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Sammanfattning 
Gruvföretaget Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, (”LKAB”)1 avser att, inom de närmsta 

åren, utöka sin gruvverksamhet genom nya gruvor i Svappavaara. För att möjliggöra denna 

utökade gruvverksamhet krävs att LKAB erhåller markåtkomst till de områden där gruvverk-

samheten ska bedrivas. Markåtkomst kan antingen erhållas genom ett tvångsvist förfarande en-

ligt minerallagen (1991:45) eller genom träffande av frivilliga överenskommelser med de be-

rörda fastighetsägarna. Oavsett hur markåtkomst erhålles är den berörda fastighetsägaren be-

rättigad till ersättning. I de fall markåtkomst sker genom ett tvångsvist förfarande, gäller ersätt-

ningsreglerna i expropriationslagen (1972:719), (”ExL”). När markåtkomst sker genom frivil-

liga överenskommelser om överlåtelse av marken, kan expropriationslagens ersättningsregler 

sägas sätta spelreglerna vid parternas förhandling om ersättningen för fastigheten. I  

Svappavaara har inriktningen varit att ordna markåtkomst genom att träffa frivilliga överens-

kommelser om markförvärv och ersättning, efter öppna och frivilliga förhandlingar, direkt med 

de berörda fastighetsägarna. En viktig faktor som påverkat LKAB vid val av en frivillig inrikt-

ning är att tidsaspekten vid frivilliga förvärv medför att arbetet med att ordna markåtkomst kan 

genomföras parallellt med den formella tillståndsprocessen för gruvverksamheten.  

Denna uppsats huvudsakliga syfte är att med tillämpande av en rättssociologisk metod, 

jämföra hur ersättningarna vid de frivilliga överenskommelserna i exempelfallet Svappavaara 

förhåller sig till de expropriationsrättsliga ersättningsprinciperna. Detta är en intressant jämfö-

relse med tanke på att trots att förhandlingarna är frivilliga så bygger de på ett underliggande 

hot om expropriation. Det är även intressant, ur ett vidare perspektiv, att se hur dessa förhåller 

sig till varandra för att kunna svara på bl.a. frågan om varför en fastighetsägare, i de flesta fall, 

väljer en frivillig överenskommelse före en expropriation samt om expropriationslagens ersätt-

ningsregler kan anses tillräckliga för att uppfylla syftet att den berörda fastighetsägaren ska 

ställas i samma situation efter expropriationen som om denna inte hade kommit till stånd med 

särskild hänsyn tagen till den rådande bostadsmarknaden på den aktuella orten.  

För att kunna uppnå detta syfte ska genom tillämpande av en rättsdogmatisk metod redo-

göras dels för äganderättens och egendomsskyddets innebörd, dels redogöras för och föras dis-

kussion kring gällande expropriationsrättsliga ersättningsregler och eventuella svårigheter 

kring dessa samt hur dessa ska appliceras i en värderingssituation.  

 

                                                      
1 Bolaget bildades 1890 och är ett av svenska staten helägt aktiebolag med säte i Luleå, Sverige. Staten företräds 
av Finansdepartementet. 
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Ordlista och förkortningar 

Ordlista 

Mineralfyndighet Även kallat koncessionsmineral. Fyndigheter på egen eller annans 

mark av en rad olika mineraliska ämnen, däribland järn som före-

kommer i berggrunden.  

  

Bearbetningskoncession  Tillstånd att bearbeta mineralfyndighet, en rätt för gruvbolag att  

      utvinna och tillgodogöra sig en mineralfyndighet, ex järnmalm,  

      inom ett visst specifikt markområde kallat markanvisnings-                

                                             område. 

 

Koncessionshavare Den som innehar rätten att utvinna och bearbeta mineralfyndig-

heten i det aktuella området. I denna uppsats nämns koncessions-

havaren även såsom gruvbolaget. 

 

Särskild rätt till fastighet Enligt expropriationslagen avses med detta begrepp nyttjanderätt, !
      servitut, rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. 

 

Förkortningar 

Europakonventionen  Europeiska konventionen från 1950 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna  

ExL      Expropriationslag (1972:719) 

Ds      Departementsserien 

Jordabalken    Jordabalk (1970:994) 

LKAB     Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag 

Minerallagen    Minerallag (1991:45) 

NJA      Nytt juridiskt arkiv 

prop.     Regeringens proposition 

RF      Regeringsformen (1974:152) 

SOU     Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som en följd av världsmarknadens stora intresse för järnmalm ökar intresset för att söka efter 

nya malmfyndigheter i Sverige. Efterfrågan på järnmalm har inneburit bl.a. att områden som 

tidigare varit föremål för gruvdrift återigen blivit intressanta, gamla gruvor väcks åter till liv 

men även nya gruvfält öppnas. LKAB avser utöka sin gruvverksamhet genom nya gruvor i 

Svappavaara.2 Det markområde, där gruvverksamheten avses att bedrivas, ägs delvis av LKAB, 

delvis av privata fastighetsägare. Detta föranleder att gruvföretaget behöver ordna markåtkomst 

till de markområden som bolaget inte äger inom det område där gruvverksamheten ska bedri-

vas. 

I Sverige finns ett antal lagar som reglerar tvångsförvärv i olika situationer, varav  

minerallagen är en av dom. Minerallagen reglerar hur tillstånd till undersökning och bearbet-

ning av mineralfyndigheter, s.k. gruvrätt, kan erhållas för den som inte är ägare till den mark 

där mineralfyndigheten är belägen. Minerallagen hör till den speciella fastighetsrätten som in-

nefattar de fastighetsrättsliga lagstiftningar som behandlar förhållandet mellan enskilda fastig-

hetsägare och offentliga myndigheter3 och där även expropriationslagen är exempel på en sådan 

lagstiftning. Med speciell fastighetsrätt avses situationer där offentliga myndigheter kan ingripa 

i de enskildas förvaltning och disposition över sina fastigheter4, tex genom beslut om expropri-

ation. Myndigheterna behöver inte följa fastighetsägarens vilja utan kan handla så som de anser 

lämpligt utifrån det allmännas intresse, om det finns lagstadgade förutsättningar för detta. Ge-

nom minerallagen kan således annan än fastighetsägaren erhålla rätt att nyttja fastigheten. Detta 

innebär att fastighetsägaren i vissa situationer och under vissa förutsättningar tvångsvis kan 

frånhändas sin fastighet till förmån för gruvföretagets verksamhet. Lagen innehåller bl.a. be-

stämmelser om för vilka ändamål mark får förvärvas, vem som får förvärva marken, vid vilken 

tidpunkt marken kan tillträdas samt vilken ersättning som ska betalas till markägaren. Mineral-

lagen hänvisar till expropriationslagens ersättningsregler för bestämmande av ersättningens 

storlek och därmed spelar expropriationslagen en stor roll för markåtkomst för gruvverksamhet. 

Expropriationslagen innehåller en uppräkning av olika expropriationsändamål samt ersättnings-

regler som ska tillämpas vid markåtkomst som sker i enlighet med minerallagen.  

 

                                                      
2 Detta kommer hädanefter att refereras till såsom ”exempelfallet Svappavaara”. 
3 Jfr jordabalken som behandlar rättsförhållandet mellan enskilda. 
4 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, 10 uppl., 2010, s 15. 
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Gruvverksamhet och annan mineralbearbetning kan medföra betydande intrång och olägen-

heter för fastighetsägaren och andra sakägare. Dessa har  enligt minerallagen rätt till ersättning 

för skada och intrång som uppkommer genom undersökningsarbete eller bearbetning och er-

sättningen bestäms enligt liknande regler som vid expropriation efter prövning av  

Bergmästaren. Mark som tvångsmässigt tas i anspråk föranleder således en rätt till ersättning i 

enlighet med expropriationslagens ersättningsregler. För att uppskatta värdet av den skada fas-

tighetsägaren ska ersättas för kan man använda sig av olika värderingsmetoder. Värdering in-

nehåller dock alltid ett visst mått av osäkerhet då de utgår från uppskattningar.  

I vissa fall, liksom i exempelfallet Svappavaara, ordnar gruvföretaget markåtkomst genom 

att träffa frivilliga överenskommelser med de berörda fastighetsägarna, istället för att ansöka 

om tvångsvis markåtkomst som innebär att Bergmästaren tvångsvist anvisar marken inom det 

aktuella området. I de fall markåtkomst sker genom frivilliga överenskommelser som, efter 

förhandling mellan parterna, träffas direkt med de berörda fastighetsägarna, uppkommer frågan 

hur ersättningen för markåtkomsten där bestäms och vilken påverkan de expropriationsrättsliga 

ersättningsreglerna har i en sådan situation. Detta är intressant med anledning av att den frivil-

liga förhandlingen inte kan anses helt och fullt frivillig med tanke på det underliggande hot om 

expropriation som faktiskt föreligger i denna frivilliga förhandling. I dessa fall, då det handlar 

om en frivillig överenskommelse med ett underliggande hot om tvång, kan ersättningsreglerna 

i expropriationslagen sägas sätta spelreglerna för hur ersättningen ska bestämmas.  

 

1.2 Syfte och grundläggande frågeställningar  

Denna uppsats huvudsakliga syfte är diskutera hur ersättningen vid frivilliga överenskommel-

ser om markåtkomst i exempelfallet Svappavaara, förhåller sig till gällande expropriationsrätts-

liga ersättningsregler som ska tillämpas vid tvångsvist ianspråktagande av mark. Syftet med att 

jämföra hur ersättningarna sett ut vid de frivilliga överenskommelserna i exempelfallet Svap-

pavaara är få en praktiskt relation till vilken roll de expropriationsrättsliga ersättningsreglerna 

spelar vid de frivilliga förhandlingarna och om de ersättningar som utgetts i Svappavaara svarar 

mot den förmodade ersättning en fastighetsägare skulle erhållit om markåtkomsten istället hade 

skett tvångsvist. Detta är en intressant diskussion och undersökning eftersom markåtkomst i 

många fall5 sker genom frivilliga överenskommelser samt med anledning av att trots att för-

handlingarna är frivilliga så bygger de på ett underliggande hot om expropriation.  

                                                      
5 Efter att ha arbetat många år i branschen är det min erfarenhet och mina kollegors uppfattning att markåtkomst 

oftast sker genom frivilliga överenskommelser och tvångsvis markåtkomst endast sker i undantagsfall.  
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För att uppnå denna uppsats huvudsakliga syfte ska en redogörelse göras för gällande expropri-

ationsrättsliga ersättningsregler. Med anledning av att ersättningsreglerna i vissa fall är ab-

strakta ska diskuteras frågor som bl.a. vad som ska ersättas, vad ett marknadsvärde innebär och 

hur detta ska beräknas samt syftet med det tjugofemprocentiga påslaget. Detta för att reda ut 

hur dessa ska appliceras i en värderingssituation samt om en ersättning som grundar sig på 

gällande ersättningsregler kan anses utgöra en tillräcklig ersättning med hänsyn till den rådande 

bostadsmarknaden på den aktuella orten. En redogörelse för äganderättens och egendomsskyd-

dets innebörd kommer också att göras för att reda ut i vilka fall äganderätten kan åsidosättas.  

Med utgångspunkt av ovanstående syfte ligger följande frågeställningar till grund för denna 

uppsats:  

• Hur förhåller sig ersättningen vid frivilliga överenskommelser i exempelfallet  

Svappavaara till gällande expropriationsrättsliga ersättningsregler? 

• Kan en ersättning, baserad på ett marknadsvärde, anses tillräcklig för att en fastighets-

ägare ska kunna erhålla samma förmögenhetsrättsliga ställning efter expropriationen 

som om denna inte hade kommit till stånd, med hänsyn tagen till den rådande bostads-

marknaden på den aktuella orten där det inte finns några likvärdiga bostadsfastigheter 

till salu? 

• För att uppskatta värdet på den fastighet som ska ersättas vid denna tvångsmässiga si-

tuation kan man använda sig av olika värderingsmetoder. Samtliga metoder för värde-

ring innehåller dock ett visst mått av osäkerhet. Kan det tjugofemprocentiga påslaget på 

marknadsvärdet anses täcka denna osäkerhetsfaktor? 

• Varför kommer det sig att en fastighetsägare ofta hellre träffar en frivillig överenskom-

melse än väntar på den ersättning som beslutas av Bergmästaren och kan detta bero på 

att ersättningen vid frivilliga överenskommelser förmodas vara mer förmånlig för fas-

tighetsägaren än den ersättning denne kan få genom beslut av Bergmästaren? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats förutsätter förhållandet att koncessionsbearbetning, dvs bearbetning av en mi-

neralfyndighet, sker i dagen ovan jord och inte under jord. Denna uppsats har inte för avsikt att 

behandla samtliga situationer som kan uppstå i samband med mineralfyndigheter och fokuserar 

därför på markåtkomst och ersättning som är hänförlig till bearbetning av koncession och där-

med sammanhängande verksamhet, dvs det läget när en verksamhetsutövare redan erhållit be-

arbetningskoncession för utvinning och tillgodogörande av mineralfyndighet och då det är dags 



   

 

7

att ordna åtkomst till det aktuella markområdet där bearbetningen av mineralfyndigheten ska 

ske, det s.k. markanvisningsområdet. Undersökning av koncessionsmineral nämns endast över-

siktligt.  

Vidare avgränsar sig denna uppsats till att täcka endast det förfarande för frivilliga över-

enskommelser som förekommit i exempelfallet Svappavaara och av koncessionshavaren 

LKAB. Detta kan innebära att andra gruvbolag hanterat frågan annorlunda, vilket även kan 

gälla för LKAB på andra orter än i Svappavaara.  

Denna uppsats behandlar inte heller de fall där det blir fråga om ersättning för skada eller 

intrång som uppstår efter markanvisningen och som inte kunde förutses vid denna. I dessa fall 

får man vända sig mot skadeståndsrättsliga principer vilket inte kommer behandlas i denna 

uppsats.  

Vidare fokuserar denna uppsats på förhållandet att det är en hel fastighet som exproprieras  

och expropriation av del av fastighet nämns endast kortfattat. Detsamma gäller ersättning för 

s.k. särskilda rättigheter i de fastigheter som exproprieras. En ytterligare begränsning görs till 

att i diskussionen behandla främst bostadsfastigheter och de problem som kan uppstå i samband 

med expropriation av dessa.  

 

1.4 Metod och material  

I uppsatsen används en i grunden traditionell rättsdogmatisk metod för att besvara frågorna om 

äganderättens innebörd samt för att göra en utredning av expropriationslagens ersättningsregler 

genom att utreda och analysera gällande rätt utifrån lagtext och förarbeten. I de fall lagstiftning-

ens syfte är svårt att tolka får förarbetena anses som starka tillägg då förarbetena är grunden till 

lagstiftningarnas tillkomst. Då lagstiftningen är abstrakt kring vad reglerna om bl.a. full ersätt-

ning och marknadsvärde faktiskt innebär, förs en diskussion kring detta utifrån doktrin inom 

området. De i doktrinen förekommande uppfattningarna om lagstiftningens innebörd jämförs 

med förarbeten till lagstiftningen för att kunna föra resonemang kring hur lagreglerna konkret 

ska tillämpas i den aktuella situationen. Denna rättsdogmatiska utredning av gällande rätt måste 

ske för att öka förutsebarheten för hur lagreglerna ska tillämpas. Då lagstiftningen inte specifi-

cerat lagreglernas innebörd måste i dessa fall relativt stor vikt läggas till den doktrin som finns 

inom området, även om denna i sig saknar självständig auktoritet, för att öka legitimiteten hos 

de demokratiskt förankrade källorna som bl.a. lagstiftningen utgör.6  

                                                      
6 För mer information om den rättsdogmatiska metodens syfte se Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, juridisk 
metodlära, uppl. 1:4, 2013, s 26 ff.  
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För att besvara frågorna om en ersättning som baseras på ett marknadsvärde kan anses tillräck-

lig med avseende på den rådande bostadsmarknaden på den aktuella orten och om varför det är 

vanligare att en frivillig överenskommelse träffas än att en expropriation genomförs när det 

handlar om markåtkomst för gruvverksamhet, används dels det som framkommit av utred-

ningen enligt den rättsdogmatiska metoden, dels tillämpas en rättssociologisk metod, dvs en 

metod för att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. Den rättssociologiska metoden 

används i denna uppsats för att med stöd av den information, som erhållits av LKAB, om hur 

värderingar och träffande av frivilliga överenskommelser gått till i exempelfallet Svappavaara, 

jämföra hur expropriationslagens regelverk kan fungera i praktiken. Den rättssociologiska me-

toden, som kan sägas vara en empirisk vetenskap,  ställer inte samma krav på förankring i ac-

cepterade rättskällor som den rättsdogmatiska metoden, utan grundar sig i detta fall på kunskap 

om hur gällande rätt faktiskt tillämpats i praktiken. Genom denna metod kan erhållas den prak-

tiska jämförelse som uppsatsen syftar till, dvs att redogöra för vad rätten innebär i praktiken 

och där verkligenheten kan innebära något annat än vad rättsreglerna föreskriver.7 Vid denna 

jämförelse har använts den information som erhållits genom kontakt med för samhällsomvand-

lingen ansvarig chef på LKAB. Denna information bedöms pålitlig då den kommer direkt från 

det i jämförelsefallet aktuella gruvföretaget. Vidare styrks riktigheten i denna information ge-

nom de egna erfarenheter8 som erhållits av att ha arbetat med frivilliga överenskommelser i 

Svappavaara. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis utreds lagstiftningens definition och syfte med äganderätten och egendomsskyd-

det för att svara på i vilka fall det kan anses tillbörligt att göra intrång i äganderätten och för att 

skapa förståelse för hur lagstiftningen kan tillåta att ett sådant tvångsvist förvärv genomförs. 

Det blir här fråga om att göra ett avvägande mellan fastighetsägarens rätt till fastigheten och 

gruvföretagets rätt att få markåtkomst för bearbetning av en mineralfyndighet. En grundläg-

gande förutsättning för att göra intrång i äganderätten är att ändamålet med expropriationen är 

av sådant angeläget allmänt intresse att detta därmed får företräde framför den enskilda fastig-

hetsägarens intresse av att förfoga över marken.  

                                                      
7 Se a a, s 208 och författarnas hänvisning till uttrycket ”law in books and law in action”. 
8 Under åren 2012-2015 har jag, såsom konsult, arbetat på uppdrag av LKAB med att, genom förhandlingar och 
träffande av avtal, förvärva fastigheter i Svappavaara för att ordna markåtkomst inför LKABs utökade gruvverk-
samhet i området. 
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För att ge en överblick angående hur förfarandet med tillstånd för undersökning och bearbet-

ning av mineralfyndighet går till, görs en översiktlig genomgång av minerallagens regelverk. 

Vidare görs en övergripande sammanställning över expropriationslagens ersättningsregler. För 

att reda ut vad expropriationslagens, i vissa fall abstrakta, ersättningsregler kan antas innebära 

förs sedan en diskussion utifrån förekommande doktrin för att reda ut begreppen. Vidare kom-

mer denna uppsats att översiktlig behandla de värderingsrättliga metoder som finns på området 

med anledning av att värderingsrätten kommer att spela en stor roll för att kunna beräkna det 

marknadsvärde som ska ersättas vid expropriation av fastigheter.  

Därefter redogörs för exempelfallet Svappavaara med bakgrund till projektet och en ge-

nomgång av den värderingsmodell som där använts. Sedan görs en jämförelse av hur ersätt-

ningarna vid de frivilliga överenskommelserna förhåller sig till de expropriationsrättsliga er-

sättningsreglerna genom en jämförelse av bl.a. ersättningsposter och värderingsmetoder för att 

se om hänsyn tagits till expropriationslagens ersättningsregler vid dessa frivilliga överenskom-

melser samt för att söka svar på varför samtliga fastighetsägare där valt att träffa frivilliga över-

enskommelser istället för att vänta ut den ersättning som skulle följa av att Bergmästaren 

tvångsmässigt anvisar marken. Slutligen förs en diskussion kring eventuella problem, fördelar 

och nackdelar som finns med dels expropriationsreglerna, dels de frivilliga överenskommel-

serna.  

2. Äganderätt och egendomsskydd 

I detta avsnitt ska äganderättens och egendomsskyddets betydelse i svensk rätt redas ut. Av-

snittet är ett viktigt inspel i denna uppsats för att skapa förståelse för hur och i vilka fall en 

fastighetsägares rätt till sin egendom tvångsmässigt kan tas ifrån densamme, då detta är ett 

kraftigt ingrepp i den individuella äganderätten.  

För att tvångsförvärv ska få ske måste ändamålet med förvärvet vara av angeläget allmänt 

intresse. Denna grundläggande förutsättning för tvångsförvärv av egendom regleras dels i arti-

kel 1 i tilläggsprotokollet från den 20 mars 1952 till europakonventionen för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna (”europakonventionen”), dels i regeringsformen 

(1974:152) (”RF”) 2 kap. 15 §. 
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2.1 Europakonventionens och regeringsformens definition av egendomsskydd och ägan-

derätt 

Europakonventionen är inkorporerad i svensk rätt9 och utgör svensk lag. Artikel 1 i tilläggspro-

tokollet innehåller bestämmelser som är direkt kopplade till markåtkomst- och ersättningsfrå-

gor. Av artikel 1 framkommer att ”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom ska 

lämnas okränkt.” och att ”Ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och 

under de förutsättningar som angivas i lag”.10 Artikeln ger även staten rätt att genomföra sådan 

lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av viss egendom i överens-

stämmelse med det allmännas intresse.  

Regeringsformens andra kapitel behandlar grundläggande fri- och rättigheter och genom 

regleringen i 2 kap. 15 § RF, som behandlar bl.a. egendomsskyddet, framkommer att ”vars och 

ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller 

till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen.” Vidare framgår av paragrafen att ”den som genom expropriat-

ion eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full 

ersättning för förlusten” samt att ”ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.”  

Av ovanstående regleringar i europakonventionen och regeringsformen kan således utläsas 

att staten får stifta lagar för att tillgodose det allmännas intresse. Vidare framkommer att det 

grundläggande rekvisitet för att tvångsmässigt frånhända annan dennes privata egendom är att 

egendomen ska tillgodose angelägna allmänna intressen. Ett tvångsförvärv förutsätter därmed 

att de samhällsekonomiska fördelarna med förvärvet är större än nackdelarna för den enskilde 

fastighetsägaren. Att tvångsförvärvet måste vara av allmänt intresse betyder dock inte enbart 

att det allmänna, dvs offentliga myndigheter eller organisationer, får använda sig av tvångsför-

värv. Även privat expropriation kan vara av allmänt intresse, tex då ett gruvföretag behöver 

mark för att kunna bearbeta en mineralfyndighet. Fastighetsägaren har vidare rätt att få full 

ersättning för sin förlust och ersättningen ska erläggas i enlighet med grunder som anges i lag, 

                                                      
9 Genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna. 
10 Hela lydelsen av artikel 1: ”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. 
Ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som angivas i lag 
och av folkrättens allmänna grundsatser. Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke en stats rätt att genom-
föra sådan lagstiftning som staten finner erforderlig för att reglera nyttjandet av viss egendom i överensstäm-
melse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter och andra pålagor eller av böter och 
viten.” 
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dvs enligt expropriationslagens ersättningsregler. Lagstiftningen är inte särskilt specifik kring 

vad som faktiskt ska gälla. Frågor uppkommer om bl.a. vad som ska anses vara ett angeläget 

allmänt intresse och vad full ersättning ska anses innebära. Att ersättningen ska bestämmas 

enligt grunder som anges i lag ger en koppling till de befintliga ersättningsreglerna i expropri-

ationslagen. Här kan vidare diskuteras huruvida den ersättning som enligt expropriationslagens 

ersättningsregler ska motsvara den förlorade fastighetens marknadsvärde, ska anses som full 

ersättning enligt regeringsformens mening. Huruvida intresset är av allmän eller privat karaktär 

kan även ha betydelse för vilken ersättning som ska betalas. Det har argumenterats för att er-

sättningen bör ligga på en högre nivå när det är fråga om privata förvärv11. 

 

2.2 En negativt betingad/begränsad äganderätt 

Egendomsskyddet har sin grund i internationell rätt, inte minst genom artikel 1 i tilläggsproto-

kollet till Europakonventionen. Sverige är skyldig att beakta Europakonventionen och har där-

för inkorporerat skyddet i RF. Man torde tycka att detta ger egendomen ett mycket starkt skydd 

men faktum är att egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF är begränsat. Äganderätten kan sägas vara 

negativt betingad då det är möjligt att, genom lag, göra vissa begränsningar och inskränkningar 

i äganderätten. Egendomsskyddet räcker således inte hur långt som helst utan det finns en möj-

lighet att inskränka egendomsskyddet, om det finns ett angeläget allmänt intresse till marken.  

Enligt regeringens proposition till ändringar i RF i samband med lag om inkorporerande 

av europakonventionen i RF12 är det slutliga ställningstagandet kring vad som ska anses vara 

ett angeläget allmänt intresse att det får avgöras från fall till fall i enlighet med vad som kan 

anses vara acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Ett angeläget allmänt intresse ska således 

speglas av gällande politiska och samhälleliga värderingar. I 2 kap. ExL ges en närmare förkla-

ring till vad angelägna allmänna intressen avser. Där återfinns expropriationsändamålen, vilka 

ger en tydligare bild av i vilka situationer ianspråktagande anses vara lagenligt. Av 2 kap. 4 § 

ExL framgår att för ianspråktagande av fastighet för gruvdrift finns bestämmelser i annan lag. 

Här förekommer alltså en koppling till minerallagen. I dessa fall handlar det om inlösen av 

mark för det enskilda näringslivets behov. Här krävs dock att näringsverksamheten måste vara 

allmännyttig, tex genom att den har en större betydelse nationellt eller för orten, ur tex syssel-

sättningssynpunkt.  

                                                      
11 Se Karlbro, Thomas & Lindgren, Eidar, Markexploatering, uppl. 5:1, 2015, s 98 och deras hänvisning till bl.a. 
Epstein (2004) och Karlsbro (2004). 
12 Se prop. 1993/94:117, s 16. 
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Äganderätten är även begränsad av tex allemansrätten som tillåter allmänheten att, enligt vissa 

icke lagstadgade principer, vistas inom fastigheten. Allemansrätten är en inskränkning av ägan-

derätten såtillvida att fastighetsägaren inte har rätt att förbjuda andra att nyttja fastigheten på 

det sätt allemansrätten medger. Allemansrätten måste därigenom betraktas som en inskränkning 

av äganderätten, trots att den inte är uttryckligen reglerad i lag.13 

Lagen reglerar således inte vad äganderätten innebär utan fastighetsägarens befogenheter 

begränsas genom begränsande eller legala inskränkningar. Nyttjanderätt och servitut är exem-

pel på begränsande rättigheter, medan legala inskränkningar handlar om tex förbud mot jakt 

och fiske inom fastigheten under vissa tider eller rätt att tvångsvist frånhända fastighetsägaren 

dennes rättigheter till fastigheten. Äganderätten till en fastighet kan således inskränkas dels 

genom att fastighetsägaren avtalsvis upplåter befogenheter till annan och dels genom att det 

allmänna mot ersättning fråntar fastighetsägaren dennes befogenheter över fastigheten.14  

Bäckström hänvisar här till Torgny Håstad som menar att äganderätten endast kan definieras 

negativt, där innebörden av äganderätten är att fastighetsägaren får nyttja sin egendom som 

denne vill, såvida inte begränsningar följer av lag eller av avtal som fastighetsägaren själv in-

gått.15  

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna att göra ingrepp i annans fastighet begrän-

sas av hänsyn till den enskilde fastighetsägaren och fastighetsägaren kan ofta begära ersättning 

för att dennes möjligheter att bestämma över sin fastighet blir inskränkta. Äganderätten är dock 

inte något från början klart, fixerat begrepp. En enskild fastighetsägares befogenheter beträf-

fande en fastighet är varken mer eller mindre än vad lagstiftaren gör dem till. Regeringen och 

Riksdagen är endast bundna av regeringsformen och av europakonventionen. I övrigt är det 

främst en politisk fråga hur pass mycket frihet lagen bör ge den enskilde att råda över sin mark. 

Det avgörande blir i allmänhet de samhällsekonomiska och sociala konsekvenser som olika 

lösningar anses medföra.16 Det är även viktigt att ändamålen för expropriation ska vara tydliga 

och det är viktigt för rättssäkerheten att skälen för expropriation finns upptagna i lag, i och med 

att expropriation och andra liknande tvångsingripanden är mycket långtgående ingrepp i ägan-

derätten. I 2 kap. 12 § ExL föreskrivs att tillstånd till expropriation inte ska meddelas om ända-

målet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän 

                                                      
13 Se Bäckström, Lars, Rätten till mineral - En studie om befogenheter och legala inskränkningar i äganderätten 
till fastighetens beståndsdelar, 2012, s 57 ff. 
14 Se a a, s 63. 
15 Se a a, s 63 och dennes hänvisning till Håstad, Torgny i boken Sakrätt avseende lös egendom (2002). 
16 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 22-23. 
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och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom expropriationen. Detta in-

nebär att det allmänna inte ska expropriera om marken kan tas i anspråk på annat sätt, tex genom 

frivillig uppgörelse17. Reglerna i 2 kap. 4 § ExL behandlar expropriation för näringsverksamhet. 

I dessa fall handlar det om inlösen av mark för det enskilda näringslivets behov. Här krävs dock 

att näringsverksamheten måste vara allmännyttig, tex genom att den har en större betydelse 

nationellt eller för orten, ur tex sysselsättningssynpunkt. Dessa avvägningar handlar om rätts-

säkerhet för den enskilde.  

 

2.3 Fastighetsägarens befogenhet över sin egendom-vad ingår i begreppet fastighet 

En fastighet som ägs av en fastighetsägare utgör dennes privata egendom och fastighetsägaren 

har äganderätt till fastigheten. Egendomen som således utgörs av fastigheten är till viss gräns 

skyddad av egendomsskyddet i RF. Frågan här är dock att försöka utröna vad som menas med 

en fastighet och vilka befogenheter ägaren kan sägas ha över sin egendom.  

Fast egendom är definierad i jordabalken (1970:994) 1 kap. 1 § såsom jord. Jorden är in-

delad i fastigheter och en fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och 

vertikalt. Det är således jorden som sådan som är utgångspunkt för innehållet i den fasta egen-

domen.18 En fråga som har diskuterats är hur långt en fastighet sträcker sig uppåt och nedåt och 

därmed vilka av fastighetens naturtillgångar och beståndsdelar som ska anses tillhöra den-

samma.  

Enligt minerallagsutredningens betänkande i statens offentliga utredning inför mineralla-

gens tillkomst har ställning tagits till att en fastighet inte är avgränsad i djupled utan stäcker sig 

ned till jordens medelpunkt och att då man i jordabalken inte gjort något undantag för koncess-

ionsmaterial det får anses föreligga en presumtion för att mineral som finns på fastigheten till-

hör markägaren.19 Ytterligare utredning kring vem som äger eventuella mineraltillgångar under 

jorden har gjorts genom utredningen i Ds 2002:65 där arbetsgruppen kom fram till att en fas-

tighet inte endast omfattar ett visst avgränsat utrymme på markytan utan också ett utrymme 

under och ovanför markytan, men att denna rätt inte kan anses ha en obegränsad sträckning i 

höjd- och djupled. 20 Arbetsgruppen ville dock inte specificera detta närmare i utredningen. 

Bäckström sammanfattar detta som att frågan om en fastighets avgränsning kan anses som oklar 

och att det saknas lagregler som klargör rättsläget i denna frågan men så länge en fastighet inte 

                                                      
17 Se a a, s 123. 
18 Se Bäckström, Rätten till mineral, s 67 och dennes hänvisning till prop. 1966:24, s 8. 
19 Se SOU 2000:89, s 195 f. 
20 Se Ds 2002:65, s 88 f. 
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är tredimensionellt avgränsad kan det dock inte sägas finnas en nedre gräns för hur långt ner 

fastigheten når. 21 

Frågan om det som finns under jord även ingår i fastigheten har Bäckström diskuterat ge-

nom en gedigen genomgång av förarbeten och doktrin. Av detta har framkommit att gällande 

rätt, att fastighet är jord, innebär att jordens beståndsdelar ingår i den fasta egendomen så länge 

den fasta anknytningen består. Detta tycks även gälla enligt mineral som finns under jorden.22 

Enligt Bäckström anser vissa författare att det som finns under jordytan ingår i begreppet jord 

och är en del av den fasta egendomen och att detta ska gälla även för mineralfyndigheter, men 

att dessa förlorar sin karaktär av beståndsdel till jorden om de blir föremål för särskilt besitt-

ningstagande.23 Författarna anger dock inte när de anser att en mineralfyndighet blivit föremål 

för ett särskilt besittningstagande men detta skulle kunna utgöra fallet då ett gruvföretag tillde-

lats beslut om bearbetningskoncession.  

Avslutningsvis skriver Bäckström att utifrån teorin om att äganderätten är negativt be-

stämd skulle ovanstående innebära en, för fastighetsägaren, i princip exklusiv befogenhet att 

tillgodogöra sig fastighetens djuputrymmes beståndsdelar. Dock är uppfattningen att fastighets-

ägarens exklusiva rådighet till fastighetens djuputrymmen endast sträcker sig till så djupt som 

denne kan anses ha ett befogat intresse av.24 Bäckström anför vidare att uppfattningen att mi-

neral är en del av den fasta egendomen vinner stöd av att det i den lagstiftning som definierar 

vad som är fast egendom inte görs något undantag för mineral och att inte heller minerallagen 

fråntar mineral dess egenskap av beståndsdel till den fasta egendomen. Han anför sammanfatt-

ningsvis att det finns starka skäl för att betrakta mineral som fast egendom och därmed som 

egendom i princip tillhörig fastighetsägaren.  

Av ovanstående kan således sägas att det inte alltid räcker med att konstatera att någon är 

ägare till en fastighet för att kunna uttala sig om vilka befogenheter personen har i kraft av sin 

äganderätt. En fastighetsägares befogenheter över sin egendom kan vara begränsade. Fortsätt-

ningsvis kommer dock utgås ifrån att mineralfyndigheter tillhör fastigheten och att den fastig-

hetsägare som blir drabbad av ett expropriationsföretags mineralbearbetning har rätt att få er-

sättning för detta.  

 

                                                      
21 Se Bäckström, Rätten till mineral, s 77 f. 
22 Se a a, s 93. 
23 Se a a, s 92 och dennes hänvisning till utredning av Beckman m.fl. (2007). 
24 Se a a, s 113. 
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2.4 Gruvverksamhet – ett angeläget allmänt intresse enligt minerallagen  

Minerallagen är exempel på en sådan fastighetsrättslig speciallagstiftning där man genom lag 

konstruerat en accepterad inskränkning i äganderätten. I samband med att det beslutades om 

minerallagens tillkomst kan slutsatsen dras att Regeringen ansett det finnas mycket goda skäl 

till att mineralutvinning ska ses som ett sådant angeläget allmänt intresse att det legitimerar en 

lagstiftning som som gör det möjligt att förvärva mark eller rättigheter genom tvång.25 

Bäckström har gjort en genomgång av gruvverksamheten i Sverige och dess betydelse för 

landet och följande kan anges som ytterligare skäl till att mineralutvinning ska ses som ett an-

geläget allmänt intresse. Utvinning av mineral är en ekonomiskt mycket betydelsefull näring i 

Sverige. Sverige har idag Europas största järnmalmstillgångar och var år 2008 Europas största 

leverantör av järnmalm. Sveriges naturtillgångar utgör inte bara en viktig del i den lokala och 

regionala ekonomin utan ger också betydelsefulla bidrag till den nationella och den globala 

ekonomin. Gruvindustrin spelar således en stor roll för Sveriges ekonomi och för utvecklingen 

av landet och historiskt sett har inkomsterna från gruvindustrin varit helt avgörande för de 

svenska statsfinanserna.26 Med anledning av den påverkan gruvindustrin har på Sveriges eko-

nomi kan gruvindustrin räknas som ett angeläget allmänt intresse.  

Den svenska gruvindustrin är i huvudsak belägen i Norrland och det statliga bolaget LKAB 

som bryter järnmalm i Kiruna, Gällivare, Malmberget och Svappavaara är den enskilt största 

aktören. Många av de svenska gruvorna är belägna i områden som knappast skulle varit befol-

kade, eller i vart fall mycket glest befolkade, om inte gruvetableringen funnits. Många glesbyg-

der kan därför anses helt beroende av gruvorna för dess existens.27 När det gäller gruvverksam-

het är det inte möjligt att förlägga gruvföretaget till annan plats, för att ta hänsyn till boende 

osv, utan då är platsen betydande på grund av att det är just i det området som en mineralfyn-

dighet har påträffats.  

Gruvrätt kan ses som ett ianspråktagande av mark. Gruvrätten ger koncessionshavaren dis-

positionsrätten till mineralfyndigheten, dvs rättigheten att bearbeta en mineralfyndighet. När en 

koncessionshavare tilldelas bearbetningskoncession är det inte äganderätten som berövas fas-

tighetsägaren utan att det är dispositionsrätten över fastigheten som berövas fastighetsägaren 

och detta gäller endast under den tid som bearbetningen pågår. Koncessionshavaren ges i sam-

band med markanvisningsförrättning en sakrätt till fastigheten. Minerallagen ger inte stöd för 

äganderättsexpropriation utan endast en tillfällig och tidsbegränsad åtkomst till marken, som 

                                                      
25 Se prop. 1988/89:92, s 35. 
26 Se Bäckström, Rätten till mineral, s 11.  
27 Se a a, s 12. 



   

 

16

sedan återgår till fastigheten när bearbetningen upphört. Vid gruvrätt kan det dock bli fråga om 

stora ingrepp i den enskilda fastighetsägarens rätt och ingreppen har väsentlig betydelse från 

nationalekonomisk synpunkt. Nationalekonomin är ett skäl som anses väga tungt när det gäller 

att tillåta intrång i äganderätten. Mineraler är svåra att finna i vårt land och därför har man velat 

uppmuntra sökandet efter nya fyndigheter. Lagstiftaren litar här inte till fastighetsägarens in-

satser när det gäller att exploatera dessa naturtillgångar, vilket lett till att fastighetsägaren här 

har en undanskymd roll och istället får exploatören en långtgående rätt till fastigheten.28  Den 

avvägning som här är svår sker främst mellan exploatörens och statens intressen då man vill 

trygga det allmännas inflytande utan att hämma det enskilda initiativet. Genom det s.k. kon-

cessionssystemet bestämmer statlig myndighet vilka som ska få exploatera en fyndighet, efter 

prövning om vem som kan anses lämplig. Koncessionssystemet bygger på att även helt andra 

än markägare kan utnyttja en mineraltillgång om de får tillstånd till det av en myndighet. Mar-

kägaren behåller sin äganderätt till marken men han får inte disponera över den mark som be-

hövs för bearbetningen.29  

I ett koncessionssystem är det staten som efter en mer eller mindre styrd prövning upplåter 

rätt att undersöka och bearbeta mineralfyndigheter. Enligt detta system kommer de flesta pro-

spektörer att kunna vara relativt säkra på att få utvinna de fyndigheter de träffar på. Genom 

bearbetningskoncessionen får koncessionshavaren en speciell typ av nyttjanderätt, s.k. gruvrätt, 

till området. Gruvrätten har stark ställning bl.a. genom att den under alla förhållanden består 

även om fastigheten säljs. Det är alltså en sorts sakrätt med bästa rätt i fastigheten. Särskilt 

genom minerallagens utformning som ett koncessionssystem skiljer sig emellertid rättigheten 

påtagligt från andra särskilda rättigheter till en fastighet.30  

3. Undersökning och bearbetning av koncessionsmineral enligt mi-

nerallagen 

I detta avsnitt görs en sammanfattande redogörelse för minerallagens regelverk. Avsnittet finns 

med för att skapa en förståelse för vad gruvverksamhet innebär och hur ett gruvföretag kan få 

tillstånd att undersöka och bearbeta mineralfyndigheter samt för att ge en överblick över de 

moment som krävs för att ett gruvföretag slutligen ska erhålla en rätt att bearbeta en mineral-

fyndighet. Detta för att skapa förståelse för att denna process, totalt sett, är väldigt tidskrävande. 

                                                      
28 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 243. 
29 Se a a, s 244. 
30 Se a a, s 246. 
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Det är myndigheten Bergsstaten som har hand om tillståndsprocessen enligt minerallagen och 

agerar prövningsmyndighet.  

Vid undersökning och bearbetning av en mineralfyndighet ska minerallagens regler till-

lämpas. Minerallagen gäller, enligt 1 kap. 1 §, för undersökning och bearbetning av fyndigheter 

på egen eller annans mark av en rad olika mineraliska ämnen, s.k. koncessionsmineral, där-

ibland järn som förekommer i berggrunden (hädanefter kallat järnmalm). Med undersökning 

avses, enligt 1 kap. 3 § minerallagen, arbete i syfte att påvisa en fyndighet av ett koncessions-

mineral och att utröna fyndighetens sannolika ekonomiska värde och dess beskaffenhet i övrigt, 

i den mån sådant arbete inte innebär intrång i markägarens eller annan rättighetsinnehavares 

rätt. Bearbetning definieras i 1 kap. 3 § minerallagen såsom utvinning och tillgodogörande av 

ett koncessionsmineral. 

Ärenden om beviljande av undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession prövas, 

enligt 8 kap. 1 § 1 st. minerallagen, som huvudregel av Bergmästaren. Bergmästaren får avgöra 

ärenden om beviljande av undersökningstillstånd utan att någon annan sakägare än sökanden 

haft tillfälle att yttra sig. När det gäller ärenden om beviljande av bearbetningskoncession ska 

Bergmästaren dock, gällande tillämpningen av 3,4 och 6 kap. miljöbalken (1998:808), samråda 

med Länsstyrelsen (8 kap. 1 § 2-3 st. minerallagen). Om Bergmästaren bedömer frågan om 

koncession vara särskilt betydelsefull ur allmän synpunkt eller om Bergmästaren finner skäl att 

frångå vad Länsstyrelsen har föreslagit i de fall där de har samrått, ska ärenden om beviljande 

av bearbetningskoncession, enligt 8 kap. 2 § minerallagen, hänskjutas till Regeringens pröv-

ning. 

 

3.1 Tillstånd för undersökning av koncessionsmineral 

Huvudbestämmelsen är, enligt 1 kap. 4 § 2 st. 1 p. och 3 kap. 2 § minerallagen, att undersökning 

ska utföras av den som har undersökningstillstånd. Fastighetsägaren eller, efter hans medgi-

vande, annan får dock bedriva undersökning utan tillstånd beträffande de flesta koncessionsmi-

neral, med vissa undantag, om det kan ske utan intrång i nyttjanderätt, servitut eller annan sär-

skild rätt. Detta förutsätter dock att någon annan inte har undersökningstillstånd eller bearbet-

ningskoncession inom det aktuella området. Ett undersökningstillstånd ska, enligt 2 kap. 1 § 

minerallagen, avse ett bestämt område som inte får vara större än att tillståndshavaren kan antas 

ha möjlighet att undersöka det på ett ändamålsenligt sätt och som i övrigt ska ha en för ända-

målet lämplig form. 

Enligt 2 kap. 2 § minerallagen ska undersökningstillstånd meddelas om det finns anledning 

att anta att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral. Tillstånd ska dock 
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inte meddelas den som uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamåls-

enlig undersökning eller den som tidigare har visat sig vara olämplig att bedriva undersöknings-

arbete. Av 2 kap. 5-7 §§ minerallagen framkommer att ett undersökningstillstånd gäller i tre år 

från dagen för beslutet och ska på ansökan av tillståndshavaren förlängas med sammanlagt 

högst tre år om ändamålsenlig undersökning har utförts inom området eller om tillståndshava-

ren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gör sannolikt att om-

rådet kommer att undersökas under den tid som ansökan avser. Därefter ska, om det finns sär-

skilda skäl, tillståndet förlängas med ytterligare sammanlagt högst fyra år förutsatt att tillstånds-

havaren ansöker om detta. Undersökningstillståndet kan därefter förlängas med ytterligare sam-

manlagt högst fem år om det finns synnerliga skäl såsom att tillståndshavaren visar att bety-

dande arbete har lagts ned inom området och att vidare undersökningar sannolikt kommer att 

leda till att bearbetningskoncession kan meddelas. Undersökningstillstånd ska, enligt 2 kap. 10 

§ och 7 kap. 1 § minerallagen, förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna 

intressen eller enskild rätt samt med villkor om att tillståndshavaren ska ställa säkerhet för den 

ersättning för skada eller intrång i fastighet som de enligt lagen ska erlägga till fastighetsägarna. 

Om undersökningsarbete föreskrivs i 3 kap. 3-4 §§ och 5 e-f §§ minerallagen att sådant får 

bedrivas endast för att visa att sådant mineral som omfattas av tillståndet finns inom området 

och för att ta närmare reda på fyndighetens storlek, beskaffenhet och brytvärdhet. Arbetet ska 

utföras så att minsta skada och intrång vållas på någon annans egendom och på natur- och 

kulturmiljön. Tillståndshavaren får använda koncessionsmaterial som utvinns under undersök-

ningsarbetet och som omfattas av tillståndet endast för att undersöka deras beskaffenhet och 

lämplighet för teknisk bearbetning. Tillståndshavaren får också tillgodogöra sig de produkter 

som denne därvid framställer eller utvinner. Tillståndshavaren ska på begäran av en fastighets-

ägare eller innehavare av särskild rätt inom området skicka en underrättelse om vilken dag 

undersökningsarbetet ska påbörjas på fastighetsägarens eller rättighetsinnehavarens fastighet. 

Vidare ska tillståndshavaren alltid underrätta berörda fastighetsägare eller rättighetshavare när 

undersökningsarbetet har slutförts. 

 

3.2 Tillstånd för bearbetning av koncessionsmineral - bearbetningskoncession 

Av 1 kap. 4 § 2 st. 1 p. och 5 kap. 2 § framkommer att huvudbestämmelsen är att bearbetning 

ska utföras av den som har bearbetningskoncession men att bearbetning av koncessionsmineral 

dock kan utföras utan tillstånd av fastighetsägaren själv om det sker för husbehov och förutsatt 

att ingen annan har koncessionstillstånd inom det aktuella området. I de fall bearbetning ska 

ske enligt bearbetningskoncession gäller denna det eller de mineral som anges i koncessionen. 
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Koncessionen ska, enligt 4 kap. 1 § minerallagen, avse ett bestämt område, som bestäms efter 

vad som är lämpligt med hänsyn till fyndigheten, ändamålet med koncessionen och övriga om-

ständigheter. 
Koncession ska, enligt 4 kap. 2 § minerallagen, meddelas om en fyndighet som sannolikt 

kan tillgodogöras ekonomiskt har påträffats och om fyndighetens belägenhet och art inte gör 

det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen. I ärenden angående beviljande av 

koncession ska 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas, sökanden ska bifoga en en miljökonsekvens-

beskrivning till ansökan och koncessionen får inte strida mot eventuell detaljplan eller områ-

desbestämmelser som är gällande för det aktuella området. Av minerallagens 4 kap. 9-10 §§ 

framgår att för det fall flera har ansökt om koncession för samma område ska den ha företräde 

som har undersökningstillstånd i området för det mineral som dennes koncessionsansökan om-

fattar. Det är inte möjligt för två eller flera att ha koncession inom samma område för samma 

typ av mineral. Vidare ska en koncession förenas med de villkor som behövs för att skydda 

allmänna intressen eller enskild rätt eller som behövs för att naturtillgångarna ska utforskas och 

tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt. En bearbetningskoncession ska meddelas för en tid om 

tjugofem år, om inte sökanden begär en kortare tid, och ska utan särskild ansökan förlängas 

med tio år i sänder om regelbunden bearbetning pågår när giltighetstiden går ut. Om bearbet-

ning inte pågår när giltighetstiden går ut ska den efter ansökan från koncessionshavaren för-

längas om det pågår någon annan, enligt lagen uppräknad, aktivitet som föranleder förlängning 

av koncessionen.  

Enligt 5 kap. 3 § minerallagen får den som har koncession inom det utpekade koncessions-

området, i dagen eller under jord, dels bedriva undersökningsarbete, dels utföra bearbetning 

och därmed sammanhängande verksamhet. Undersökningsarbete får avse de mineral som om-

fattas av koncessionen men koncessionshavaren får även undersöka andra koncessionsmineral, 

med vissa undantag, om ingen annan har tillstånd eller koncession inom koncessionsområdet. 

Av 5 kap. 4-6 §§ minerallagen framgår vad bearbetning får avse och vilka koncessionsmineral 

koncessionshavaren får tillgodogöra sig. Bearbetning får avse de mineral som omfattas av kon-

cessionen. I den mån det behövs för att arbetet ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt får 

koncessionshavaren även utvinna andra koncessionsmineral och övriga mineraliska ämnen 

inom koncessionsområdet. Av det som utvinns får koncessionshavaren använda vad som be-

hövs vid bearbetningen. Koncessionshavaren får även tillgodogöra sig tidigare utvunna kon-

cessionsmineral som omfattas av koncessionen och sådana koncessionsmineral och övriga mi-

neraliska ämnen som inte förrän vid anrikning eller därmed likställt förfarande kan avskiljas 

från de mineral som koncessionen omfattar. Vidare får koncessionshavaren tillgodogöra sig 
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även andra utvunna koncessionsmineral och mineraliska ämnen än vad som ovan avses, om 

markägaren inte inom sex månader efter tillsägelse avhämtar mineralet och ersätter de kostna-

der som lagts ned på det.  

Bearbetning får, enligt 5 kap. 7 § minerallagen, inte ske på sådant sätt att framtida utvin-

ning av något koncessionsmaterial äventyras eller att det blir omöjligt eller väsentligt svårare 

att utvinna kvarlämnad känd tillgång av sådant mineral. Bearbetning får inte heller utföras så 

att uppenbar misshushållning med mineral sker på annat sätt. För bearbetning och därmed sam-

manhängande verksamhet som sker i dagen får koncessionshavaren, enligt 5 kap. 1 § mineral-

lagen, ta i anspråk endast mark som har anvisats för ändamålet. Mark eller annat utrymme ut-

anför koncessionsområdet får tas i anspråk för annat ändamål än undersökning eller bearbetning 

enligt vad som bestäms vid markanvisningen. Ärenden om markanvisning prövas vid markan-

visningsförrättning. 

När beslut om koncession vunnit laga kraft kan Bergmästaren medge att mark eller annat 

utrymme får tas i anspråk i avvaktan på att frågan om markanvisning avgörs. Sådant medgi-

vande får lämnas endast om koncessionshavaren ställer säkerhet för den ersättning som ska 

erläggas för det intrång som sker på berörda fastigheter. Vad som gäller angående ersättning 

till sakägare behandlas under kapitel 4.  

 

3.3 Markanvisningsförrättning 

För att kunna bearbeta, dvs utvinna och tillgodogöra sig, ett koncessionsmineral (mineralfyn-

dighet), måste koncessionsinnehavaren (gruvbolaget) ha markåtkomst till det aktuella markom-

rådet där gruvbolaget har bearbetningskoncession. Markåtkomst kan ske på två olika sätt, ge-

nom frivillig överenskommelse som träffas mellan gruvbolaget och fastighetsägaren eller ge-

nom tvångsvis markåtkomst där Bergsstaten markanvisar fastigheten. 

Det markområde som blir föremål för markåtkomst är, enligt 2 kap. 9 a § 1 st. mineralla-

gen, det område som utgörs av bearbetningskoncessionen inklusive en skyddszon som ska ha 

en sträckning av 1000 meter från gränsen för det område som omfattas av koncessionen. 

Skyddszonen kan dock minskas om det finns särskilda skäl. 

Markanvisningsförrättning hålls, enligt 9 kap. 1 och 4 §§ minerallagen, av Bergmästaren 

på begäran av koncessionshavaren. I de fall Bergmästaren finner att det behövs eller om en 

sakägare begär det, ska även två gode män delta som förrättningsmän. Förrättningsmyndigheten 

får, i enlighet med 9 kap. 10 § minerallagen, även anlita sakkunniga för att utreda frågor som 

kräver särskild fackkunskap. Vid förrättningen bestäms, enligt 9 kap. 1 § minerallagen, den 

mark inom koncessionsområdet som koncessionshavaren får ta i anspråk för bearbetning av 
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mineralfyndighet. Vidare bestäms den mark eller det utrymme som koncessionshavaren, inom 

eller utom koncessionsområdet, får ta i anspråk för verksamhet som hänger samman med bear-

betningen. Enligt 9 kap. 2-3 §§ minerallagen ska om koncessionshavaren är överens med mar-

kägarna och innehavarna av särskild rätt till marken, mark eller annat utrymme anvisas i enlig-

het med överenskommelsen. I de fall överenskommelse inte har träffats, ska den mark eller det 

utrymme anvisas som behövs. Anvisning kan även ske för mark inom eller utom koncessions-

området som hotas av ras eller sättningar vid bearbetningen. Mark eller annat utrymme anvisas 

tills vidare om inte sökanden begär något annat. Anvisning får dock inte avse mark eller annat 

utrymme inom nationalpark eller inom område som ska avsättas till nationalpark eller i strid 

med föreskrifter som har meddelats för natur- eller kulturreservat. Markanvisning får inte heller 

ske inom två hundra meter från skyddsobjekt, inom kyrkogård, inom trettio meter från allmän 

väg eller inom två hundra meter från bostadsbyggnad.31  

Av 9 kap. 13-14 §§ minerallagen framgår att vid markanvisningsförrättningen ska sam-

manträde hållas med sökanden och övriga sakägare. Om stridiga intressen saknas behövs dock 

inte något sammanträde. Bergmästaren får hålla mer än ett sammanträde endast om en viss 

fråga inte kan avgöras utan ytterligare utredning eller om det av något annat skäl är nödvändigt. 

Bergsstaten får såsom förrättningsmyndighet företa undersökning på platsen om det behövs. 

Sakägarna ska då på lämpligt sätt underrättas om tid och plats för undersökningen. Om sam-

manträde ska hållas, ska samtliga kända sakägare kallas. Kallelsen ska delges i god tid före 

sammanträdet. En markanvisningsförrättning får, enligt 9 kap. 18 § minerallagen, inte avslutas 

förrän koncessionsbeslutet vunnit laga kraft. 

Vad ett markanvisningsbeslut ska innehålla framkommer av 9 kap. 22-23 §§ minerallagen. 

Beslut om markanvisning ska ange den anvisade markens eller det anvisade utrymmets läge, 

omfattning och ändamål samt innehålla avgörande i sådana tvister angående ersättning, för 

skada och intrång på mark eller utrymme som föranleds av undersökningsarbete och bearbet-

ning, som har prövats vid förrättningen. Markanvisningsbeslutet ska även innehålla avgörande 

i frågor om ersättning till sakkunniga och ersättning till staten för förrättningen. I de fall löses-

killing eller intrångsersättning bestäms ska det av markanvisningsbeslutet även framgå om be-

loppen ska deponeras och var depositionen i sådana fall ska ske. Om någon av parterna begär 

det ska även överenskommelse om ersättning för skada och intrång i samband med undersök-

ningsarbete och bearbetning fastställas i markanvisningsbeslutet.  

                                                      
31 För fler områden som inte får anvisas, se 3 kap. 6-7 §§ minerallagen. 
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Gränserna för den mark som anvisas ska, enligt 9 kap. 25 § minerallagen, utstakas och utmärkas 

i behövlig omfattning och en karta ska upprättas över marken om det behövs för att åskådlig-

göra förrättningsresultatet. Kartan ska göras så noggrann som ändamålet kräver. Den anvisade 

marken eller det anvisade utrymmet får, enligt 9 kap. 26 § minerallagen, tillträdas innan mar-

kanvisningsbeslutet vunnit laga kraft, om sökanden har ställt säkerhet för den ersättning som 

ska betalas till fastighetsägarna och innehavarna av särskild rätt och Bergmästaren inte bestäm-

mer annat.  

 

3.4 Upphörande av bearbetningskoncession 

Vad som ska gälla när en bearbetningskoncession upphör framkommer av 13 kap. 1-4 §§ mi-

nerallagen. När en bearbetningskoncession upphör förlorar koncessionshavaren den rätt till 

marken eller utrymmet som koncessionshavaren har på grund av markanvisningen. Koncess-

ionshavaren förlorar vid upphörandet även rätten till sådana av koncessionen omfattande mine-

ral som har brutits eller på annat sätt utvunnits men som inte uppfordrats eller tagits om hand 

på liknande sätt. De mineral som uppfordrats eller tagits om hand på liknande sätt får dock 

finnas kvar inom området för koncessionshavarens räkning upp till två år efter att koncessionen 

upphört. Mineral som koncessionshavaren förlorar sin rätt till tillfaller fastighetsägaren. Kon-

cessionshavaren ska även lämna kvar sådana byggnader och anläggningar  som som har upp-

förts för gruvanläggningens styrka och varaktighet. Om det är motiverat från allmän eller en-

skild synpunkt ska dock koncessionshavaren utföra efterarbete och och ta bort andra typer av 

anläggningar än de som gjorts för gruvanläggningens styrka och varaktighet. 

I de fall någon efter det att koncessionen upphört vill lägga igen sådana utfraktsvägar, orter 

eller borrhål som leder till en gruvas obrutna delar, krävs, enligt 13 kap. 7 § och 5 kap. 8 § 

minerallagen, särskilt tillstånd av Bergmästaren. Vidare får Regeringen, enligt 13 kap. 8 § mi-

nerallagen, meddela föreskrifter om skyddsåtgärder vid nedlagda gruvhål och om kontrollåt-

gärder till skydd mot ras och sättningar vid nedlagda gruvor.  

4. Ersättning enligt minerallagen och expropriationslagens ersätt-

ningsregler 

I detta avsnitt görs en sammanfattande redogörelse vilka fall, som enligt minerallagen, föranle-

der ersättning samt en övergripande redogörelse för expropriationslagens regelverk för att 

skapa en överblick av ersättningsprinciperna.  
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Minerallagen är tillämplig i de fall koncessionsinnehavaren inte själv äger marken utan en 

undersökning eller bearbetning av mineralfyndigheten skulle innebära ett intrång på någon an-

nans fastighet eller rättighet. Minerallagen behandlar de fall där skada eller intrång i samband 

med undersökning och bearbetning ska ersättas. Dessa fall räknas upp nedan under avsnitt 4.1. 

När det gäller de fall som nedan beskrivs gäller i fråga om ersättning och löseskilling expropri-

ationslagens ersättningsregler i 4 kap. och 5 kap. 23-24 §§ och 27 § 1 st. 1 men. i tillämpliga 

delar. Utöver den ersättning berörda fastighetsägare eller rättighetshavare har rätt till enligt ex-

propriationslagen , ska koncessionshavaren även betala mineralersättning, vilken behandlas ne-

dan under avsnitt 4.2. Minerallagen är dock inte tillämplig i fråga om ersättning för skada eller 

intrång som uppstår efter markanvisningen och som inte kunde förutses vid denna. 

 

4.1 De fall som föranleder ersättning 

Den som har undersökningstillstånd eller koncession med vars stöd undersökning bedrivs, ska, 

enligt 7 kap. 1 § minerallagen, ersätta berörd fastighetsägare för den skada eller det intrång som 

undersökningsarbetet orsakar.  

Enligt 7 kap. 2 § minerallagen ska skada som föranleds av att bearbetningskoncession har 

beviljats, ersättas av koncessionshavaren. Koncessionshavaren ska, om fastighetsägaren begär 

det, lösa den fastighet eller fastighetsdel som ligger inom koncessionsområdet om ansökan om 

markanvisning inte har gjorts inom tio år från det att beslutet om bearbetningskoncession har 

vunnit laga kraft. Det senare gäller dock inte om koncessionshavaren visar att det saknas an-

ledning att begära markanvisning inom området. Vidare ska koncessionshavaren om det, på 

grund av att bearbetningskoncessionen har beviljats, uppstår synnerligt men för någon fastighet 

eller del därav, lösa den fastighet eller fastighetsdel som lider sådant men, om fastighetsägaren 

begär det. 

Den skada eller det intrång som föranleds av att mark eller annat utrymme tas i anspråk 

för bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet ska, enligt 7 kap. 3 § minerallagen, 

ersättas av koncessionshavaren. Om det uppstår synnerligt men för någon fastighet eller del 

därav på grund av att mark eller annat utrymme tas i anspråk, ska koncessionshavaren lösa den 

fastighet eller fastighetsdel som lider sådant men, om fastighetsägaren begär det. 

 

4.2 Mineralersättning 

I enlighet med 7 kap. 7 § minerallagen ska koncessionshavaren, vid bearbetning, för varje ka-

lenderår betala en mineralersättning som ska motsvara två promille av det beräknade värdet av 
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de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncess-

ionsområdet under året. Beräkningen ska ske på grundval av mängden uppfordrad malm, mal-

mens halt av koncessionsmineral och genomsnittspriset för mineralet under året eller ett mot-

svarande värde. Av mineralersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom kon-

cessionsområdet och en fjärdedel ska tillfalla staten. Om det finns flera fastigheter inom kon-

cessionsområdet, ska ersättningen till fastighetsägare bestämmas efter varje fastighets del i om-

rådet. Ersättningen ska fastställas efter förhållandena den 31 december det år ersättningen avser. 

Koncessionshavaren ska i ett ärende om fastställelse av ersättning lämna de uppgifter som be-

hövs för att ersättningen ska kunna bestämmas. Bergmästaren fastställer mineral-ersättningen, 

enligt 8 kap. 6 b § minerallagen. Som skäl för att fastighetsägaren ska ha rätt till mineralersätt-

ning har i förarbetena anförts att fastighetsägaren äger de koncessionsmineral som finns inom 

fastigheten.32 

 

4.3 Expropriationslagens ersättningsregler 

Av 4 kap. 1 § 1-2 st. ExL framgår att för en fastighet som exproprieras i sin helhet ska som 

huvudregel löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. I de 

fall del av en fastighet exproprieras ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar 

den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom expropriationen. Utö-

ver detta ska fastighetsägaren få ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning med 25 

procent33 av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Även övrig skada som 

uppkommer för fastighetsägaren ska ersättas. 

Har den exproprierande, dvs i detta fall gruvbolaget, åtagit sig att vidta åtgärd för att 

minska skada ska, enligt 4 kap. 1 § 4 st. ExL, hänsyn tas till det när ersättningen bestäms, om 

åtagandet är sådant att det skäligen bör godtas av den ersättningsberättigade. I de fall den ex-

proprierande har nyttjanderätt eller servitutsrätt till den fastighet som exproprieras, ska vid be-

stämmande av fastighetens värde, enligt 4 kap. 1 § 5 st. ExL, hänsyn inte tas till förbättring som 

fastigheten vunnit, genom arbete och kostnad, som den exproprierande gjort på fastigheten ut-

över vad som ålegat honom. 

Om det företag för vars genomförande en fastighet exproprieras har medfört inverkan av någon 

betydelse på fastighetens marknadsvärde, ska, enligt 4 kap. 2 § 1-2 st. ExL, löseskillingen re-

spektive intrångsersättningen bestämmas på grundval av det marknadsvärde fastigheten skulle 

                                                      
32 Se prop. 2004/2005:40, s 61. 
33 Detta benämns framledes som det tjugofemprocentiga påslaget. 
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ha haft om sådan inverkan inte hade förekommit. Detta gäller dock endast om det är skäligt 

med hänsyn till förhållandena på orten eller till den allmänna förekomsten av likartad inverkan 

under jämförliga förhållanden. Om löseskillingen eller intrångsersättningen bestäms med bort-

seende från den värdeminskning ett företags genomförande kan ha på fastighetens marknads-

värde, ska, enligt 4 kap. 2 § 4 st. minerallagen, tjugofemprocentstillägget inte tillämpas på den 

del av ersättningen som därmed tillkommer.  

Expropriationslagen innehåller ytterliga tre paragrafer kring ersättningens bestämmande 

(4 kap. 3 a, 4 och 5 §§). Dessa bestämmelser kommer dock inte att beaktas i denna uppsats då 

en genomgång av dessa inte tillför något till det resonemang som är denna uppsats huvudsyfte.  

5. Diskussion kring innebörden av expropriationslagens ersätt-

ningsprinciper 

Vid tolkning av expropriationslagens ersättningsregler uppkommer vissa frågor såsom bl.a. vad 

marknadsvärde är och hur detta ska värderas, vad det tjugofemprocentiga påslaget på mark-

nadsvärdet ska syfta till och vad som ska anses utgöra full ersättning osv. I detta avsnitt ska 

därför föras en diskussion utifrån bl.a. förarbeten och den doktrin som finns inom området, för 

att tydliggöra hur ersättningsprinciperna ska tolkas för att kunna appliceras vid en värdering. 

Slutligen förs en diskussion kring vad som kan legitimera rättsregler som innebär tvång. 

Expropriation innebär ett tvångsingripande, där fast egendom tas i anspråk för det all-

männa bästa, och som bara kan företas under vissa särskilda förutsättningar som är angivna i 

lag. För ingreppet utgår normalt ersättning. Att den enskilde kan vara säker på att att få kom-

pensation för ingreppet i dennes fastighet eller rättighet anses som ett så viktigt skydd för hans 

äganderätt att detta fastslagits i grundlagen. Stora delar av expropriationslagstiftningen, har se-

dan tillkomsten på 1970-talet, präglats av tankar om att kunna ha kontroll över markpriserna 

för att motarbeta markspekulation osv. Sedan lagändringarna 2010 har delvis ett nytt synsätt 

framträtt som innebär att man i högre grad än tidigare vill skydda äganderätten mot tvångs-

ingrepp av denna typ.34 Om en myndighet tvingar en enskild att avstå från mark eller dennes 

rätt att utnyttja sin fastighet ska således denne ofta ha ersättning. Problemet blir då här vilka 

förluster som ska ersättas för den enskilde som lider skada eller olägenhet.35 

Enligt 1 kapitlet 1 § expropriationslagen kan expropriation gå ut på att antingen ägande-

rätten till en fastighet, eller bruksrätten till en fastighet dvs nyttjanderätt eller servitut, tas i 

                                                      
34 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 112. Med lagändring åsyftas här bl.a. bestämmel-
sen om 25 procents ytterligare ersättning utöver marknadsvärdet.  
35 Se a a, s 17. 
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anspråk. Det är även möjligt att expropriera redan existerande särskild rätt till en fastighet, så 

att rättigheten faller bort. När en äganderätt exproprieras innebär det att även alla särskilda 

rättigheter som besvärar fastigheten i princip ska upphöra att gälla (1 kap. 3 § 1 st. ExL). Det 

senare innebär att hyresgäster och arrendatorer får flytta därifrån och att avtalsservitut gällande 

fastigheten, kommer att upphöra. Nyttjanderättshavare får ersättning för värdet av sin rätt, lik-

som ägaren. Panthavare får dock ingen särskild ersättning då panträtt inte ses som en särskild 

rätt, de blir istället tillgodosedda ur expropriationsersättning. Detta innebär att den exproprie-

rande kommer att äga fastigheten ograverad efter expropriationen.36 Expropriation kan även 

innefatta del av fastighet. I de fall del av fastighet exproprieras, är det den delen som övergår 

fri från särskilda rättigheter och panträtt till den nya ägaren.37 

De grundläggande ersättningsreglerna finns i 4 kap. 1 § ExprL. Enligt denna paragraf ska 

expropriationsersättningen delas in i de olika ersättningsposterna löseskilling, intrångsersätt-

ning respektive annan ersättning. Paragrafen innehåller även bestämmelse om att det ska göras 

ett procentuellt påslag på en viss del av ersättningen och paragrafen innehåller även bestäm-

melser om verkan av skadeförebyggande åtgärder och vissa värdehöjande åtgärder från den 

exproprierandes sida.  

 

5.1 Ersättning avser endast ekonomisk skada 

En grundläggande förutsättning för rätt till ersättning är att det har uppstått en ekonomisk skada 

av expropriationen. Detta innebär att skadan ska vara objektivt mätbar.38 Ersättning betalas inte 

för affektionsvärden, vilket innebär att ersättning inte betalas för tex känslomässiga värden eller 

sådant psykiskt lidande och andra ideella skador som tex sveda och värk som fastighetsägaren 

har drabbats av till följd av expropriationen.39 Enligt förarbetena till expropriationslagen fram-

kommer att grundprincipen för ersättningsreglerna är att fastighetsägarens förmögenhetsställ-

ning efter expropriationen ska vara densamma som om någon expropriation inte hade ägt rum.40 

Regeringsformen föreskriver att ”full ersättning ska utgå”. På frågan vad som ska anses utgöra 

full ersättning kan svaras att värdet på den exproprierade egendomen ska vara vägledande. Den 

tidigare regleringen i dåvarande 2 kap. 18 § RF reglerade att den drabbade ska få ersättning för 

förlusten enligt grunder som bestäms i lag. Nuvarande lydelse i 2 kap. 15 § RF säger att den 

                                                      
36 Se a a, s 115 f. 
37 Se a a, s 116. 
38 Se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning. För bebyggelse och infrastruktur, uppl. 2:1, 2007, s 65 med hän-
visning till Hager, Värderingsrätt s 229.  
39 Se Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen - en kommentar, uppl. 3:1, 2010,  samt prop. 1971:122, s 192. 
40 Se prop. 1971:122, s 165. 
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drabbade ska få full ersättning för förlusten. Först måste utredas vad som menas med förlusten 

och enligt Bertil Bengtsson får det uppfattas så att det gäller hela den försämring av av den 

enskildes ekonomi som ingreppet medför, förutsatt att skadorna är adekvata och inte heller 

självförvållade.41 Skadan måste således uppstå som en följd av expropriationen för att vara er-

sättningsberättigad. Det finns ett krav på s.k. adekvat kausalitet, vilket innebär att det måste 

finnas ett förutsägbart orsakssamband mellan expropriationen och skadan.42 

Det är således fastighetsägarens minskning i förmögenhet43, som expropriationen medför, 

som ska ersättas. Expropriationsskadan omfattar således den av expropriationen orsakade totala 

nettoskadan och skadevärderingen kan sägas gå ut på att bestämma värdet av det förlorade för-

mögenhetsobjektet, dvs fastigheten eller del av fastigheten.44 För att värdera expropriationsska-

dan måste resultatet av två händelseförlopp fastställas, dels det verkliga händelseförloppet, vil-

ket är det som kommer att utveckla sig efter expropriationen och innefattar den skadelidandes 

situation till följd av ingreppet, dels det tänkta, hypotetiska, händelseförloppet, med vilket me-

nas det som sannolikt skulle ha kommit till stånd om någon expropriation inte hade ägt rum. 

Det är skillnaden mellan dessa två händelseförlopp som motsvarar fastighetsägarens totala eko-

nomiska skada45 och som därmed ska anses utgöra förlusten. 

Högsta domstolen har i NJA 1946 s. 580 gjort ställningstagandet att det vid beräkning av 

expropriationsersättningen inte ska tas hänsyn till att ersättningen kan komma att belastas med 

skatt. Ersättningen för själva fastigheten ska alltså avse dess värde utan särskilt hänsynstagande 

till eventuella skattekonsekvenser.46 Någon vidare utredning kring hur eventuella skattekonse-

kvenser ska behandlas kommer inte att göras i denna uppsats, även om det är ett ämne värt att 

behandla i sig.  

Enligt de expropriationsrättsliga reglerna ska endast ersättas den faktiska skada som upp-

står för fastighetsägaren i samband med tvångsvisa markförvärv. Om markförvärvet görs för 

att tillgodose många människors angelägna behov, tex för att bygga en väg, kanske säljarens 

missnöje med att enbart få ersättning för den faktiska skadan minskas, medans i de fall mark-

förvärvet främst gynnas en eller ett fåtal köpare torde det ligga närmare till hands att kräva en 

andel av vinsten.47 

 

                                                      
41 Se Bengtsson, Bertil, Offentliga Ingrepp 1 – egendomsskyddet enligt regeringsformen, 1 uppl., 1986, s 147. 
42 Se Karlbro & Lindgren, Markexploatering, s 102. 
43 Den s.k. expropriationsskadan. 
44 Se Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen - en kommentar, s 188 f. 
45 Se a a, s 189 
46 Se a a, s 191 och författarnas hänvisning där. 
47 Se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s 27. 
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5.2 Marknadsvärdet 

Av 4 kap. 1 § ExL framgår att man vid löseskillingens bestämmande ska utgå från vad som 

motsvarar fastighetens marknadsvärde. Lagtexten beskriver inte hur värderingen ska gå till och 

detta medför att domstolen, eller den myndighet som ska bestämma ett ersättningsbelopp, kan 

använda den metod som i det enskilda fallet gör det lättast att komma så nära det verkliga 

marknadsvärdet som möjligt.  

Med marknadsvärde avses det pris fastighetsägaren sannolikt skulle kunna få vid försälj-

ning av fastigheten på den öppna marknaden vid tiden för beslut om expropriationen eller vid 

den tidpunkt tillträdet sker om marken tillträds genom förhandstillträde, den s.k. värdetidpunk-

ten.48 Vid expropriation är det således fråga om att bestämma det pris som en fastighet av ifrå-

gavarande art sannolikt skulle betinga om den bjöds ut till försäljning under av expropriationen 

opåverkade förhållanden.49 Uppskattningen av marknadsvärden kan vara komplicerad och in-

rymmer såväl teoretiska definitionsproblem som praktiska metodsvårigheter.50 Ofta använder 

man sig här av en jämförelse med priser vid andra försäljningar på orten, den s.k. ortsprismet-

oden, för att komma fram till ett rimligt marknadsvärde. Denna värderingsmetod m.fl. behand-

las nedan i kapitel 6.  

Vid bestämning av en fastighets marknadsvärde ska således det mest sannolika priset sö-

kas. Detta innebär dock att det kan finnas flera sannolika priser. Norell beskriver marknadsvär-

det som ett fiktivt värde, en abstraktion, som är knutet till en hypotetisk försäljning av fastig-

heten vid en viss tidpunkt. Vidare beskriver Norell att marknadsvärdet inte grundas på fakta, 

dvs vad en faktisk försäljning av fastigheten skulle generera för ersättning, utan på en tolkning 

av vad som skulle kunna bli ersättningen om fastigheten såldes vid en viss tidpunkt.51 Av detta 

kan slutsatsen dras att värdering av en fastighet innebär en viss osäkerhet. Norell menar därmed 

att det är viktigt att den som utför värderingen förklarar till den berörda fastighetsägaren att det 

föreligger en viss värderingsosäkerhet och inte försöker göra sken av att värderingen är bättre 

och säkrare än vad den är.52 

                                                      
48 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 132. 
49 Se Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen - en kommentar, s 209 med hänvisning till prop. 1971:122 s 171 f. 
50 Se Karlbro, Lindgren, Markexploatering, s 104 med hänvisning till bl.a. Hager. 
51 Se Norell, Leif, Värderingsrätt ur ett postmodernistiskt perspektiv. Mångfald, osäkerhet och förändringar – 
eller myten om objektiv expropriationsersättning, 2005, s 46. 
52 Se a a, s 48. 
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Vid expropriation av en hel fastighet ska således, enligt 4 kap. 1 § 1 st.1 men. ExL, fastigheten 

ersättas med dess marknadsvärde. Denna regel i expropriationslagstiftningen kan hävdas för-

medla huvudprincipen för hela det fastighetsrättsliga ersättningssystemet.53  

Ett problem som kan uppstå i samband med en strikt tillämning av ersättningsregeln och 

en på grundval av denna regel framräknad ersättning uppgående till fastighetens marknadsvärde 

är att ersättningen inte är tillräcklig.54 I de fall där marknadsvärdet, som mått på den ersättning 

som ska utgå, inte kan anses tillräckligt, kan ersättningsregeln inte anses uppfylla syftet att mäta 

det skadeståndsgrundande ersättningsområdet. Det går inte heller att enbart av det använda vär-

debegreppet, dvs marknadsvärdet, dra någon säker slutsats om storleken på den ersättning som 

ska utgå.55 En grundtanke bakom principen om oförändrad förmögenhetsställning i expropriat-

ionslagstiftningen är, att den som blir av med en fastighet ska få så mycket pengar i ersättning 

att denne kan skaffa en ny, likvärdig fastighet istället. Norell menar dock att sannolikheten för 

att fastighetsägaren kan förvärva en likvärdig ersättningsfastighet för ersättningsbeloppet end-

ast teoretiskt utgör 50 procent.56 För denna teori förutsätter Norell att den ersättning en fastig-

hetsägare erhåller, grundar sig på ett normalfördelat ortsprismaterial och att ersättningen be-

stäms till det belopp som utgör medelvärdet av de jämförda objekten. Norell menar att det för 

en fastighetsägare i denna situationen är 50 % chans att denne kan förvärva en exakt likvärdig 

fastighet för en köpeskilling som ligger under den erlagda ersättningen, då övriga objekt är 

dyrare än den ersättning som erlagts till fastighetsägaren.57 

En fastighets marknadsvärde ska enligt förarbetena till expropriationslagen motsvara vad 

den drabbade sannolikt skulle ha erhållit om egendomen bjudits ut på den öppna marknaden.58 

Det grundläggande syftet med expropriationslagens ersättningsbestämmelse i 4 kap 1 § 1 st. 1 

men. ExL är att den ska leda till att den drabbade tilldömes en ersättning som gör att dennes 

förmögenhetsställning efter expropriationen inte har försämrats. Att den utsatte fastighetsäga-

rens förmögenhetsförhållande ska vara oförändrat innebär dock inte att den drabbade ska vara 

lika nöjd före som efter ingreppet, då detta skulle kunna innebära att ersättningen skulle bli hur 

hög som helst.59 

                                                      
53 Se Hager, Richard, Värderingsrätt – särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, uppl. 1, 1998, s 
377. 
54 Se a a, s 378. 
55 Se a a, s 378. 
56 Se Norell, Värderingsrätt ur ett postmodernistiskt perspektiv, s 115. 
57 Se a a, s 106. 
58 Se prop. 1971:122 s 171. 
59 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 381. 
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I expropriationslagens 2:a kapitel räknas upp ett antal huvudgrupper av ändamål, för vilka ex-

propriation är tillåten. Det finns dock visst utrymme för tillståndsmyndigheten att ta hänsyn till 

förhållandena i det enskilda fallet då ändamålen inte är så klart preciserade, vilket skapar en 

viss osäkerhet. Dock stadgas i 2 kap. 12 § ExL en speciell behovs- och lämplighetsprövning 

som går ut på att hindra onödiga expropriationer. 60 

 

5.3 Det tjugofemprocentiga påslaget på marknadsvärdet 

Tvångsinlösen är ett långtgående ingrepp i enskilda förhållanden och en väsentlig fråga är där-

för vilka ändamål som utgör lagliga skäl till expropriationen. Trots att en fastighetsägare kan 

räkna med en väl tilltagen gottgörelse för sin ekonomiska förlust är det ofta ideella värden som 

står på spel. En villaägare eller hyresgäst som tex berövas sin bostad, kan känna sig hårt drabbad 

då denne kanske tänkt att bo där resten av livet, även om ersättningen bedöms enligt generösa 

regler. Detta kan gälla även för tex ägaren till en lantgård som gått i arv i många år. En fastighets 

affektionsvärde anses dock inte överhuvudtaget böra ersättas då det som ska ersättas måste gå 

att uppskatta i pengar.  

När ett marknadsvärde bestämts ska, enligt 4 kap. 1 § 2 st. ExL, ytterligare löseskilling 

betalas med 25 % av marknadsvärdet. Ett av skälen till att det tjugofemprocentiga påslaget 

infördes är att bygga bort risken för att fastighetsägaren underkompenseras genom en ersättning 

som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Bakgrunden är att ersättning som uppgår till fas-

tighetens marknadsvärde eller marknadsvärdeminskning inte kan anses vara en tillräcklig kom-

pensation med hänsyn till de ingripande konsekvenser som en expropriation har för fastighets-

ägaren. Tvångsvisa ingripanden av mark bör göras på mer marknadsmässiga villkor. Det pro-

centuella påslaget är avsett att ge fastighetsägaren ersättning som motsvarar det s.k. individuella 

värdet. Med individuellt värde avses det pris till vilket fastighetsägaren är beredd att frivilligt 

sälja fastigheten utan hot om expropriation. Detta värde torde regelmässigt vara högre än mark-

nadsvärdet.61 Huruvida det tjugofemprocentiga påslaget, som således är tänkt att motsvara skill-

naden mellan fastighetens marknadsvärde och fastighetsägarens individuella värde, avser eko-

nomisk eller ideell skada är svårt att bedöma då man inte kan veta vilka faktorer som fastig-

hetsägaren lägger in i det individuella värdet, det kan handla om en förväntan hos fastighetsä-

garen att kunna sälja fastigheten till ett högre pris, likväl som det kan handla om affektionsvär-

den hos fastighetsägaren.62 Oaktat vad det individuella värdet grundar sig på kan sägas att det 

                                                      
60 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 117. 
61 Se utredningens förslag i prop 2009/10:162, s 66. 
62 Jfr resonemanget i prop 2009/10, s 67. 
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tjugofemprocentiga påslaget tillkommit för att jämna ut skillnaden mellan marknadsvärdet och 

fastighetsägarens individuella värde av fastigheten. Genom, den sedan 2010, gällande bestäm-

melsen om ytterligare 25 procents ersättning, har man stärkt äganderätten.63 

Diskussioner kan även föras om den nya lagstiftningen med det tjugofemprocentiga påsla-

get eventuellt kan anses innebära en kompensation för affektionsvärdet. Att detta skulle vara 

ett motiv till påslaget har dock förnekats av lagstiftaren. Mot bakgrund av detta är det viktigt 

för den enskilde att förutsättningarna för expropriation noga beskrivs. En fastighetsägare får 

finna sig i att hans fastighet tas i anspråk för samhällsnyttigt ändamål när detta inte går att 

tillgodose på annat sätt, men ingreppet bör inte ske i onödan eller på ett godtyckligt sätt.64  

 

5.4 Annan ersättning 

En fastighetsägare som lider skada, utöver den skada som motsvarar marknadsvärdet på den 

avstådda fastigheten eller delen av fastigheten, har enligt 4 kap. 1 § 1 st. 3 men. ExL rätt att få 

ersättning för sådan skada. Denna bestämmelse är till för att garantera den drabbade fastighets-

ägaren en oförändrad ekonomisk ställning. Annan ersättning ska således svara som ersättning 

för den förmögenhetsminskning som fastighetsägaren inte har blivit kompenserad för genom 

ersättning för det förlorade marknadsvärdet. Exempel på annan ersättning kan vara ersättning 

för kostnader för flytt till annan fastighet eller för omställningskostnader och inkomstförluster 

i samband med att en verksamhet måste flyttas eller läggas ned.65. Annan ersättning är ett ska-

debegrepp som inte har några specifika gränser annat än att skadorna måste ha orsakssamband 

med själva expropriationen. Även gällande annan ersättning så är det dock endast ekonomisk 

skada som ersätts. Affektionsvärden som går förlorade ska således inte ersättas. En ekonomisk 

skada kan bestå i att fastighetsägaren drabbas av en utgift i samband med expropriationen eller 

att fastighetsägaren går miste om en inkomst. Vidare ska den skadelidande vidta rimliga åtgär-

der för att begränsa skadan annars ska ersättningen nedsättas, i enlighet med den allmänna ska-

deståndsrättsliga principen. En skadelidande bör tex inte få ersättning för att en verksamhet 

lagts ned om den exproprierande har erbjudit honom godtagbara ersättningslokaler där verk-

samheten efter expropriationen skulle kunnat bedrivas, om han tackat nej till den erbjudna er-

sättningslokalen.66 

                                                      
63 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 129. 
64 Se a a, s 117. 
65 Se Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen - en kommentar, s 229. 
66 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 136 f. Jmf dock NJA 1981 s 1025 där en ersätt-
ningslägenhet som den skadelidande ansetts för dyr för ändamålet har medfört möjlighet till ersättning. 
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Vid bedömningen av vilka kostnader som kan ersättas såsom annan ersättning måste det beaktas 

att fastighetsägaren inte kan göra anspråk på att kunna anskaffa ett objekt som exakt motsvarar 

det som har förlorats genom expropriationen. Här får fastighetsägaren nöja sig med att få er-

sättning som motsvarar anskaffande av ett objekt som kan anses fylla motsvarande behov. Er-

sättning betalas således i princip inte för att priset på ersättningsobjektet överstiger värdet av 

den avstådda egendomen.67 

Ersättningsposten annan ersättning ska behandlas helt fristående i förhållande till löseskil-

ling och intrångsersättning och det tjugofemprocentiga påslaget som betalas på löseskilling och 

intrångsersättning ska inte medföra att möjligheten till annan ersättning blir lägre. Ersättning 

för personlig skada ska ersättas fullt ut utan något tjugofemprocentspåslag. Annan ersättning 

ska sättas som en egen ersättningspost av den anledningen att avsikten inte ska vara en kom-

pensation för att ersättningen för fastighetens marknadsvärde skulle anses lägre än vad som 

bedöms skäligt. Syftet med annan ersättning ska således inte vara att höja ett för den expropri-

erade fastigheten framräknat marknadsvärde. Hager refererar dock här till NJA 1979 s 735 där 

man delvis frångått uppdelningen av ersättningsposter samt där man i förarbetena68 uttryckt att 

den skada som inte kompenseras genom löseskilling eller intrångsersättning får gottgöras i form 

av annan ersättning. I fallet ersattes en handelsvinst, som egentligen skulle varit en del av mark-

nadsvärdet, som annan ersättning och ersättningsposterna blandades därmed samman. Detta 

strider mot det egentliga syftet med uppdelningen i olika ersättningsposter. I fallet med denna 

särskilda situation låter man grundsatsen att den skadelidande ska tryggas en erforderlig ersätt-

ning, en oförändrad ekonomisk ställning, gå före ett strikt upprätthållande av uppdelningen av 

ersättningen i olika ersättningsposter. Huvudregeln att annan skada ska hållas separerad från 

beräkning av löseskillingen synes således, enligt Hager, vara gränsöverskridande. 

 

5.5 Syftet med expropriationslagstiftningen och dess ersättningsregler  

Minerallagen kopplar till den mer generella expropriationslagen som innehåller grundläggande 

bestämmelser om rätt att ta mark och rättigheter i anspråk för olika samhällsviktiga ändamål. 

Det är lagstiftningen och tillämpningen av denna som sätter spelreglerna även för frivilliga 

överenskommelser om markåtkomst.69 I praktiken används expropriationslagen i mycket liten 

utsträckning, då det är vanligt förekommande att anpassning av ägandet till fastigheter sker 

genom frivilliga överenskommelser där köpare och säljare genom förhandling kommer fram 

                                                      
67 Se Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen - en kommentar, s 233 med hänvisning till SOU 1969:50, s 187 f. 
68 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 440 och prop. 1971:122, s 173 f. 
69 Se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s 13. 
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till villkoren för marköverlåtelsen.70 När så är fallet kan frågan ställas om varför det finns lag-

stiftning som kan tvinga en fastighetsägare att avstå rätten till sin fastighet mot sin vilja. Vid ett 

tvångsvist förvärv skulle köparen dessutom, med stöd av tvångslagstiftningen, kunna förvärva 

en fastighet till ett pris som är lägre än vad som skulle kunna förväntas bli fallet vid en frivillig 

förhandling med säljaren. Att expropriationslagen används i liten utsträckning betyder enligt 

Karlbro och Lindgren inte att lagen spelar en obetydlig roll.71 De menar att möjligheten att 

använda lagstiftningen och dess ersättningsbestämmelser ger spelregler om pris m.m. vid fri-

villiga förhandlingar mellan köpare och säljare. Eftersom förvärvaren har möjlighet att använda 

tvångsmedel är det dock inte fråga om helt frivilliga förhandlingar. Karlbro och Lindgren anger 

vidare att den exproprierande måste, innan expropriation tillgrips, förhandla med markägaren 

om priset på marken. I förhandlingsskyldigheten ligger att diskussionerna förs så långt att kö-

paren lägger fram ett allvarligt menat anbud. Om detta förkastas eller om något besked inte ges 

från markägaren inom rimlig tid, bör dock expropriationsvägen stå öppen.72 

Som skäl för en lagstiftning som tillåter att någon tvingas avstå mark mot sin vilja, vilket 

är ett mycket kraftigt ingrepp i den individuella äganderätten, kan anges bl.a. följande. Utan en 

tvingande lagstiftning, i fall där köparen behöver förvärva ett visst specifikt markområde ex för 

gruvverksamhet och där det inte finns några alternativa lokaliseringar, skulle säljaren hamna i 

en monopolsituation gentemot köparen och därmed i en mycket stark förhandlingsposition, vil-

ket i sin tur skulle kunna medföra att säljaren därmed pressar köparen till att betala ett högre 

pris än vad som hade varit fallet om det funnits flera konkurrerande säljare. Av denna anledning 

kan tvångsförvärv legitimeras med att köparen inte ska behöva betala ett oskäligt högt pris på 

grund av att säljaren innehar strategiskt belägen mark. Ett motiv för expropriationslagstift-

ningen kan därmed sägas vara att reglera den ersättning som ska betalas.73  

I vissa fall skulle konsekvensen av att inte ha denna lagstiftning kunna bli att en fastighetsägare 

vägrar att sälja, oavsett vilket pris köparen är beredd att betala. En fastighetsägare med strate-

giskt belägen mark skulle alltså kunna omintetgöra att en planerad markanvändning genomförs, 

hur välmotiverad den än är från allmän synpunkt. Här kan således sägas att lagstiftningen omöj-

liggör att säljaren kan vägra sälja strategiskt belägen mark som är av angeläget allmänt intresse.  

                                                      
70 Jfr Karlbro & Lindgren, Markexploatering, s 99 där följande statistik anges. Antalet ansökningar om expropri-
ationstillstånd till Regeringen mellan 1974 och 2010 är 132 stycken och sökande var till den övervägande delen 
kommuner (90 fall). De mest förekommande grunderna för ansökan är tätbebyggelse enligt 2 kap. 1 § ExL och 
av denna uppräkning förekommer inget fall för gruvverksamhet. 
71 Se a a, s 99. 
72 Se a a, s 101. 
73 Se Sjödin m.fl, Markåtkomst och ersättning, s 17 och Karlbro, Lindgren, Markexploatering, s 98. 
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En monopolsituation skulle också kunna innebära långdragna förhandlingar som i sin tur resul-

terar i höga transaktionskostnader för att genomföra förvärvet. Med rättsekonomiska termer 

kallas detta för ”hold-out-problemet”, vilket innebär att säljaren kan hålla ut i förhandlingar 

med syfte att försöka höja priset.74 I sådana fall skulle förhandlingskostnaderna kunna bli så 

höga att önskvärda projekt överhuvudtaget inte skulle komma till stånd. Ytterligare motiv för 

tvångsregler är att lagstiftningen kan ha en funktion som spelregler, som bl.a. ger förutsebarhet 

och stabilitet vad gäller ersättningen. Genom lagreglerna kan även garanteras att i princip alla 

fastighetsägare behandlas lika vad gäller ersättningen, vilket kan anses ha ett värde i sig särskilt 

när många fastighetsägare berörs.75 

Att säljaren befinner sig i en monopolsituation är alltså ett nödvändigt, men inte tillräckligt, 

skäl för att tvångsförvärv ska anses legitima, det krävs även att ändamålet med förvärvet är 

viktigt eller väsentligt för en större grupp människor eller för samhället i stort. Det kan natur-

ligtvis diskuteras vilka ändamål som ska anses vara viktiga, men ett minimikrav torde ändå vara 

att ändamålet med förvärvet har betydelse för en, inte alltför liten, grupp människor.76 

Bengtsson anför här att reglerna om expropriation och annan inlösen kanske haft sin 

främsta betydelse inte genom sin praktiska tillämpning utan genom den påtryckning deras blotta 

existens utgör för den enskilde markägaren då denne för att undgå expropriation, som kan med-

föra en hel del olägenheter, istället kan gå med på frivillig försäljning av marken. Genom änd-

ringen i expropriationslagen som skedde 2010, dvs genom den tjugofemprocentiga tilläggser-

sättningen, menar Bengtsson att detta förhållande har ändrats då markägaren nu har anledning 

att vägra sälja marken genom frivillig överenskommelse och istället låta ärendet gå till expro-

priation i och med att fastighetsägaren då skulle få bättre betalt.77 Trots det Bengtsson här anför 

är det dock inget hinder för ett gruvbolag att, i enlighet med expropriationslagen, lägga på 25 

procent extra ersättning för att följa lagens regler men ändå kunna förvärva marken genom 

frivillig överenskommelse.  

Vid tvångsmässig markåtkomst finns i expropriationslagen fastlagda regler för hur ersättningen 

ska bestämmas. I de fallen har lagstiftaren valt att begränsa ersättningen till maximalt fastig-

hetens marknadsvärde, dock med ett tjugofemprocentigt påslag på marknadsvärdet. Mark-

åtkomst genom frivilliga överenskommelser kan däremot tänkas resultera i en högre ersättning 

                                                      
74 Se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s 18. 
75 Se Karlbro & Lindgren, Markexploatering, s 98. 
76 Se a a, s 99. 
77 Se Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt - miljöbalken, s 22. 
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för fastighetsägaren än i de fall då marken tvångsvist tas i anspråk. I de fall en frivillig överens-

kommelse sker har fastighetsägaren möjlighet att förhandla med köparen för att uppnå ett pris 

som så nära som möjligt överensstämmer med säljarens reservationspris, dvs den lägsta ersätt-

ning fastighetsägaren kan tänkas godkänna för att sälja sin fastighet. Huruvida det tjugofem-

procentigt påslaget kan anses utgöra skillnaden mellan marknadsvärdet och fastighetsägarens 

reservationspris kan diskuteras. Men faktum är att det vid tvångsvisa ersättningar finns en yttre 

ram för vad ersättningen kan landa i medan ersättningen vid en frivillig överenskommelse kan 

bli mer flexibel.  

Vid frivilliga överenskommelser som bygger på ett underliggande hot om tvångsmässigt 

frånhändande av marken kan expropriationslagens ersättningsprinciper sägas verka som spel-

regler för de frivilliga överenskommelserna. En ersättning som speglar expropriationsersätt-

ningen kan således sägas vara den lägsta ersättning en fastighetsägare skulle kunna tänkas er-

hålla vid en frivillig överenskommelse. Priset vid frivilliga överenskommelser kan således antas 

hamna på en högre nivå än vad rättsreglerna föreskriver då en säljare i annat fall inte torde gå 

med på någon överenskommelse. För köparen kan det också finnas incitament att ingå en över-

enskommelse som innebär en högre ersättning då detta kan ge köparen ökad goodwill, minska 

förhandlingskostnader osv. Vid en frivillig överenskommelse kan sägas att säljaren därmed er-

håller en bonus genom den förhöjda ersättningen.78 

6. Marknadsvärde enligt de tre vanligaste värderingsmetoderna 

Beräkning av ersättning kan ske på flera olika sätt. Syftet med detta avsnitt är att övergripande 

beskriva vad som krävs för att kunna få fram ett aktuellt marknadsvärde och hur detta kan göras 

med hjälp av de vanligast tillämpade värderingsmetoderna; ortsprismetoden, avkastningsvär-

demetoden och produktionskostnadsmetoden.  

Värderingen vid en expropriation syftar till att beräkna en ersättning som leder till att äga-

rens ekonomiska ställning lämnas orubbad. Först måste definieras vad som ska ersättas, dvs 

ersättningens omfattning. I det aktuella fallet handlar det om att ersätta marknadsvärdet för den 

fastighet som exproprieras, alternativt marknadsvärdeminskning vid intrångsersättning. I nästa 

steg måste en värdering av marknadsvärdet göras. För att göra en värdering måste man ta hjälp 

av värderingsregler.79 Vid värdering är det vidare viktigt att fastställa en värdetidpunkt. Med 

                                                      
78 Se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s 26 f. 
79 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 373 f. 
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värdetidpunkt avses den dag som ska tjäna som utgångspunkt när det aktuella värdet, för fas-

tigheten som ska exproprieras, ska beräknas. Att fastställa en värdetidpunkt är viktigt med an-

ledning av att värdet förändras över tiden.80 

Värdering som sådan är förknippad med ett stort mått av osäkerhet med anledning av att 

den grundas på att marknadsvärde är en bedömning av det mest sannolika priset och att det är 

mer eller mindre osäkert beroende på tex tillgången till jämförbara köp och att detta därmed 

skapar denna osäkerhet kring värderingen81 och då expropriationslagstiftningen inte ger någon 

vidare förklaring till hur ett marknadsvärde ska beräknas måste vid en värdering hjälp tas från 

utvecklade värderingsrättliga värderingsmetoder. Här ges således en en möjlighet att använda 

den värderingsmetod som i det enskilda fallet ger det mest rättvisande resultatet avseende fas-

tighetens marknadsvärde.82 I förarbetena till expropriationslagen anförs att marknadsvärde i 

första hand ska beräknas med hjälp av en prisjämförelse, den s.k. ortsprismetoden, men att det 

samtidigt är av vikt att det för varje särskilt fall används den värderingsmetod som med största 

sannolikhet leder till ett rättvisande resultat.83 I de fall det tillgängliga jämförelsematerialet är 

bristfälligt ska den s.k. avkastningsvärdemetoden istället tillämpas för att beräkna marknads-

värdet. Om inte heller ett avkastningsvärde kan beräknas, så ska den s.k. produktionskostnads-

metoden användas. De olika metoderna kan även användas såsom en kontrollerande funktion 

av varandras resultat. 

Här bör även nämnas att hänsyn bör tas även till den processuella sidan av värderingen då 

denna kan få en mycket betydelsefull inverkan på själva den materiella värderingen med anled-

ning av den osäkerhet som värdering innebär.84 Den processrättsliga sidan av värderingssituat-

ionen kommer dock inte närmare att belysas i denna uppsats. Även skadeståndsrättsliga regler 

kan komma att ha betydelse för värderingen, men inte heller den skadeståndsrättsliga hänsynen 

kommer att närmare behandlas i denna uppsats.  

Expropriationslagens ersättningsregler har en rent skadereglerande innebörd och vilar där-

med på ett skadeståndsrättsligt betraktelsesätt. Skadeståndslagen är inte direkt tillämplig men 

ändå hänvisas det många gånger till skadeståndsrättsliga principer. Hänvisningar till skade-

ståndsrättsliga principer torde i första hand göras i ett kompletterande syfte. Ett exempel på 

                                                      
80 Se a a, s 20.  
81 Se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s 116. 
82 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 386 med hänvisning till prop. 2009/10:162, s 171 och SOU 1969:50, s 
165. 
83 Se a a, s 389. 
84 Se a a, s 22.  
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detta är hänvisningen till de skadeståndsrättsliga principerna om adekvat kausalitet, dvs att er-

sättning endast kan utgå för skador som står i ett orsakssamband med den skadebringande hand-

lingen.85 Hänvisningar till skadeståndsrättsliga principer kan dock endast tillämpas i den mån 

expropriationslagen ger utrymme för det.  

Vilka ersättningsregler som ska tillämpas beror på omfattningen av skadan i förhållande 

till det totala objekt som är föremål för expropriationen.86 Om föremålet är en hel fastighet ska 

ersättningen bestämmas efter en regel om löseskilling. I de fall det endast är en del av en fas-

tighet som exproprieras ska istället en annan regel tillämpas, som innebär att intrångsersättning 

ska utgå till fastighetsägaren. Utöver dessa ersättningsregler finns ytterligare en huvudregel om 

ersättning, som ska täcka övriga skador, s.k. annan skada, som kan uppkomma men som inte är 

direkt hänförliga till själva fastigheten. Det är viktigt att ersättning för annan skada sätts som 

en egen ersättningspost, då tanken inte är att denna post ska kunna höja det beräknade mark-

nadsvärdet för fastigheten.  

Enligt den s.k. influensregeln i 4 kap. 2 § ExL ska i vissa fall undantag göras från grund-

regeln att ersättning betalas för fastighetens marknadsvärde. Undantaget innebär att den inver-

kan som expropriationsföretaget, i vårt fall gruvverksamheten, har på fastighetens marknads-

värde, inte alltid ska beaktas vid bestämmande av ersättningen. Sådan inverkan kan innebära 

antingen företagsnytta, dvs en nytta/värdeökning för den berörda fastigheten som positivt på-

verkar värdet av den berörda fastigheten, eller företagsskada, som innebär att expropriationsfö-

retaget påverkar den berörda fastigheten på ett negativt sätt genom exempelvis buller och dam-

ning. Influensregeln innebär att i de fall expropriationsföretaget medfört inverkan av någon 

betydelse på fastighetens marknadsvärde, ska löseskillingen bestämmas på grundval av det 

marknadsvärde fastigheten skulle ha haft om denna inverkan inte hade förekommit.87 Den tidi-

gare s.k. presumtionsregeln som fanns i 4 kap. 3 § ExL har upphävts. Detta innebär att ersätt-

ning vid expropriation och liknande tvångsåtgärder ska betalas även för den del av en fastighets 

marknadsvärde som beror på förväntningar om en ändring av markens tillåtna användnings-

sätt.88  

 

                                                      
85 Se a a, s 374 f.  
86 Se a a, s 375. 
87 Se Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s 75 f. 
88 Se Regeringens förslag i prop. 2009/10:162, s 54. 
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6.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är en av de metoder som anvisas i förarbetena till 4 kap. ExL för att bestämma 

marknadsvärdet av en fastighet. Marknadsvärde definieras som det sannolika priset vid en för-

säljning på en öppen marknad. Metoden inriktas på att undersöka träffade avtal på marknaden. 

Som ett första steg görs en beskrivning av den fastighet som är objekt för värderingen. Sedan 

görs en jämförelse av genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter på den aktuella orten. 

De krav som kan ställas på jämförelseobjekten kan vara bl.a. förvärvstidpunkt, fysiska egen-

skaper och läge89. Därefter överförs de framkomna uppgifterna till den aktuella fastigheten som 

ska värderas. De skillnader mellan olika fastigheter som kan finnas samt skillnaden i tidshän-

seende justeras med hänsyn till det aktuella värderingsobjektet samt med hänsyn till värdetid-

punkten. Här måste man bestämma vilka faktorer som det ska tas hänsyn till när man justerar 

priset till det aktuella värderingsobjektet, det kan handla om fastighetens fysiska egenskaper 

som skick, läge, storlek men även andra faktorer kan ha påverkat priset på jämförelsefastighet-

erna. Vidare måste, när en sådan faktor ansetts påverka priset, en bedömning göras om hur stor 

denna påverkan varit. Ett jämförelsematerial kan även innehålla brister på så vis att det saknas 

information om en påverkande faktor. Detta behöver inte betyda att ett sådant jämförelseobjekt 

utesluts från jämförelsematerialet, dock måste man ta hänsyn till att informationen kan vara 

bristfällig.90 

Genom att direkt mäta marknadspriserna för genomförda transaktioner avser ortsprismet-

oden att uppskatta marknadsvärdet för det aktuella värderingsobjektet. I de fall det finns ett 

omfattande jämförelsematerial och jämförelseobjekten är mycket likvärdiga är det uppenbart 

att det blir svårt att hävda att det aktuella värderingsobjektets marknadsvärde skulle avvika från 

en sådan entydig marknadsvärdenivå som den, av jämförelseobjekten, framräknade. Ortspris-

metoden är, i de fall jämförelseobjekten är mycket få eller mycket bristfälliga, en svag metod 

för att bestämma en fastighets marknadsvärde, då metoden bygger på statistiskt material.  

Denna metod utgår från genomförda transaktioner avseende i första hand likvärdiga fas-

tigheter och en första fråga som måste besvaras är vilka av dessa jämförelseobjekt som ska tas 

med i jämförelsematerialet och vilka som ska uteslutas. För de objekt som tas med i jämförelse-

materialet måste även avgöras om och i sådana fall hur detta objekt eventuellt ska justeras för 

att kunna ligga till grund för ersättningens bestämmande av det aktuella värderingsobjektet.91 I 

                                                      
89 Se Axlund, Anders, Ortsprismetoden – En analys av rättstillämpningen, 1994, s 16. 
90 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 399. 
91 Se a a, s 400. 
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detta läge görs således en gallring av jämförelsefastigheterna och i de fall en avvikande egen-

skaps prispåverkande effekt inte kan avgöras ska det jämförelseobjektet uteslutas.92 

När ett jämförelsematerial har insamlats och de olika observationerna har justerats, i den 

mån detta ansetts nödvändigt, kvarstår att fastställa det aktuella värderingsobjektets marknads-

värde. Vanligt är att ett medelvärde av jämförelsematerialet används.93 Det kan anses osannolikt 

att ett medelvärde skulle utgöra det pris som egendomen skulle säljas för om den sattes ut till 

försäljning på marknaden. Detta torde dock inte vara fallet om jämförelsematerialet är mycket 

homogent. Däremot om jämförelsematerialet inte uppvisar denna jämna spridning kan det ha 

betydelse.94 Ett alternativ till att använda sig av en beräkning av medelvärdet kan vara att istället 

låta medianvärdet avgöra bestämmandet av marknadsvärdet för det aktuella värderingsobjektet. 

Ett medelvärde kan i vissa fall anses tveksamt om det utgör värderingsobjektets marknadsvärde 

då det ju på orten sålts likvärdiga fastigheter till ett högre pris än det framräknade medelvärdet. 

Därför bör man vid bestämning av marknadsvärde på grundval av ett jämförelsematerial, åt-

minstone i vissa tveksamma fall, kontrollera värdet med hjälp av ett avkastningsvärde samt 

eventuellt med hjälp av ett produktionskostnadsvärde. Det framräknade värdet kan även behöva 

justeras efter allmänna skälighetsöverväganden.95  

En fastighets läge torde för de flesta fastighetstyper vara en väsentlig faktor för värde-

ringen. Av den anledningen bör det vid tillämpning av ortsprismetoden vara en strävan att jäm-

förelseköpen hämtas från en så snävt geografiskt område som möjligt. När det gäller bostads-

fastigheter kan mycket små lägesskillnader ha stor inverkan på marknadsvärdet. I vissa fall kan 

det tex föreligga helt olika marknadsvärdenivåer på olika sidor om samma gata.96 I vissa fall 

kan det dock vara nödvändigt att titta på försäljningar på andra orter än den aktuella för att få 

ihop ett tillräckligt stort jämförelsematerial. I dessa fall är det därvid viktigt att köpen noga 

studeras och vid behov korrigeras med avseende på orternas belägenhet och karaktär.97  

 

                                                      
92 Se Axlund, Anders, Ortsprismetoden, s 17. 
93 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 413. 
94 Se a a, s 414 och Axlund, Anders, Ortsprismetoden, s. 89. 
95 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 421. 
96 Se Dahlsjö m.fl., Expropriationslagen - en kommentar, s 215.  
97 Se a a, s 215. Detta gäller dock råmarksvärdering. 
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6.2 Avkastningsvärdemetoden 

I de fall ortsprismetoden är svår att tillämpa med anledning av att det tex saknas erforderligt 

jämförelsematerial kan istället avkastningsvärdemetoden tillämpas. Med denna metod tas ob-

jektets avkastningsvärde fram på grundval av den avkastning fastigheten levererar.98 Avkast-

ningsvärdet kan sedan användas för en bedömning av det aktuella marknadsvärdet. Vid fram-

räknande av marknadsvärde betraktas fastigheten som ett försäljningsobjekt medans fastigheten 

genom avkastningsvärdemetoden förknippas med den inkomst fastigheten kan generera för 

ägaren vid ett fortsatt innehav.99 Avkastningsvärdet kan därmed sägas mäta värdet för ägaren i 

en innehavarsituation. Om man förutsätter att en köpare av en fastighet relaterar det pris denne 

är beredd att betala till det värde denne beräknar kunna utvinna av fastigheten genom köpet, 

dvs genom det framtida innehavet, kan skillnaderna mellan marknadsvärde och avkastnings-

värde minskas och det går att se att dessa olika värden kan sättas i relation till varandra. I de 

fall det går att förutsätta att detta samband finns kan avkastningsvärdet användas för att upp-

skatta en fastighets marknadsvärde.  

Med avkastningsvärde menas således det framtida överskott som fastigheten ifråga kom-

mer att leverera omräknat till ett nuvärde.100 Till detta läggs även det restvärde fastigheten kan 

anses ha vid beräkningsperiodens slut. En förutsättning för att använda avkastningsvärdemeto-

den är att fastigheten som ska värderas levererar någon avkastning eller åtminstone har potential 

att leverera avkastning. Enligt förarbetena till expropriationslagen förutsätts avkastningsvärde-

metoden användas som en andrahandsmetod i de fall det inte finns tillräckligt med underlag för 

att använda ortsprismetoden. Avkastningsvärdemetoden kan även användas som en kontroll-

metod, där en kontroll av rimligheten av det marknadsvärde som beräknats med ortsprismet-

oden kan göras.101 

 

6.3 Produktionskostnadsmetoden 

Ett tredje alternativ till att beräkna en fastighets marknadsvärde är den s.k. produktionskost-

nadsmetoden. Denna metod avser att beräkna kostnaden för att uppföra fastigheten ifråga. Det 

är en teknisk metod som består av två delar. Produktionskostnaden måste uppskattas och sedan 

måste det avdrag avseende den del som kan anses förbrukad bestämmas. Det föreligger dock 

svårigheter med denna värderingsmetod med anledning av att den uppskattning som ska göras 

                                                      
98 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 421.  
99 Se a a, s 422. 
100 Se a a, s 422. 
101 Se a a, s 423 med vidare hänvisning till prop. 1971:122 s. 172. 
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för att reducera den framtagna återanskaffningskostnaden för att motsvara det skick som fas-

tigheten befann sig i vid värdetidpunkten, kan vara tämligen svår att göra. 102 

 

6.4 Intrångsersättning 

I de fall endast en del av en fastighet ska exproprieras ska intrångsersättning utgå enligt 4 kap. 

1 § 1 st. 2 men. ExL. Intrångsersättningen ska svara mot den minskning i marknadsvärde som 

fastigheten genom expropriationen utsätts för. Ersättningen ska bestämmas med hänsyn till den 

för ingreppet utsatta fastighetens värdeminskning och ska beräknas som skillnaden mellan den 

i och med expropriationen uppkomna situationen jämfört med det förhållande som hade rått om 

fastigheten inte hade varit föremål för expropriation.103 Vid beräkning av intrångsersättning är 

det inte den avstådda delen av fastigheten som ska värderas, utan den värdeminskning som 

restfastigheten104 genomgår. Ersättningen framkommer därmed först vid en jämförelse mellan 

fastigheten före ingreppet och den s.k. restfastigheten.105 Den förlust som fastighetsägaren kan 

känna av genom delexpropriation kan uppstå från olika delar. Förutom ersättning för den av-

stådda delen av fastigheten kan tex restfastigheten förlora i värde till följd av att fastigheten 

efter expropriationen fått en mindre ändamålsenlig utformning.  

I de fall den del som ska exproprieras utgör en sådan liten del av den totala fastigheten att 

förlusten av den delen av fastigheten inte skulle generera någon skillnad av vad ägaren skulle 

kunna få ut vid en försäljning av restfastigheten jämfört med en försäljning av hela fastigheten 

före expropriationen, skulle detta enligt denna beräkningsmetod innebära att intrångsersätt-

ningen skulle bli noll och det kan inte anses vara syftet med den rådande ersättningslagstift-

ningen vid tvångsförvärv av fastighet. I ett sådant fall kan istället ersättningen för den expro-

prierade delen av fastigheten beräknas på så sätt att hela fastighetens marknadsvärde delas upp 

per kvadratmeter och att ersättningen för den exproprierade delen blir antal exproprierade 

kvadratmeter multiplicerat med marknadsvärde per kvadratmeter. Ett annat alternativ är att er-

sättningen beräknas på grundval av ett direkt för den avstådda delen självständigt marknads-

värde. Ett exempel på när den sistnämnda beräkningen kan göras är vid värdering av skogsmark 

som självständigt kan beräknas efter skogens värde.106 

Ersättningsregeln vid delexpropriation skulle kunna formuleras som att ersättning ska utgå 

med ett belopp som motsvarar den värdeförändring som den aktuella fastigheten genomgår till 

                                                      
102 Se a a, s 430 f. 
103 Se a a, s 433. 
104 Med restfastighet avses den del av fastigheten som ägaren efter en delexpropriation har kvar i sin ägo. 
105 Se Hager, Richard, Värderingsrätt, s 433. 
106 Se a a, s 436. 



   

 

42

följd av intrånget, och att denna ersättning som lägst ska bestämmas till ett pris per kvadratmeter 

i förhållande till den orörda fastighetens värde, för den avstådda delen och inte heller lägre än 

ett för den avstådda delen förevarande självständigt marknadsvärde.107 

7. LKABs hantering av ersättning för markåtkomst i Svappavaara 

Detta avsnitt syftar till att ge en praktisk jämförelse av hur LKAB i Svappavaara valde att for-

mulera sina  erbjudanden för att nå frivilliga överenskommelser om markåtkomst med de be-

rörda fastighetsägarna. LKAB valde som grundmodell att tillämpa  influensregeln och ersätt-

ning av marknadsvärde med ett tjugofemprocentigt tillägg. Till detta erbjöds även ett s.k.  

Kirunatillägg om ytterligare 160 procent med anledning av att det lokala marknadsvärdet inte 

fungerade i den aktuella situationen. Till detta använde bolaget behovsstyrt ytterligare erbju-

danden för att individuellt finna acceptabla lösningar för samtliga fastighetsägare.108 Jämfö-

relsen syftar till att se hur ersättningarna i Svappavaara förhåller sig till de expropriationsrätts-

liga ersättningsreglerna vid tvångsvisa markförvärv för att svara på om ersättningen vid de fri-

villiga överenskommelserna kan anses mer förmånliga för de berörda fastighetsägarna än vad 

som vore fallet om markåtkomsten skulle ske tvångsvist.  

 

7.1 Allmänt om gruvföretaget LKAB och dess planer för expansion i Svappavaara 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av föräd-

lade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter 

till andra industribranscher. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. 

Andra viktiga marknader är Mellanöstern, Nordafrika och Asien. Försäljningen av industrimi-

neraler sker främst i Europa och till växande marknader i Asien och USA.109 LKAB bryter och 

förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i bo-

lagets affärsidé och deras ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och 

ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 

och har cirka 4 500 anställda i 14 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtrans-

porter, bergtjänster och fastighetsbolag. LKAB:s verksamhet är att, med utgångspunkt från 

Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och 

                                                      
107 Se a a, s 436 f. 
108 Enligt uppgift från Mikael Westerlund, LKAB Avd. Samhällsomvandling har efter detta arbete i Svappavaara 
och de lärdomar som erhållits i samband med detta arbete, LKAB nu tagit fram och infört generella ersättnings-
regler för frivilliga överenskommelser. 
109 Se LKABs hemsida, http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/ 
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tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna.110 Största delen av LKAB:s 

leveranser till stålindustrin består av järnmalmspellets med 66 procent järnhalt. Drygt 80 pro-

cent av LKAB:s produktion består av järnmalmspellets, den resterande produktionen består 

framförallt av sinterfines. Fines är en finmald järnmalmssand som först måste klumpas ihop 

(sintras) till större stycken innan den används i stålverken. Ovanligt hög järnhalt i malmen gör 

att sinterfines från LKAB i Malmberget anses som den bästa i världen.111  

LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag. Bolaget är sedan 1976 ett helstatligt bolag. 

Ovanför polcirkeln i svenska Lappland bryter LKAB några av världens rikaste järnmalmsfyn-

digheter, huvudsakligen magnetit. Idag är LKAB en högteknologisk mineralkoncern med stor-

skalig verksamhet på en global, konkurrensutsatt marknad. I ton järnmalm räknat är LKAB en 

liten leverantör, men bolaget är en av världens ledande aktörer på förädling och världens näst 

största producent av järnmalmspellets.112 

Expansion och utveckling av nya järnmalmsfyndigheter är viktigt för att befästa LKAB:s 

ställning som världens kvalitetsledande leverantör av pellets. Eftersom järnmalmsmarknaden 

växer måste LKAB växa med kunden. Nyckeln till LKABs expansion är tre nya gruvor i 

Svappavaara. Dagbrottsgruvorna heter Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi.  I Svappa-

vaara finns malmförädling genom anrikningsverk och pelletstillverkning. När det kommer till 

gruvbrytning är Svappavaara nygammal på området. Dagbrottet i Leveäniemi som tidigare 

varit i drift och lagts i malpåse samt Mertainen där provbrytning tidigare skett kan i och med 

LKAB:s expansion återöppnas. Svappavaara har kapaciteten att bli LKAB:s näst största gru-

vort med en maximal brytning av 14 - 20 miljoner ton per år när samtliga tre gruvor är i drift. 

Gruvorna tillför därmed LKAB en betydande malmreserv.113 

 

7.2 Exempelfallet Svappavaara 

Svappavaara är en tätort i Kiruna kommun, Norrbottens län. Orten är belägen vid Europaväg 

E10 och är belägen ca 4 mil sydost om centralorten Kiruna. I Svappavaara bor drygt 400 per-

soner. Malmfyndigheter hittades i Svappavaara redan på 1600-talet och gruvindustrin kan sägas 

ha färgat samhället sedan dess.114 Svappavaara kan således sägas vara mer eller mindre bero-

ende av gruvdriften. Gällande bostadsmarknaden på orten kan sägas att den är nästintill obe-

fintlig, med inga eller väldigt få lediga lägenheter och villor ute till försäljning.  

                                                      
110 Se LKABs hemsida, http://www.lkab.com/sv/om-oss/Korta-fakta/ 
111 Se LKABs hemsida, http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Produkter/ 
112 Se LKABs hemsida, http://www.lkab.com/sv/om-oss/Historia/ 
113 Se LKABs hemsida, http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Verksamhetsorter/Svappavaara/ 
114 Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Svappavaara 
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Med anledning av LKABs expansion i Svappavaara har det krävts att bolaget ordnar mark-

åtkomst till det område där den utökade gruvverksamheten ska bedrivas. Området är skilt från 

de mera centrala delarna av Svappavaara genom europaväg E10. Det område för vilket LKAB 

behöver markåtkomst är väl avgränsat och kallas fortsättningsvis markanvisningsområdet. 

Detta område innefattar såväl permanentbostadsfastigheter som fritidshusfastigheter, fastig-

heter med pågående verksamhet, fastigheter med obebodda s.k. ödehus, skogsfastigheter och 

samfälligheter. Markanvisningsområdet berör såväl hela fastigheter som delar av fastigheter 

och utgör ca ett 70 tal fastigheter som berör ca 130 fastighetsägare. Vissa fastighetsägare blir 

berörda flera gånger i och med att de äger fler än en fastighet som berörs inom markanvisnings-

området.115  

LKAB har i Svappavaara ordnat markåtkomst genom att träffa frivilliga överenskommel-

ser om markförvärv och ersättning, genom frivilliga förhandlingar, direkt med de berörda fas-

tighetsägarna. LKAB har under 2015 slutfört förvärven av samtliga privata fastigheter i  

Svappavaara, vilket varit en mycket viktig milstolpe för bolaget. Lantmäteriförrättningar är 

även sökta för att överföra de förvärvade fastigheterna till en befintlig, av LKAB ägd fastig-

het.116  

I denna uppsats kommer fokus läggas på att titta på ersättningen för permanentbostadsfas-

tigheter, som utgör hel fastighet.  

 

7.3 LKABs värderingsmodell för ersättningar vid frivilliga överenskommelser i  

Svappavaara 

Samtliga i detta delavsnitts angivna uppgifter kring LKABs värderingsmodell i Svappavaara 

har erhållits av Mikael Westerlund, Avdelningschef för Beställarorganisation Samhällsom-

vandling, LKAB.  

För att få fram ett korrekt marknadsvärde för de aktuella fastigheterna har LKAB låtit en 

utomstående opartisk värderare genomföra en inventering av samtliga bostadshus, fritidshus 

samt all skog och mark inom markanvisningsområdet. Med inventeringen som grund har sedan 

en bedömning gjorts av varje fastighets marknadsvärde, dvs den ersättning respektive fastig-

hetsägare sannolikt skulle få för sin fastighet om den såldes på en fri och öppen marknad. Vär-

deringen har utförts i enlighet med de bestämmelser i minerallagen som tillämpas vid en mar-

kanvisningsförrättning. Vid värderingen har hänsyn även tagits till minerallagens hänvisning 

                                                      
115 Enligt uppgift från Mikael Westerlund, LKAB Avd. Samhällsomvandling 
116 Enligt uppgift från Mikael Westerlund, LKAB Avd. Samhällsomvandling 
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till att ersättningsreglerna i expropriationslagen ska tillämpas. Grunden för att bestämma ersätt-

ning är enligt expropriationslagen fastighetens marknadsvärde. Med hänsyn till att det här är 

fråga om bostadsfastigheter har ortsprismetoden tillämpats vid bedömningen av fastigheternas 

marknadsvärde. En sammanställning har således gjorts av uppgifter från genomförda försälj-

ningar av likvärdiga fastigheter på orten och dessa uppgifter har sedan använts som utgångs-

punkt för att värdera de aktuella fastigheterna. En värdering har skett specifikt för varje bo-

stadsfastighet där hänsyn tagits till bl.a. fastighetens storlek och läge samt till byggnadernas 

ålder och skick. Vidare har den s.k. influensregeln beaktats vid värderingen. Vilket innebär att 

det vid värderingen har bortsetts från gruvbrytningens inverkan på fastighetens värde. De aktu-

ella fastigheterna har således bedömts i nivå med övriga fastigheter i Svappavaara som inte 

påverkas av gruvbrytning.  

Den rådande bostadsmarknaden i Svappavaara som innebär att det säljs väldigt få bostads-

fastigheter har setts som en särskild omständighet som innebär att det för de berörda fastighets-

ägarna kan bli mycket svårt att i praktiken köpa en annan likvärdig bostadsfastighet i  

Svappavaara. Med anledning av detta har LKAB tagit fram en marknadsvärdeanalys över skill-

nader mellan fastighetspriserna i Svappavaara och Kiruna centralort. Av analysen har det fram-

gått att likvärdiga fastigheter är betydligt dyrare i Kiruna centralort än i Svappavaara, vilket 

innebär att den ersättning respektive fastighetsägare, enligt en beräkning av marknadsvärdet, 

skulle erhålla inte är tillräckligt hög för att räcka till köp av en motsvarande bostadsfastighet i 

Kiruna centralort. Skillnaden i pris mellan orterna har tagits fram som en procentsats, ett s.k. 

”Kirunatillägg”. Bedömningen är att marknadspriserna generellt är 160 procent högre i Kiruna 

centralort än i Svappavaara. LKAB har därför för permanentbostadsfastigheterna erbjudit en 

ersättning som motsvarar marknadsnivån i Kiruna centralort. LKAB har därmed erbjudit ägarna 

till permanentbostadsfastigheterna ett ”Kirunatillägg” om 160 procent av det marknadsvärde 

som respektive fastighet värderats till. Detta tillägg är tänkt att kunna skapa möjlighet för de 

berörda fastighetsägarna att köpa en likvärdig bostadsfastighet i tätorten Kiruna, då bostads-

marknaden i Svappavaara inte kunnat erbjuda några likvärdiga och tillgängliga bostadsfastig-

heter.  I LKABs ersättning ingår även ett expropriationstillägg om 25 procent av det marknads-

värde som fastigheten värderats till. Expropriationstillägget har sin grund i ett tillägg om 25 

procent som enligt lag gäller när någon förvärvar fastigheter genom tvång.  

Enligt ortsprismetoden beräknas marknadsvärdet som det mest sannolika priset på mark-

naden. Det innebär att investeringar som en fastighetsägare gjort i sin bostad inte alltid höjer 

marknadsvärdet med ett belopp som motsvarar investeringen. Med anledning av att LKABs 
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beslut att utöka gruvverksamheten i Svappavaara fattades relativt nära nära inpå det blev aktu-

ellt att förvärva fastigheterna, har LKAB beslutat ersätta fastighetsägarna för de verifierade 

investeringar och åtgärder som fastighetsägaren gjort på sin fastighet under de senaste fem åren. 

Denna ersättning har utgått med olika procentsats av investeringskostnaden beroende på under 

vilket år förbättringsåtgärden utförts och avses kompensera för kostnader som fastighetsägaren 

haft för investeringar men som kan bedömas inte fullt ut slå igenom i ett högre marknadsvärde.  

LKAB lämnar även ersättning för sådana kostnader som utgör s.k. annan ersättning i ex-

propriationslagens mening. Detta kan bl.a. innefatta ersättning för flyttkostnader, stämpelskat-

tekostnader vid eventuellt förvärv av ny fastighet, kostnad för förtida inlösen av lån, kostnader 

för flytt av telefonabonnemang och andra verifierade kostnader som direkt kan hänföras till 

LKABs förvärv av fastigheten.  

 

Sammanfattningsvis har den ersättning LKAB erbjudit de berörda ägarna av permanentbostads-

fastigheter i Svappavaara bestått av följande poster:  

• För tiden aktuellt marknadsvärde 

• Expropriationsersättning om 25 % av fastighetens marknadsvärde 

• Ett ”Kirunatillägg” om 160 % av fastighetens marknadsvärde 

• Ersättning för del av verifierade kostnader som avser åtgärder eller investeringar som 

fastighetsägaren har vidtagit på sin fastighet under de senaste fem åren 

• Annan ersättning för bl.a. flyttkostnader samt eventuella andra kostnader som fastig-

hetsägaren kan verifiera och som är direkt orsakade av LKABs förvärv av fastigheten 

 

LKABs erbjudande har således inneburit att LKAB köper fastigheterna och betalar ut en ersätt-

ning och att fastighetsägarna sedan får ordna ersättningsboende på egen hand. Samtliga fastig-

heter som LKAB förvärvat avses att genom fastighetsreglering i lantmäteriförrättning överföras 

till en sammanhållen stor fastighet för gruvändamål. LKAB har således inte sökt lagfart på de 

enskilda förvärven. Med anledning av att fastigheterna ska överlåtas ograverade till LKAB har 

LKAB varit behjälplig med att döda eventuella förkomna och befintliga pantbrev i fastigheten 

samt även stått kostnaden för detta. 

Utöver ovanstående ersättning har LKAB individuellt och behovsstyrt erbjudit en del ex-

tra åtgärder och möjligheter som skulle kunna anses utgöra en del i ersättningen. Detta är så-

dant som en fastighetsägare inte skulle få del av om markåtkomsten skedde tvångsvist. Ett ex-

empel på detta är att LKAB till de fastighetsägare som valt att bygga nytt i Svappavaara har 
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erbjudit en byggklar bostadstomt117 för att premiera de fastighetsägare som valt att stanna 

kvar på orten. 

LKAB har vidare erbjudit fastighetsägarna en möjlighet att ta med egendom, såsom tex 

förrådsbyggnader, lekstugor, vitvaror och annan inredning, från fastigheten. Denna möjlighet 

har erbjudits med anledning av att LKAB i slutändan ska riva samtliga byggnader som förvär-

vats genom fastighetsköpen. Fastighetsägarna har här således en möjlighet att, trots att de redan 

erhållit ersättning för samtliga byggnader, kunna ta med sig dessa alternativt sälja dessa. Vilket 

skapar möjlighet till en extra indirekt kompensation för fastighetsägaren.  

 

7.4 Jämförelse hur ersättningarna i Svappavaara förhåller sig till de expropriationsrätts-

liga ersättningsprinciperna 

Av den sammanställning som ovan gjorts av LKABs värderingsmodell i Svappavaara, fram-

kommer att LKAB tagit hänsyn till samtliga av expropriationslagens ersättningsregler. LKAB 

har dessutom därutöver gjort mer än vad expropriationslagen kräver. Värderingsmodellen med 

”Kirunatillägget” får dessutom anses väldigt generös och frågan är om en fastighetsägare hade 

fått samma marknadsvärdeberäkning om markåtkomsten hade skett tvångsvist.  

LKAB har vidare beaktat influensregeln och bortsett från gruvverksamhetens inverkan på 

fastigheternas marknadsvärde. Fastigheterna har därmed erhållit ett högre marknadsvärde än 

vad som troligtvis hade varit fallet om dessa såldes på en fri och öppen marknad där gruvverk-

samheten faktiskt påverkar fastigheternas värde. Trots beaktandet av influensregeln har LKAB 

ändå gjort ett tjugofemprocentigt påslag på marknadsvärdet, vilket enligt  

4 kap. 2 § 4 st. ExL inte ska göras i de fall influensregeln beaktats. Även detta får således ses 

som ett av LKAB generöst tillägg som går utöver de i expropriationslagen fastlagda ersättnings-

principerna.  

Erbjudandet om en tomt till de som stannar kvar i Svappavaara är även detta en sådan extra 

ersättning som fastighetsägarna inte skulle erhållit vid ett tvångsvist markförvärv. En ersätt-

ningstomt kan inte heller sägas utgöra en sådan annan ersättning som lagen åsyftar utan detta 

får ses som ett av LKAB extra tillägg som även detta går utöver de krav expropriationslagen 

ställer vid tvångsvisa markförvärv. 

Sammanfattningsvis kan, utan att säkert veta vad ersättningen hade blivit vid ett tvångsvist för-

farande, sägas att ersättningarna vid de frivilliga överenskommelserna i exempelfallet  

                                                      
117 Med byggklar bostadstomt avses här en avstyckad tomt för bostadsändamål inklusive anslutning till kommu-
nalt vatten och avlopp. 
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Svappavaara måste anses mycket förmånliga i förhållande till expropriationslagens ersättnings-

principer.  

8. Avslutande argumentation och slutsatser 

I detta avsnitt ska föras ett avslutande resonemang kring det som framkommit gällande befint-

liga expropriationsrättsliga ersättningsregler och hur ersättningar vid frivilliga överenskommel-

ser i Svappavaara visat sig förhålla sig till dessa, för att besvara uppsatsens inledande fråge-

ställningar. Frågan om varför en fastighetsägare ofta hellre träffar en frivillig överenskommelse 

om markåtkomst än att väntar på den ersättning som beslutas av Bergmästaren ska besvaras 

genom att beskriva vilka fördelar som kan uppstå i samband med träffande av frivilliga över-

enskommelser för markåtkomst jämfört med vad som är fallet om ersättningarna grundar sig på 

en tvångsvis markåtkomst. Vidare ska ett resonemang föras kring de problem som kan uppstå 

genom en strikt tillämpning av en ersättningsregel som grundar sig på ett marknadsvärde, för 

att besvara frågan om en fastighetsägare därmed kan anses erhålla samma förmögenhetsrätts-

liga ställning efter expropriationen som om denna inte hade kommit till stånd, med särskild 

hänsyn tagen till den rådande bostadsmarknaden på den aktuella orten. Avslutningsvis ska en 

diskussion föras om de gällande expropriationsrättsliga ersättningsreglerna blivit otillräckliga i 

den meningen att en ersättning som baseras på ett marknadsvärde inte räcker till för att förvärva 

en likvärdig bostadsfastighet på orter som saknar en fungerande bostadsmarknad.  

 

8.1 Fördelar med frivilliga överenskommelser om markåtkomst 

Ett gruvföretag har enligt lagstiftningen rätt att, under vissa förhållanden, genom ett tvångsvist 

förfarande tillgodogöra sig markåtkomst för gruvverksamhet. Vid ett tvångsvist förfarande er-

håller gruvföretaget en rätt, s.k. gruvrätt, till ett specifikt markområde. Gruvrätten utgör en rät-

tighet att bearbeta mineralfyndigheter inom annans fastighet. Gruvverksamhet anses således 

vara ett sådant angeläget allmänt intresse som åsidosätter den enskilde fastighetsägarens rätt till 

fastigheten. Vid gruvrätt sker ingen fastighetsöverlåtelse, utom i de särskilda fall då inlösen av 

fastighet blir aktuell, vilket innebär att när bearbetningskoncessionen upphör ska rättigheterna 

att nyttja marken återgå till fastighetsägaren. Vid ett tvångsvist förfarande beslutar myndigheten 

Bergsstaten om tillstånd, markanvisning och nivån på de ersättningar som ska erläggas av gruv-

företaget för denna markåtkomst. Gruvföretaget blir i en tvångssituation således tvingad att 

betala en ersättning som grundar sig på expropriationslagens ersättningsregler, men ersättnings-

beloppet beslutas av Bergmästaren. Detta skulle för ett gruvföretag innebära att markåtkomst 

för bearbetning av mineralfyndigheter skulle kunna erhållas genom att erlägga en ersättning 
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motsvarande marknadsvärde, expropriationsersättning och ersättning för annan skada. Som 

ovan framkommit av exempelfallet Svappavaara, resulterar dock ersättningarna vid frivilliga 

överenskommelser att hamna högre än om ersättningen skulle bestämts av Bergmästaren.  

Här kan då frågan ställas om varför ett gruvföretag ändå strävar efter att så långt som möj-

ligt istället träffa frivilliga överenskommelser med de berörda fastighetsägarna. För ett gruvfö-

retag finns det mycket att vinna på att träffa frivilliga överenskommelser för markåtkomst. En 

frivillig överenskommelse kan sägas skapa goodwill för gruvföretaget. Detta kan anses viktigt 

för ett gruvföretag med anledning av att de vill göra det så bra som möjligt för de fastighetsägare 

som berörs av en situation där de måste lämna sin fastighet utan egen vilja. Övriga fördelar som 

uppstår för gruvföretaget genom att träffa frivilliga överenskommelser är att gruvföretaget kö-

per fastigheterna. Detta innebär bl.a. att gruvföretaget inte behöver söka fler tillstånd för gruv-

verksamheten om denna kan tänkas fortsätta längre tid än det ursprungliga tillståndet räcker 

för. När gruvföretaget förvärvar fastigheter är det sedan ägare och har därmed framöver den 

rättighet som enligt minerallagen tillkommer ägaren av de fastigheter där mineralfyndigheter 

påträffas. Vidare innebär förfarandet med frivilliga överenskommelser att processen med att 

ordna markåtkomst kan genomföras parallellt med den formella tillståndsprocessen gällande 

bearbetningskoncession som hanteras av Bergsstaten. Detta medför att den totala tiden för att 

kunna starta upp gruvverksamheten kortas ned, vilket är en viktig faktor, ur ekonomisk syn-

punkt, för gruvföretaget.  

Med anledning av att de frivilliga överenskommelserna bygger på ett bakomliggande ”hot” 

om expropriation är det viktigt att den ersättning som erbjuds av gruvbolaget grundar sig på de 

bestämmelser om ersättning vid expropriation som återfinns i expropriationslagen. Gruvbola-

gets ersättningserbjudande bör utgöra minst den ersättning som fastighetsägaren skulle få vid 

en expropriation av fastigheten för att en fastighetsägare ska tänkas gå med på en frivillig över-

enskommelse om överlåtelse av fastigheten då en fastighetsägaren som tror att denne kan tjäna 

på att vänta på Bergmästarens ersättningsbeslut annars kommer att göra det. Fördelen för en 

fastighetsägare att träffa en frivillig överenskommelse om överlåtelse av marken kan således 

sägas vara att denne därmed torde erhålla en ersättning som minst motsvarar den ersättning 

expropriationsreglerna förordar och troligtvis med anledning av det förhandlingsutrymme som 

uppstår i och med kännedomen om expropriationslagens modell för ersättning och fastighetsä-

garens monopolsituation kunna erhålla en total ersättning som sträcker sig längre än så. Vidare 

skapar de frivilliga överenskommelserna en tidig förutsebarhet för fastighetsägaren om vad 

denne kan erhålla i ersättning och även för fastighetsägaren innebär de frivilliga förhandling-

arna att den långdragna process, som ett tvångsmässigt förvärv innebär, kan undvikas. 
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I fallet Svappavaara har samtliga fastighetsägare valt att ta den ersättning som överenskommits 

genom frivilliga överenskommelser med LKAB. Vid en jämförelse av gällande rätt och den 

praktiska utgången i Svappavaara kan man i efterhand säga att den ersättning fastighetsägarna 

erhållit i samband med de frivilliga överenskommelserna med LKAB får antas vara mer gene-

rös än vad som skulle blivit fallet vid ett tvångsvist förfarande. Vidare har de frivilliga överens-

kommelserna gett fastighetsägarna en transparens och möjlighet att i ett tidigt skede få reda på 

vad den faktiska ersättningen faktiskt resulterar i för belopp. Tilläggas bör dock att detta är en 

speciell situation då de frivilliga överenskommelserna bygger på ett underliggande hot om ex-

propriation. Man kan då säga att expropriationslagens regelverk gett LKAB spelreglerna för att 

kunna förhandla om frivilliga överenskommelser med fastighetsägarna och att därtill göra er-

sättningarna lite extra förmånliga. LKABs ersättningserbjudanden vid frivilliga överenskom-

melser i Svappavaara har försökt ta fasta på de verkliga förhållandena för att så långt som möj-

ligt få fastighetsägaren i samma ställning efter som före marköverlåtelserna. Ett gruvbolag kan 

med sina ”ekonomiska muskler” oftast komma överens om en frivillig överenskommelse om 

överlåtelse av marken, till en för fastighetsägarna oftast fördelaktig ersättning med vissa tillägg 

såsom bl.a. ersättningstomter, allt för att göra situationen så bra som möjligt för fastighetsäga-

ren.  

 

8.2 Problem med en strikt tillämpning av en ersättningsregel som grundar sig på mark-

nadsvärdet 

Oavsett om markåtkomsten sker genom tvångsvisa förvärv eller genom frivilliga överenskom-

melser, där expropriationslagen sätter spelreglerna för den ersättning som kan erhållas, kommer 

ersättningen att grunda sig på fastighetens marknadsvärde. En fastighetsägare kan i en tvångs-

situation förvänta sig en marknadsmässig ersättning som grundar sig på fastighetens marknads-

värde inklusive ett tjugofemprocentigt påslag. Även om denna ersättning kan verka generös vid 

en första anblick kan verkligheten se annorlunda ut. Ett problem som kan uppstå i samband 

med en strikt tillämning av ersättningsregeln, och en på grundval av denna regel framräknad 

ersättning uppgående till fastighetens marknadsvärde, är att ersättningen inte är tillräcklig för 

att fastighetsägaren ska kunna skaffa sig en likvärdig ersättningsfastighet. Jämför här fallet i 

Svappavaara där detta problem uppstått. I praktiken kan denna ersättningsbestämmelse således 

innebära problem, särskilt i de situationer då det inte finns några likvärdiga bostadsfastigheter 

att tillgå på orten samt då det oftast är mer kostsamt att bygga nytt än vad det skulle kosta att 

köpa en ny likvärdig bostad om marknaden erbjöd sådana. Vidare kan problem uppstå, för den 

fastighetsägare som trots allt är villig att bekosta en nybyggnation, om det föreligger brist på 
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lediga tomter då det tar lång tid för kommunen att ta fram nya tomter med anledning av den 

ofta utdragna detaljplaneprocessen.  

I Svappavaara kan problemet med att en ersättning som baseras på ett marknadsvärde blir 

otillräcklig, i den meningen att ersättningen inte räcker till att anskaffa en ny likvärdig fastighet,  

anses föreligga, dels med anledning av att ett marknadsvärde av befintliga fastigheter hamnar 

lågt, dels på grund av att det endast finns ett fåtal likvärdiga fastigheter till salu på orten och då 

den ökade efterfrågan på bostäder som är resultat av dels att folk måste flytta från sina fastig-

heter som blir tvångsinlösta, dels på grund av att en utökad gruvdrift medför fler arbetstillfällen 

och en ökad efterfrågan på bostäder, driver upp priserna på de enstaka bostadsfastigheter som 

bjuds ut på marknaden. Bristen på ersättningsfastigheter på den aktuella orten skulle således 

kunna leda till att fastighetsägaren måste söka sig till en annan ort där fastigheter finns till salu, 

ex till tätorten Kiruna, där marknadspriserna för fastigheter dock ligger betydligt högre än i 

Svappavaara.  

I fallet Svappavaara skulle det alltså kunna ifrågasättas om en strikt tillämpning av ersätt-

ningsregeln i expropriationslagen, och en enligt denna framräknad ersättning uppgående till 

fastighetens marknadsvärde, ger den drabbade fastighetsägaren en ersättning uppgående till 

minst det belopp som sätter denne i en oförändrad ekonomisk ställning. Det går inte heller att 

enbart av det använda värdebegreppet, dvs marknadsvärdet, dra någon säker slutsats om stor-

leken på den ersättning som ska utgå. Tillämpningen av expropriationslagens ersättningsregler 

kan vidare anses svag med anledning av att de flesta fall av markåtkomst sker genom frivilliga 

överenskommelser och att Bergmästaren därmed  i princip aldrig, eller i vart fall i väldigt få 

fall, prövat ersättningsfrågan och detta medför att det saknas förutsebarhet om vad en tvångsvis 

ersättning faktiskt skulle innebära för en fastighetsägare. Huruvida Bergmästaren skulle be-

räkna marknadsvärdet på samma sätt som LKAB gjort i Svappavaara, med tillägg för att kunna 

komma upp i marknadsnivåer för Kiruna tätort där det faktiskt finns bostadsfastigheter att köpa, 

är oklar. Frågan uppkommer här om expropriationslagens ersättningsregler, med ett marknads-

värde som grund för ersättningen, kan sägas ha blivit otillräckligt i situationer som den i  

Svappavaara, där det inte finns en fungerande bostadsmarknad. Om ersättningarna i Svappa-

vaara hade grundat sig på en tvångsmässig lösning skulle det föreligga en stor risk att det tju-

gofemprocentiga påslaget skulle vara en förutsättning för att en fastighetsägare överhuvudtaget 

skulle ha chansen att kunna skaffa sig en ersättningsbostad på orten. Här kan jämföras fallet 

med om samma situation hade rådit i en storstad med en fungerande bostadsmarknad. I dessa 

fall skulle en ersättning motsvarande ett marknadsvärde innebära att ersättningen är tillräcklig 
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för att fastighetsägaren ska kunna skaffa en likvärdig ersättningsfastighet utan att behöva lägga 

till ytterligare pengar.  

Huruvida ersättningsprinciperna i expropriationslagen, i en situation liknande den i Svap-

pavaara där det saknas möjlighet att förvärva en ny bostadsfastighet för den ersättningen som 

marknadsvärdet utgör, därmed kan sägas bidra till att fastighetsägaren erhåller samma förmö-

genhetsrättsliga ställning efter expropriationen som om denna inte hade kommit till stånd kan 

diskuteras. Detta beror främst på vad som menas med förmögenhetsrättslig ställning. Om det 

med detta begrepp menas endast den ekonomiska delen förekommer ändock det faktum att en 

fastighetsägare som berövas sin bostadsfastighet måste kunna skaffa sig en ny bostad. Vidare 

uppkommer frågan om en fastighetsägare i och med denna problematik känner sig tvingad att 

istället ingå en frivillig överenskommelse med gruvföretaget.  

 

8.3 Otillräckligheten i expropriationslagen – en anledning till översyn av regelverket 

Avslutningsvis kan sägas att expropriationslagens ersättningsregler är klara kring vad som ska 

gälla vid ersättningens bestämmande i en tvångssituation. De osäkerheter som förekommer 

kring beräkningen av ett marknadsvärde får antas täckas genom det tjugofemprocentiga påsla-

get på marknadsvärdet. Däremot kan det vara läge för lagstiftaren att se över problematiken 

med att ersättningsreglerna faktiskt inte ”håller fullt ut” i situationer som den i Svappavaara, 

dvs när en tvångssituation föreligger inom en mindre ort som saknar en fungerande bostads-

marknad. Vidare kan sägas att genom att precisera att det är marknadsvärdet som ska ersättas 

kommer man åt den verkliga förlusten, ur ekonomiska termer sett. För en fastighetsägare som 

endast för egen skull tex bor och lever på fastigheten kan dock marknadsvärdeprincipen inne-

bära att ersättningen blir så låg, p.g.a. fastighetens skick osv, att ersättningen inte täcker inköp 

av en ny bostadsfastighet. Det går inte heller att förutsätta att alla fastighetsägare som blir be-

rörda av en expropriation själva har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att lägga till 

ytterligare pengar, utöver den erhållna ersättningen, för att kunna skaffa en ersättningsfastighet. 

Detta problem kan tänkas gälla för mindre orter där det inte finns någon rådande bostadsmark-

nad och där bostadsfastigheterna generellt sett är av äldre och därmed lägre standard. 

Enligt rådande expropriationslagstiftning ska inte en fastighetsägare hamna i en bättre si-

tuation efter expropriationen än före. Det är således inte rimligt att för ett gammalt bostadshus 

med lågt marknadsvärde ersätta fastighetsägaren med ett helt nytt hus då fastighetsägaren i ett 

sådant fall får en betydligt högre ställning efter expropriationen. I ett sådant fall när det inte 

finns en likvärdig ersättningsbostad att tillgå och det måste till ett nybygge för att ägaren ska 
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ha någonstans att bo, är det således rimligt att fastighetsägaren själv får betala mellanskillna-

den mellan värdet av den gamla bostadsfastigheten och värdet som därutöver ligger i den nya 

bostadsfastigheten.  

Med anledning av att lagstiftningen inte tar hänsyn till de verkliga förhållandena i det en-

skilda fallet bör det här kanske komma till en översyn av lagstiftningen och en eventuell ändring 

som innebär att man inte kopplar ersättningen till just marknadsvärdet utan snarare till att ersätta 

den skada eller förlust som i det enskilda fallet har uppstått och att man då i varje enskilt fall 

får göra en bedömning hur och med vilken metod en sådan ersättning ska beräknas. Om en 

sådan lagändring skulle komma till stånd skulle det därmed vara upp till den myndighet som 

fattar beslut om ersättningen att bestämma ersättning i varje enskilt fall. Att på detta sätt för-

ändra lagstiftningen skulle dock kunna medföra ytterligare osäkerhetsmoment för den drabbade 

fastighetsägaren då ett sådant system skulle riskera att sakna transparens för vad en ersättning 

skulle kunna resultera i, å andra sidan skulle en sådan lagstiftning skapa incitament för att det 

även vid en frivillig överenskommelse måste erläggas en ersättning som svarar mot den faktiska 

förlusten, tex att någon förlorar sin bostad.  

Slutligen kan konstateras att de ersättningar som genom de frivilliga överenskommelserna 

om försäljning utgått till fastighetsägarna i Svappavaara är att anse som rimliga utifrån gällande 

ersättningsregler i expropriationslagen. Uppfattningen är även att de väl uppfyller kravet på en 

rättvis och lika behandling av de berörda fastighetsägarna. Ersättningarna vid de frivilliga över-

enskommelserna i Svappavaara har kommit så nära den verkliga förlusten som möjligt, i och 

med att LKAB har beräknat ett marknadsvärde efter de marknadsmässiga förutsättningar som 

föreligger på den ort (Kiruna) där det faktiskt finns lediga bostadsfastigheter att förvärva. Pro-

blemet ligger här snarare i de fall där en tvångssituation skulle uppstå och en därmed strikt 

tolkning av marknadsvärdet, då detta skulle ersätta fastighetsägarens ekonomiska förlust men 

inte den verkliga förlusten som här skulle innebära den befintliga bostaden, då faktum är att 

den fastighetsägare som genom expropriation förlorar sin bostad måste kunna ordna en ny bo-

stad. Vad framtiden har att utvisa gällande lagstiftningen i den typ av expropriationsfall där 

möjligheten att ordna en likvärdig bostadsfastighet saknas p.g.a. rådande bostadsmarknad, åter-

står att se.  
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