ställning vid rätt 

till ersättning förbättrades i samband med regleringens tillkomst, samtidigt som detta fördy-

rade naturvården.104   

Vad gäller rätten till ersättning kan en jämförelse göras med strandskyddsbestämmelserna. 

En nekad dispens för att vidta en viss åtgärd inom ett strandskyddat område grundar inte 

någon rätt till ersättning. En anledning till detta är att strandskyddsbestämmelsernas utform-

ning har sett likartade ut sedan 1950-talet. Det får antas att markägare har kunskap om att 

det råder byggnadsförbud och att undantag från förbudet endast kan ske i vissa specifika fall. 

Detta bör markägaren varit medveten om vid förvärvet av fastigheten. En klar skillnad vid 

beslut om naturreservat är att markägaren inte i förväg kan veta huruvida det kommer att 

inrättas ett naturreservat för vilket det dessutom kan meddelas långtgående föreskrifter. Det 

ter sig därför motiverat att en sådan markägare ska ha rätt till ersättning för den inskränkning 

som han måste acceptera på grund av naturreservatet.  

																																																								
104 För samma uppfattning, se Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 434.   
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4	Naturvårdsavtal		

4.1	Inledning		

Sedan början av 1990-talet har staten genom Skogsstyrelsen haft möjlighet att ingå natur-

vårdsavtal med markägare.105 Naturvårdsavtal är tillsammans med naturreservat och biotop-

skyddsområden de formella skyddsformerna i arbetet att nå miljökvalitetsmålet ”Levande 

skogar”.106 Numera har inte endast Skogsstyrelsen utan även Naturvårdsverket, länsstyrelsen 

och kommunen möjlighet att ingå naturvårdsavtal.107  

Naturvårdsavtal är en skyddsform som tillvaratar markägarens vilja och intresse av att bidra 

till naturvården. Utgångspunkten för naturvårdsavtal bör vara fullgörandet av miljökvali-

tetsmålen. I propositionen 2008/09:214 redovisas åtgärder för att utveckla arbetet med skydd 

av naturområden. Regeringen angav att naturvårdsavtal bör öka inom den statliga naturvår-

den. Samtidigt påpekas att naturvårdsavtal är en lämplig skyddsform för naturområden, så-

väl av naturvårdsskäl som från markägarsynpunkt. Ett naturvårdsavtal kan av fastighetsäga-

ren dessutom upplevas som mer positivt än inrättande av naturreservat eftersom avtalet sker 

frivilligt och utgör en tidsbegränsad rådighetsinskränkning. Liksom vid inrättande av natur-

reservat kan naturvårdsavtalen utformas för de specifika förhållanden som råder i varje en-

skilt fall.108  

4.2	Begreppet	naturvårdsavtal	

Naturvårdsavtal är en upplåtelseform som används av myndigheter för att, i samarbete med 

fastighetsägare, verkar för att bevara och utveckla naturvärden och biologisk mångfald inom 

ett område. Ett naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en fastighetsägare och staten 

eller kommunen angående naturvård inom ett visst område.109 Naturvårdsavtal syftar till att 

bevara och stärka biologiska naturvärden med utgångspunkt i en eller flera värdekärnor.110 

Avtalet kan kombineras med andra syften och det finns möjlighet att avtalet även omfattar 

																																																								
105 Prop. 2008/09:214 s. 71. 
106 Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 7. Levan-
de skogar är ett av de 15 nationella miljökvalitetsmål som antogs av riksdagen 1999, se prop. 1997/98:145. 
Målen beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara 
miljömässigt hållbar. Målen anger de tillstånd i miljön som miljöarbetet ska sträva mot. 
107 Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 7.   
108 Angående detta stycke, se prop. 2008/09:214 s. 71 ff.  
109 Prop. 2008/09:214 s. 71.	
110 Med värdekärnor avses ett område med höga naturvärden, se Forsberg, Skogen som livsmiljö; en rättsveten-
skaplig studie om skyddet för biologisk mångfald, s. 64.  
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kulturmiljövärden eller värden för rekreation och friluftsliv. Inom skogsbrukssektorn an-

vänds naturvårdsavtal som komplement till miljöbalkens regler om områdesskydd för att 

uppnå skogspolitiska miljömål.111  

Avtalet innebär att fastighetsägaren genom en skriftlig överenskommelse avstår från viss 

användning av ett område, exempelvis avverkning av skog eller tillåter att åtgärder som är 

av naturvårdande karaktär vidtas inom området.112 Enligt 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken är na-

turvårdsavtal att betrakta som en nyttjanderätt. Avtal om upplåtelse av nyttjanderätt är max-

imalt bindande för en 50 års period från det att avtalet slöts.113 En kortare avtalad tidsperiod 

är möjlig.114 Vilken avtalstid parterna enas om är beroende av flera faktorer, bland annat den 

enskilde fastighetsägarens förutsättningar och dennes planeringshorisont för fastigheten lik-

som fastighetsägarens och myndigheternas önskemål.115  

Uppfyller avtalet lagens krav behandlas det som nyttjanderätt enligt 7 kap. jordabalken vil-

ket innebär att avtalet enligt huvudregeln blir gällande mot ny ägare av fastigheten. Den nye 

ägaren övertar därmed överlåtarens förpliktelser.116 Överlåts en fastighet som belastas av 

nyttjanderätt följer avtalet med fastigheten under förutsättning att rättigheten är inskriven i 

fastighetsregistret.117 Bestämmelsen i 7 kap. 11 § jordabalken innebär att överlåtaren kan, 

för det fall inskrivningen saknas, göra förbehåll om upplåtaren vilket också medför att upp-

låtelsen gäller mot den nya fastighetsägaren. Motsvarande gäller om förvärvaren är i ond tro 

om upplåtelsen enligt 7 kap. 14 § jordabalken.118  

4.3	Användning	av	naturvårdsavtal		

För de områden som är prioriterade i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen ska natur-

vårdsavtal användas. Dessa avtal ska träffas för bevarande av biologisk mångfald och kan 

ske med eller utan behov av skötsel- och restaureringsåtgärder. Utgångspunkten vid priorite-

ring av områden för naturvårdsavtal ska vara höga naturvärden. Värden för kulturmiljö och 

friluftsliv kan dock utgöra värdefulla stödkriterier.119  

																																																								
111 Prop. 1997/98:90 s. 250.  
112 Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 10.   
113 Se 7 kap. 5 § jordabalken. Enligt samma lagrum är upplåtelsen inom detaljplan bindande i högst 25 år.  
114 Prop. 2008/09:214 s. 71.  
115 Se Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 19 där 
det framhålls att myndigheternas intention med ett naturvårdsavtal är att skyddet ska vara långsiktigt.  
116 Bengtsson, Avtal om naturvård, SvJT 2014 s. 259. Se även 7 kap. 17 § jordabalken.  
117 7 kap. 10 § jordabalken.  
118 Se prop. 1997/98:90 s. 255.  
119 Angående detta stycke och den följande redogörelsen, se Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Natur-
vårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 13 och 18.		
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Vid bedömningen om naturvårdsavtal är en användbar skyddsform ska myndigheten beakta 

särskilda omständigheter med utgångspunkt i de aktuella förutsättningarna som föreligger i 

det enskilda fallet. Utvisar bedömningen att det bästa sättet att skydda naturvärden är genom 

områdesskydd enligt miljöbalken finns det möjlighet att med fastighetsägaren träffa natur-

vårdsavtal under utredningstiden. 

Det finns möjlighet att säga upp naturvårdsavtal. Möjligheten ska användas i undantagsfall 

eftersom naturvårdsavtal är att betrakta som ett långsiktigt skydd. Föreligger det osäkerhet 

huruvida syftet med avtalet kan uppnås kan det vara motiverat att i avtalet inta en klausul 

om myndighetens möjlighet att säga upp avtalet innan avtalstidens utgång. Ett exempel är 

när naturvårdsavtal upprättas för att skydda en viss art. Om arten under avtalstiden lämnar 

avtalsområdet har myndigheten rätt att säga upp avtalet. 

4.4	Rätten	till	ersättning	

Jordabalken innehåller inte några regler om rättslig prövning av ersättning för naturvårdsav-

tal varför någon lagstadgad rätt till ersättning inte föreligger. Ett naturvårdsavtal kan således 

träffas utan rätt till ersättning om parterna är överens om detta. Normalt medför dock mark-

ägarens åtaganden att ersättning utbetalas.120   

Vid ingåendet av naturvårdsavtal får markägaren ersättning enligt ett poängsystem för de 

begränsningar i brukandet som avtalet medför och för de naturvärden som skyddas. Ersätt-

ningen motsvarar således inte, till skillnad från den ersättning som utbetalas vid inrättande 

av naturreservat, fastighetens minskade marknadsvärde. Istället ska markägaren se ersätt-

ningen som en stimulans för den insats som görs för miljön.121 Riktlinjerna för beräkning av 

ersättning ska vara anpassade till de förutsättningar som gäller för de berörda naturmiljöer-

na.122 Ett naturvårdsavtal som gäller i 50 år motsvarar en ersättning som uppgår till ungefär 

60 procent av nuvärdet av den avkastningsminskning som uppkommer ”under avtalstiden till 

följd av det som fastighetsägaren förbinder sig att tillåta eller tåla”.123 

Regeringen har dock ansett att högre ersättning bör utgå. Tanken är att ersättningen ska ligga 

på en nivå som innebär att naturvårdsavtal blir ”ett attraktivt alternativ till andra former av 

skydd”, samtidigt betonas att ersättningsnivån måste skilja sig åt från den som gäller för 

																																																								
120 Angående detta stycke, se Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 
2013-06-20), s. 20.   
121 Angående detta stycke, se prop. 2008/09:214 s. 72.  
122 Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 20. 
123 Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 20.   
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naturreservat eftersom naturvårdsavtal är ett tidsbegränsat avtal som grundar sig på gemen-

samt ansvarstagande mellan fastighetsägaren och staten eller kommunen för miljökvalitets-

målen.124 Även Statskontoret har föreslagit att högre ersättning bör övervägas i syfte att för-

bättra de ekonomiska incitamenten för markägare att teckna denna typ av avtal eftersom det 

ekonomiska utbytet inte sällan utgör ett hinder för avtalets tillkomst.125  

4.5	En	distinktion	mellan	naturvårdsavtal	och	naturreservat	

Viktiga skillnader mellan ett frivilligt ingånget naturvårdsavtal och områdesskydd enligt 

miljöbalken är naturvårdsavtalets begränsningar i flera avseenden. Ett naturreservat reglerar 

inte endast markägarens skyldigheter att tåla vissa typer av inskränkningar i sin markan-

vändning. Reglerna i 7 kap. 5 § miljöbalken om naturreservat kan rikta sig mot allmänheten 

i stort och inte endast mot markägaren.126 Naturreservat kan således inrättas såväl för beva-

rande av biologisk mångfald som för att tillgodose allmänhetens behov av områden för fri-

luftsliv. Ett naturvårdsavtal däremot reglerar endast avtalsparternas relation127 och kan inte, 

till skillnad från naturreservat, begränsa allmänhetens tillträde. 

En något problematisk begränsning vad gäller naturvårdsavtal är avtalstiden som maximalt 

kan uppgå till 50 år. Detta kan utgöra en begränsning i användningen av naturvårdsavtal då 

de naturvärden som ska bevaras är i behov av ett mer varaktigt skydd.128 Bedöms ett område 

som särskilt skyddsvärt på grund av höga naturvärden kan tidsbegränsningen få till följd att 

något frivilligt naturvårdsavtal inte kommer till stånd. Det kan tänkas att staten eller kom-

munen istället väljer att skydda området i form av naturreservat. Skyddsformerna enligt mil-

jöbalken innebär ett skydd utan begränsning i tiden.129 

4.6	Avslutande	reflektioner		

Huruvida naturvårdsavtal är en jämförbar skyddsform med naturreservat kan följande fram-

hållas. Bengtsson anser att fastighetsägare genom naturvårdsavtal, i syfte att bevara värde-

full naturmiljö, kan åläggas att tåla vissa förpliktelser, exempelvis att avstå från skogsav-

verkning eller att finna sig i att staten eller kommunen vidtar vissa naturvårdande åtgärder 

																																																								
124 Prop. 2008/09:214 s. 73.  
125 Prop. 2008/09:214 s. 73 med hänvisning till Statskontorets rapport 2007:14, Skyddet av Levande skogar.  
126 Jfr Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 5 §.  
127 Prop. 2008/09:214 s. 72.  
128 Prop. 2008/09:214 s. 72.  
129 Prop. 2008/09:214 s. 74.   
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på hans mark.130 Det bör dock framhållas att samma negativa förpliktelser kan uppkomma 

genom inrättande av naturreservat. 7 kap. 5 § miljöbalken föreskriver att markägaren får 

finna sig i inskränkningar i rätten att använda sin mark. Förbud om exempelvis avverkning 

av skog kan bli aktuell oavsett om markägaren ingått ett naturvårdsavtal eller blivit tvingad 

att tåla samma inskränkning genom miljöbalkens reglering. Sett ur markägarens perspektiv 

torde det inte innebära någon större skillnad mellan de olika skyddsformerna då denne 

tvingas tåla rådighetsinskränkning oavsett benämningen på den skyddsform som används. 

Bengtsson framhåller att naturvårdsavtal ofta innebär att alternativet har funnits att tillgripa 

förordnande om områdesskydd (närmast naturreservat), men att skydd genom naturvårdsav-

tal är ett enklare och smidigare sätt att bevara naturmiljön.131  

Vilken skyddsform som är att föredra saknar ett givet svar. Fördelar och nackdelar kan fin-

nas med båda dessa former. Naturvårdsavtalet ger ett tidsbegränsat skydd om maximalt 50 

år vilket är en relativ kort period ur miljöhänseende och möjligheterna till naturvårdsskydd. 

Detta talar för skydd enligt 7 kap. miljöbalken som inte är begränsat i tid, något som i alla 

avseenden är att föredra när stora naturvärden ska skyddas.  

En annan omständighet som talar mot naturvårdsavtal är dess karaktär av civilrättsligt avtal 

som innebär en möjlighet till uppsägning av avtalet om detta har avtalats eller parterna är 

överens om detta. Ett naturvårdsavtal kan innehålla en uppsägningsklausul som ger myndig-

heten rätt att säga upp avtalet innan avtalstiden löper ut.132 Om mer än halva avtalstiden 

återstår bör myndigheten kräva återbetalning av ersättning av markägaren. Problem upp-

kommer i de situationer där markägaren är angelägen om att skydda miljön och väljer att 

ingå ett sådant avtal, men myndigheterna i ett senare skede anser att skyddet inte behövs 

utan säger upp avtalet och kräver återbetalning. Det finns risk att markägaren inte har tagit 

denna återbetalningsskyldighet i beräkning när han eller hon ingick naturvårdsavtalet vilket 

skapar ekonomisk osäkerhet för denne. Reell möjlighet till återbetalning hos markägaren 

kanske saknas. Trots markägarens goda vilja hamnar denne i skuld till staten eller kommu-

nen på grund av ett beslut som inte beror på markägaren. Om parterna däremot är överens 

om att avtalet ska ändras eller upphöra att gälla i förtid är det inget som hindrar detta.  

 

 

																																																								
130 Bengtsson, Avtal om naturvård, SvJT 2014 s. 259.  
131 Bengtsson, Avtal om naturvård, SvJT 2014 s. 256.  
132 Naturvårdsavtal. Riktlinjer för tillämpning (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2013-06-20), s. 18. 
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En intressant infallsvinkel vid en jämförelse mellan denna åtgärd och möjligheten att upphä-

va ett naturreservat, är att det senare endast kan ske under förutsättning att det föreligger 

synnerliga skäl.133 Detta är ett högt uppställt krav som saknar motsvarighet vid naturvårds-

avtal. Som argument för en uppsägningsrätt har anförts möjligheten att säga upp avtalet om 

det vid avtalets ingående är osäkert om syftet med avtalet kan uppnås. Som exempel kan 

nämnas naturvårdsavtal som har ingåtts för att skydda en viss art men att arten under avtals-

tiden lämnar avtalsområdet. Samma risk kan föreligga vid beslut om naturreservat som inrät-

tas i syfte att skydda den biologiska mångfalden, men där kan någon enkel ändning inte ske. 

Det ter sig som att möjligheten till uppsägning av avtalet att har lämnat möjligheten öppen 

för staten eller kommunen att inte företa tillräckliga utredningar innan ett beslut om att ingå 

naturvårdsavtal fattas. Visar sig avtalet senare inte behövas kan det enkelt sägas upp. För-

hoppningsvis har situationen noga utretts innan ett naturvårdsavtal ingås med markägaren, 

men det svagare skydd som naturvårdsavtal innebär kan tala för motsatsen. Det är dock vik-

tigt att förstå naturvårdsavtal i sin rätta kontext, ett civilrättsligt avtal och där avtalad möj-

lighet till uppsägning av avtalet ska föreligga. Om detta är en lämplig form vid naturvårds-

skydd kan dock ifrågasättas.  

Som ovan framgått har Statskontoret föreslagit att högre ersättning bör övervägas i syfte att 

förbättra de ekonomiska incitamenten för markägare att ingå naturvårdsavtal eftersom det 

ekonomiska utbytet inte sällan utgör hinder mot avtalets tillkomst. En höjning av ersättning-

en torde vara positivt ur markägarens perspektiv. Hur en högre ersättning förhåller sig till 

miljöskyddet kan diskuteras, det framstår som mer motiverat att höja ersättningen än att in-

direkt, genom skillnaderna i ersättningen, uppmana markägarna till missbruk av de regler 

som finns.134 Det bör dock framhållas att det inte med säkerhet kan hävdas att något miss-

bruk skulle förekomma, men dagens reglering lämnar den möjligheten öppen.  

Naturvårdsavtal reglerar endast förhållandet mellan avtalspartnerna. Avtalet gäller inte mot 

andra än fastighetsägaren och staten och kan av den anledningen inte åberopas av staten mot 

allmänheten som handlar i strid med avtalets innehåll. Staten eller kommunen kan genom 

avtalets innehåll endast förbjuda markägaren att företa vissa åtgärder som är oförenliga med 

avtalets syfte. De inskränkningar som kan meddelas med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken in-

nebär dock att allmänheten kan förbjudas att vidta vissa åtgärder av olika slag på fastigheten. 

																																																								
133 Se 7 kap. 7 § miljöbalken.		
134 Se nedan avsnitt 5.3.1 om möjligheterna att genom hot om att avverka värdefull skog framtvinga att natur-
reservat inrättas då högre ersättning skulle utgå än vid en frivillig överenskommelse mellan markägaren och 
staten eller kommunen.   
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Denna möjlighet finns inte vid naturvårdsavtal. Avtalet kan inte hindra att exempelvis en 

granne avverkar skog eller företar andra förbjudna åtgärder eftersom grannen inte är natur-

vårdsavtalspart. Hur situationen regleras i familjeförhållande är något oklart. Är det endast 

personen som skriver under avtalet som omfattas eller gäller det alla personer som bor på 

fastigheten?  
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5	Expropriationslagstiftningen	och	rätten	till	ersättning		

5.1	Inledning	

Det är inte helt ovanligt att en fastighetsägare utsätts för expropriation eller annat tvångsför-

farande av sin mark. Detta kan bl.a. ske i samband med samhällets utbyggnad av infrastruk-

tur eller vid avsättning av mark i naturmiljövårdens intresse.135 Endast den senare situatio-

nen kommer att behandlas här. I kapitel 3 har framhållits att inrättande av områdesskydd 

enligt 7 kap. miljöbalken ingriper i markägarens rätt att fritt förfogande över sin fastighet 

vilket tillförsäkrar denne rätt till ersättning. Expropriationslagens regler blir tillämpliga vid 

bestämmandet av denna ersättning.136 

Ur ägarsynpunkt har rättsläget vid expropriation ansetts otillfredsställande sedan lagens in-

förande i början av 1970-talet.137 Ersättningen vid tvångsförfarande har upplevts som alltför 

låg och kritiken har gällt att ett föråldrat synsätt återspeglas i expropriationslagstiftningen.138 

År 2010 reformerades expropriationslagstiftningen vilket innebär att markägare numera er-

håller 25 procent utöver tidigare ersättning vid expropriation. Denna regel har även fått åter-

verkningar vid ingrepp som sker med stöd av miljöbalken. 31 kap. 2 § miljöbalken hänvisar 

till expropriationslagen när ersättning enligt balken aktualiseras om inte annat anges i bal-

ken. En intressant frågeställning i sammanhanget är hur den nya expropriationsregeln förhål-

ler sig till de miljökvalitetsmål Sverige har åtagit sig att fullfölja.  

En redogörelse och diskussion av expropriationslagens bestämmelser kommer här att göras. 

Framställningen behandlar den situation där rådighetsinskränkning sker till följd av natur-

vårdsskydd enligt miljöbalken, närmare bestämt vid inrättande av naturreservat. Vidare dis-

kuteras huruvida den reform som genomfördes 2010 i expropriationslagstiftningen kan ha 

inneburit en omsvägning i tidigare miljöpolitik. Har äganderätten tillmätts större vikt än mil-

jöhänsynen?  

																																																								
135 Bonde, Vad är rättvis ersättning när mark tas i anspråk med tvång? s. 31. 
136 Se 31 kap. 2 § miljöbalken och prop. 2009/10:162 s. 43 f. som anger att expropriationslagen och dess er-
sättningsbestämmelser blir tillämpliga genom hänvisningar till lagen.    
137 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 4 §.  
138 Bonde, Vad är rättvis ersättning när mark tas i anspråk med tvång? s. 32 f.  
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5.2	Ersättning	enligt	expropriationslagen		

5.2.1	Ersättning	vid	expropriation	av	hel	fastighet	och	delexpropriation	

Den grundläggande bestämmelsen i 4 kap. 1 § 1 st. expropriationslagen utgår från att en 

fastighetsägare som får sin egendom exproprierad ska ha samma förmögenhetsställning efter 

expropriationen som om denna inte hade ägt rum.139 Det är således fastighetsägarens minsk-

ning av sin förmögenhet som ska ersättas. Ersättning lämnas i form av löseskilling, intrångs-

ersättning och ersättning för övrig skada. Löseskilling lämnas vid expropriation av en hel 

fastighet och ska motsvara fastighetens marknadsvärde. Intrångsersättning utgår vid expro-

priation av en del av fastighet och ska motsvara den minskning av fastighetens marknads-

värde som uppkommer genom expropriationen. Ersättning kan även lämnas för övrig skada, 

dvs. annan skada av ekonomisk art såsom kostnader för flyttning eller avveckling av en rö-

relse.140 Annan ersättning motsvarar den förmögenhetsminskning som inte har blivit kom-

penserad genom några av de två nyss nämnda ersättningsposterna.141 Löseskilling och in-

trångsersättning behandlas närmare nedan medan ersättning för övrig skada bortses ifrån i 

den fortsatta framställningen.  

För det fall en fastighet tas i anspråk i sin helhet ska löseskilling utgå med ett belopp som 

motsvarar fastighetens marknadsvärde. Någon legaldefinition av vad som avses med mark-

nadsvärde finns inte i expropriationslagen. I motiven anges att med marknadsvärde avses det 

pris som en fastighet troligtvis skulle få vid en försäljning under förhållanden som är opå-

verkade av expropriationen.142 I förarbetena till lagändringen anges vidare att det överläm-

nas till rättstillämpningen att för varje enskilt fall tillämpa den värderingsmetod som leder 

till det mest rättvisande resultatet.143   

När en del av en fastighet tas i anspråk, s.k. delexpropriation, utgår intrångsersättning som 

ska motsvara den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom expro-

priationen. Minskningen kan dels bero på att fastighetsägaren avstår den mark som tas i an-

språk eller dels det intrång som uppkommer på restfastigheten.144 Marknadsvärdet före och 

																																																								
139 Prop. 2009/10:162 s. 41.  
140 Prop. 2009/10:162 s. 41.  
141 Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen (15 april 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 1 §.  
142 Prop. 2009/10: 162 s. 51 med hänvisning till prop. 1971:122 s. 171 f. Marknadsvärdet har också definierats 
som ”det mest sannolika priset vid en försäljning på den allmänna marknaden”, se Sjödin m.fl., Markåtkomst 
och ersättning, s. 74 samt SOU 2008:99 s. 127.  
143 De metoder som finns är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. För när-
mare redogörelse av de olika metoderna, se prop. 2009/10:162 s. 51 f.  
144 Angående detta stycke, se prop. 2009/10:162 s. 41.		
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efter expropriationen ska beräknas. Detta sker enligt samma riktlinjer som för beräkning av 

löseskillingen vid expropriation av en hel fastiget.145 Fastställandet av marknadsvärde-

minskningen enligt denna metod vållar praktiska svårigheter när intrånget är begränsat och 

skillnaden mellan de båda marknadsvärdena är liten. Situationen får dock inte föranleda att 

fastighetsägaren blir utan ersättning.146  

Nämnas bör att expropriationslagen innehåller undantag från huvudregeln i 4 kap. 1 § om att 

ersättning ska bestämmas utifrån fastighetens marknadsvärde.  Undantaget återfinns i 4 kap. 

2 §.147 Kortfattat innebär regeln att vid bedömningen av marknadsvärdet ska bortses från den 

värdehöjande effekt som kan uppkomma på grund av den exproprierades särskilda intresse 

av att förvärva fastigheten liksom den värdesänkande effekt som följer av att fastigheten blir 

svår att sälja till följd av expropriationen. Vid intrångsersättning ska, för det fall det har upp-

stått en värdehöjande effekt genom expropriationen, denna nytta avräknas enligt huvudre-

geln mot skadan.148  

5.2.2	Ersättning	enligt	miljöbalken			

Ersättning enligt 4 kap. 1 § 1 st. expropriationslagen ska utgå till markägaren när ett beslut 

fattas med stöd av 31 kap. 4 § miljöbalken. Bestämmelsens andra punkt är av störst intresse 

för uppsatsen då den anger att ersättning ska utgå när ett beslut innebär att pågående mark-

användning avsevärt försvåras om beslutet gäller föreskrifter enligt 7 kap. 5 eller 6 §§ i mil-

jöbalken.  

Den regel som främst aktualiseras är 7 kap. 6 § miljöbalken som innebär att inrättande av 

naturreservat kan innebära förpliktelser för markägaren att tåla att det anläggs vägar, parker-

ingsplatser, badplatser m.m. på hans mark. Tillåts allmänheten att ta väg över den enskildes 

tomt enligt ett beslut om naturreservat utlöses rätten till ersättning.149 I dessa situationer görs 

ingen bedömning om pågående markanvändning avsevärt försvåras, ersättning för intrånget 

utgår oavsett. Den intrångsersättning som utgår ska motsvara minskningen av marknadsvär-

det.150 

																																																								
145 Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen (15 april 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 1 §.  
146 Se Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen (15 april 2015, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 1 § med hänvisning 
till uttalanden i prop. 1971:122 s. 189.  
147 Regeln är mer känd för benämningen ”företagsskada”.  
148 Angående detta stycke, se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s. 74, se även prop. 2009/10:162 s. 41 
f.  
149 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, s. 222.  
150 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 4 §.  
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När en fastighetsägares rådighet över fastigheten inskränks enligt miljöbalken blir expro-

priationslagens regler om expropriation av nyttjanderätt och servitut tillämpliga. Ägaren får 

behålla sin mark, med det intrång som sker på grund av ett förordnande om naturreservat. 

Vid denna rådighetsinskränkning utgår intrångsersättning på samma sätt som vid delexpro-

priation av en fastighet, trots att hela fastigheten kan påverkas av beslutet som har medde-

lats.151  

5.3	2010	års	lagändring		

En grundläggande förutsättning för ersättning är, som tidigare nämnts, att det har uppstått en 

ekonomisk skada. Detta innebär att s.k. ideell skada inte ersätts. Ersättning utgår således inte 

för psykiskt lidande som en fastighetsägare har drabbats av till följd av expropriation.152 

Ersättning enligt 4 kap. 1 § 1 st. expropriationslagen anger inte den totala ersättningen en 

markägare är berättigad till. Lagändringen som genomfördes 2010 har inneburit en höjning 

av expropriationsersättningen. Bestämmelsen återfinns i 4 kap. 1 § 2 st. och anger att ytterli-

gare ersättning utöver paragrafens första stycke ska utgå med 25 procent av marknadsvärdet 

respektive marknadsvärdeminskningen. Ändringen har inneburit en höjning av löseskilling-

en respektive intrångsersättningen.  

Reformens främsta målsättning är att stärka äganderätten genom högre ersättningsnivåer.153 

Den ersättning som tidigare utgick, marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen, 

ansågs inte utgöra tillräcklig kompensation för de ingripande konsekvenser som expropria-

tion innebär för en markägare.154 Det 25-procentiga påslaget syftar till att ge fastighetsäga-

ren ersättning för ett ”individuellt värde” vilket skulle motsvarar det pris som ägaren är be-

redd att frivilligt sälja fastigheten för utan hot om expropriation; detta värde är högre än 

marknadsvärdet.155 I förarbetena anges att ett annat sätt att stärka fastighetsägarens ställning 

skulle kunna vara att genom en uttrycklig reglering införa en rätt till ersättning för de affek-

tionsvärden som kan finnas, men att det skulle innebära ett avsteg från gällande principer 

om rätt till ersättning.156 Schablonregeln avser således inte att omfatta ersättning för affek-

tionsvärden.  

																																																								
151 Angående detta stycke, se Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 2 §.  
152 Prop. 1971:122 s. 192. Se även Bonde, Vad är rättvis ersättning när mark tas i anspråk med tvång? s. 32.  
153 Bonde, Professorkritik mot den nya reformen om förhöjd ersättning vid expropriation skjuter över målet, 
SvJT 2011 s. 202.   
154 Prop. 2009/10:162 s. 66.  
155 Prop. 2009/10:162 s. 66 f. 	
156 Enligt gällande ersättningsprinciper föreligger rätt till ersättning under förutsättning att det har uppstått en 
ekonomisk skada, se prop. 2009/10:162 s. 66 med hänvisning till prop. 1972:122 s. 192.  
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Vad som avses med begreppet ”individuellt värde” är aningen diffust. I motiven anges:157  

”Det pris som fastighetsägaren skulle vara beredd att sälja sin fastighet för på fri-

villig väg kan naturligtvis i sin tur vara betingat av ett individuellt värde. Vilka 

värden som fastighetsägaren i det enskilda fallet tillmäter vikt går dock knappast 

att bedöma objektivt. Det kan vara fråga om affektionsvärden eller andra värden i 

form av en stark koppling till fastigheten eller förväntningar om att kunna sälja 

fastigheten till ett högre pris i ett annorlunda marknadsläge än det rådande. --- Det 

kan ur ersättningsrättslig synvinkel diskuteras vilken typ av skada – ekonomisk el-

ler ideell – som den ytterligare kompensationen avser att täcka. Någon klar gräns-

linje mellan ekonomisk och ideell skada går … knappast att dra. --- Med det syn-

sätt som bär upp reformen bör dock den höjda ersättningsnivån närmast kunna be-

traktas som kompensation för ekonomisk skada.”  

Innebörden av begreppet ”individuellt värde” har bland annat diskuterats av Fredrik Bonde. 

Han anser att en fastighet har ett individuellt värde för fastighetsägaren och att detta värde 

regelmässigt ligger över marknadsvärdet. Detta värde bestäms av såväl monetära som icke-

monetära skäl. Viktiga faktorer för det senare är hur ägaren allmänt trivs med sin fastighet. 

Fastigheten kan exempelvis ha specifika affektionsvärden för ägaren. Vidar anser Bonde att 

en icke-monetär faktor av betydelse är äganderätten i sig. Ytterligare en faktor som kan räk-

nas till det individuella värdet är psykiskt lidande av själva markåtkomstprocessen och att 

styrkan av det individuella värdet kan variera beroende på omfattningen av äganderättsin-

skränkningen.158   

Regeringens uttalande ger, enligt min mening, inte någon vägledning om vad ersättningen 

för det individuella värdet egentligen tar sikte på. Någon större skillnad från begreppet af-

fektionsvärde går inte att utläsa. Bengtsson menar att begreppet affektionsvärde innefattar 

att fastigheten är värd mer för ägaren, som exempel nämner han gamla släktgårdar och vil-

lor.159 Enligt min mening bör samma situation omfattas av regeringens uttalande om ”stark 

koppling till fastigheten”.  

Det sägs uttryckligen att det 25-procentiga påslaget ska ersätta ekonomisk skada. Detta talar 

för att begreppet individuellt värde endast omfattar ekonomisk skada. Affektionsvärden räk-

nas till ideell skada vilket inte ersätts enligt gällande rätt. Bonde anser dock att det individu-

ella värdet även kan omfatta psykiskt lidande vilket hittills har bedömts som ideell skada 

																																																								
157 Prop. 2009/10:162 s. 66 f.  
158 Angående detta stycke, se Bonde, Professorkritik mot den nya reformen om förhöjd ersättning vid expro-
priation skjuter över målet, SvJT 2011 s. 207 och 210 f.  
159 Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten, SvJT 2010 s. 730.  
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som inte ger rätt till ersättning. Tolkas det individuella värdet i linje med Bondes uppfattning 

innebär det att även affektionsskada ska omfattas av begreppet. Lagstiftaren har inte haft för 

avsikt att avvika från gällande ersättningsprinciper, men det kan diskuteras huruvida moti-

veringen till bestämmelsen i 4 kap. 1 § 2 st. expropriationslagen har inneburit en oavsiktlig 

förändring av rättsläget i ersättningshänseende som medför att även affektionsvärden nume-

ra ersätts.160  

5.3.1	Konsekvenserna	av	2010	års	lagändring	i	miljölagstiftningen		

En befogad fråga är vad den nya lagändringen har inneburit för ersättningsrätten vid rådig-

hetsinskränkning som sker på grund av miljöskäl enligt 7 kap. miljöbalken.  

Regeln om det 25-procentiga påslaget får genomslag när ersättning enligt 31 kap. 4 § miljö-

balken utgår för avsevärt försvårande av markanvändning vid inrättande av naturreservat. 

Regeln innebär att ersättning enligt miljöbalken höjs till 125 procent på samma sätt som 

löseskilling och intrångsersättning vid expropriation.161 Konsekvensen av detta blir att be-

stämmelsen i 31 kap. 4 § miljöbalken får en ny innebörd. I motiven anges att effekten av den 

nya regleringen blir betydande ur miljösynpunkt. Regeringen anser att det är angeläget att 

effektiva möjligheter finns att skydda natur- och kulturmiljöintressen genom rådighetsin-

skränkningar. Samtidigt anses dock äganderätten inskränkas med tvång i lika hög grad som 

vid inlösen vilket motiverar en förhöjd ersättning.162 

Bengtsson är kritisk till regeringens argument för att påslaget vid expropriation också bör 

gälla vid rådighetsinskränkningar som syftar till att skydda miljö och natur.163 Regeringen 

hänvisar till det individuella värdet, vilket enligt Bengtsson inte spelar samma roll vid rådig-

hetsinskränkningar som vid expropriation då fastigheten behålls som den är tillsammans 

med de särskilda värden som den kan ha för ägaren. Det är svårt att se hur exempelvis en 

fastighetsägares begränsning vad gäller skogsavverkning, där ett beslut om naturreservat 

																																																								
160 För samma uppfattning, se Bengtssons uttalande i SvJT 2014 s. 257 där han säger: ”Man kan visserligen 
konstatera att affektionsvärden, som traditionellt inte anses ersättningsgilla, tycks ha fått en viss renässans även 
här; när det år 2010 föreskrevs att marknadsvärdet skulle ersättas med 125 procent vid expropriation synes det i 
realiteten ha varit närmast ett affektionsvärde som man ville ersätta, fast man föredrog att kalla det för indivi-
duellt värde.” 
161 Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten, SvJT 2010 s. 733.  
162 Prop. 2009/10:162 s. 73 f. Jfr Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten, SvJT 2010 s. 733 där han 
menar att effektiva möjligheter att skydda miljön genom rådighetsinskränkningar borde ha talat emot att låta 
påslaget gälla i dessa situationer.		
163 Angående den följande diskussionen, se Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten, SvJT 2010 s. 
734 f.  



 46	

hindrar denne från att avverka skog, som behöver bevaras med hänsyn till naturmiljön, kan 

ha ett ideellt eller individuellt värde för fastighetsägaren.  

En annan konsekvens av lagändringen är att regeln försvårar det allmännas arbete med att 

skydda värdefull natur. Bengtsson anser att regleringen motverkar de skyldigheter Sverige 

har att genomföra flera av EU:s miljödirektiv och skapa Natura 2000-områden. Bengtsson 

anser att Sverige framstår som ett land där miljöintressen har särskilt svårt att hävda sig mot 

ägarintresset. Reformen står visserligen inte i strid med ”direktivens bokstav, men i vart fall 

mot deras anda” och att ägarintresset har tillerkänts större betydelse än miljöhänsyn, vilket 

är en klar förändring i tidigare miljöpolitik.164   

Bengtsson får medhåll av Bonde i att den stärkta ställningen för fastighetsägarna i ersätt-

ningshänseende kan få vissa konsekvenser för möjligheterna att genomföra formellt skydd 

av naturområden. Bonde anser att en högre ersättningsnivå för bildande av naturreservat kan 

leda till att fler fastighetsägare väljer att, istället för att sälja fastigheten till staten för ett 

marknadspris, behålla den med användningsrestriktioner. Bonde anser att en sådan relations-

förändring skulle kunna leda till att en mindre areal kan ges formellt skydd med den finansi-

ering av naturvården som i dag finns. Till skillnad från Bengtsson anser dock Bonde att en 

sådan eventuell relationsförändring inte utgör ett bärkraftigt argument mot ersättningsrefor-

men.165 

Ytterligare ett problem med reformen och något som förbigåtts i förarbetena till den nya 

lagregeln är de möjligheter till missbruk som denna medger. En fastighetsägare kan med hot 

om att avverka skog som är viktig ur naturvårdssynpunkt framtvinga att skogen räddas ge-

nom inrättande av naturreservat och därigenom erhålla ersättning om 125 procent. Markäga-

re har numera incitament att framtvinga en expropriation istället för att ingå en frivillig upp-

görelse då fastighetsägaren tjänar mer på detta.166 Att reglerna kan komma att användas på 

detta sätt torde inte överensstämma med lagstiftarens intentioner. En intressant aspekt är 

dock att denna fråga verkar ha förbigåtts i förarbetena till lagändringen.   

5.5	Avslutande	reflektioner	 

Det kan ifrågasättas huruvida lagstiftaren har utrett de konsekvenser som lagändringen inne-

bär. Det 25-procentiga påslaget ska utgå vid såväl expropriation som vid rådighetsinskränk-
																																																								
164 Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten, SvJT 2010 s. 734 f.  
165 Angående detta stycke, se Bonde, Professorkritik mot den nya reformen om förhöjd ersättning vid expro-
priation skjuter över målet, SvJT 2011 s. 207.  
166 Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten, SvJT 2010 s. 734.   
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ningar som sker på grund av miljöbalkens bestämmelser. Frågan är vad detta innebär för 

möjligheterna till ett effektivt miljöskydd?  

Statens kostnader för ett formellt skydd av naturvården utgörs av ersättning till markägare 

när skyddade områden bildas.167 För Naturvårdsverkets del uppgick de sammanlagda ersätt-

ningar av detta slag till närmare en halv miljard kronor år 2001, varvid beslut om inrättande 

av naturreservat har i genomsnitt uppgått till över 2 miljoner kronor.168 Dessa kostnader kan 

tänkas öka ännu mer i och med det 25-procentiga påslaget. I förarbetena till lagändringen 

påpekar Lagrådet att den förstärkta äganderätten också skulle innebära ökade kostnader för 

staten och att detta kan inge betänkligheter avseende möjligheterna att skydda orörd natur.169 

Regeringen anser dock att rådighetsinskränkningar i markanvändningen utgör en tvångsmäs-

sig inskränkning i äganderätten som motiverar ökad ersättning.  

Hur konsekvenserna av lagändringen förhåller sig till reglerna om miljöskydd verkar ha för-

bigåtts. Det kan tyckas som en självklarhet att markägaren ska ha rätt till ersättning då den-

nes mark tas i anspråk eller då inskränkningarna är av så allvarligt slag att pågående mark-

användning avsevärt försvåras. Frågan kan dock ställas om ändringen i ersättningsfrågan är 

motiverad. Svaret varierar beroende på ur vilket perspektiv ersättningen diskuteras. Ägande-

rättsintresset och miljöintresset framhålls ibland vara två motstående intressen där en kom-

bination av dessa svårligen kan ge ett tillfredsställande resultat för båda. Sett ur ett mark-

ägarperspektiv är påslagsregeln en välkommen reglering då markägarna tidigare varit miss-

nöjda med den ersättning som utgått vid tvångsvisa ingrepp. Ur miljösynpunkt är regeln 

dock otillfredsställande. Påslaget innebär ökade kostnader för staten och försvårade möjlig-

heter till skydd för natur- och miljövärden. Utvidgningen av rätten till ersättning kan således 

anses omotiverad då den försvårar effektiva åtgärder för miljöskydd.170  

I förarbetena till reformen anges att den årliga utgiften för markåtkomst för naturvård upp-

gick till totalt 675 miljoner kronor varav 270 miljoner kronor avsåg intrångsersättningar och 

resten betalning för köp av fastigheter, men att effekterna av det 25-procentiga påslaget på 

																																																								
167 Prop. 2008/09:214 s. 37.  
168 Bengtsson m.fl., Miljöbalken (1 april 2015, Zeteo), kommentaren till 31 kap. 4 §. Se även prop. 2008/09: 
214 s. 37 f. där det anges att Naturvårdverket kostnader för markersättningar består av köpeskillingar och in-
trångsersättning till markägare samt bidrag till kommuners och stiftelsers markköp och intrångsersättningar för 
mark för naturvårdsändamål.  
169 Prop. 2009/10:162 s. 73. 		
170 Jämför Bondes uttalande i SvJT 2011 s. 207 där han säger: ”Ökar kostnader för att åstadkomma ett hållbart 
skydd av naturområden får detta hanteras på gängse sätt genom t.ex. omfördelning av medel eller anslagsök-
ning”.  
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ett övergripande samhällsekonomisk plan kan bedömas bli måttliga.171 Vidare anges att 

markåtkomstkostnader för naturvårdens del utgör en mycket stor del av de totala kostnader-

na och att den årliga utgiftsökningen för ersättning uppskattades till cirka 110 miljoner kro-

nor om nuvarande ambitionsnivå ska upprätthållas.172 Eventuella tillkommande kostnader 

skulle rymmas inom befintliga ramar, vilket skulle innebära att utrymmet för att besluta om 

områdesskydd måste minska eller att en omfördelning av medel måste ske.173  

En slutsats som kan dras är att någon anslagsökning inte har getts för naturvårdens del, trots 

ökade kostnader som uppkom till följd av reformen. Uttalandet att ambitionsnivån för områ-

desskydd behöver sänkas alternativt att beslut om områdesskydd måste minska, stärker ar-

gumentet att möjligheterna till naturskydd har försvårats till följd av reformen. Det anges 

inte uttryckligen att schablonregeln har inneburit ett försvårande, men sett till hur reglerna 

ska tillämpas kan det inte bortses från vad det innebär för naturvårdens del. Naturskyddet 

behöver således ge vika för ägarintresset som har förstärkts i och med ersättningsreformen.  

Medan Bengtsson anser att en stark äganderätt och hänsyn till miljön är varandras motsatser, 

har Bonde en annan uppfattning och framhåller att äganderätten många gånger är den vikti-

gaste drivkraften för att skydda och bevara miljön då äganderätten inte endast innebär rättig-

heter, utan även medför ansvar. Bonde anser att markägare som värnar om höga naturvärden 

också bör få uppskattning från samhället. Häri ligger att en fastighetsägare ska tillförsäkras 

ersättning när naturvårdsintressen innebär intrång i dennes möjligheter att bruka sin fastig-

het. Bonde framhåller att en förhöjd ersättning för naturvårdsarbete skapar en eftersträvans-

värd drivkraft för markägare att själva ta initiativ till bevarande av värdefull natur, både fri-

villigt och i form av formellt skydd.174 Det argument som Bonde åberopar torde bättre över-

ensstämma med möjligheterna att ingå naturvårdsavtal. Naturvårdsavtal sker frivilligt och 

kan ske på markägarens initiativ. Svårare är att tänka sig en situation där markägaren begär 

att länsstyrelsen eller kommunen inrättar ett naturreservat, hur mån markägaren än är om 

miljön. Vad Bonde menar med att förhöjd ersättning skulle skapa drivkraft hos markägaren 

till frivilligt skydd är dock något oklart. Självfallet finns möjlighet att frivilligt skydda de 

naturvärden som finns på en fastighet, men detta kräver inte alltid ersättning från det all-

																																																								
171 Prop. 2009/10:162 s. 84 f.  
172 Prop. 2009/10:162 s. 86. 
173 Prop. 2009/10:162 s. 86. 
174 Bonde, Professorkritik mot den nya reformen om förhöjd ersättning vid expropriation skjuter över målet, 
SvJT 2011, s. 206 f. 
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männa. Det står således klart att Bonde intar markägarens perspektiv när han hävdar att rät-

ten till ersättning vid egendomsingrepp är en viktig del av den enskilda äganderätten.175  

 

	

																																																								
175 Bonde, Professorkritik mot den nya reformen om förhöjd ersättning vid expropriation skjuter över målet, 
SvJT 2011 s. 205 f.  
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6	Avslutande	diskussion		

Äganderätten har en stark historisk förankring och är allmänt erkänd.176 Var och en är till-

försäkrad rätt till sin egendom utan det allmännas godtyckliga inblandning. Detta kan upp-

fattas som en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle. I Sverige framgår egen-

domsskyddet av 2 kap. 15 § 1-3 st. regeringsformen. Äganderätten är dock inte någon abso-

lut rättighet, den måste kunna vika för angelägna allmänna intressen. Hur långt egendoms-

skyddet sträcker sig och under vilka förutsättningar det får vika har inte sällan varit föremål 

för diskussion. Ett sådant intresse som inskränker markägarens rätt är naturvård. Skyddet för 

miljön har ansetts väga över den enskildes rätt att fritt kunna förfoga över sin egendom.  

Äganderätten har successivt stärkts, senast genom 2010 års reform av regeringsformen. Er-

sättning utgår för rådighetsinskränkning vid användningen av mark eller byggnad. I förarbe-

tena anges att vid sidan av flera andra faktorer utgör den ersättning som utgår vid rådighets-

inskränkning en värdemätare på hur starkt skyddet för äganderätten är.177 En tolkning är att 

ju högre ersättning desto strakare egendomsskydd. Detta argument stärks av förarbetena till 

expropriationslagen där det anges att syftet är att stärka egendomsskyddet mot ingrepp. Det 

är viktigt att framhålla att förarbetena anger att fastighetsägaren inte ska gynnas på ett sådant 

sätt att ersättningarna medför alltför negativa konsekvenser för samhället och för den som 

exproprierar samt att alltför höga ersättningsnivåer kan få icke eftersträvansvärda följder.178 

En slutsats är att reglerna om ersättning och möjligheterna till ett önskvärt miljöskydd är 

motstående intressen där en för båda gynnsam reglering är svår att åstadkomma.  

En återkommande fråga är rätten till ersättning. Denna centrala frågeställning har legat till 

grund för denna uppsats. I förarbetena uttalas att det 25-procentiga påslaget är tillräckligt för 

att utgöra en reell förstärkning av äganderätten.179 Om man bortser ifrån att den ersättning 

som utgår ska vara en värdemätare på hur starkt skyddet är, skulle möjligtvis miljöhänsyn 

och egendomsskyddet kunna betraktas som olika intressen som inte nödvändigtvis behöver 

kollidera med varandra. En fråga är dock om ersättning alls bör utgå eller om denna skulle 

kunna vara lägre? I och för sig skulle den situationen, att ersättning inte utgår, försvåra möj-

																																																								
176Prop. 2009/10:162 s. 45.  
177 Prop. 2009/10:162 s. 45.  
178 Prop. 2009/10:162 s. 47. 
179 Prop. 2009/10:162 s. 68.		
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ligheterna till naturskydd då ingen enskild frivilligt skulle vilja finna sig i att tåla rådighets-

inskränkning utan ersättning.  

Tar man fasta på Naturvårdsverkets uppfattning att stor restriktivitet bör iakttas med att infö-

ra ersättningsrätt vid rådighetsinskränkningar på miljöområdet,180 framstår detta som en vik-

tig aspekt. Ska ersättning alls utgå när ingrepp sker till följd av naturvårdsskäl? De skydds-

värda intressena bakom de rådighetsinskränkande åtgärderna är lika viktiga för hela kollek-

tivet, en annan sak är att dessa intressen kan värderas mycket olika av olika individer. Er-

sättningsfria intrång skulle dock stå i strid med regeringsformens bestämmelser. Att återigen 

ändra regeringsformen är inte heller någon lösning då äganderätten har en stark historisk 

förankring. Ersättning till följd av rådighetsinskränkning borde kanske inte ha införts i reger-

ingsformen utan endast reglerats i lag. Bortses från tanken att ersättningen är bevis för egen-

domsskyddets styrka skulle en lägre ersättning vara mer tillfredsställande ur miljösynpunkt. 

En annan möjlighet är att ersättningsreglerna kanske inte borde ha ändrats vid rådighetsin-

skränkning. Bör en reglering gälla där 125 procent av marknadsvärdet utgår till fastighets-

ägaren vid expropriation, men där denne inte har rätt till det 25-procentiga påslaget vid rå-

dighetsinskränkning. Eftersom fastigheten finns kvar i markägarens ägo har denne inte från-

tagits sin egendom och schablonregeln, som syftade till en förstärkning av äganderätten, 

aktualiseras inte i den senare situationen. Expropriationslagens regler är tillämpliga inom 

vitt skilda rättsområden vilket skulle kunna tala mot en sådan särreglering då en sådan re-

glering skulle skapa splittring och osäkerhet i rättstillämpningen.  

Rekvisitet berörd del av fastighet infördes i samband med antagandet av plan- och byggla-

gen 1987. Innan rekvisitet infördes ställdes ingreppet i den enskildes markanvändning i rela-

tion till hela fastigheten och inte till en mindre del av denna.181 Vad detta har inneburit för 

miljön är att nivån för avsevärt försvårande nås tidigare än förut. Det innebär att rätten till 

ersättning vid mindre omfattande inskränkningar i markanvändningen utgår oftare vilket får 

anses ha fördyrat naturvården.182  

Ytterligare fördyrning av naturvården kan förväntas uppkomma genom det 25-procentiga 

påslaget på intrångsersättningen. Tidigare reglering gav markägaren rätt till ersättning för 

marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen. Att den nya regleringen innebär en för-

dyrning av miljöskydd torde det inte råda några tvivel om.  
																																																								
180 Prop. 2009/10:80 s. 165 och 171.  
181 Prop. 1997/98:45 del I, s. 547.  
182 För samma uppfattning, se Michanek & Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 434.  
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Det kan ifrågasättas hur motiveringen till bestämmelsen i expropriationslagen stämmer 

överens med förarbetena till miljöbalken där regeringen betonar vikten av att åstadkomma 

en lämplig och ändamålsenlig fördelning av ansvaret mellan samhället och den enskilde för 

bevarandet av skyddsvärda naturområden.183 Vidare anges att alla har ett ansvar för beva-

randet av biologisk mångfald vilket även innebär att det ekonomiska ansvaret ska delas av 

alla och att ”med detta synsätt fordras alltså regler enligt vilka samhället till en viss grad 

kompenserar markägare och andra rättighetsinnehavare för intrång som grundas på miljö-

skäl”.184 Ett fördelat ansvar mellan staten och den enskilde är således motiverat och viktigt i 

syfte att skapa utrymme för skydd. Hur väl uttalanden stämmer överens med verkligheten är 

något oklart då det ekonomiska ansvaret till störst del tycks vila på det allmänna. Det finns 

fog för uppfattning att förarbetena framstår som något motsägelsefulla.  

I förarbetena till expropriationslagens regel om det 25-procentiga påslaget anges att en högre 

ersättningsnivå kan föranleda att ett större antal fastighetsägare väljer att behålla sina fastig-

heter med de användningsrestriktioner som meddelas i stället för att sälja dessa till mark-

nadspriset och att en sådan relationsförändring skulle kunna leda till att en mindre areal kan 

skyddas med den finansiering som i dag finns.185 Trots denna risk antogs förslaget och änd-

ringen genomfördes vilket kan kritiseras ur miljösynpunkt. Föreligger denna risk bör detta 

ha talat mot reformen då detta strider med ambitionerna på miljöområdet i övrigt.   

Vill en markägare självmant bevara olika naturområden finns det möjlighet att ingå avtal om 

detta med det allmänna. Ersättning till markägaren brukar utgå, men ersättningen motsvarar 

inte marknadsvärdet. Möjlighet för markägaren att avstå från ersättning föreligger naturligt-

vis. Naturvårdsavtal används främst som ett komplement till de andra formella skyddsfor-

merna och kan anses vara viktiga komplement eftersom naturvårdsavtal är billigare för det 

allmänna att genomföra.  

Att fler naturvårdsavtal inte har kommit till stånd har av Statskontoret ansetts bero på det 

ekonomiska utbytet för fastighetsägare inte har ansetts tillfredsställande, vilket skulle kunna 

motivera en högre ersättning. Ställs detta i relation till det ovan framförda om fördyrning av 

naturvården skulle en högre ersättning för denna frivilliga skyddsform också bidra till ett 

fördyrande. Tänkbart är att möjligheten till ingåendet av naturvårdsavtal skulle bli beroende 

av det allmännas ersättningsmöjligheter. Å andra sidan kan framhållas att en högre ersätt-
																																																								
183 Prop. 1997/98:45 del I, s. 549. 
184 Prop. 1997/98:45 del I, s. 550.	
185 Prop. 2009/10:162 s. 86 f. För samma uppfattning, se Bonde, Professorkritik mot den nya reformen om 
förhöjd ersättning vid expropriation skjuter över målet, SvJT 2011, s. 206.  
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ning skulle motivera fler initiativ från markägarnas sida. Trots att naturvårdsavtalen skulle 

bli fler till antalet ställer jag mig dock tveksam till möjligheterna att minska användningen 

av de formella skyddsformerna då naturvårdsavtal är mer lämpligt som ett komplement men 

troligtvis inte som ett ensamt skydd. Argumentet förstärks av de ovan framförda olikheterna 

mellan naturreservat och naturvårdsavtal där det senare t.ex. är tidsbegränsat och endast 

gäller mellan markägaren själv och det allmänna. Detta kan utgöra viktiga begränsningar i 

möjligheterna till ett effektivt skydd av miljön.  

Avslutningsvis kan framhållas att huvudansvaret för naturvård bör ligga på den enskilde 

fastighetsägaren som tillgodogör sig fastighetens resurser. Under senare år torde dock ansva-

ret för naturvården alltmer ha övervältrats på samhället att bekosta. Ändringarna i ersätt-

ningsbestämmelserna ger fog för denna uppfattning, t.ex. kan ersättning för affektionsvärden 

sägas ha införts. Hur denna fördyrning går ihop med de övriga ambitionerna på miljöområ-

det torde vara något oklart. I vart fall torde konsekvenserna av denna fördyrning stå i strid 

mot miljöintresset. Regleringen om den förstärkta ersättningsrätten har sin grund i en önskan 

om ett förstärkt egendomsskydd. Med denna tolkning av ersättningsreglerna och med beak-

tande av miljöbalkens mål om bevarande av biologisk mångfald och nå en hållbar utveckling 

är min uppfattning att detta sammantaget får en motsatt effekt. Dessa konsekvenser kan 

dock ifrågasättas mot bakgrund av miljömålen i miljöbalken.  
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7	Sammanfattning		

Den enskilde har ett starkt egendomsskydd som kommer till uttryck i 2 kap. 15 § regerings-

formen. Detta skydd är inte oinskränkt varför det allmänna har möjlighet att ingripa i den 

enskildes rätt när det behövs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Ett sådant in-

tresse har ansetts vara hänsynen till miljön och naturvård. 7 kap. miljöbalken innehåller 

bland annat regler om områdesskydd som inskränker den enskildes möjlighet att fritt förfoga 

över sin fastighet.  

Ett naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken kan inrättas i syfte att bevara den biologiska 

mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose allmänhetens 

behov av områden för friluftsliv. Ett beslut om naturreservat innehåller föreskrifter om hur 

området får användas. Det innebär att föreskrifterna avgör skyddets omfattning eftersom 

föreskrifterna vanligtvis innehåller förbud mot att vissa åtgärder t.ex. vidtas på fastigheten, 

vilket utgör en begränsning i markägarens rätt att fritt förfoga över sin fastighet. Vidare kan 

ett beslut om naturreservat innebära att fastighetsägaren förpliktas att godta visst intrång på 

sin fastighet, t.ex. att allmänheten ges större tillträde till fastigheten. 

När ett beslut om naturreservat meddelats har fastighetsägaren rätt till ersättning enligt 31 

kap. 4 § miljöbalken under förutsättning att pågående markanvändning inom berörd del av 

fastighetens avsevärt försvåras. Är dessa rekvisit uppfyllda ska ersättning utgå. Denna be-

stäms enligt 4 kap. 1 § expropriationslagen. Intrångsersättning ska utgå för marknadsvärde-

minskningen men ett påslag om 25 procent. 

Det 25-procentiga påslaget infördes i och med reformen av expropriationslagstiftningen år 

2010. Ändringarna har välkomnats av fastighetsägarna då de ansåg att den ersättning som 

tidigare utgick var alltför låg. Reformen har dock fått återverkningar på miljörättens område. 

Den nya rätten till ersättning har inneburit en fördyrning av naturvården för det allmänna 

som kan komma att innebära att naturen inte kan skyddas lika effektivt som tidigare.  

Det finns även möjlighet till områdesskydd genom naturvårdsavtal. Denna skyddsform in-

nebär att markägaren ingår ett civilrättsligt bindande avtal med det allmänna. Avtalet är fri-

viligt och kan innehålla flera begränsningar i jämförelse med det formella områdesskyddet 

enligt miljöbalken. Naturvårdsavtal som skyddsform lämpar sig bättre som komplement till 

naturreservat än som ett självständigt skydd av miljön.  
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