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1 Inledning 
 
Den 23 september 1982 fälldes Sverige för första gången i Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna [cit. Europadomstolen]. Det var första gången som ett nordiskt land 

fälldes för att ha kränkt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna [cit. Europakonventionen]. Vidare var det också första 

gången som en stat över huvud taget fälldes för att ha kränkt Europakonventionens skydd för 

äganderätten.1 

Envars äganderätt fanns nedskriven i lag redan i antikens Rom under 450-talet f.Kr.2 

Således har idén om egendom och ägande existerat i åtminstone över två tusen år, sannolikt 

ännu längre. I Sverige lagstadgades äganderätten för första gången runt år 1350 genom 

Magnus Erikssons allmänna landslag. Därmed kan konstateras att äganderätt är en gammal 

idé, såväl i Sverige som i resten av Europa. Sammanfattat kan sägas att ägande innebär 

användarfrihet (rätt att råda över egendom), avtalsfrihet (rätt att överlåta egendom) och rätt till 

säkerhet (konsekvenser vid intrång i äganderätten).3 

Idag är rätten till egendom (äganderätten) lagstadgad i Sverige genom regerings-

formen [cit. RF] och Europakonventionen. I dessa stadganden förklaras dock att äganderätten 

kan inskränkas om det är till det allmännas bästa.4 I förarbetena till RF förklaras att begreppet 

”angelägna allmänna intressen”, som kommer till uttryck i 2 kap. 15 § RF, inte är möjligt att 

beskriva i detalj. Det anges att vad som utgör ett angeläget allmänt intresse måste avgöras från 

fall till fall i en politisk diskussion, i enlighet med vad som kan accepteras i ett demokratiskt 

samhälle.5 

Föreliggande uppsats utreder hur denna värdering av olika fall görs. Genom att 

undersöka expropriationslagen (1972:719) [cit. ExL] och dess förarbeten samt regeringens 

beslut i expropriationsärenden avser uppsatsen närmare förklara vad begreppet angelägna 

allmänna intressen innebär i praktisk rättstillämpning.6 

 

                                                
1 Sundberg, 1985, s. 227. Se Europadomstolens dom i Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 23 september 

1982, passim. 
2 Den äldsta romerska rätten finns återskapad genom den så kallade Tolv tavlors lag, i vilken tavla VI 

behandlade ägande och innehav. Se Tamm, 1996, s. 19 och kapitel 3. 
3 Berggren & Karlson, 2005, s. 21. Se vidare under avsnitt 2.2 Äganderätt nedan. 
4 I 2 kap. 15 § RF stadgas att ”när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen” kan inskränkningar i 

äganderätten tillåtas. I artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen stadgas att ”Ingen må 
berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse […]” (undertecknads kursivering). 

5 Prop. 1993/94:117, s. 16 och 48. 
6 Jfr Ekbäck, 2008, s. 690. 
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1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att utreda vad begreppet ”angelägna 

allmänna intressen” innebär som det kommer till uttryck i 2 kap. 15 § 1 st. RF. Lagstiftaren 

har förklarat att den närmare innebörden av begreppet inte är möjligt att beskriva i detalj.7 

Vidare har förklarats att det intresse som det allmänna vill främja, exempelvis genom att 

bevilja expropriation, ofrånkomligen definierar vad som utgör ett angeläget allmänt intresse i 

det enskilda fallet.8 Genom att redogöra för regeringsbeslut i expropriationsärenden under 

perioden 1997–2017 syftar uppsatsen till att visa vad som anses utgöra angelägna allmänna 

intressen vid praktisk tillämpning av ExL. Genom att analysera regeringens beslut i 

expropriationsärenden, ExL och dess förarbeten, avser uppsatsen ge begreppet angelägna 

allmänna intressen en tydligare definition.9 Inom ramen för undersökningen kommer också 

översiktligt att analyseras huruvida tillämpningen av ExL kan sägas överensstämma med 

egendomsskyddet i RF. 

 
1.2 Metod och material 
För att uppnå syftet med föreliggande uppsats kommer rättsvetenskaplig metod att tillämpas. 

Denna metod inbegriper den traditionella juridiska metoden, vari rättskälleläran tillämpas; 

lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Rättsvetenskaplig metod är dock vidare än juridisk 

metod och strikt rättskällelära, på så sätt att den kan innefatta flera tillvägagångssätt för att 

förklara rätten. I stort sett alla metoder som kan öka förståelsen för rätten kan sägas vara 

rättsvetenskapliga, så länge ett juridiskt perspektiv tillämpas.10 

Det material som ligger till grund för föreliggande studie är myndighetspraxis i form 

av regeringsbeslut. De regeringsbeslut som ligger till grund för uppsatsen avser ärenden i 

vilka regeringen har beviljat eller avslagit expropriationstillstånd åren 1997–2017. Under 

denna period fattade regeringen beslut i 36 expropriationsärenden. Med anledning av att 

materialet som ligger till grund för studien omfattar ett stort antal beviljade eller avslagna 

expropriationstillstånd under nämnda period, är uppsatsen i någon mån kvantitativ. Det finns 

alltså ett värde i att göra en något så när heltäckande sammanställning av regeringens praxis i 

beslut om expropriationstillstånd. Uppsatsen är dock främst kvalitativ på så sätt att 

regeringens bedömning och skälen för regeringens beslut, analyseras i varje enskilt ärende. 

                                                
7 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
8 Se SOU 2013:59, s. 47. 
9 Se exempelvis Ekbäck, 2008, s. 690: ”Förarbetsuttalanden sprider visst ljus över vad [begreppet ’angelägna 

allmänna intressen’] innebär, men får ändå anses vara något oklara för att kunna tillämpas i ett konkret fall.” 
10 Sandgren, 2007, s. 39. 
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De enskilda beslutens betydelse för att uppfylla uppsatsens övergripande syfte, att utreda vad 

begreppet angelägna allmänna intressen innebär, varierar dock. Detta innebär att vissa beslut 

analyseras mer ingående än andra och tillmäts större betydelse för förståelsen av begreppet. 

Det som analyseras i varje enskilt regeringsbeslut är dels regeringens faktiska beslut om 

beviljande eller avslag till expropriationstillstånd, dels de argument som förs fram för 

beslutet. Med detta menas att studien undersöker hur regeringen i praktiken tolkar 

bestämmelserna i 2 kap. ExL. 

Anledningen till att regeringsbeslut används som material för föreliggande studie är att 

det är regeringen som beslutar om tillstånd till expropriation, samt att sådana beslut är 

slutliga.11 De slutsatser som kan dras utifrån regeringens bedömning i de 36 ärendena visar 

inte med definitiv säkerhet hur regeringen kommer att besluta i framtida expropriations-

ärenden. Regeringsbeslut är inte prejudicerande och såldes är ett tidigare beslut inte 

avgörande för bedömningen i ett senare ärende. Värt att nämna är också att de undersökta 

besluten har fattats av flera olika regeringar över en tjugoårsperiod. Likväl kan tendenser 

fastställas utifrån materialet, vilka i någon mån förklarar vad regeringen ansett (och sannolikt 

kommer att anse i framtida ärenden) vara angelägna allmänna intressen. 

Regeringsbeslut finns inte lättåtkomligt i exempelvis en rättsdatabas tillgänglig genom 

Internet. Besluten från 1997 och framåt förvaras främst i Regeringskansliet arkiv, till vilket 

diariet är den främsta sökingången. I diariet finns uppgifter om diarienummer, handläggande 

departement, ingivare, skrivelsedatum, ärendemening, m.m. Äldre handlingar förvaras i 

Riksarkivet. Detta är den främsta anledningen till att undersökningen har begränsas till åren 

1997 och framåt. Ytterligare en anledning till denna tidsmässiga begränsning är att begreppet 

angelägna allmänna intressen infördes i RF:s egendomsskyddsbestämmelse först genom 

grundlagsreformen 1994.12 Detta innebär att äldre beslut har mindre relevans för uppsatsen. 

Företeckningar över regeringens beslut i expropriationsärenden finns även i litteratur 

och förarbeten.13 Märk dock att hänvisade förteckningar i litteratur och förarbeten inte endast 

tar upp de ärenden där regeringen har avslagit eller beviljat expropriation, utan även ärenden 

som har avskrivits, delegerats till länsstyrelse, m.m. Sådana ärenden, där regeringen inte har 

gjort någon bedömning i det enskilda fallet, ingår inte som underlag för föreliggande studie. 

                                                
11 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 177. I vissa särskilda fall är det dock möjligt överklaga 

regeringsbeslut med stöd av lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. Se avsnitt 3.2 
Expropriationsprocessen nedan. 

12 Se prop. 1993/94:117, s. 3. 
13 Se Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439 och SOU 2007:29, bilaga 3. 
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Utöver regeringsbeslut har också lagar, doktrin och ett stort antal förarbeten 

undersökts. Uppsatsens syfte gör att egendomsskyddsbestämmelsen i RF och expropriations-

ändamålen i ExL är av särskild betydelse för undersökningen. Av denna anledning har RF och 

ExL, samt dessa lagars förarbeten, analyserats närmare. Eftersom uppsatsen behandlar frågor 

om grundläggande rättigheter har den en viss rättsfilosofisk vinkel. Därför har också viss 

tyngd lagts på att utreda rättighets- och ägandebegreppen, för att på så sätt ge läsaren en 

förståelse för den konflikt som kan uppstå mellan allmänintressen och enskildas rättigheter. 

 
1.2.1 Avgränsning 
En brist i det undersökta materialet är att endast själva regeringsbeslutet har analyserats. 

Övriga handlingar som tillhör ärendet har alltså inte undersökts. En mer grundlig studie med 

liknande syfte som den föreliggande hade med fördel kunnat undersöka samtliga till ärendet 

hörande handlingar. En grundligare studie hade också kunnat undersöka samtliga beslut i 

expropriationsärenden som har fattats av länsstyrelserna, på delegation av regeringen. 14 

Därtill hade en grundligare studie med fördel kunnat undersöka expropriationsliknande beslut 

som fattats med stöd av till ExL relaterad lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen 

(2010:900) [cit. PBL], fastighetsbildningslagen (1970:988) [cit. FBL], ledningsrättslagen 

(1973:1144) [cit. LL], miljöbalken [cit. MB], med flera. Även domar där förhållandet mellan 

egendomsskyddet i RF och inskränkningar av äganderätten till fast egendom behandlas, hade 

varit relevanta för en sådan utredning. En sådan studie hade med ännu större säkerhet än 

föreliggande uppsats kunnat visa vad som utifrån praktisk rättstillämpning anses utgöra 

angelägna allmänna intressen. Vidare kan tilläggas att, bortsett från en kortfattad redogörelse 

för Sporrong-Lönnroth-målet, behandlas inte praxis från Europadomstolen inom ramen för 

föreliggande undersökning. 

 
1.2.2 Kunskapsläge 
Avseende kunskapsläget kring det konstitutionella egendomsskyddet i förhållande till 

lagstiftning som tillåter tvångsvis markåtkomst, och särskilt begreppet angelägna allmänna 

intressen, hänvisas till föreliggande uppsats litteraturförteckning. För en djupare förståelse av 

begreppet äganderätt kan dock exempelvis Niclas Berggren och Nils Karlsons (red.) 

Äganderättens konsekvenser och grunder (2005) läsas. Även Göran Skogh och Jan-Erik 

Lanes Äganderätten i Sverige: En lärobok i rättsekonomi (andra upplagan, 2000) behandlar 

begreppet äganderätt. En författare som förtjänar att omnämnas särskilt är Peter Ekbäck, vars 

                                                
14 Se avsnitt 3.2 Expropriationsprocessen nedan. 
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forskning har inriktats på begrepp och modeller av ägande och olika markanknutna 

rättigheter, samt förfogande och förvaltning av markbaserade resurser. Ekbäck har författat ett 

trettiotal verk som behandlar fastighetsrättsliga frågor, med viss betoning på ägande och 

rättigheter. En av hans artiklar, publicerad i Svensk Juristtidning 2008, hänvisas till 

återkommande i föreliggande uppsats. Bertil Bengtssons Grundlagen och fastighetsrätten 

(1996) förtjänar också att omnämnas särskilt. Framställningen är den tidigaste i vilken 

konsekvenserna av 1994 års grundlagsreform analyseras i förhållande till fastighetsrätten. 

Författaren menar att reformen innebar att rättsläget är oklart, samt att egendomsskydds-

bestämmelsen i RF sannolikt borde skrivas om. En grundlig genomgång av ExL:s 

bestämmelser finns i Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson och Eije Sjödins 

Expropriationslagen: En kommentar (författare till tredje upplagan, 2010). Framställningen 

bygger till stor del på ExL:s och anknytande lagstiftnings förarbeten. Utöver nämnda verk 

finns ett flertal tidskriftsartiklar och framför allt ett stort antal uppsatser som diskuterar 

egendomsskyddet i förhållande till fastighetsrättslig lagstiftning, varför det bör anmärkas att 

litteraturlistan i föreliggande uppsats inte är uttömmande. 

Föreliggande studie har inte hittat något verk där begreppet angelägna allmänna 

intressen analyseras utifrån praktisk tillämpning av ExL. Det konstitutionella egendoms-

skyddets betydelse för ExL har diskuterats kortfattat,15 men av allt att döma inte analyserats i 

den utsträckning och med samma syfte som föreliggande undersökning. Förhoppningsvis 

bidrar uppsatsen till kunskapsläget genom att förtydliga begreppet angelägna allmänna 

intressen utifrån dess betydelse vid beslut i expropriationsärenden. 

 
2 Bakgrund 
 
2.1 Begreppet rättighet 
I det vardagliga språkbruket är det knappast svårt att förklara vad begreppet rättighet innebär; 

en rätt till något eller en frihet från något. Som exempel kan nämnas rätten till yttrandefrihet 

och frihet från kroppsstraff, vilka kommet till uttryck i 2 kap. 1 och 5 §§ RF. 

Begreppet rättighet kan dock problematiseras och har så gjorts historiskt. Med 

utgångspunkt i människans natur utkristalliserades naturrättstänkandet som den dominerande 

samhällsfilosofin omkring år 1600. Tanken på en rättsordning baserad på människans natur 

och egenart är dock mycket äldre än så. Redan i antikens Grekland talades om fysis; oskrivna 

                                                
15 Se t.ex. Bengtsson, 1996, s. 34–38; Ekbäck, 2008, s. 688 ff.; Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 46 f. 
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normer i naturen och nomos; vardagslivets villkorade rätt.16 Naturrätten som den senare kom 

att utvecklas, definierades av filosofen Bertrand Russell (1872–1970) som ”vad en människa 

är berättigad till just på grund av sin mänskliga natur”.17 Således kan naturrätt sägas vara helt 

oberoende av tid och rum och därför tillkomma alla människor i alla tider och över hela 

världen. Dessa rättigheter har ibland sagts vara fastställda av Gud genom Mose stentavlor, 

vilket således förpliktar människan att följa dessa regler som Gud (eller naturen) föreskriver. 

Andra har hävdat att naturrätten är sociala och moraliska regler som är naturliga på så sätt att 

de uppkommer i olika samhällen vid olika tidpunkter på grund av att de reglerar 

grundläggande mänsklig samvaro. 18  Europakonventionen kan sägas vara ett uttryck för 

naturrätten i och med att den vilar på idén om varje människas medfödda rättigheter.19 

Naturrätten fick kritik från de juridisk-filosofiska så kallade rättsrealisterna. Rätts-

realisterna menade att juridiska rättigheter endast existerar om de kan härledas till regler som 

utgör gällande rätt i ett visst rättssystem. I Sverige företräddes rättsrealisterna främst av den så 

kallade Uppsalaskolan, vars grundare Axel Hägerström (1868–1939) menade att satser 

antingen är sanna eller falska, i annat fall är de känsloyttringar. Han menade att ideologiska 

och naturrättsliga inslag i den dåvarande juridiken var att betrakta som tillhörande 

metafysiken och således inte vetenskapliga.20 

Kritiken mot naturrätten och idealistiska strömmingar i rättsordningen bidrog också 

till framväxten av rättspositivismen – uppfattningen att rättsvetenskapsmannens uppgift är att 

studera gällande rätt. 21  Enligt rättspositivister existerar juridiska rättigheter och juridiska 

skyldigheter om dessa finns beskrivna i gällande rätt. Det är således rättsfakta som är 

avgörande för vad som är juridiska rättigheter. Sanktionen som följer om en rättighet 

överskrids är viktig dels för att den negativt pekar ut vad som är en rättighet, och dels för att 

rättigheten kan sakna verkan om den inte är förenad med ett sanktionshot. Sanktionen har 

således med rättighetens observerbarhet och effekt att göra, snarare än dess faktiska 

existens. 22  Rättspositivismen har av vissa kritiker sagts försvaga äganderätten och att 

rättspositivismen därför är oförenlig med klassisk liberalism. Kritikerna har hävdat att 

rättspositivismen har skapat servila jurister, ett allmänt svagt rättighetsskydd och en stor, 

maktfullkomlig, interventionistisk stat. Andra har dock hävdat att denna åsikt baseras på en 

                                                
16 Tamm, 1996, s. 293 och 296. 
17 Russell, 1959, s. 113. 
18 Skogh & Lane, 2000, s. 20 f. 
19 Sundberg, 1985, s. 254; se även Skogh & Lane, 2000, s. 20–23 och Berggren & Karlson, 2005, s. 153. 
20 Källström, 1986, s. 19–31; se även Sundberg, 1985, s. 12 och 232–236. 
21 Skogh & Lane, 2000, s. 18. 
22 Skogh & Lane, 2000, s. 23. 
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missuppfattning av vad rättspositivismen innebär. Dessa menar att rättspositivismen är en 

teori om lagars och rättssystemets karaktär och därmed en teori om form, snarare än innehåll. 

Följaktligen förklarar rättspositivismen inte hur lagstiftning bör se ut, utan endast vad som 

utgör lagstiftning.23 

Vid sidan av juridiska rättigheter finns också implicita rättigheter, det vill säga 

rättigheter så som de talas om i vardagligt språkbruk, utan att fördenskull vara juridiskt 

sanktionerade. Som exempel kan nämnas ett löfte två personer emellan. Dessa kan givetvis i 

vissa sammanhang vara juridiskt sanktionerade, men i andra fall kan de vara endast socialt 

sanktionerade, det vill säga att det är skamligt att inte hålla löften.24 

Rättsfilosofen Wesley Newcomb Hohfeld (1879–1918) skapade en analysapparat som 

systematiserar rättigheter genom att förklara att varje riktig rättighet måste motsvaras av 

någons skyldighet att respektera densamma. Han delade in rättigheter i, främst, kategorierna 

kravrättighet, frihet, kompetens och immunitet: En 1) kravrättighet kan krävas av en motpart 

med rättsligt stöd, vilket motsvaras av en plikt på motpartens sida. En förutsättning för att 

kravrättigheten ska existera är att det finns en sanktion och en tvångsmakt kopplat till 

rättigheten i den händelse motparten inte uppfyller sin plikt. I det fall motparten inte uppfyller 

plikten ska alltså innehavaren av kravrättigheten kunna utkräva denna genom tvångsmakt från 

exempelvis staten, men även social kontroll är en sorts tvångsmakt enligt Hohfleds 

systematisering. 2) Frihet, i detta sammanhang, innebär att den som innehar denna rättighet 

ska kunna göra något. På motsatssidan finns ”ingen rättighet”, innebärandes att motparten inte 

kan inskränka rättighetsinnehavarens frihet. Därtill har rättighetshavaren 3) kompetens, det 

vill säga möjlighet att ändra sin rättsliga relation, exempelvis genom att sälja, ge bort, hyra ut, 

avtala om, testamentera, etc. Avslutningsvis menar Hohfeld att rättighetsinnehavaren har 4) 

immunitet, med vilket avses rätten till skydd mot att andra ändrar den rättsliga situationen. 

Exempelvis innebär yttrandefrihet att den enskilde har rätt att yttra sig å ena sidan, å andra 

sidan att exempelvis myndigheter inte har rätt att förbjuda den enskilde att yttra sig.25 

Rättigheter är dock aldrig absoluta på så sätt att de inte kan inskränkas. Som bekant 

begränsas exempelvis yttrandefriheten i vissa situationer, för att den som yttrar sig inte ska 

kränka andra. I de fall rättigheter inskränks syftar det ofta till att skydda andra personers 

rättigheter.26 

 
                                                
23 Berggren & Karlson, 2005, s. 184 f. och 194–204. 
24 Skogh & Lane, 2000, s. 24. 
25 Hohfeld, 1917, passim; se även Skogh & Lane, 2000, s. 26. 
26 Se exempelvis art. 8.2, 9.2 och 11.2 i Europakonventionen. 
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2.2 Äganderätt 
I svensk lagstiftning finns ingen uttrycklig definition av vad äganderätt innebär och det har 

inte heller diskuterats i några lagmotiv.27 I Sverige är äganderätten till fast egendom negativt 

bestämd. Detta sker genom att äganderätten innefattar samtliga befogenheter som inte 

inskränks genom så kallade legala inskränkningar. Äganderätten till fast egendom avgränsas 

därmed genom att lagstiftaren anger vilka befogenheter ägaren saknar, snarare än att ange alla 

befogenheter som innefattas i äganderätten.28 Det som ägs är egendom, vilket kan sägas vara 

”ekonomiska intressen definierade av lagstiftning”.29 

Det juridiska begreppet äganderätt har i doktrin förklarats vara ett knippe av flera 

rättigheter: Ägande är kopplat till rätten att förfoga över en tillgång, det vill säga rätten till 

den ersättning som tillgången genererar. Vidare kopplas också äganderätten till avtalsfrihet, 

detta genom att den som äger något också har rätt att överföra hela eller delar av denna 

rättighet till andra, exempelvis genom försäljning, uthyrning eller som gåva. Den svenske 

filosofen Ingemar Hedenius (1908–1982) menade att äganderätt har två dimensioner; 

besittningsskydd och förfogandefrihet, vilket kan översättas till rådighet (kontroll) över 

egendomen och avtalsfrihet.30 

Knippet av rättigheter som utgör äganderätt har sammanfattats som: 1) användarfrihet 

– rätten att fritt bestämma över egendomen inklusive rätt till den avkastning som egendomen 

ger. 2) avtalsfrihet – rätten att fritt överföra rättigheter till egendomen till andra och 3) rätt till 

säkerhet – det vill säga skydd mot stöld, intrång, skadegörelse, konfiskation, etc.31 Således 

kan kanske sägas att äganderätt, kopplat till Hohfelds analysapparat, innebär dels frihet 

(exempelvis markägarens rätt att avverka skog på sin mark, vilken frihet inte tillfaller andra 

än ägaren), dels kompetens (exempelvis möjligheten att sälja egendomen), dels immunitet 

(exempelvis möjligheten att ansöka om handräckning från Kronofogden om avhysning av en 

hyresgäst som inte betalat hyran). 

De i äganderätten ingående rättigheterna är ömsesidigt beroende av varandra och deras 

styrka inom äganderätten har varierat över tid. Avtalsfriheten är central inom äganderätten, 

men den är samtidigt beroende av användarfriheten. Om användarfriheten är starkt inskränkt, 

exempelvis genom att en fastighetsägare förbjuds att renovera, hyra ut eller på annat sätt 

nyttja fastigheten, går det knappast att tala om att denne har avtalsfrihet. Likaså är 

                                                
27 Bäckström, 2012, s. 56. 
28 Bergström, 1956, s. 148–152. 
29 Sjödin m.fl., 2016, s. 31. 
30 Berggren & Karlson, 2005, s. 18–20. 
31 Berggren & Karlson, 2005, s. 21. 
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användarfriheten beroende av avtalsfriheten, eftersom avtalsfriheten behövs för att 

exempelvis kunna hyra ut en fastighet (det vill säga använda den). Båda dessa friheter är 

också beroende av rätten till säkerhet – i annat fall kan vem som helst exempelvis ockupera 

någon annans fastighet.32 

Äganderätten som ett knippe av rättigheter har också sammanfattats som ägarens rätt 

att: 1) använda sin egendom, med betydelsen att det är ägaren som bestämmer hur 

egendomen ska nyttjas, 2) ägarens rätt att utesluta andra från att använda egendomen och 3) 

ägarens rätt att överlåta sin egendom, helt eller delvis, genom exempelvis försäljning, gåva 

eller testamentering.33 

Nils Karleby (1892–1926), en framträdande medlem av Uppsalaskolan, menade att 

äganderätten består av olika funktioner som kommer till uttryck genom samhällets 

rättsordning och att funktionerna i äganderätten kan styras, regleras eller inskränkas genom 

politiska beslut. Han bidrog till att sprida uppfattningen att ägande eller rätten till egendom 

inte är oföränderligt.34 En av de kanske häftigaste svenska kritikerna av äganderätten under 

1920-talet var dock Vilhelm Lundstedt (1882–1955), även han en medlem av uppsalaskolan. 

Lundstedt menade att rättigheter kan reduceras till rättsfakta och påföljd,35 och hävdade att 

någon äganderätt över huvud taget inte existerade. Det som dock fanns var bestämmelser som 

skyddade ägaren, vilka upprätthölls av den existerande lagstiftningen.36 Lundstedt lanserade 

den så kallade samhällsnytteteorin som gick ut på att hela rättsordningens berättigande och 

funktion, ligger i att tjäna samhällets (kollektivets) intressen. 37 Uppsalaskolans idéer, som 

hade starka band till socialdemokratin, kom att få stort inflytande på lagstiftningen i Sverige 

under 1900-talet. Tanken om att rättigheter definieras och kan inskränkas genom lagstiftning 

underlättade genomförandet av den politiska maktens socialiseringsmål.38 

 
2.2.1 Inskränkningar i äganderätten 
Äganderätt, likt andra rättigheter, är inte oinskränkt och kan inte heller vara det. Anledningen 

till detta är att rättigheter för den enskilde också innebär skyldigheter mot andra. Exempelvis 

kan den som äger mark uppströms inte på eget bevåg fördämma en å eftersom denna handling 

skulle drabba andra markägare nedströms. Äganderätten kan alltså inte användas på ett sådant 

                                                
32 Berggren & Karlson, 2005, s. 22 f. 
33 Sjödin m.fl., 2016, s. 31. 
34 Sundell, 2007, s. 78 f.; jfr Sundberg, 1985, s. 219 och 242 f. 
35 Skogh & Lane, 2000, s. 16 f; se även Källström, 1986, s. 65–73. 
36 Sundell, 2007, s. 79; jfr Sundberg, 1985, s. 7 och 219. 
37 Sundberg, 1985, s. 237. 
38 Sundberg, 1985, s. 236 ff. 
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sätt att andras egendom skadas eller förstörs.39 Vidare måste den enskildes äganderätt vägas 

mot samhällsintressen. Allmänhetens intresse av exempelvis kommunikationer och 

försvarsplanering kan ibland motivera inskränkningar i den enskildes äganderätt.40 

En fastighetsägares rätt att utesluta andra från att utnyttja fastigheten är stark, men 

även denna rätt kan inskränkas. Allemansrätten innebär att en fastighetsägare, med vissa 

begränsningar, måste tåla att andra vistas på dennes mark och då har rätt att tälta, plocka bär 

och svamp, m.m. 41  Äganderätten till en fastighet kan också begränsas genom att andra 

personer än ägaren ges särskild rätt till egendomen, såsom panträtt, nyttjanderätt och 

servitut.42 Sådan rätt innebär alltså att fastighetsägaren har begränsad rätt till egendomen och 

därmed inte kan utesluta vissa specifika personer från att exempelvis ta väg över fastigheten. 

Ägarens rätt att använda en fastighet kan delas upp i pågående markanvändning och 

förändrad markanvändning. När det gäller den pågående markanvändningen, exempelvis att 

använda byggnader på en fastighet, är den enskilde fastighetsägaren skyldig att visa sina 

grannar hänsyn vid användandet: Byggnader ska hållas vårdade, skogsbruk ska ske på ett 

natur- och miljömässigt hållbart sätt, störande ljud ska undvikas, m.m. Rörande förändrad 

markanvändning gäller i Sverige den grundläggande principen att förändrad markanvändning 

kräver tillstånd av myndighet, med syfte att kontrollera sådan förändrings påverkan på 

omgivningen. 43  Rätten att använda en fastighet kan alltså begränsas genom legala 

inskränkningar. Legala inskränkningar är generellt verkande inskränkningar i en ägares 

rättigheter, exempelvis förbud mot bebyggelse utan tillstånd, förbud mot jakt och fiske på 

vissa tider, m.m.44 

En fastighetsägares rätt att överlåta sin egendom är också den stark, men även denna 

rätt är i vissa fall begränsad. Exempelvis krävs i vissa fall tillstånd enligt jordförvärvslagen 

(1979:230) för förvärv av vissa lantbruksfastigheter.45 

Över tid har politiska värderingar påverkat och förändrat vad som anses väga tyngst 

mellan enskildas rättigheter och det allmännas intressen.46 Eftersom äganderätt uppfattas som 

ett flertal olika funktioner som kan variera över tid och mellan olika samhällen kan det 

faktiska innehållet också påverkas, främst genom politiska beslut. Under 1920-talet nådde den 

socialdemokratiska partiledningen slutsatsen att makten över samhällsekonomin och 
                                                
39 Se Kalbro & Lindgren, 2018, s. 26. 
40 Berggren & Karlson, 2005, s. 28. 
41 Sjödin m.fl., 2016, s. 33. 
42 Se Bergström, 1956, s. 146. 
43 Sjödin m.fl., 2016, s. 32. 
44 Bergström, 1956, s. 146. 
45 Sjödin m.fl., 2016, s. 33; se även SOU 1993:40, s. 70. 
46 Sundell, 2007, s. 98–99. 
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människor kan nås genom kontroll över ägandets funktioner, utan att nödvändigtvis behöva 

angripa den formella äganderätten. 47 I Sverige har därför främst äganderättens funktioner 

beskurits, snarare än själva äganderätten i sig. Detta har historiskt tagit sig uttryck genom 

exempelvis hård arvsbeskattning, vilket inskränker en fastighetsägares rätt att låta egendomen 

gå i arv. Vidare också har hyresfastighetsägares rätt att höja hyran begränsats och hyresgäster 

har som huvudregel haft rätt att förlänga hyresavtal. Därtill har hyresfastighetsägarens rätt att 

välja hyresgäster begränsats och ägarens rätt att sälja fastigheten har begränsats genom 

kommunens förköpsrätt. Därutöver finns många fler exempel på hur äganderätten har 

beskurits i Sverige genom att angripa dess funktioner.48 

 
2.2.2 Äganderätt i svensk lagstiftning 
Det äldsta lagstadgade skyddet för äganderätt återfinns i Magnus Erikssons allmänna landslag 

från ca år 1350, vilken stadgade att kungen ”[…] icke heller skall han på något sätt taga något 

gods från honom, utan enligt lag och efter laga dom […]”.49 I nu gällande svensk lagstiftning 

finns egendomsskyddet inskrivet i 2 kap. 15 § RF vars första stycke lyder: ”Vars och ens 

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

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

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

tillgodose angelägna allmänna intressen.” Med ”expropriation eller något annat sådant 

förfogande” avses olika former av tvångsöverlåtelse av förmögenhetsrätt, det vill säga 

äganderätt eller annan särskild rätt med ekonomiskt värde. Med annan särskild rätt avses 

alltså exempelvis nyttjanderätt och servitut. Utanför bestämmelsen faller dock 

tvångsavhändelser där rätten till en egendom inte övergår till någon annan, exempelvis när 

egendom förstörs för att undvika smitta. Exekutiva åtgärder, samt skatt, böter och viten faller 

också utanför bestämmelsens tillämpningsområde.50 

Rätten till egendom skyddas även genom Europakonventionen, vars första tilläggs-

protokoll,51 artikel 1 första stycket stadgar att ”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 

                                                
47 Sundberg, 1985, s. 240. 
48 Sundell, 2007, s. 80 f; jfr Sundberg, 1985, s. 217 ö. 
49 SOU 2008:99, s. 73. 
50 SOU 1993:40, s. 46 f. 
51 Protokoll till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, antaget i 

Paris den 20 mars 1952. 
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grundsatser.” Europakonventionen infördes som svensk lag år 199452 och sedan 1995 gäller 

att svensk lag eller föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 

Europakonventionen (2 kap. 19 § RF). Sedan 2010 finns dessutom EU:s rättighetsstadga,53 

vars artikel 17.1 stadgar att ”Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att 

nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom 

utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag 

och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i 

lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.” 

Här kan påpekas att dessa bestämmelsers formuleringar, vilka praktiskt taget reglerar 

samma sak, skiljer sig något åt. Enligt Europakonventionen kan enskilda tvingas avstå sin 

egendom ”i det allmännas intresse” och rättighetsstadgan tillåter inskränkningar i 

äganderätten ”då samhällsnyttan kräver det”. RF tillåter dock bara sådana inskränkningar när 

det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

I Sporrong och Lönnroth mot Sverige fann Europadomstolen i dom 1982 att Sverige 

hade kränkt artikel 1 i första tilläggsprotokollet och artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång) i 

Europakonventionen. Bakgrunden till målet var att två fastigheter på nedre Norrmalm i 

Stockholm hade varit belagda med väldigt långa expropriationstillstånd och byggnadsförbud. 

Syftet med de aktuella expropriationstillstånden var att genom så kallad zonexpropriation 

underlätta den planerade rivningen av centrala Stockholm. 54 Europadomstolen fann att de 

långa expropriationstillstånden (23 respektive 25 år) och byggnadsförbuden (8 respektive 12 

år) visserligen inte innebar en kränkning av fastighetsägarnas själva äganderätt, men väl en 

oproportionerlig inskränkning av ägarnas rätt till skydd för egendom. Domstolen menade att 

de klagande var förhindrade att förfoga över sin egendom under orimligt lång tid och att det 

vid avvägningen mellan det allmänna och enskilda intresset, hade det förra gynnats i alltför 

hög grad. Europadomstolen konstaterade att artikel 1 i första tilläggsprotokollet innehåller tre 

regler; principen att egendom ska respekteras, villkor för att någon ska få berövas sin 

egendom, samt att ägarens rätt att nyttja sin egendom kan begränsas genom lag. 55 Vidare 

ansåg domstolen att det faktum att regeringsbeslut om expropriationstillstånd inte kunde 

överklagas, innebar att rätten till en rättvis rättegång hade kränkts.56 

 
                                                
52 Se Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
53 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
54 Europadomstolens dom i Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 23 september 1982, §§ 11–27. 
55 Europadomstolens dom i Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 23 september 1982, §§ 56–74. 
56 Europadomstolens dom i Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 23 september 1982, §§ 78–87. 
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2.3 Angelägna allmänna intressen 
I början av 1992 tillsattes på regeringens uppdrag en kommitté med uppgift att lägga fram 

förslag till grundlagsändringar. I kommittédirektivet påpekades uttryckligen att frågan om ett 

grundlagsskydd för äganderätten skulle utredas. I direktivet förklarades att det sedan 1977 

gällande egendomsskyddet i RF sannolikt behövde förstärkas.57 Tidigare under 1900-talet 

hade ett grundlagsskydd för egendom diskuterats och föreslagits, men inte lett till någon 

lagstiftning. Det var först i samband med införandet av 1974 års regeringsform som enskilds 

egendom gavs ett visst skydd.58 I dåvarande 2 kap. 18 § RF stadgades att ”Varje medborgare 

skall vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestämmes i lag för det fall att hans 

egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande.”59 

Fri- och rättighetskommittén, som den kom att kallas, föreslog i sitt delbetänkande 

1993 att dåvarande 2 kap. 18 § RF (sedermera flyttad till nuvarande 2 kap. 15 § RF)60 lydelse 

skulle ändras. Det som var nytt i kommitténs förslag, i förhållande till RF:s tidigare 

egendomsskydd, var att även rådighetsinskränkningar skulle ses som ett ingrepp i den 

enskildes egendomsrätt. Vidare föreslogs också att det skulle krävas ”angelägna allmänna 

intressen” för att tillåta expropriation och rådighetsinskränkningar.61 

I delbetänkandet förklaras att den närmare innebörden av begreppet angelägna 

allmänna intressen inte är möjligt att precisera. Det nämns dock att ingrepp kan vara 

motiverade med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen, samt samhällets behov av 

bostäder, gator och andra kommunikationsleder. Vidare uttalades att ”Det slutliga 

ställningstagandet till vad som är ett angeläget allmänt intresse får göras från fall till fall i den 

politiska beslutsprocessen i enlighet med vad som kan anses acceptabelt i ett demokratiskt 

samhälle.”62 Uttalandena har beskrivits som ”svävande”.63 

I prop. 1993/94:117 hänvisar regeringen till Fri- och rättighetskommitténs 

betänkande.64 I propositionens författningskommentar påpekades att ”hela vår rättsordning 

[…] skall ge ett betryggande skydd för den enskildes egendom.”65 Vidare uttalades att den 

enskildes egendom inte ovillkorligt kan tryggas, utan att samhällets behov av mark för 

                                                
57 SOU 1993:40, s. 289–293. Se även Berggren & Karlson, 2005, s. 145 och Bengtsson, 1996, s. 13: 

”Grundlagsändringen av 1994 innebär framför allt att egendomsskyddet enligt 2:18 RF stärkts särskilt för 
ägare och innehavare av fast egendom”. 

58 SOU 1993:40, s. 39 f. 
59 SOU 1993:40, s. 42. 
60 Se lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen. 
61 SOU 1993:40, s. 27 och 88–90. 
62 SOU 1993:40, s. 90. 
63 Bengtsson, 1996, s. 32. 
64 Se prop. 1993/94:117 s. 13. 
65 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
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naturvårds- och miljöintressen, totalförsvarsändamål, bostadsbyggande, trafikleder, rekreation 

och andra liknande ändamål måste kunna tillgodoses. För sådana ändamål måste, som en sista 

utväg, finnas möjligheten att tvångsvis ta i anspråk annans egendom eller begränsa ägarens 

möjligheter att fritt använda sin egendom. Vidare hävdades att sådana åtgärder också måste 

vara möjliga att vidta till förmån för enskilda, exempelvis för att trygga enskildas tillgång till 

lämplig utfartsväg eller för att förhindra olämplig eller störande bebyggelse i grannskapet. För 

att tillåta tvångsvisa marköverföringar till förmån för enskilda förutsattes dock att det även 

förelåg ett angeläget allmänt intresse.66 

I skälen för regeringens förslag förklarades, i likhet med Fri- och rättighetskommittén, 

att den närmare innebörden av begreppet angelägna allmänna intressen inte är möjlig att i 

detalj beskriva. Det förklarades dock att sådana intressen kan vara ingrepp motiverade med 

hänsyn till naturvårds- och miljöintressen, totalförsvarsintressen, ingrepp för att tillgodose 

samhällets behov av mark för bostäder och gator och andra kommunikationsleder, m.m. 

Därtill uttalades att ”Vad som är ett angeläget allmänt intresse måste till slut i viss mån bli 

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

rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle.”67 Vidare framhölls också att 

begreppet anknyter till egendomsskyddet som det kommer till uttryck i Europakonventionen. 

Regeringen menade också att lagändringen inte skulle förändra det rådande rättsläget och att 

den gällande lagstiftningen redan uppfyllde kvalifikationskravet om angelägna allmänna 

intressen för att tillåta inskränkningar i egendomsskyddet.68 Grundlagsändringen trädde i kraft 

den 1 januari 1995.69 Ändringen har kritiserats för att den tillkom något brådstörtat och att 

dess innebörd inte analyserades tillräckligt vid lagstiftningsförfarandet. Bland annat har 

påståtts att uttalandet om att bestämmelsen gav uttryck för det rådande rättsläget var ”delvis 

knappast riktigt”.70 

Mot bakgrund av att gällande lagstiftning vid grundlagsreformen 1994 ansågs uppfylla 

kvalifikationskravet, anses ledning för hur begreppet angelägna allmänna intressen ska tolkas, 

kunna hämtas ur lagstiftning som tillåter expropriation och rådighetsinskränkningar. Ledning 

för att kunna precisera begreppet kan således hämtas ur bland annat hushållnings-

                                                
66 Prop. 1993/94:117 s. 48 f. 
67 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
68 Prop. 1993/94:117, s. 15 f. Om det då rådande rättsläget, se även SOU 1993:40, s. 90. 
69 Lag (1994:1468) om ändring i regeringsformen. 
70 Bengtsson, 1996, s. 14. 
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bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB, de intressen som räknas upp i 2 kap. PBL, samt 

expropriationsändamålen som listas i 2 kap. ExL.71 

I prop. 1993/94:117 hänvisade alltså regeringen till Europakonventionens skydd för 

egendomsrätten. I Europakonventionen återfinns uttrycket ”det allmännas intresse”, vilket 

måste tolkas som ett något svagare egendomsskydd än det som stadgas i RF. 72 I de fall 

Europadomstolen har prövat vad som kan anses utgöra ett allmänt intresse har begreppet fått 

tämligen extensiv tolkning. Därtill har det i de enskilda fallen, såväl i svensk som 

europarättslig praxis, alltid varit fråga om en proportionalitetsbedömning. När det gäller 

ianspråktagande av egendom innebär proportionalitetsprincipen att det måste föreligga en 

rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och vad den enskilde förlorar på grund av 

åtgärden. Lagstiftaren har försökt att ge begreppet angelägna allmänna intressen en materiell 

innebörd, men utan att klart lyckas avgränsa begreppet. Detta har inneburit att begreppets 

innebörd varierar med förhållandena i det enskilda fallet. Det har i sin tur inneburit att det 

intresse som det allmänna vill främja, ofrånkomligen definierar vad som utgör ett angeläget 

allmänt intresse i det enskilda fallet.73 

 
2.4 Planläggning och markanvändning 
Som nämnts ovan inskränks på olika sätt rådigheten (och därmed äganderätten) över 

fastigheter av hänsyn till grannar, miljö, m.m. Fastighetsägares användning av mark regleras 

dels genom föreskrifter, dels genom tillståndsprövning. Förenklat kan sägas att åtgärder som 

på något sätt påverkar omgivningen kräver tillstånd, undantaget mindre åtgärder med liten 

eller ingen påverkan på den omgivande miljön och åtgärder i glesbebyggda områden.74 

Det som i första hand är av betydelse för tillståndsprövningen av åtgärder är mark-

användningsplaner. Syftet med planerna är bl.a. att styra markanvändningen, informera 

allmänheten och ge en rättslig grund för tillståndsprövningen. Planerna reglerar användningen 

av ett visst markområde och kan bestämma att den ska användas för exempelvis industri, 

handel, bostäder, osv. Planerna kan detaljerat reglera var vägar ska anläggas, hur byggnaderna 

ska se ut, etc. och sådan reglering kan vara mer eller mindre omfattande. Planer kan vara 

rättsligt bindande eller vägledande: Åtgärder som är förenliga med rättsligt bindande planer 

ska tillåtas och motsatsvis gäller att åtgärder som är i strid med rättsligt bindande planer inte 

ska tillåtas. Om åtgärder ska företas i ett område som är föremål för en vägledande plan finns 

                                                
71 SOU 2013:59, s. 46; Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 46. 
72 Jfr Bengtsson, 1996, s. 26 f. 
73 SOU 2013:59, s. 46 f. 
74 Kalbro & Lindgren, 2018, s. 26 f. 
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dock inga tvingande regler för tillståndsprövningen; ansökan får prövas utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet.75 

Planläggning av mark, vatten och byggande regleras i PBL och det är kommunerna 

som har huvudansvaret för planläggning och tillståndsprövning. 2 kap. 1 § PBL stadgar att det 

vid beslut enligt lagen, ska tas hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Enligt 2 § ska 

planläggning och tillståndsprövning utgå från att mark- och vattenområden ska användas för 

de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

PBL innehåller bestämmelser om fyra sorters planer: regionplaner, översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionplaner är inte bindande, men kan antas för att 

samordna planeringen av flera kommuner. Översiktsplaner, som inte heller är bindande, måste 

finnas och dessa omfattar hela kommunen. Sådana planer pekar ut grunderna för 

markanvändningen och bebyggelseutvecklingen, förklarar hur kommunen avser försörja 

bostadsbehovet, samt ger vägledning för efterföljande planer och tillståndsprövning. 

Detaljplaner ska upprättas främst vid större byggprojekt eller vid förändring av 

bebyggelseområden och dessa planer är rättsligt bindande. Områdesbestämmelser kan 

användas för områden som inte har detaljplanelagts för att reglera förändring eller bevarande 

av befintlig bebyggelse.76 

Det så kallade kommunala planmonopolet (se 1 kap. 2 § PBL) innebär att det är 

kommunen som avgör var, när och hur en detaljplan ska upprättas. Detta innebär att 

kommunen bestämmer över de övergripande förutsättningarna för markanvändning och 

byggande. Detaljplaner syftar alltså till att styra användningen av ett markområde. 

Upprättandet och antagandet av detaljplaner ger också allmänheten möjlighet till insyn och 

inflytande i kommunens markanvändning. Vidare fastställer detaljplaner rättigheter och 

skyldigheter för kommunen och fastighetsägare. Därtill ställer detaljplaner upp villkoren för 

tillståndsprövning. Detaljplaner ska avgränsa tre huvudkategorier av områden för 

markanvändning; allmänna platser (gator, vägar, torg, parker osv.), kvartersmark (bebyggda 

fastigheter) och i förekommande fall vattenområden (bryggor, badplatser, hamnar e.d.). Av 

detaljplanen ska också framgå dess genomförandetid om minst 5 år och högst 15 år.77 

Vid upprättande av detaljplaner ska de som berörs av planen ges inflytande och 

rättssäkerhet. Samtidigt måste dock planärendet handläggas snabbt och effektivt, vilket 

innebär en kompromiss mellan två målsättningar som kan vara svåra att förena. Kommuner 

                                                
75 Kalbro & Lindgren, 2018, s. 27 f. 
76 Kalbro & Lindgren, 2018, s. 33; Victorin & Hager, 2015, s. 40. 
77 Kalbro & Lindgren, 2018, s. 34 f. och 36–38; Victorin & Hager, 2015, s. 41 f. 
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kan upprätta så kallade planprogram, vilka kan innehålla en nulägesbeskrivning, 

förutsättningar och syfte med planerad planläggning. Översiktsplaner kan i vissa fall fylla 

samma funktion som planprogram, särskilt om det rör sig om en fördjupad översiktsplan. Vid 

upprättande av detaljplaner ska kommunen samråda med länsstyrelsen, Lantmäteriet och 

eventuella andra kommuner som berörs. Kommunen ska också bereda de som berörs av 

planen (t.ex. fastighetsägare och nyttjanderättsägare) tillfälle till samråd. Samråd syftar till att 

ta in synpunkter och att informera de som berörs av detaljplanen. Efter samråd ska ett slutligt 

förslag till detaljplan vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor. De som har 

invändningar mot detaljplanen kan under den perioden lämna in synpunkter på förslaget. Efter 

eventuell revidering av förslaget kan detaljplanen därefter antas av kommunfullmäktige. 

Planer av mindre betydelse kan dock på delegation antas av kommunstyrelsen eller 

byggnadsnämnden.78 

Överklagande av beslut om planer m.m. regleras i 13 kap. PBL. Överklagande sker i 

den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Rätt 

att överklaga har ”den som beslutet angår”, exempelvis ägare till de fastigheter som ligger 

inom eller i anslutning till detaljplanelagt område. För att få överklaga krävs dock att 

synpunkter på planen har lämnats in under samråd eller granskningstiden. En lagakraftvunnen 

detaljplan innebär att tillståndsbeslut ska fattas i enlighet med planen, både avseende tillstånd 

och avslag (t.ex. bygglov, rivningslov och marklov). En lagakraftvunnen detaljplan innebär 

också att mark inom det planlagda området kan tvångsförvärvas. 79 6 kap. 13–17 §§ PBL 

reglerar kommunens rätt och i vissa fall skyldighet att lösa in fastigheter, mark och andra 

utrymmen som är detaljplanerade. Inlösensreglerna i PBL överensstämmer i huvudsak med 

reglerna i ExL.80 

 
3 Expropriation 
 
Lagstiftning som tillåter expropriation och liknande tvångsförvärv av mark förekommer i alla 

länder i västvärlden och reglerna är tämligen likartade.81 Begreppet expropriation definieras 

inte i grundlagen, men det kan i vanligt juridiskt språkbruk sammanfattas som avhändande av 

fast egendom mot ersättning för tillgodoseende av allmänt intresse. Utifrån 1 kap. 1 § ExL 

kan dock begreppet sägas vara något bredare eftersom det även innefattar rådighets-

                                                
78 Kalbro & Lindgren, 2018, s. 44–46. 
79 Kalbro & Lindgren, 2018, s. 47 f. 
80 Se Victorin & Hager, 2015, s. 47. 
81 Victorin & Hager, 2015, s. 43. 
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inskränkningar. Expropriation skiljer sig således från konfiskation, på så sätt att vid 

expropriation ersätts egendomsförlusten, vilket inte är fallet vid konfiskation.82 

Syftet med lagar som tillåter tvångsvis markåtkomst är sammanfattningsvis att det för 

vissa markanvändningar saknas alternativa lokaliseringar. Fastighetens unika belägenhet gör 

därför att markägaren hamnar i en särställning vid förhandling om förvärv eller upplåtelse av 

marken. Om inte möjligheten till tvångsvis markåtkomst fanns, skulle fastighetsägaren i 

sådana situationer kunna vägra överlåta eller upplåta sin mark. Markägaren skulle alltså i 

sådana fall få en sorts vetorätt mot samhällsnyttiga förändringar. Även i de fall markägaren 

skulle kunna tänka sig att förhandla om sin mark skulle dennes monopolställning kunna leda 

till att ett oskäligt högt pris begärdes.83 

 
3.1 Expropriationslagens historiska utveckling 
I Sverige lagstadgades rätten för det allmänna att tvångsvis ta mark i anspråk för allmänt 

ändamål redan i 1734 års lag, vari det i 25 kap. 1 § byggningabalken stod att ”Landswäg skal 

läggas i Länet ther then tarfwas; och låte Konungens Befalningshafwande wid Tinget ransaka, 

hwar then jämnast och genast giöras kan. Warde ock the ägor thertil tagne, som möta och 

föreligga, utan at någor thet wägra må; och niute by, som mister i åker eller äng, ther före sin 

fyllnad af Kronan.” Paragrafen medgav inte ersättning för annan mark än den som nämndes i 

paragrafen och inte heller medgavs ersättning för skada eller intrång på resterande del av den 

ianspråktagna fastigheten.84 

Den första självständiga expropriationsregleringen i Sverige var dock 1845 års 

förordning om jords och lägenhets avstående för allmänt behov. Genom förordningen 

utökades expropriationsändamålen till att även innefatta försvarsanläggningar, vissa allmänna 

kommunikationer och vattenbyggnadsföretag. 85  Vidare ändrades ersättningsreglerna så att 

kompensation för expropriation skulle utgå med 150 procent av egendomens värde. 1845 års 

förordning ändrades något år 1854 och ersattes år 1866 med expropriationsförordningen. 

Skillnaden mellan 1845 års och 1866 års expropriationsbestämmelser ligger främst i ersätt-

ningsnivån för exproprierad egendom. I 1866 års förordning stadgades att ersättningen skulle 

uppgå till ”efter vad jord eller lägenhet av lika beskaffenhet och godhet i orten högst gäller”.86 

                                                
82 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 46 f. 
83 Ekbäck, 2008, s. 689. 
84 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 25. 
85 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 25. 
86 SOU 2007:29, s. 17. 
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1866 års expropriationsförordning ersattes av 1917 års expropriationslag, vilken 

föregicks av en kommittéutredning gällande expropriationsinstitutet. Efter inspiration från 

utländsk rätt föreslog 1908 års expropriationskommitté radikala förändringar av då gällande 

bestämmelser. Bland annat föreslogs införandet av en generalklausul som tillät att fast 

egendom kunde tas i anspråk ”för allmänt gagn”. Kommittén menade att det knappast var 

möjligt att i detalj räkna upp de rimliga expropriationsanledningar som skulle kunna komma i 

fråga. Förslaget kritiserades dock hårt i remissinstanserna, vilket ledde till att 1917 års 

expropriationslag antogs med detaljerade och uttömmande expropriationsändamål.87 

Vid införandet av 1917 års expropriationslag ändrades återigen ersättnings-

bestämmelserna för exproprierad egendom. I motiven till 1917 års lag framfördes att 

ersättningsbestämmelsen i 1866 års expropriationsförordning gav intrycket att ersättningen 

snarare skulle bestämmas för högt än för lågt. I 1917 års lag bestämdes att den som drabbades 

av expropriation skulle ersättas så att dennes förmögenhet efter expropriationen var lika stor 

som den skulle ha varit om någon expropriation inte skett, varken mer eller mindre således. 

Löseskillingen skulle bestämmas till belopp som svarade mot den exproprierade fastighetens 

fulla värde. Vid expropriation av del av fastigheten skulle ersättningen bestämmas utifrån den 

skada eller det intrång som expropriationen orsakade den resterande delen av fastigheten.88 

År 1949 gjordes en översyn av expropriationsbestämmelserna. Erfarenheterna av 1917 

års lag visade återigen att ersättningen för exproprierad egendom ofta bestämdes till mer än 

den exproprierade egendomens värde. Begreppet ”fastighetens fulla värde” som förekom i 

lagen, ledde ofta till att höga ersättningar betalades ut. Tanken med en revidering av 

begreppet var inte att göra avsteg från den tidigare gällande principen om ersättning för 

egendomen i sin helhet. Snarare ville man undvika övervärdering av den exproprierade 

egendomen. Detta resulterade i att lagen reviderades så att uttrycken ”fastighetens fulla 

värde”, ”full ersättning” och ”fullt ersättas” ändrades till ”fastighetens värde”, ”ersättning” 

och ”ersättas”. Vidare tillades att ersättningen för expropriation skulle bestämmas med hänsyn 

till ortens pris och fastighetens avkastning. Ersättningsbestämmelserna bestod i stort sett 

oförändrade till införandet av 1972 års expropriationslag. 89  1949 infördes även utökade 

möjligheter för kommuner att expropriera mark för tätbebyggelseändamål.90 

År 1960 tillsattes ännu en utredning för att se över expropriationslagstiftningen. 

Expropriationsutredningen, som den kom att kallas, avlämnade flera betänkanden under 1960-
                                                
87 SOU 1969:51, s. 7 f.; se även SOU 1969:50, s. 72. 
88 SOU 2007:29, s. 17 f. 
89 SOU 2007:29, s. 18 f. 
90 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 27. 
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talet, vilka ledde till omfattande förändringar. 91  Utredningens förslag lades fram i prop. 

1971:122 och prop. 1972:109. 

Prop. 1971:122 innehöll i huvudsak förslag till ändrade regler om expropriation för 

tätbebyggelseändamål, samt förslag till den nya expropriationsgrunden värdestegrings-

expropriation.92 Syftet med den nya expropriationsgrunden var att kommunerna inte skulle 

behöva ersätta den markvärdestegring som var ett resultat av kommunernas egna insatser i 

samband med tätbebyggelseutveckling. Gällande ersättningsbestämmelserna anfördes från 

flera håll att expropriationsersättningen, även med tillämpning av 1949 års regler, ofta 

bestämdes till ett högre belopp än vad som ansågs skäligt.93 

I prop. 1972:109 lades fram förslag till en helt ny expropriationslag, samt förslag till 

följdändringar i annan lagstiftning. Bland annat föreslogs ökade möjligheter till expropriation 

för bl.a. miljöskydd, friluftsliv och näringsverksamhet. Vidare föreslogs som en allmän 

förutsättning för att tillåta expropriation att hänsyn skulle tas till motstående intressen: 

Expropriationstillstånd skulle bara meddelas om ändamålet inte lämpligen bör tillgodoses på 

annat sätt eller om olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt 

överväger de fördelar som kan vinnas genom den (2 kap. 12 § ExL).94 

Efter att ExL infördes har vissa förändringar av lagen gjorts. Som en konsekvens av 

bland annat Europadomstolens dom i Sporrong-Lönnroth-målet infördes år 1988 möjligheten 

för regeringen att på anmälan av domstol ompröva beslut om expropriationstillstånd. Därtill 

infördes nuvarande 3 kap. 6 § ExL som innebär att ett expropriationstillstånd förfaller, om 

saken inte har fullföljts genom ansökan om stämning till domstol inom ett år från det att 

tillståndet beviljades.95 Dessa bestämmelser anknöt också till införandet av lag (1988:205) om 

rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut som bland annat innebar att regeringsbeslut om 

exempelvis expropriationstillstånd kunde prövas av Regeringsrätten. 96  Därtill har fler 

expropriationsgrunder tillkommit sedan ExL infördes.97 

År 2005 tillsattes på regeringens uppdrag Utredningen om expropriationsersättning. 

Utredningen överlämnade år 2007 ett delbetänkande och år 2008 ett slutbetänkande. 98  I 

                                                
91 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 28 f. 
92 Prop. 1971:122, s. 1. 
93 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 29 f. 
94 Prop. 1972:109, s. 1 f. 
95 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 37. 
96 Lagen upphörde att gälla den 1 juli 2006 då den ersattes av lag (2006:304) om rättsprövning av vissa 

regeringsbeslut. Regeringsrätten har sedermera bytt namn till Högsta förvaltningsdomstolen. 
97 2 kap. 6 a och 7 a §§ ExL. 
98 SOU 2007:29 respektive SOU 2008:99. 
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slutbetänkandet föreslogs omfattande förändringar av ersättningsbestämmelserna i ExL.99 I 

den proposition som följde av utredningens förslag framhölls som en generell utgångspunkt 

att äganderätten skulle stärkas. Propositionen, vilken antogs 2010, föreslog bland annat att det 

vid beräknandet av expropriationsersättningen skulle göras ett procentuellt påslag om 25 

procent på den ianspråktagna fastighetens marknadsvärde.100 

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet expropriationsändamål succesivt har 

ökat sedan expropriationsinstitutet för första gången infördes i Sverige. Denna utveckling har 

fortsatt under hela 1900-talet och således fick 1908 års expropriationsutredning rätt i att det 

skulle bli svårt att uttömmande lista alla de tänkbara expropriationsanledningar som skulle 

kunna komma i fråga i framtiden. Vidare kan också konstateras att ersättningen för 

expropriation succesivt har minskat från mitten av 1800-talet, en trend som dock avbröts med 

ersättningsreformen 2010. 

 
3.2 Expropriationsprocessen 
Det finns närmare tjugotalet lagar som reglerar markåtkomst och rådighetsinskränkningar. 

Lagarnas tillämpningsområden skiljer sig åt, men deras uppbyggnad är likartade. De reglerar 

för vilka ändamål mark får förvärvas, vem som får förvärva marken, vilken ersättning som 

ska betalas till markägaren, när marken kan tillträdas, samt förfarandet för att bestämma dels 

tillåtligheten av åtgärden, dels ersättningens storlek.101 

Specifikt gällande ExL, stadgas i 3 kap. 1 § 1 st. att regeringen prövar tillstånd till 

expropriation. Av paragrafens andra stycke framgår dock att denna prövning kan överlämnas 

till länsstyrelse eller, när särskilda skäl föreligger, till annan myndighet om ansökningen ej 

har bestritts eller ärendet från allmän och enskild synpunkt är av mindre vikt. En ansökan ska 

anses som bestridd om någon sakägare uttryckligen motsätter sig ansökan.102 

Rörande ärenden som inte har bestritts, framgår av 4 § 1 st. 2 p. expropriations-

kungörelsen (1972:727) [cit. ExK] att länsstyrelse prövar sådana ärenden, med tre undantag: 

Även om ansökan inte har bestritts får länsstyrelse inte pröva ärendet om det har samband 

med en koncessionsfråga som ska prövas av regeringen, om regeringen särskilt har föreskrivit 

att länsstyrelse inte får pröva tillståndsfrågan och om ärendet är sådant som avses i 3 kap. 6 § 

2 st. ExL.103 

                                                
99 SOU 2008:99, s. 29–34. 
100 Prop. 2009/10:162, s. 1, 44 och 65. 
101 Sjödin m fl., 2016, s. 33; Kalbro & Lindgren, 2018, s. 102 f.; Victorin & Hager, 2015, s. 43. 
102 Prop. 1972:109, s. 279. 
103 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 149 f. 
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Vad gäller länsstyrelses befogenhet att avgöra expropriationsärenden av mindre vikt, 

förutsätter detta att regeringen har delegerat denna befogenhet i det enskilda ärendet (jfr 4 § 

1 st. 1 p. ExK). När det gäller bedömningen om ett ärende ska anses vara av mindre vikt, görs 

vissa uttalanden av betydelse i förarbetena. Däri uttalas att ett expropriationsärende i princip 

inte kan anses vara av mindre vikt om det avser äganderätten till en fastighet där det bedrivs 

näringsverksamhet av betydelse eller som används för bostadsändamål. 104  Med 

bostadsändamål bör även avses fritidshusfastigheter. Generellt bör bedömningen av om ett 

ärende är av mindre vikt utgå ifrån intrångets omfattning utifrån fastighetsägarens perspektiv. 

Detta innebär att expropriation som rör jordbruksfastighet inte bör anses som ett ärende av 

mindre vikt, om åtgärden kan antas påverka förutsättningarna för jordbruksdriften i en 

omfattning som inte är obetydlig. Gällande expropriation för tätbebyggelseändamål bör 

sådana ärenden endast anses som av mindre vikt om markområdet i fråga är obetydligt.105 

1 § ExK stadgar att ansökan om expropriation alltid ska ges in till regeringen, oavsett 

om ärendet är sådant att prövningsrätten är delegerad eller inte. ExL innehåller inte några 

särskilda bestämmelser om handläggningen av expropriationsärenden, varför förvaltnings-

lagens (2017:900) regler om handläggning är tillämpliga. Detta innebär bland annat att alla 

berörda parter ska beredas tillfälle att yttra sig.106 Även om den kommun där expropriationen 

ska äga rum inte är sökande, bör kommunen regelmässigt beredas tillfälle att yttra sig, vilket 

yttrande bör tillmätas stor betydelse.107 

Sammanfattningsvis är avsikten att tillståndsärenden om expropriation ska handläggas 

enligt följande: Ansökan ges alltid in till regeringen som på grundval av handlingarna avgör 

om ärendet är av mindre vikt. I förarbetena förklaras att expropriationsansökningar 

regelmässigt ska remitteras till länsstyrelse, som hör berörda sakägare och verkställer viss 

utredning i övrigt.108 Länsstyrelsen ska också ge de kommuner och myndigheter som kan ha 

intresse av saken, tillfälle att yttra sig (3 § ExK). Om ansökan inte bestrids, ska ärendet sedan 

prövas av länsstyrelsen (4 § 1 st. 2 p. ExK). Även om en ansökan bestrids ska dock ärendet 

prövas av länsstyrelse, om regeringen i det enskilda fallet har bestämt att ärendet ska 

delegeras dit (4 § 1 st. 1 p. ExK). Länsstyrelsens beslut i ärendet kan enligt 3 kap. 9 § ExL 

överklagas hos regeringen. 

                                                
104 Prop. 1972:109, s. 223. 
105 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 150 f. 
106 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 152. 
107 Prop. 1972:109, s. 219. 
108 Prop. 1972:109, s. 279 f. 
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Beslut av regeringen är slutliga och kan således inte överklagas. Detta gäller både 

regeringens egna tillståndsbeslut och beslut där regeringen överprövar underordnad 

myndighets beslut om expropriationstillstånd.109 Det går dock att ansöka om rättsprövning av 

regeringens beslut enligt lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. Lagen 

syftar till att säkerställa den enskildes rättigheter eller skyldigheter i enlighet med 

Europakonventionens artikel 6.1 vid regeringsbeslut (1 §). Regeringens beslut om 

expropriationstillstånd är exempel på sådana regeringsbeslut som innefattar en prövning av 

den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i enlighet med konventionens artikel 6.1. Det 

är Högsta förvaltningsdomstolen som prövar ansökningar om rättsprövning (3 §). Högsta 

förvaltningsdomstolens prövning avser endast frågan om beslutet strider mot någon rättsregel 

och det är således inte fråga om någon skälighets- eller lämplighetsbedömning. Om 

domstolen finner att regeringsbeslutet strider mot en rättsregel ska beslutet upphävas (7 §). 

 
3.3 Intresseavvägning (12 §) 
Även om ett berättigat expropriationsändamål föreligger och den sökande till följd därav 

borde ges rätt till expropriation, måste en behovs- och lämplighetsprövning göras i det 

enskilda fallet. 2 kap. 12 § 1 st. ExL stadgar att expropriationstillstånd inte ska meddelas, om 

ändamålet för åtgärden lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna av 

expropriationen från allmän eller enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas 

genom den. Av paragrafens andra stycke framgår att expropriation till förmån för annan än 

staten, kommun, landsting eller kommunalförbund endast får ske om den exproprierande på 

ett betryggande sätt kan svara för att den exproprierade egendomen används för det avsedda 

ändamålet. 

Prövningen innebär att det, i de fall förutsättningar för expropriation föreligger, måste 

prövas om det inte är möjligt att uppnå det avsedda ändamålet genom för den drabbade 

mindre ingripande åtgärder. Expropriationsutredningen menade att starka skäl talade för att 

expropriation måste ha föregåtts av förhandling och försök att nå en överenskommelse på 

frivillig väg. Utredningen menade dock att detta inte borde lagstadgas då sådan förhandling 

skulle kunna innebära oproportionerligt stort arbete i vissa situationer. 110  Även i 

propositionen påpekades att expropriation borde användas endast som en sista utväg och att 

mycket talade för att enskilda fastighetsägare sannolikt skulle vara beredda att frivilligt 

                                                
109 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 117. 
110 SOU 1969:50, s. 129. 
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överlåta mark till skäligt pris. 111  Att möjligheten till frivillig överenskommelse ska 

undersökas innan ianspråktagande genom expropriation kan komma i fråga, anses komma till 

uttryck av 2 kap. 12 § 1 st. första ledet. Det är alltså i princip alltid mer lämpligt att en frivillig 

överenskommelse nås, än att marken tas i anspråk genom expropriation.112 

Prövningen innebär också att alternativa markområden måste undersökas. I 

propositionen förklaras att det bör krävas att den som begär expropriation i första hand 

utnyttjar egen mark som enligt planläggning eller av annat skäl är lämplig för ändamålet. I de 

fall flera markområden är lämpliga för det avsedda ändamålet, bör det alternativ som vållar 

minst skada väljas. Som exempel kan nämnas att om det förekommer två lämpliga 

markområden, varav det ena utgörs av obebyggd råmark och det andra utgörs av en bebyggd 

tomt, ska den obebyggda marken exproprieras i första hand.113 

Vidare menade expropriationsutredningen att om expropriation ändå ska företas, så 

ska det ske på sådant sätt att åtgärden innebär minsta möjliga olägenhet för den enskilde.114 

Detta innebär att ett expropriationstillstånd inte nödvändigtvis måste innebära 

ianspråktagande med äganderätt: Om ändamålet med expropriationsansökan kan uppnås 

genom servitut eller nyttjanderätt, ska sådant tillstånd ges i stället för äganderätt. 

Expropriationstillståndet får dock inte begränsas så att ändamålet med expropriationen 

avsevärt försvåras.115 

Som nämnts ovan kan markåtkomst åstadkommas genom annan lagstiftning än ExL. 

Den som önskar förvärva mark kan därför i vissa situationer välja vilken lag som ska 

åberopas till stöd för ianspråktagandet. 2 kap. 12 § 1 st. första ledet ExL har av vissa tolkats 

som att i de fall mark kan ianspråktas genom speciallagstiftning, ska sådan lagstiftning 

användas i första hand. Huruvida alternativa markåtkomstsätt påverkar möjligheterna att 

erhålla expropriationstillstånd genom ExL måste dock sägas vara oklart och har endast 

sparsamt behandlats i regeringens beslut om expropriationstillstånd.116 

Även i de fall förutsättningar för expropriation föreligger och inga alternativ till 

åtgärden finns, måste dock en sista avvägning göras mellan de motstående intressena. Om de 

till expropriationen motstående intressena, enskilda såväl som allmänna, är av större styrka, 

bör expropriation ändå inte komma i fråga. I denna bedömning måste hänsyn tas till både 

                                                
111 Prop. 1972:109, s. 218. 
112 Jfr dock prop. 1972:109, s. 218. 
113 Se prop. 1972:109, s. 218 f. 
114 SOU 1969:50, s. 129. 
115 Prop. 1972:109, s. 219 f. 
116 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 89 och 107 f.; jfr dock Sjödin m fl., 2016, s. 41. 
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ekonomiska och ideella värden. I ExL:s förarbeten nämns som exempel att ianspråktagande 

av egnahemsfastigheter ska undvikas i största möjliga mån.117 

Avseende expropriation innebär proportionalitetsprincipen alltså att ett en avvägning 

alltid måste göras mellan det allmänna och det enskilda intresset och att en eventuell åtgärd 

måste vidtas på ett sådant sätt att den inte innebär att den enskilde får bära en oskälig 

börda. 118  Denna bedömning kan göras utifrån tre frågeställningar: Kommer ingreppet att 

tillgodose det avsedda ändamålet? Är ingreppet nödvändigt för att uppnå ändamålet eller 

skulle en mindre ingripande åtgärd kunna uppnå samma resultat? Står den skada som den 

enskilde lider av ingreppet i rimlig proportion till den fördel som det allmänna vinner av 

densamma?119 Endast en liten övervikt för det allmännas intresse av åtgärden i förhållande till 

den enskildes olägenhet av densamma, har inte ansetts nå upp till grundlagens krav på att 

intresset ska vara angeläget.120 Från rättsekonomisk synpunkt kan tre kriterier ställas upp för 

att det ska kunna sägas föreligga ett allmänt intresse av tvångsförvärv av mark: 1) fördelarna 

med tvångsförvärvet ska vara större än nackdelarna, vilket innebär att förvärvet ska vara 

lönsamt i någon mening. 2) ändamålet med tvångsförvärvet ska vara väsentligt. Exakt vad 

detta innebär är alltså svårt att definiera.121 3) det måste också uteslutas att ändamålet kan 

genomföras på något annat markområde, vilket innebär att det inte får finnas alternativa 

lokaliseringar där ändamålet kan genomföras.122 Såväl i svensk som europarättslig praxis har 

eventuell rätt till ersättning ansetts vara avgörande vid bedömningen av om ett ingrepp i 

enskilds rätt är proportionerligt eller inte.123 

 
3.4 Expropriationslagens förhållande till planläggning 
I prop. 1971:122 redovisas då gällande rätt avseende planläggning, vilken i stora drag 

överensstämmer med dagens lagstiftning (2018). Planläggning reglerades i byggnadslagen 

(1947:385), 124  i vilken bestämdes att kommunerna kunde besluta om regionplaner, 

generalplaner, detaljplaner, stadsplaner och byggnadsplaner. Även enligt dåtida lagstiftning 

ankom det huvudsakligen på kommunerna att upprätta, besluta om och anta sådana planer. 

Även dessa planer medförde stora rättsverkningar när de fastställdes; bl.a. innebar det att det 

                                                
117 Prop. 1972:109, s. 219. 
118 SOU 2007:29, s. 31; SOU 2013:59, s. 62; se även SOU 1969:50, s. 129. 
119 SOU 2013:59, s. 62. 
120 SOU 2013:59, s. 48. 
121 Se Kalbro & Lindgren, 2018, s. 102. Syftet med föreliggande uppsats är i någon mening att förklara vilka 

ändamål som är väsentliga och därmed utgör allmänintressen som motiverar inskränkningar i äganderätten. 
122 Kalbro & Lindgren, 2018, s. 101 f.; Ekbäck, 2008, s. 690 f. 
123 SOU 2013:59, s. 62 f.; Bengtsson, 1996, 27. 
124 Upphävdes genom äldre plan- och bygglagen (1987:10), se 17 kap. 
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blev förbjudet att bygga i strid med plan, samt att kommunerna i vissa fall fick rätt och i vissa 

fall skyldighet att lösa markområden som omfattades av planläggningen. Planerna kunde 

också innebära en skyldighet för markägare att avstå mark utan lösen.125 

Byggnadslagen (1947:385) reglerade också flera former av expropriation, bl.a. 

zonexpropriation, tomtexpropriation, tomtbildningsexpropriation och tomträttsexpropriation. 

Förutsättning för att sådan expropriationsrätt skulle föreligga var i flera fall att åtgärden 

krävdes för att få till stånd bebyggelse i överensstämmelse med stadsplan. Någon fastställd 

detaljerad planläggning krävdes inte, men väl ”att fråga skall ha väckts om antagande eller 

ändring av stadsplan för området.” Avseende tomträttsexpropriation krävdes inte heller att 

marken omfattas av stadsplan eller byggnadsplan, utan endast att kommunen hade för avsikt 

att upplåta marken med tomträtt. 126  Ändamålet med expropriationsrätten var enligt 

förarbetena att ”garantera att, såvitt angår tillgången på mark, bebyggelseplanen för samhället 

kan förverkligas enligt sin tanke”.127 

Då gällande förköpslagen (1967:868)128 [cit. förköpslagen] syftade till att ge kommu-

nerna bättre möjligheter att förvärva mark för tätbebyggelse. Förköpslagen gav i vissa fall 

kommunerna rätt att i samband med en fastighetsförsäljning mellan enskilda parter, träda in 

som köpare av marken på de villkor parterna hade avtalat. För att få utöva förköpsrätten 

förutsattes att den kommande samhällsutvecklingen medförde ett behov av markförvärvet. I 

de fall marken var upptagen i generalplan för bebyggelseändamål, ansågs detta innebära att 

det förelåg förutsättning att få utöva förköpsrätt. Även i de fall marken inte var planlagd 

kunde kommunerna utöva förköpsrätt om befolkningsprognoser, bostadsbyggnadsprogram 

eller industriutvecklingsplaner visade att marken kunde behövas för tätbebyggelse.129 

Expropriationsutredningen ansåg att det var en grundläggande förutsättning för den 

framtida tätbebyggelseplaneringen att mark stod till förfogande för kommunerna. Utredningen 

ansåg att kommunerna behövde vittgående befogenheter avseende mark för tätbebyggelse-

ändamål för att därigenom kunna styra bebyggelsen, dess planering och utformning.130 Vidare 

uttalades att ”Om samhällsbyggandet skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt måste 

markägarintressena underordna sig helhetens intresse.” 131  Utredningen ansåg att det för 

                                                
125 Prop. 1971:122, s. 18. 
126 Jfr Prop. 1971:122, s. 18–21. Se även Europadomstolens dom i Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 23 

september 1982, § 38: ”Zonal expropriations […] may be issued as soon as a new city plan is under 
consideration, that is to say even before detailed arrangements for its implementation have been worked out.” 

127 Prop. 1949:184, s. 73. 
128 Upphävd 2010 genom lag (2010:265) om upphävande av förköpslagen (1967:868). 
129 Prop. 1971:122, s. 22 f. 
130 Prop. 1971:122, s. 24 f. 
131 Prop. 1971:122, s. 28 och 30. 
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expropriation av råmarksområden inte borde krävas mer än att marken låg inom kommunens 

utvecklingsriktning. Avseende expropriation av mark inom redan tätbebyggt område ansåg 

utredningen att det borde förutsättas att det med skäl kunde antas att området skulle komma 

att beröras av byggnadsåtgärder av väsentlig betydelse från allmän synpunkt eller att det till 

främjande av planmässigt byggnadsskick var angeläget att kommunen fick rådighet över 

egendomen. Någon planläggning i detalj ansågs inte krävas, utan endast att åtgärden kunde 

styrkas av kommunens framtidsplanering, uttryckt i t.ex. ett principprogram. 132  Det 

föredragande statsrådet menade att utgångspunkten för regler om tätbebyggelseexpropriation 

borde vara att kommunerna skulle ha en obetingad företrädesrätt till sådan mark. Det borde 

ankomma på kommunerna att själva bestämma om de behövde vara ägare till den mark som 

skulle bebyggas. Lagrådet instämde i stort med utredningens förslag och menade att 

möjligheterna att expropriera för tätbebyggelseändamål borde utökas.133 

Utredningens förslag fick dock ett blandat mottagande: I remissbehandlingen mottogs 

förslaget positivt från kommunalt håll, om än att vissa ansåg att förslaget inte gick tillräckligt 

långt. Från andra håll ansågs dock förslaget som alltför ingripande och betänkligt med hänsyn 

till rättssäkerheten. Det anfördes bl.a. att ”förslaget ger kommunerna en praktiskt taget 

obegränsad rätt att expropriera tätbebyggelsemark”. 134  Advokatsamfundet menade att 

förslaget gick långt över gränsen för vad som borde kunna motivera expropriation.135 

I prop. 1972:109, med förslag till ExL, anförde föredraganden att ”Vad beträffar de 

kommunala planintressena vill jag framhålla att expropriation i regel bör få ske endast under 

förutsättning att marken planlagts för det ändamål som expropriationen avser eller att 

kommunen tillstyrker expropriationsansökningen.” 136  Avseende mark för skydds- eller 

säkerhetsåtgärder uttalades att det vid prövningen av sådana expropriationsansökningar var av 

vikt att det förelåg ”åtminstone en översiktlig bebyggelseplanering.”137 Rörande expropriation 

för naturvård och fritidsändamål anfördes att sådan mark i vissa fall borde kunna tas i anspråk 

genom expropriation utan att marken var planlagd. 138  Rörande de allmänna 

avvägningsfrågorna uttalades att ”ansvaret för samhällsutbyggnaden vilar på det allmänna. 

Det kan bara i rena undantagsfall komma i fråga att kommunens planintentioner frångås.”139 

                                                
132 Prop. 1971:122, s. 156. 
133 Prop. 1971:122, s. 157 f. 
134 Prop. 1971:122, s. 156 f. 
135 Prop. 1971:122, s. 39. 
136 Prop. 1972:109, s. 204. 
137 Prop. 1972:109, s. 205. 
138 Prop. 1972:109, s. 213. 
139 Prop. 1972:109, s. 218. 
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I remissbehandlingen väcktes frågan om inte länsstyrelsernas objektivitet kunde 

ifrågasättas med anledning av deras nära förhållande till kommunerna. 140  Föredraganden 

menade dock att detta var helt obefogat och hänvisade till förvaltningslagens (1971:290)141 

jävsregler.142 

 
3.5 Expropriationsändamålen 
Expropriationsinstitutet regleras i svensk lag främst i ExL. Expropriation enligt ExL innebär 

att fastighet som tillhör annan än staten får tas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt, servitut 

eller så kallad särskild rätt. Med särskild rätt avses nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk 

kraft, samt liknande rätt (1 kap. 1–2 §§ ExL). I lagens andra kapitel listas de 13 ändamål för 

vilka expropriation får ske; tätbebyggelse (1 §), samfärdsel och transport (2 §), drivkraft, 

vatten och avlopp, m.m. (3 §), näringsverksamhet (4 §), skydds- och säkerhetsområden (5 §), 

försvarsändamål (6 §), ändring av riksgränsen (6 a §), vanskött egendom (7 §), allmän 

fiskevård (7 a §), kulturella ändamål (8 §), naturvård och friluftsliv (9 §), annan allmännyttig 

verksamhet (10 §), samt värdestegringsexpropriation (11 §). Paragrafernas tillämpnings-

områden är inte klart avgränsade, vilket innebär att flera paragrafer kan åberopas för samma 

expropriationsåtgärd i vissa situationer.143 De rättssubjekt som kan beviljas expropriations-

tillstånd skiljer sig åt mellan de olika bestämmelserna. Det allmänna (oftast en kommun) kan 

ansöka om expropriation med stöd av samtliga paragrafer. Även enskilda rättssubjekt kan 

ansöka om expropriation med stöd av vissa paragrafer, exempelvis 4 §. 

Till grund för föreliggande undersökning ligger totalt 36 expropriationsärenden i vilka 

regeringen har fattat beslut.144 I 72 % av fallen (26 ärenden) har regeringen gett tillstånd till 

expropriation i enlighet med ansökan. I 25 % av fallen (9 ärenden) har regeringen avslagit 

ansökan om expropriation och i 2,7 % av fallen (1 ärende) har regeringen delvis tillåtit, delvis 

avslagit ansökan. Av samtliga 36 undersökta ansökningar, tillåtna såväl som avslagna, var den 

sökande parten en kommun i 27 ärenden. Banverket (idag Trafikverket) var sökande part i tre 

ärenden, Fortifikationsverket, det statliga bolaget Teracom, ett kommunalägt renhållnings-

bolag och Stockholms läns landsting, var sökande part i ett ärende vardera. I ett ärende var 

den sökande parten ett privat bolag och i ett ärende var de sökande två fysiska personer som 

drev näringsverksamhet i form av jordbruk. 

                                                
140 Prop. 1972:109, s. 126. 
141 Upphävdes 1987 genom förvaltningslagen (1986:223), vilken i sin tur upphävdes 2018 genom 

förvaltningslagen (2017:900). 
142 Prop. 1972:109, s. 222. 
143 Se prop. 1972:109, s. 193. 
144 Se 3.2 Expropriationsprocessen ovan. 
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Besluten inleds kort med själva avgörandet; huruvida regeringen ger tillstånd till eller 

avslår ansökan. Därefter följer en redogörelse för ärendet, vilken inleds med den sökandes 

(oftast en kommun) åberopade grunder för ansökan. På detta följer myndighets (oftast 

länsstyrelse) yttrande i ärendet, samt om denna tillstyrker eller avstyrker ansökan. Därefter 

redogörs för fastighetsägarnas eller nyttjanderättshavarnas inställning till ansökan, samt de 

grunder som dessa åberopar till stöd för deras inställning. I flera ärenden som hade ett stort 

antal sakägare, sammanfattas deras inställningar till ansökan. Därefter följer i vissa ärenden 

kompletterande yttranden från den sökande, myndigheter och övriga sakägare. Avslutningsvis 

beskrivs skälen för regeringens beslut; om, och i förekommande fall varför, förutsättningar för 

expropriation föreligger. I vissa fall hänvisas till uppgifter i ärendet som ansetts vara av 

betydelse för beslutet, exempelvis om den aktuella marken är översikts- eller detaljplanerad. I 

de fall regeringen beviljade expropriation, avslutas skälen för regeringens beslut med en kort 

redogörelse för huruvida den allmänna behovs- och lämplighetsprövningen som stadgas i 

2 kap. 12 § ExL föranleder regeringen att göra någon annan bedömning. 

I redogörelserna för ärendena nedan förklaras kortfattat bakgrunden till ansökan, 

uppgifter som bedömts vara av vikt för regeringens beslut, yttrande myndigheters inställning 

till ansökan, samt regeringens bedömning. I flera ärenden är den sökande och sakägarna oense 

huruvida seriösa försök att nå en frivillig överenskommelse har vidtagits. Vidare åberopas i 

flera ärenden, av motstående parter, att 2 kap. 12 § ExL innebär att regeringen bör bevilja, 

respektive avslå ansökan. Nedan redovisas sådana yttranden endast i anslutning till de 

ärenden där sådana avvägningar har haft betydelse för regeringens bedömning. De 

expropriationsärenden där den sökande hänvisat till flera bestämmelser i ExL, redovisas 

nedan i anslutning till den paragraf som hade störst betydelse för regeringens beslut. 

 
3.5.1 Tätbebyggelse (1 §) 
Enligt 2 kap. 1 § ExL får expropriation ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över 

mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 

tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Inom tätbebyggt område får 

expropriation endast ske om det kan antas att marken inom överskådlig tid kommer att 

beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från allmän 

synpunkt, eller om det till främjande av planmässigt byggnadsskick eller annan därmed 

jämförlig orsak är angeläget att kommunen får rådighet över marken. Av paragrafen framgår 

att detta expropriationsändamål endast kan åberopas av kommuner, och i vissa särskilda fall 

landsting och kommunalförbund. 
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Enligt förarbetena bör utgångspunkten för expropriation enligt denna paragraf vara att 

kommunerna ska ha en ovillkorlig företrädesrätt till mark som ska bli föremål för 

tätbebyggelse.145 Begreppet tätbebyggelse har inte någon allmänt giltig definition, men det 

torde avse sådan samlad bebyggelse som nödvändiggör särskilda anläggningar för 

gemensamma behov.146 Expropriation enligt denna bestämmelse kan avse mark för bostäder, 

kontor, industrier m.m. och kompletterande anläggningar som vägar och grönområden.147 

Det är upp till kommunen att själv avgöra om markförvärv krävs för bebyggelse-

utvecklingen. I förarbetena hänvisas till den då gällande förköpslagen enligt vilken 

kommunen hade förköpsrätt till obebyggd eller glesbebyggd mark som kunde behövas för 

framtida tätbebyggelse, samt redan tätbebyggd mark som behövde förändras. För tolkning av 

2 kap. 1 § ExL förklaras att ledning kan sökas ur förköpslagens praxis och dess förarbeten. 

Enligt dessa förarbeten måste kommunen göra det sannolikt att marken behövs för framtida 

utveckling av bebyggelsen. Beviskraven skulle dock inte sättas alltför högt. Underlag som 

kunde visa på sådan sannolikhet angavs vara exempelvis befolkningsprognoser, 

bostadsbyggnadsprogram eller industriutvecklingsplaner. Den enskilde markägarens 

förutsättningar, intresse och vilja att medverka i samhällsutbyggnaden ansågs inte hindra 

kommunernas expropriationsrätt. Denna ordning ansågs följa av kommunernas ovillkorliga 

företrädesrätt och att ansvaret för den lokala planeringen av bebyggelsen i första hand ligger 

på kommunerna.148 

Om expropriationsansökan avser tätbebyggd mark (se 1 § 3 st.) ställs högre krav än 

om ansökan gäller obebyggd så kallad råmark.149 För expropriation av tätbebyggd mark gäller 

som en allmän förutsättning att det krävs att marken inom överskådlig tid kommer att beröras 

av byggnads- eller anläggningsåtgärder som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. I 

förarbetena förklaras att med överskådlig tid avses ett eller ett par decennier. Vidare angavs 

att kommunerna bör undvika att ta i anspråk mark som är bebyggd med egnahems-

fastigheter,150 vilket även kan anses följa av den allmänna lämplighetsprövningen som stadgas 

i 2 kap. 12 § ExL. Av denna bestämmelse följer också att det ska prövas om expropriation 

över huvud taget är nödvändig. PBL och FBL ger kommuner möjlighet att lösa in mark för 

olika ändamål, bl.a. för allmänna platser såsom parker och gator. Således kan både 2 kap. 1 § 

ExL och PBL användas för inlösen av sådan mark. I dessa situationer bör PBL användas i 
                                                
145 Prop. 1971:122, s. 157. 
146 SOU 1969:50, s. 74; jfr Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 90 f. 
147 SOU 2007:29, s. 24. 
148 Prop. 1971:122, s. 157–159. 
149 Angående ”råmark”, jfr SOU 1969:50, s. 243. 
150 Prop. 1971:122, s. 159 f. 
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första hand. Om det dock är fråga om att lösa in mark för såväl allmänna platser som 

tomtmark, finns dock inget som hindrar att ExL används för inlösen av hela området.151 

Tätbebyggelseexpropriation är den i särklass vanligast åberopade expropriations-

grunden. År 2007 hade ca 90 procent av alla expropriationer avsett 

tätbebyggelseexpropriation. 152  Det normala är att ansökningar om expropriation för detta 

ändamål beviljas. 153  I de ärenden under föreliggande uppsats undersökningsperiod där 

regeringen fattade beslut om expropriation, åberopades 2 kap. 1 § ExL i 20 ärenden. I sex av 

dessa ärenden åberopades 1 § tillsammans med andra paragrafer: I ett ärende från Arvika 

kommun åberopades 1 och 7 §§, i ett ärende från Hallsbergs kommun åberopades 1, 2 och 

4 §§ och i ett ärende från Halmstads kommun åberopades 1 och 3 §§. I dessa ärenden 

diskuteras inte förutsättningarna för expropriation enligt 1 § närmare, utan besluten grundar 

sig i stället på 7, 4 respektive 3 §§ (dessa ärenden utvecklas längre ned). 

I juni 1997 gavs Järfälla kommun tillstånd till expropriation med stöd av både 2 kap. 1 

och 3 §§ ExL. Kommunen anförde att hela det aktuella området var översiktsplanerat som 

tänkbara framtida arbets- och bostadsområden. Avseende marken som begärdes exproprierad 

med stöd av 1 § anförde kommunen att området var detaljplanelagt. Länsstyrelsen och 

Lantmäteriverket tillstyrkte kommunens ansökan och anförde bland annat att det berörda 

området utgjordes av skog, vilket innebar att intrånget i fastighetsägarens rätt borde kunna 

godtas. I skälen för regeringens beslut förklarades att förutsättningar för expropriation förelåg 

med stöd av båda de åberopade paragraferna.154 

I februari 1998 gavs Malmö kommun tillstånd till expropriation med stöd av 2 kap. 1 § 

ExL. Bakgrunden till ansökan var att det i regeringens budgetproposition 1997 hade 

föreslagits att en högskola skulle byggas i Malmö. Det aktuella området avsågs 

översiktsplaneras och högskolan beräknades på sikt omfatta drygt 14 000 helårsstudenter. 

Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan. I skälen för regeringens beslut förklarades att 

kommunen hade visat att de aktuella fastigheterna behövdes för framtida tätbebyggelse och 

att 2 kap. 12 § ExL inte innebar hinder mot expropriation.155 

I juni 1999 beviljades Stockholms kommun tillstånd till expropriation av ett flertal 

fastigheter i industri- och hamnområdet kring Hammarby sjö. Området hade i kommunens 

översiktsplan redovisats som framtida stadsutvecklingsområde och beräknades i framtiden 

                                                
151 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 93; jfr SOU 2007:29, s. 23 f. 
152 SOU 2007:29, s. 23 f. 
153 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 94. 
154 Regeringsbeslut 1997-06-05 dnr In96/1127/PL (M96/22/9). 
155 Regeringsbeslut 1998-02-12 dnr In97/2221/PL. 
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kunna inrymma ca 8 000 bostäder. Vidare anförde kommunen att ett stort antal detaljplaner 

hade utarbetats eller var under arbete. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan. Det 

bolag som yttrade sig i ärendet anförde bl.a. att de bedrev verksamhet i enlighet med gällande 

detaljplan. I skälen för regeringens beslut förklarades kortfattat att förutsättningar för 

expropriation enligt 2 kap. 1 § ExL förelåg och att 12 § inte utgjorde hinder mot ansökan.156 

I december 1999 beviljades Jönköpings kommun tillstånd till expropriation avseende 

ett större markområde omfattande flera fastigheter inom kommunen. Kommunen avsåg bygga 

ett nytt bostadsområde om ca 60 villor och hade för detta ändamål påbörjat arbetet med att ta 

fram en ny detaljplan. Länsstyrelsen avstyrkte kommunens ansökan och anförde att 

förutsättningar för expropriation visserligen förelåg, men att kommunen inte hade fullgjort sin 

förhandlingsskyldighet. I skälen för regeringens beslut anfördes att det aktuella området under 

en längre tid hade pekats ut som lämpligt för bostadsbebyggelse i kommunens 

översiktsplanering, samt att kommunen hade påbörjat detaljplaneläggning av området. 

Förutsättningar för expropriation ansågs därför föreligga. Regeringen menade att yttrandena 

om att kommunen inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet, samt avvägningen som stadgas i 

2 kap. 12 § ExL, inte utgjorde hinder mot expropriationstillstånd.157 

I mars 2000 gavs Göteborgs kommun tillstånd till expropriation av två fastigheter 

inom kommunen. I ansökan anförde kommunen att marken behövdes för att bygga ett 

Världskulturmuseum, för vilket detaljplanearbete hade påbörjats. Fastighetsägarna menade att 

det inte förelåg förutsättningar för expropriation eftersom den tilltänkta byggnaden (en 

byggnad) inte kunde anses utgöra tätbebyggelse i enlighet med den åberopade paragrafen. 

Vidare menade fastighetsägarna att ett bifall till ansökan skulle strida mot Europa-

konventionen och RF. Fastighetsägarna menade också att regeringen var jävig i 

handläggningen av ärendet, eftersom det tilltänkta museet var statligt och därmed initierat av 

regeringen. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan och anförde att de berörda 

fastigheterna var översiktsplanerade, samt att ExL gav rätt till expropriation av redan 

tätbebyggd mark när det krävdes för att förändra bebyggelsen. I skälen för regeringens beslut 

förklarades kortfattat att det förelåg förutsättningar för expropriation.158 

I oktober 2001 gavs Ronneby kommun tillstånd till expropriation av en fastighet inom 

kommunen. Den aktuella fastigheten låg inom ett område som enligt gällande detaljplan 

skulle användas för utbyggnad av högskolan. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan. 

                                                
156 Regeringsbeslut 1999-06-10 dnr M1999/383/Na. 
157 Regeringsbeslut 1999-12-09 dnr M1999/485/Na (In98/3015/PL). 
158 Regeringsbeslut 2000-03-09 dnr M1999/4114/Hs/P. 
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Fastighetsägaren anförde att denne var beredd att sälja marken, men att kommunens 

erbjudande inte kunde accepteras. I skälen för regeringens beslut hänvisades till den 

åberopade detaljplanen och det förklarades att förutsättningar för expropriation enligt den 

åberopade paragrafen förelåg.159 

I oktober 2003 fattade regeringen beslut i ett expropriationsärende från Kävlinge 

kommun. Kommunen hade i första hand ansökt om att med äganderätt få expropriera tre 

jordbruksfastigheter inom kommunen, i andra hand om att få expropriera en del av en av 

dessa fastigheter. Större delen av de aktuella fastigheterna hade i översiktsplan redovisats som 

utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen avstyrkte kommunens 

förstahandsyrkande om expropriation av alla tre fastigheter, men tillstyrkte andrahands-

yrkandet eftersom den fastighetsdel som detta yrkande avsåg låg inom ett översiktsplanerat 

område. Fastighetsägaren anförde att den berörda marken var Skånes i särklass bästa 

åkermark och att det fanns andra lokaliseringar för den tilltänka bebyggelsen. I skälen för 

regeringens beslut anfördes att den mark som berördes av andrahandsyrkandet hade pekats ut 

som lämplig för bostadsbebyggelse i kommunens översiktsplan. Regeringen fann att 

förutsättningar för expropriation förelåg avseende denna del. Däremot menade regeringen att 

det inte fanns förutsättningar för expropriation avseende det icke översiktsplanerade området 

som berördes av kommunens förstahandsyrkande.160 

I mars 2009 avslog regeringen Härryda kommuns ansökan om att genom expro-

priation ta i anspråk två fastigheter för tätbebyggelseändamål. De aktuella fastigheterna var 

översiktsplanerade som ”utredningsområde” och låg inom ett område som i kommunens 

bostadsförsörjningsprogram pekats ut som utbyggnadsområde för bostäder. Kommunen 

menade att det inte fanns några andra områden av motsvarande storlek som var lämpliga för 

bostadsändamål. Fastigheterna gränsade till befintlig bebyggelse och omfattade totalt ca 30 

hektar, taxerat som jord- och skogsbruksenheter. Sedan 2005 hade kommunen försökt 

förvärva fastigheterna av den dåvarande ägaren, men någon frivillig överenskommelse hade 

inte kunnat nås, beroende på att kommunen inte godtog säljarens villkor. År 2007 hade dock 

ett privat större exploateringsföretag förvärvat marken. Kommunen hade i det läget avstått 

från att utöva sin förköpsrätt (se ovan om förköpslagen) beroende på att den begärda 

ersättningen bedömdes vara alltför hög. I expropriationsansökan hänvisade kommunen till 

uttalanden i ExL:s förarbeten om kommunens obetingade företrädesrätt till mark som ska bli 

föremål för tätbebyggelse, även i de fall fastighetsägaren själv är redo att genomföra 

                                                
159 Regeringsbeslut 2001-10-04 dnr M2001/501/Hs/P. 
160 Regeringsbeslut 2003-10-02 dnr M2002/1300/F/P. 
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bebyggelseexploatering. Det privata företaget som ägde marken motsatte sig kommunens 

ansökan och anförde att det avsåg bygga ett nytt bostadsområde på marken, i enlighet med 

kommunens planintentioner. Vidare anförde företaget att kommunen tidigare hade avstått från 

sin möjlighet att utöva sin förköpsrätt och att ansökan därför var att betrakta som ett försök att 

komma över marken till ett pris under marknadsvärdet. Företaget menade också att 

uttalandena i förarbetena om kommunens ”obegränsade företrädesrätt” och att ”markägarens 

förhållanden inte kan tillmätas någon avgörande vikt i sammanhanget” inte gav någon 

vägledning för rådande krav på proportionalitet mellan enskilda och allmänna intressen. 

Företaget menade att uttalandena i förarbetena om den enskilde markägarens förhållanden, 

inte avsåg markägare av det förevarande exploateringsföretagets storhet, vilka lika väl som 

kommunen kunde säkra plangenomföranden. Därtill hänvisade företaget till egendomsskyddet 

i RF och Europakonventionen, samt att kommunen genom PBL kunde styra de 

bostadspolitiska målen. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan, främst med hänvisning 

till förarbetsuttalanden om kommunens företrädesrätt till mark för tätbebyggelseändamål. I 

skälen för regeringens beslut angavs att förutsättningar för expropriation med stöd av 2 kap. 1 

§ ExL förelåg. Regeringen hänvisade till flera förarbetsuttalanden och underströk att 

expropriation är ett sistahandsalternativ avsett för situationer när andra utvägar att nå det 

avsedda målet är stängda. Vid en avvägning fann regeringen att den enskildes olägenhet av 

åtgärden, övervägde de fördelar från allmän synpunkt som kunde vinnas genom den.161 

I maj 2009 gavs Värmdö kommun tillstånd till att med äganderätt expropriera 

markområden för tätbebyggelse. Området som berördes omfattades av en hel fastighet och 

delar av en annan fastighet. Marken som ansökan avsåg var detaljplanelagd och utgjordes av 

en parkeringsplats. Även efter eventuell expropriation avsåg kommunen att använda den 

berörda marken som parkeringsplats, men det hävdades att underhållet var eftersatt och att 

kommunen behövde området för att främja den bebyggelse som redan fanns och den som 

planerades. De berörda fastigheterna ägdes av ett privat bolag som bestred kommunens 

ansökan. Fastighetsägaren påpekade att kommunen inte avsåg att ändra användningen av 

markområdet och att ändamålet med expropriation således redan var uppfyllt. Sammantaget 

menade bolaget att det eventuella allmänna intresse som förelåg inte övervägde det enskilda 

intresset av egendomsskydd. Länsstyrelsen avstyrkte kommunens ansökan och anförde att 

ändamålet som skulle tillgodoses genom expropriation redan uppfylldes eftersom det inte 

skulle bli fråga om någon förändrad markanvändning. Som svar på länsstyrelsens yttrande 

                                                
161 Regeringsbeslut 2009-03-05 dnr M2008/1532/F/P. 
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anförde kommunen att varken ExL eller dess förarbeten ställer krav på förändrad 

markanvändning för att bevilja expropriation. Kommunen menade dock att det inte var 

uteslutet att området skulle komma att bli föremål för ändrad markanvändning. I skälen för 

regeringens beslut förklarades att det var en avgörande faktor för möjligheterna att utveckla 

området, att parkeringsfrågan fick en långsiktig lösning, samt att det inte var uteslutet att 

bygga nya bostäder på den berörda marken. Regeringen fann att kommunen hade visat att 

förutsättningar för expropriation förelåg.162 

I juli 2009 gavs Stockholms läns landsting tillstånd att med äganderätt expropriera en 

hel fastighet, samt del av ytterligare en fastighet. Landstinget hade ansökt om tillstånd till 

expropriation med stöd av 2 kap. 1 och 10 §§ ExL för byggande av Nya Karolinska Solna. 

Avsikten var att expandera området för Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska 

institutet för att på så sätt skapa ett centralt placerat, på sikt världsledande, centralt beläget 

sjukvårds- och forskningsområde. Det berörda markområdet var bebyggt med flerbostadshus 

om 103 lägenheter, två kontorslokaler och tre lagerlokaler. Solna och Stockholms kommuner 

hade arbetat med en fördjupad översiktsplan för området, vilken hade antagits av Solna 

kommun år 2008. Flera berörda fastighetsägare och boende yttrade sig i ärendet och motsatte 

sig expropriation. Bland annat anfördes att behovet av bostäder i Stockholm var stort och att 

den planerade utbyggnaden skulle innebära en omfattande förlust av bostäder. Därtill 

hävdades att en fördjupad översiktsplan inte var tillräckligt detaljerad för att grunda ett beslut 

om tillstånd till expropriation och att det vid avvägning av intressena borde tas hänsyn till 

dem som bor inom det berörda området, vilka riskerade att förlora sina hem. Länsstyrelsen 

tillstyrkte landstingets ansökan. Som svar på länsstyrelsen yttrande anfördes från vissa 

berörda att ansökan i första hand skulle avslås, i andra hand att ärendet vilandeförklarades till 

dess detaljplan antagits. Regeringen fann kortfattat att förutsättningar för expropriation 

förelåg i enlighet med 2 kap. 1 § ExL och kommenterade inte landstingets begäran om 

expropriation med stöd av 10 §.163 

I oktober 2009 gavs Jönköpings kommun tillstånd att med äganderätt expropriera 

delar av en fastighet inom kommunen. Den berörda fastigheten omfattade totalt 39 hektar, 

men kommunen hade bara ansökt om expropriation av 24 hektar. Området som berördes hade 

i översiktsplan föreslagits som framtida utbyggnadsområde och kommunen menade att 

området skulle användas för att locka industrier att etablera sig. Till stöd för sin ansökan 

anförde kommunen att efterfrågan på industritomter hade varit hög de senaste åren och att det 

                                                
162 Regeringsbeslut 2009-05-07 dnr M2006/4703/F/P. 
163 Regeringsbeslut 2009-07-16 dnr M2008/2707/F/P. 
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därför var angeläget att anlägga nya områden för industriverksamhet. Kommunen hade köpt 

delar av intilliggande fastigheter för 14 kronor per kvadratmeter och hade därför erbjudit de 

aktuella fastighetsägarna samma villkor. Fastighetsägarna anförde att de var beredda att sälja 

fastigheten, men att de ansåg att kommunens anbud var för lågt. Vidare menade 

fastighetsägarna att de också kunde tänka sig att exploatera fastigheten i enlighet med 

kommunens detaljplaneförslag. Länsstyrelsen yttrade sig i ärendet och anförde att kommunen 

hade företrädesrätt till mark som behövs för samhällsbyggnadsändamål och att markägarens 

eventuella intresse av att exploatera marken inte utgjorde hinder mot expropriation. Vidare 

anfördes att det berörda området under senare år hade utvecklats till ett av landets största för 

godshantering och lagerhållning. Därtill påpekades att det berörda området ingick i det förslag 

till detaljplan som förelåg. Fastighetsägarna menade att om området skulle bli föremål för 

expropriation, skulle den i så fall avse hela fastigheten. I första hand motsatte sig dock 

fastighetsägarna expropriation och ifrågasatte om expropriationsändamålet utgjorde ett sådant 

angeläget allmänt intresse som avsågs i 2 kap. 18 § RF.164 I skälen för regeringens beslut 

anfördes att det berörda markområdet föreslagits som utbyggnadsområde för verksamheter i 

kommunens översiktliga planering och att kommunen hade påbörjat detaljplaneläggning för 

området. Regeringen fann att förutsättningar för expropriation enligt 2 kap. 1 § ExL förelåg. 

Fastighetsägarnas invändning om att de själva kunde förvalta exploatering av marken 

föranledde inte någon annan bedömning. Vidare påpekades att det berörda området i sin 

helhet utgjordes av obebyggd skogsmark. Därtill anförde regeringen att kommunen hade nått 

frivilliga förvärv av de övriga markområden som avsågs ingå i den tilltänkta detaljplanen.165 

I december 2009 gavs Mölndals kommun tillstånd till expropriation med äganderätt av 

två fastigheter inom kommunen. Fastigheterna skulle användas för att anlägga ett nytt 

centrum, vilket hade beslutats av kommunfullmäktige år 2004. Kommunen hade antagit en 

övergripande plan för området, samt påbörjat arbetet med en detaljplan. Det privata bolag 

som ägde den berörda fastigheten motsatte sig kommunens ansökan och ifrågasatte bland 

annat huruvida kommunen skulle lyckas genomföra den planerade utvecklingen av centrumet. 

Bolaget ifrågasatte kommunens samarbetspartner och menade att det inte var säkert att denne 

skulle lyckas genomföra projektet. Till stöd för detta anförde bolaget att samarbetspartnern 

hade avbrutit eller försenat flera projekt i andra städer. Bolaget menade att det, såsom 

varandes ett av världens kreditmässigt högst värderade företag, bättre skulle kunna utveckla 

och exploatera fastigheterna i enlighet med kommunens intentioner. Sammantaget menade 

                                                
164 Sedermera flyttad till 2 kap. 15 § RF, se lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen. 
165 Regeringsbeslut 2009-10-15 dnr M2008/3309/F/P. 



41 
 

bolaget att kommunen agerade mellanhand till förmån för ett annat företag som verkade på 

samma marknad som fastighetsägaren. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan. I skälen 

för regeringens beslut påpekades att kommunen var i begrepp att anta en detaljplan för 

området, vilket skulle innebära att det befintliga centrumet skulle komma att genomgå 

omfattande förändringar och att vissa fastigheter därför behövde rivas. Regeringen anförde att 

det ankommer på kommunen själv att bestämma om och i vilken utsträckning kommunen ska 

vara ägare till den mark som bebyggs. Regeringen hänvisade till förarbetsuttalanden om 

kommunens företrädesrätt till mark för tätbebyggelse, även i de fall fastighetsägaren själv är 

beredd att genomföra den planerade bebyggelsen. Sammantaget menade regeringen att 

fastighetsägaren inte hade anfört något som föranledde någon annan bedömning än att 

expropriationstillstånd skulle beviljas.166 

I februari 2010 gavs Bromölla kommun tillstånd att med äganderätt expropriera en 

fastighet i kommunen. Bakgrunden till ärendet var att kommunen ville utveckla det så kallade 

Iföstrandområdet till bostadsområde. Fastigheten som berördes av kommunens ansökan låg i 

ett område som sedan 2008 hade pekats ut som lämpligt för ny bebyggelse. Fastigheten ägdes 

av ett privat bolag, vilket menade att hela deras verksamhet hotades om den aktuella 

fastigheten exproprierades. Länsstyrelsen tillstrykte kommunens ansökan och anförde att 

kommunen hade erbjudit fastighetsägarna 150 % av fastighetens beräknade värde i ersättning, 

men att någon frivillig överenskommelse ändå inte hade kunnat nås. Den sökta 

expropriationen skulle även komma att påverka en ideell förening som hyrde en byggnad på 

fastigheten. Länsstyrelsen anförde att föreningen kunde bedriva sin verksamhet någon 

annanstans. Därtill menade länsstyrelsen att kommunens planer för området hade stöd i både 

översiktsplan och fördjupad översiktsplan. I ett svar till länsstyrelsens yttrande anförde 

bolaget att det hade ägt fastigheten sedan 1870-talet. Den ideella föreningen anförde att 

byggnaden på fastigheten ägdes av föreningen och hade tjänat som klubbstuga sedan 1965. I 

skälen för regeringens beslut anfördes att fastigheten låg inom ett område som enligt 

kommunens utvecklingsprogram avsågs bli ett nytt bostadsområde. Vidare påpekades att 

området var föremål för detaljplaneläggning. Regeringen fann därför att förutsättningar för 

expropriation förelåg.167 

I mars 2010 gavs Kumla kommun tillstånd att genom expropriation med äganderätt ta 

i anspråk mark för anläggande av ett nytt bostadsområde. Två fastigheter berördes av 

ansökan, varav den ena exproprierades i sin helhet och den andra endast delvis. Fastigheterna 

                                                
166 Regeringsbeslut 2009-12-21 dnr M2008/3564/F/P. 
167 Regeringsbeslut 2010-02-18 dnr M2009/145/F/P. 
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låg i anslutning till detaljplanelagt område och befann sig enligt kommunens översiktsplan 

inom utbyggnadsområde för bostadsändamål. Kommunen hade vid ett flertal tillfällen varit i 

kontakt med markägarna, som dock visat ointresse för förhandling. Kommunen menade att 

anledningen till att markområdet ännu inte hade detaljplanelagts var att kommunen inte 

kunnat förvärva de aktuella fastigheterna. De berörda fastighetsägarna var dels två 

privatpersoner, dels bolaget Vattenfall. Bolaget hade inget att invända mot expropriationen, 

men de två privatpersonerna bestred kommunens ansökan och anförde bland annat att deras 

fastigheter hade varit i familjernas ägo i över 100 år och att det aldrig hade varit aktuellt för 

dem att sälja marken. Därtill hävdade de att den kommunägda marken som omgärdade deras 

fastighet borde vara tillräcklig för den planerade bebyggelsen. Kommunen hänvisade till ett 

nyligen antaget plan-, bygg- och bostadsprogram, vilket pekade ut de berörda fastigheterna 

som ett område där det borde upprättas ca tio småhus. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens 

ansökan, med hänvisning till aktuell översiktsplan, en fördjupad översiktsplan, samt det 

faktum att den kommunägda marken som omgärdade de berörda fastigheterna var 

detaljplanelagd för bostadsändamål. I skälen för regeringens beslut hänvisas till att området 

föreslagits som utbyggnadsområde för bostadsändamål i kommunens översiktliga planering. 

Vidare menade regeringen att det var angeläget att fullfölja det på intilliggande mark 

påbörjade planarbetet såvitt gällde det aktuella markområdet. Regeringen fann därmed att 

förutsättningar för expropriation förelåg. Gällande 2 kap. 12 § ExL påpekade regeringen att 

privatpersonernas bostadshus inte berördes av ansökan och det faktum att kommunen ägde 

intilliggande mark som avsågs detaljplaneläggas.168 

I januari 2012 gavs Gävle kommun tillstånd till expropriation med äganderätt av en 

del av en fastighet inom kommunen. Bakgrunden till ärendet var att kommunen avsåg att 

etablera ett nytt bostadsområde om 200–400 nya bostäder på ett område omfattade 13,5 

hektar. Efterfrågan på nya bostäder hade under en tid varit mycket stor och kommunen 

räknade med att efterfrågan skulle öka ytterligare. Kommunen och fastighetsägaren hade inte 

lyckats nå en frivillig överenskommelse eftersom fastighetsägaren inte godtog kommunens 

ersättningsförslag. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan. I skälen för regeringens 

beslut anfördes att den mark som ansökan avsåg var detaljplanelagd som område för 

bostadsändamål och att förutsättningar för expropriation därför förelåg. Vidare anfördes att 

det område som ansökan avsåg i sin helhet utgjordes av skogsmark, samt att kommunen ägde 

intilliggande obebyggd mark, som även den detaljplanelagts för bostadsändamål.169 

                                                
168 Regeringsbeslut 2010-03-25 dnr M2009/853/F/P. 
169 Regeringsbeslut 2012-01-26 dnr S2011/274/PBB. 
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I november 2012 beslutade regeringen att ge Ystads kommun tillstånd till expro-

priation med äganderätt av en byggnad på ofri grund och därtill hörande nyttjanderätt. 

Fastigheten låg inom detaljplanelagt område för hamnverksamhet och kommunen ägde 

samtliga fastigheter i området. Kommunen avsåg att exploatera området för hamn- och 

industriverksamhet. Kommunen anförde att den tilltänka utvecklingen av området var av 

mycket stor betydelse för orten och att den skulle resultera i åtskilliga nya arbetstillfällen. 

Vidare påpekades att ägaren av byggnaden och nyttjanderätten använde dessa för 

fritidsändamål. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan och anförde att det berörda 

området inte hade varit avsett för bostadsändamål sedan 1957. Därtill påpekades att området 

på nytt hade detaljplanelagts för hamn- och industriverksamhet så sent som 2011. Som svar 

på länsstyrelsen yttrande anförde ägaren av byggnaden att hans byggnad låg i utkanten av det 

detaljplanelagda området och att det därför var svårt att förstå varför hans byggnad äventyrade 

etableringen av den totalt 38 000 kvadratmeter stora fabriksarean. I skälen för regeringens 

beslut anfördes att området sedan 1957 hade varit detaljplanelagt för hamnändamål och att 

detaljplanen hade utvidgats till att även gälla industriverksamhet. Regeringen menade därför 

att förutsättningar för expropriation enligt 2 kap. 1 § ExL förelåg.170 

I april 2013 gavs Sundsvalls kommun tillstånd till expropriation med äganderätt av tio 

fastigheter i området Skön. Kommunen hade ansökt om expropriation med stöd av både 

2 kap. 1 och 2 §§ ExL. Till stöd för sin ansökan anförde kommunen att en ny fördjupad 

översiktsplan hade antagits med syfte att utveckla ett logistikcentrum med kombiterminal och 

annan verksamhet. Kommunen menade att området hade stor strategisk betydelse för 

utvecklingen av näringslivet i hela regionen och att den existerande kombiterminalen inte var 

möjlig att expandera. Området där kombiterminalen planerades hade visst kulturhistoriskt 

värde för den lokala och regionala industrihistorien, men byggnaderna hade inte bedömts som 

så intressanta att de borde byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens 

ansökan och anförde att ett flertal utredningar pekat ut området som det bästa alternativet för 

en logistikpark. Flera markägare motsatte sig ansökan och anförde bland annat att det var 

osäkert om kommunen skulle få tillstånd att bygga anläggningen enligt MB. Därtill menade 

flera fastighetsägare att det inte förelåg ett sådant angeläget allmänt intresse att bygga 

anläggningen, att det övervägde de olägenheter som fastighetsägarna skulle få utstå genom att 

tvingas avstå sina bostäder, av vilka vissa hade ägt sina bostäder i snart 70 år. Markägarna 

hänvisade till yttranden i ExL:s förarbeten om att ianspråktagande av mark med 

                                                
170 Regeringsbeslut 2012-11-15 dnr S2012/1099/PBB. 
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egnahemsbebyggelse i största möjliga mån skulle undvikas. I skälen för regeringens beslut 

anfördes att med tätbebyggelse enligt 2 kap. 1 § ExL avses all bebyggelse och verksamhet 

som behövs för en kommuns utveckling. Vidare hänvisade regeringen till kommunens 

översiktsplan som pekade ut det aktuella området som strategiskt viktigt för utvecklingen av 

näringslivet i kommunen och regionen. En detaljplan var antagen av kommunfullmäktige i 

Sundsvall och ett antal fastigheter i området ägdes redan av kommunen. Det faktum att 

detaljplanen inte hade vunnit laga kraft ansågs inte föranleda något annat beslut och därför 

beviljades ansökan.171 

 
3.5.2 Samfärdsel och transport (2 §) 
Enligt 2 kap. 2 § ExL får expropriation ske för att bereda utrymme för anläggning som 

tillgodoser allmänt behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation. Bestämmelsen 

kan användas för att expropriera mark för anläggandet av vägar, gator, järnvägar, hamnar, 

telekommunikationer, m.m. Markåtkomst för dessa ändamål kan även tillgodoses med hjälp 

av bland annat väglagen (1971:948), lag (1995:1649) om byggande av järnväg, PBL, FBL och 

LL.172 I praktiken tillämpas oftast andra lagar än ExL vid markåtkomst för de ändamål som 

omfattas av 2 kap. 2 § ExL. Innan lag (1995:1649) om byggande av järnväg trädde i kraft år 

1996 var expropriation för järnväg vanligt förekommande. Senare har dock bestämmelsen 

åberopats alltmer sällan.173 Nuförtiden genomförs i praktiken de allra flesta markförvärv för 

järnväg med stöd av FBL.174 

Under den undersökta perioden prövade regeringen totalt nio ärenden där 2 kap. 2 § 

ExL åberopades. Sex ansökningar rörande större infrastrukturprojekt beviljades: I augusti 

1995 lämnade Banverket in tre ansökningar om expropriation för utbyggnad järnvägs-

sträckorna Västkustbanan, Mälarbanan och Nordlänken, för vilka beslut fattades 1997–1998. I 

ansökningarna anfördes bland annat att järnvägssträckorna var av stor betydelse för såväl det 

nationella som det lokala och regionala näringslivet. De planerade utbyggnaderna skulle 

innebära förkortade restider, samt att godstrafiken på landsväg skulle kunna minska, vilket 

skulle innebära positiva miljö- och säkerhetseffekter. De negativa effekterna av 

utbyggnaderna som skulle drabba enskilda fastighetsägare var buller, vibrationer, 

värdeminskning på fastigheter, m.m., men i vissa fall även i form av expropriation av 

fastigheter för rivning. Regeringen fattade också beslut i tre ärenden med anledning av 

                                                
171 Regeringsbeslut 2013-04-11 dnr S2012/2123/PBB. 
172 Prop. 1972:109, s. 197–199. 
173 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 99 och 435–439. 
174 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 96. 
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byggandet av Södra länken i Stockholm. Vägsträckan var tänkt att bli en del av en ringled 

runt Stockholm som skulle tillgodose ett trafikbehov för ca 60 000 fordon per dygn. De 

fastighetsägare som yttrade sig i ärendena rörande Södra länken tog upp frågor om störningar 

för näringsidkare och boende under byggnadstiden, intrångsersättningar, m.m. Samtliga dessa 

sex expropriationsansökningar tillstyrktes av länsstyrelserna och hade stöd i översikts- eller 

detaljplaner. 175  Projekten som ansökningarna gällde var väl utredda och väl förankrade i 

politiska beslut.176 

I juni 1998 avslog regeringen en ansökan om expropriationstillstånd från Småländska 

Smalspåret AB. Bakgrunden till ansökan var att bolaget ville bevara järnvägslinjen Växjö-

Hultsfred-Västervik som i mitten av 1990-talet var Sveriges enda intakt bevarade 

smalspårbana. Banan hade varit i drift i drygt 100 år och hade således överlevt de 

nedläggningar av smalspåriga järnvägsbanor som skedde under hela 1900-talet. 1984 lades 

dock banan ned av SJ och såldes år 1987 till Växjö kommun. Bolaget hade därefter arrenderat 

banan av Växjö kommun fram till 1996, varefter arrendet löpte ut. Bolaget ansökte om att få 

expropriera den mark som banan låg på, vilken ägdes av Växjö kommun. Till stöd för sin 

ansökan åberopade bolaget 2 kap. 2, 7 och 8 §§ ExL. Bolaget menade att järnvägslinjens 

betydelse för transport och kommunikation visserligen hade minskat i takt med ökad 

konkurrens från vägtrafiken, men att järnvägslinjens betydelse för turisttrafiken skulle öka i 

framtiden. Bolaget hävdade att det på goda grunder kunde antas att den planerade 

Öresundsbron skulle öka turismen till Småland. Därtill anförde bolaget att banan också skulle 

komma att få viss betydelse för godstrafik. Länsstyrelsen avstyrkte bolagets ansökan och 

anförde att det inte hade visats att banan tillgodosåg ett allmänt behov av samfärdsel, 

transport eller annan kommunikation. Banan hade visserligen historiskt fyllt en sådan 

funktion, men den tänkta framtida turisttrafiken ansågs inte motivera expropriation. Inte heller 

de övriga åberopade grunderna för expropriation ansåg länsstyrelsen motiverade ett bifall till 

bolagets ansökan. I skälen för regeringens beslut förklarades kortfattat att det inte hade visats 

att smalspårbanan tillgodoser ett allmänt behov av kommunikation i sådan omfattning att 

bifall till ansökan kunde lämnas. Inte heller de övriga åberopade expropriationsgrunderna 

ansågs motivera expropriation.177 

                                                
175 Regeringsbeslut 1997-04-30 dnr K95/3270/3; Regeringsbeslut 1997-12-18 dnr K95/3236/3; Regeringsbeslut 

1998-04-16 dnr K95/3289/3; Regeringsbeslut 1998-03-12 dnr K93/1968/3; Regeringsbeslut 1998-10-29 dnr 
K93/1431/3 och Regeringsbeslut 1999-06-03 dnr N1999/874/IRT. 

176 Se bl.a. prop. 1996/97:160 och prop. 1997/98:123. 
177 Regeringsbeslut 1998-06-11 dnr K96/2408/RSb. 
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I juni 2004 avslog regeringen det statliga bolaget Teracom AB:s ansökan om expro-

priation av delar av Erstaviks fideikommiss. Sedan 1948 hade bolaget arrenderat delar av 

fastigheten, på vilken bolaget hade uppfört de så kallade Nackamasterna för utsändning av TV 

och radio på det svenska marknätet. Bolaget ansökte i första hand om äganderätt, i andra hand 

om expropriation med nyttjanderätt. Bolaget menade att masterna var av stor betydelse för 

Sveriges radio- och TV-stationer, samt att masterna hade betydelse för totalförsvaret. 

Länsstyrelsen avstyrkte bolagets ansökan med hänvisning till att den verksamhet som bolaget 

bedrev på den aktuella fastigheten visserligen tillgodosåg ett allmänt intresse, men att 2 kap. 

12 § ExL ställde upp hinder mot expropriation. Länsstyrelsen hänvisade till ett yttrande från 

Nacka kommun, som menade att det fanns ett värde i att fideikommissegendomen hölls ihop. 

Fastighetsägaren påpekade i sitt yttrande att fastigheten hade status av riksintresse och att 

arrendeavtalet hade träffats frivilligt, samt att han var villig att ingå långtgående avtal för att 

trygga bolagets säkerhet till masterna. Regeringen fann att den mark som ansökan berörde 

behövdes för att tillgodose angelägna allmänna intressen av kommunikationsändamål och att 

förutsättningarna för expropriation enligt 2 kap. 2 § ExL därmed uppfylldes. Vidare 

påpekades att det faktum att den berörda marken var en del av ett fideikommiss inte i sig 

utgjorde hinder mot expropriation. Regeringen hänvisade dock till ett regeringsbeslut från den 

23 april 1998, vari anfördes att Erstaviks fideikommiss utgjorde en av landets mest 

betydelsefulla kulturmiljöer. Avslutningsvis avslog regeringen bolagets ansökan med 

hänvisning till 2 kap. 12 § ExL.178 

 
3.5.3 Drivkraft, vatten och avlopp, m.m. (3 §) 
Enligt 2 kap. 3 § ExL får expropriation ske för att tillgodose allmänt behov av elektrisk kraft 

eller annan drivkraft, vatten, värme eller likartad nyttighet eller av att bortföra eller 

oskadliggöra avloppsvatten eller annan orenlighet. Av paragrafens andra stycke framgår att 

om ledning som avses i första stycket, eller för avloppsvatten eller annan orenlighet är av 

betydelse för riket eller viss ort, eller om intrånget av ledningen är av ringa betydelse i 

jämförelse med nyttan av den, får expropriation ske även om allmänt behov därav inte 

föreligger. Vid denna typ av expropriation finns i vissa fall speciallagstiftning som möjliggör 

ianspråktagande av mark, vilka har uttryckligt företräde framför ExL; minerallagen (1991:45) 

och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 179  Vidare kan 

påpekas att flera paragrafer i 2 kap. ExL överlappar varandra och därför kan expropriation för 

                                                
178 Regeringsbeslut 2004-06-17 dnr N2000/2265/ITFoU. 
179 Se prop. 1972:109, s. 202; se även SOU 1969:50, s. 72. 
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exempelvis ledningsändamål ske med stöd av olika paragrafer.180 I praktiken används oftast 

LL för markåtkomst för ledningsändamål. 2 kap. 3 § ExL kan därför närmast ses som ett 

komplement för de undantagsfall då LL inte kan tillämpas.181 

Under föreliggande undersökningsperiod har regeringen gett tillstånd till expropriation 

med stöd av 2 kap. 3 § ExL i två ärenden. Sammanlagt har regeringen gett tillstånd till 

expropriation med stöd av nämnda paragraf totalt fem gånger under åren 1974–2017.182 

I juni 1997 gavs Järfälla kommun expropriationstillstånd med stöd av 2 kap. 1 och 

3 §§ ExL. De två fastigheter som berördes av ansökan hade i översiktsplan pekats ut som 

tänkbara områden för framtida arbets- och bostadsområden. I kommunens ansökan delades 

fastigheterna upp i tre delområden, varav ett område var avsett för en dagvattenledning och de 

två andra för tätbebyggelse. Följaktligen ansökte kommunen om expropriation med stöd av 

både 2 kap. 1 och 3 §§ ExL. Beträffande området för dagvattenledningen ansökte kommunen 

inledningsvis om expropriation med äganderätt. Fastighetsägarna motsatte sig dock sådan 

expropriation, men hade inget att invända mot att kommunen tog området i anspråk med 

servitutsrätt. Efter fastighetsägarnas invändning ändrade kommunen sin ansökan och ansökte i 

andra hand om expropriation med servitutsrätt. Lantmäteriverket yttrade sig i ärendet och 

anförde att servitutsrätt skulle vara tillräcklig för att uppnå syftet med expropriationen. 

Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan. Regeringen fann att det förelåg förutsättningar 

för expropriation med stöd av 2 kap. 3 § ExL avseende området för dagvattenledningen.183 

I september 2014 gavs Halmstads kommun tillstånd till expropriation med äganderätt 

av en fastighet inom kommunen. Syftet med kommunens ansökan var att säkerställa 

vattenförsörjningen inom kommunen genom att ta i anspråk områden för grundvattenbildning. 

I en översiktsplan hade bestämts att områden av vitalt intresse för skydd av vattentäkter borde 

förvärvas av kommunen. Kommunen hade därför förvärvat flera fastigheter i anslutning till 

den aktuella fastigheten, vilka samtliga ingick i ett skyddsområde för grundvattentillgången. 

Även i detta ärende hade kommunen ansökt om tillstånd till expropriation med stöd av både 

2 kap. 1 och 3 §§ ExL. Med hänvisning till båda paragraferna tillstyrkte länsstyrelsen 

kommunens ansökan. I skälen för regeringens beslut hänvisades till kommunens 

översiktsplan. Frågan om expropriation med stöd av 1 § behandlades dock inte.184 

 

                                                
180 SOU 2007:29, s. 25. 
181 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 100. 
182 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439 i kombination med föreliggande undersökning. 
183 Regeringsbeslut 1997-06-05 dnr In96/1127/PL (M96/22/9). 
184 Regeringsbeslut 2014-09-11 dnr M1999/309/Hs/P (In1998/1545/PL). 
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3.5.4 Näringsverksamhet (4 §) 
Enligt 2 kap. 4 § ExL får expropriation ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet eller 

anläggning därför, av större betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp. 

Expropriation för näringsverksamhet kan avse industrier, jord- och skogsbruk, rennäring, 

fiske, samt mineralutvinning som inte omfattas av minerallagen (1991:45). Denna 

expropriationsrätt föreligger generellt för alla näringsgrenar, men har begränsats till att avse 

sådan näringsverksamhet som är av större betydelse för hela riket eller för den del av landet 

där den bedrivs. För vissa speciella näringsgrenar, exempelvis yrkesmässigt fiske och 

rennäring, kan expropriation medges om det är av betydelse för viss grupp av befolkningen.185 

Eftersom lokalisering av industrier i regel styrs av kommunernas planering bör denna 

typ av expropriation komma ifråga som ett andrahandsalternativ efter att expropriation med 

stöd av 1 § har prövats. Expropriation för näringsverksamhet bör som regel endast få ske 

förutsatt att den berörda marken har planlagts för det ändamål som expropriationen avser. I de 

fall ett privat rättssubjekt ansöker om expropriation bör vidare förutsättas att kommunen 

tillstyrker ansökningen.186 

Expropriation för näringsverksamhet är det ändamål som har flest ansökningar från 

privata rättssubjekt. Vanligast är att expropriation beviljas för näringsverksamhet som är av 

betydelse för en viss ort eller region och ytterst sällan för verksamhet som anses vara av 

betydelse för hela riket. 187  Under perioden 1974–1996 åberopades 2 kap. 4 § ExL i 13 

ärenden, flera gånger i kombination med andra paragrafer. Om det var regeringen som fattade 

beslut, och i sådana fall vilket beslut som fattades, är dock i flera av de fallen oklart.188 Under 

åren 1997–2017 har dock regeringen fattat beslut i expropriationsärenden med stöd av 

nämnda bestämmelse i tre ärenden, av vilka två ansökningar beviljades och en avslogs. 

I juni 1998 beviljades Umeå kommun expropriationstillstånd för näringsverksamhet. 

Kommunen begärde att få expropriera en fastighet för att utvidga industrimark till förmån för 

Volvo Lastvagnar AB. Förhandling hade förekommit mellan kommunen och markägarna, 

men någon frivillig överenskommelse hade inte kom till stånd. Kommunen menade att 

markägarnas ersättningsanspråk var alltför högt ställda. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens 

ansökan. I skälen för regeringens beslut förklarades att Volvo Lastvagnar AB var den största 

privata arbetsgivaren i kommunen och att företaget var i behov av expansionsutrymme. 

                                                
185 Prop. 1972:109, s. 204. 
186 Prop. 1972:109, s. 203 f.; Se även SOU 2007:29, s. 26. 
187 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 107. 
188 Se Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439. 
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Regeringen förklarade därefter kort att förutsättningar för expropriation förelåg.189 Strax efter 

att kommunen beviljades expropriationstillstånd möttes dock en frivillig överenskommelse 

om markförvärv mellan kommunen och markägarna.190 

I maj 2008 avslog regeringen en ansökan om expropriation med stöd av 2 kap. 4 § 

ExL. Ansökan hade lämnats av två bönder (privata rättssubjekt) som arrenderade delar av ett 

fideikommiss. Bönderna ville expropriera de delar av fastigheten som arrenderades för 

jordbruksverksamhet. Till stöd för sin ansökan anfördes bl.a. att de ville skapa utrymme för 

framtida investeringar. Länsstyrelsen avstyrkte ansökan och anförde bland annat att syftet 

med ansökan inte var att bereda utrymme för framtida investeringar, utan att med oförändrad 

markanvändning ändra ägandeförhållandena till de berörda fastigheterna. Vidare anförde 

länsstyrelsen att det ur kulturhistorisk synpunkt var värdefullt att fideikommiss hålls samman. 

Som svar på länsstyrelsens yttrande anförde de sökande bl.a. att ”Det bör för riket eller för 

orten eller för deras befolkningsgrupp vara av stor betydelse att vår tids samhällsskick inte 

inrymmer några särenklaver av feodalrättsligt grundat landägande som utesluter vissa orters 

befolkning från rätten till enskilt ägande. […] Rätten till enskilt ägande är dessutom av 

grundläggande betydelse i det svenska samhällssystemet.” I skälen för regeringens beslut 

hänvisades till tidigare lagstiftningsärenden där frågan om friköp av historiska arrenden redan 

hade prövats. Vidare förklarade regeringen att den näringsverksamhet som de två sökande 

bedrev inte var av sådan betydelse att förutsättningarna för expropriation förelåg.191 

I juli 2010 beviljades Hallsbergs kommun tillstånd till expropriation med äganderätt 

av del av en fastighet i kommunen. Bakgrunden till ärendet var att Posten AB ville etablera en 

postterminal inom kommunen, för vilket kommunen hade inlett detaljplanearbete. Kommunen 

menade att etableringen skulle innebära betydande samhällsnytta i och med att anläggningen 

beräknades sysselsätta 350 personer. Kommunen anförde även att den planerade 

postterminalen skulle tillgodose ett allmänt transport- och kommunikationsbehov, samt att 

kommunen var i behov av marken eftersom den krävdes för tätbebyggelse. Således ansökte 

kommunen om expropriation med stöd av 2 kap. 1, 2 och 4 §§ ExL. Länsstyrelsen tillstyrkte 

kommunens ansökan med stöd av 1 och 4 §§. Fastighetsägaren bestred kommunens ansökan 

och anförde bland annat att skogen som skulle ianspråktas behövdes till bränsle, samt virke 

för reparationer av bostaden. I skälen för regeringens beslut anfördes att den planerade 

lokaliseringen av postterminalen var den enda som kunde komma i fråga. Därtill anfördes att 

                                                
189 Regeringsbeslut 1999-07-01 dnr N1999/5445/ESB. 
190 Se regeringsbeslut 1999-10-25 dnr N1999/9604/ESB. 
191 Regeringsbeslut 2008-05-08 dnr Jo2007/2048. 
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den planerade anläggningen var av stor betydelse för postkommunikationerna inom Sverige 

och med utlandet, samt att anläggningen beräknades sysselsätta 350 personer. Regeringen gav 

därför tillstånd till expropriation med stöd av 2 kap. 4 § ExL, men behandlade inte de övriga 

åberopade expropriationsgrunderna.192 

 
3.5.5 Skydds- och säkerhetsområden (5 §) 
Enligt 2 kap. 5 § ExL får expropriation ske för att upprätta skydds- eller säkerhetsområde eller 

bereda utrymme för särskild anordning, om området eller anordningen behövs till skydd mot 

naturhändelse som är menlig från allmän synpunkt, mot vatten- eller luftförorening eller mot 

menlig inverkan i övrigt från industri eller annan anläggning. Med detta avses exempelvis 

omkringliggande mark till ett kärnkraftverk, mark avsett för bullerskydd från exempelvis en 

väg, en sjö som levererar vatten till vattenverk, m.m. Även vid denna typ av expropriation kan 

i vissa fall PBL användas för samma ändamål.193 2 kap. 5 § ExL är allmänt hållen och därför 

tillämplig på alla situationer där skydds- och säkerhetsområden kan behövas. Allmänfaran 

måste dock framstå som någorlunda betydande för att bevilja expropriation. Särskilt vad 

gäller behovet av mark för skydds- eller säkerhetsåtgärd i anslutning till industriell 

verksamhet eller liknade, bör prövningen föregås av åtminstone översiktligt planarbete. 

Vidare bör vid bedömningen prövas om det inte är möjligt att flytta den farliga verksamheten 

till någon mindre utsatt plats. I dessa expropriationsärenden bör också i första hand prövas om 

de skadeförebyggande åtgärderna kan uppnås utan att marken tas i anspråk med äganderätt. 

Såväl enskilda som allmänna rättssubjekt som förvaltar verksamhet som behöver ett skydds- 

eller säkerhetsområde kan beviljas expropriation med stöd av paragrafen.194 

2 kap. 5 § ExL har prövats förhållandevis sällan. Under åren 1974–1995 hade 

bestämmelsen åberopats i endast tre ärenden och under undersökningsperioden för 

föreliggande uppsats prövade regeringen paragrafen i endast ett ärende:195 I juni 1998 avslog 

regeringen en ansökan om expropriation med äganderätt från bolaget Österlens Kommunala 

Renhållnings AB. Bakgrunden till ärendet var att bolaget hade fått tillstånd att öka sin 

deponeringshöjd på en grannfastighet med villkoret att insynsskyddet bibehölls och om 

möjligt kompletterades så att insynen på området minskade. Bolaget ansåg att det behövde 

tillgång till mark på den privata grannfastigheten för att kunna uppfylla villkoret. 

Länsstyrelsen avstyrkte bolagets ansökan och menade att det inte hade visats att alla andra 

                                                
192 Regeringsbeslut 2010-07-01 dnr M2010/1198/F/P. 
193 SOU 2007:29, s. 26. 
194 Prop. 1972:109, s. 205 f. 
195 Se Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439 avseende åren 1974–2010 (totalt fyra ärenden). 
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möjligheter att tillgodose ändamålet med ansökan var uttömda. I skälen för regeringens beslut 

hänvisades till en expropriationsansökan från bolaget från februari 1993, vilken hade samma 

syfte som den befintliga. I regeringens beslut från 1993 konstaterades att ändamålet för 

expropriation visserligen tillgodosåg ett allmänt intresse, men att ändamålet lämpligen borde 

kunna tillgodoses genom åtgärder på bolagets egen fastighet.196 I beslutet från 1998 anförde 

regeringen att det inte fanns skäl till någon annan bedömning i det föreliggande fallet och 

därför avslogs ansökan.197 

 
3.5.6 Försvarsändamål (6 §) 
Enligt 2 kap. 6 § ExL får expropriation ske för det militära försvaret eller för annat ändamål 

som är av särskild betydelse för totalförsvaret. I lagens förarbeten nämns som exempel på 

sådant som kan motivera expropriation för totalförsvarsändamål; mark för lokaler och andra 

utrymmen av skilda slag, såsom lagringsutrymmen för olja och andra krigsnödvändiga 

förnödenheter, mark som behövs för kommunikationer, sjukvård, polisväsende, krigsviktig 

industri m.m. Paragrafen har således ett brett tillämpningsområde. Den har dock begränsats 

genom att det för expropriation som inte avser tillgodose ändamål för det rent militära 

försvaret, krävs att sådant ändamål ska vara av särskild betydelse.198 Denna begränsning kan 

ses som ett förtydligande av den allmänna avvägningsbestämmelsen i 2 kap. 12 § ExL.199 I 

situationer av krig eller krigsfara ger också förfogandelagen (1978:262) stora möjligheter att 

ta i anspråk såväl fast som lös egendom för totalförsvarets behov. I sådana situationer bestäms 

expropriationsersättningen med stöd av speciella bestämmelser i den lagen och alltså inte i 

ExL.200 Vidare finns även bestämmelser i lagen (1994:1720) om civilt försvar som gör det 

möjligt att i viss utsträckning ta egendom i anspråk för civilförsvarets verksamhet. 

2 kap. 6 § ExL tillämpas förhållandevis sällan. Under perioden 1974–2017 har 

paragrafen åberopats vid endast fyra tillfällen.201 Det enda regeringsbeslut där bestämmelsen 

har prövats under föreliggande uppsats undersökningsperiod fattades i mars 2010 när 

Fortifikationsverket gavs tillstånd till expropriation med äganderätt av två fastigheter inom 

Bodens kommun. Fastigheterna som ansökan gällde låg inom skyddsområdet för ett militärt 

skjutfält, men utgjorde inte målområde i sig. I samband med skjutövningar med grovkalibriga 

vapen var dock fastigheterna tvungna att lysas av. Fastigheterna hade från år 1989 varit 

                                                
196 Regeringsbeslut 1993-02-25 dnr M91/1532/8. 
197 Regeringsbeslut 1998-06-25 dnr M96/315/8. 
198 Prop. 1972:109, s. 207. 
199 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 112. 
200 SOU 2007:29, s. 27. 
201 Se Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439 i kombination med föreliggande undersökning. 
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belastade med ett nyttjanderättsavtal som gav Försvarsmakten rätt att avlysa fastigheterna vid 

skjutfältsövningar. Efter talan av de två fastighetsägarna fann dock fastighetsdomstolen vid 

Luleå tingsrätt i dom år 2007 att Försvarsmaktens genom sin tillämpning av avtalet hade 

åsidosatt sina förpliktelser och att avtalet därför hade förverkats. I expropriationsansökan 

hävdade Fortifikationsverket att en ändamålsenlig användning av skjutfältet inte kunde nås på 

annat sätt än genom expropriation. Fortifikationsverket hävdade att ca 80 procent av alla 

artilleriskjutningar inom Bodens garnison skulle beröras om ansökan avslogs. De berörda 

markägarna hävdade bland annat att avlysningarna förhindrade ett effektivt skogsbruk. 

Länsstyrelsen tillstyrkte Fortifikationsverkets ansökan och anförde bland annat att de aktuella 

fastigheterna var belägna inom ett skjutfältsområde i kommunens översiktsplan. I skälen för 

regeringens beslut anfördes att fastigheterna var belägna inom området för Bodens södra 

skjutfält och att Försvarsmakten var beroende av skjutfältet. Mot bakgrund av detta ansåg 

regeringen att det förelåg förutsättningar för expropriation med stöd av 2 kap. 6 § ExL.202 

 
3.5.7 Vanvårdad fastighet (7 §) 
Enligt 2 kap. 7 § ExL får expropriation ske för att försätta eller hålla fastighet i 

tillfredsställande skick, när grov vanvård föreligger eller kan befaras uppkomma. Den 

närmare innebörden av begreppet grov vanvård förklarats inte i förarbetena. Anledningen till 

att expropriation kan beviljas även i de fall vanvård inte ännu har uppkommit är att det många 

gånger kan vara angeläget att ingripa på ett tidigt stadium. För att expropriation ska få ske 

krävs dock att det kan konstateras brister på fastigheten samt brister beträffande ägarens 

person. I förarbetena framhölls att vilken bevisning som ska krävas för visa att vanvård 

föreligger, är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Om fastighetsägaren dock 

upprepade gånger har underlåtit att rätta sig efter förelägganden om att hålla fastigheten i 

vårdat skick, bör förutsättningar för expropriation i allmänhet föreligga.203 

Det är inte bara bebyggda fastigheter som kan exproprieras med stöd av 2 kap. 7 § 

ExL. Vad gäller skogs- och jordbruksfastigheter finns bestämmelser om deras skötsel i 

12 kap. MB och skogsvårdslagen (1979:429). Således kan 2 kap. 7 § ExL ses som ett 

komplement till dessa lagar, vilket ska användas först sedan ingripanden enligt MB eller 

skogsvårdslagen (1979:429) visat sig resultatlösa. Under föreliggande uppsats 

undersökningsperiod förekommer inte något ärende där grov vanvård av jord- eller 

skogsbruksfastighet har prövats enligt 2 kap. 7 § ExL. Att denna grund för expropriation 

                                                
202 Regeringsbeslut 2010-03-11 dnr M2008/2761/F/P. 
203 Prop. 1972:109, s. 210 f. 
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sällan skulle komma till användning förutspåddes i lagens förarbeten. I praktiken kommer 

2 kap. 7 § ExL främst till användning när grov vanvård av bebyggd fastighet kan konstateras 

eller befaras.204 

2 kap. 7 § ExL har åberopats i totalt sex ärenden under perioden 1974–2017.205 Av 

dessa förekommer fyra ärenden under föreliggande uppsats undersökningsperiod. I tre av 

dessa ärenden åberopade den sökande flera paragrafer. I ärendet rörande den smalspåriga 

järnvägen 1998 menade den sökande bland annat att grov vanvård kunde befaras uppkomma 

om järnvägen skulle stanna i fastighetsägarens (kommunens) ägo. Länsstyrelsen menade dock 

att det i ärendet inte visats att grov vanvård kunde befaras och avstyrkte därför bolagets 

ansökan. Länsstyrelsen menade att en översiktlig bedömning från kommunens 

samhällsbyggnadskontor snarare tydde på motsatsen till bolagets ansökan. I skälen för 

regeringens beslut behandlades inte 2 kap. 7 § ExL.206 

I maj 1999 avslog regeringen en ansökan från Österåkers kommun om expropriation 

för att hålla fastighet i tillfredsställande skick. Kommunen anförde att grannar ofta hade 

klagat på fastighetens skick och att kommunen sedan 1988 vid flera tillfällen med hot om vite 

förelagt fastighetsägaren att städa tomten och rusta upp byggnaden. Länsstyrelsen avstyrkte 

kommunens ansökan och anförde att fastigheten visserligen var något ovårdad, men att 

bristerna inte var sådana att grov vanvård förelåg. Därtill menade länsstyrelsen att ägarens 

regelbundna tillsyn av fastigheten innebar att risken att grov vanvård skulle uppkomma, inte 

var tillräckligt hög för att bevilja expropriation. I skälen för regeringens beslut förklarades 

kortfattat att kommunen inte hade visat att förutsättningar för expropriation förelåg.207 

I september år 2000 avslog regeringen en ansökan från Arvika kommun om expro-

priation med stöd av 2 kap. 1 och 7 §§ ExL. Fastigheten som ansökan gällde var en tomt på 

vilken byggnadsarbeten hade påbörjats i mitten av 1970-talet, men kort därefter avbrutits.208 

Redan i slutet av 1980-talet hade regeringen avslagit en ansökan från kommunen om 

expropriation avseende samma fastighet. 209  I den senare expropriationsansökan anförde 

kommunen samma skäl för expropriation som i ansökan från slutet av 1980-talet. Kommunen 

menade att fastigheten utgjorde en vilande arbetsplats sedan drygt 20 år tillbaka och att 

fastighetens ägare sannolikt inte skulle ha möjlighet att avsluta byggnadsarbetet. Kommunen 

menade att det visserligen var möjligt att med stöd av PBL förelägga en fastighetsägare att 
                                                
204 Prop. 1972:109, s. 208–210. 
205 Se Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439 i kombination med föreliggande undersökning. 
206 Regeringsbeslut 1998-06-11 dnr K96/2408/RSb. 
207 Regeringsbeslut 1999-05-27 dnr M1999/51/Na (In96/988/PL). 
208 Regeringsbeslut 2000-09-14 dnr M1999/309/Hs/P (In1998/1545/PL). 
209 Regeringsbeslut 1988-04-28 dnr P1 279/87. 
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vidta konkreta åtgärder på en fastighet, men att ett sådant föreläggande endast skulle innebära 

ytterligare försämringar av fastighetsägarnas ekonomiska förutsättningar att slutföra 

byggnadsarbetena. Länsstyrelsen avstyrkte kommunens ansökan med hänvisning till att 

kommunen inte hade uttömt möjligheterna att genom PBL eller MB förmå fastighetsägaren 

att åtgärda problemen. Kortfattat avslog regeringen kommunens ansökan utan att utveckla 

grunderna beslutet. Varken länsstyrelsen eller regeringen ansåg att det fanns grund för 

expropriation med stöd av 2 kap. 1 § ExL.210 

I juni år 2004 gav regeringen Lessebo kommun tillstånd till expropriation med 

äganderätt av flera fastigheter med stöd av 2 kap. 7 § ExL. Kommunen hade ansökt om 

expropriation med stöd av 7 § alternativt 8 §. De aktuella fastigheterna bebyggdes under 

1950-talet med en radhuslänga ritad av den namnkunnige arkitekten Bruno Mathsson. 

Fastigheterna hade därefter förfallit på grund av bristande underhåll och vandalisering. Syftet 

med expropriationsansökan var att ”undanröja risker för människors liv och hälsa genom att 

riva byggnaderna” eller att sälja dem om upprustning kunde garanteras. Den enda 

fastighetsägare som yttrade sig i ärendet instämde i att fastigheterna var förfallna, men 

menade att kommunen inte hade erbjudit skälig ersättning för fastigheterna. Länsstyrelsen 

tillstyrkte kommunens ansökan med stöd av båda de åberopade paragraferna. I skälen för 

regeringens beslut påpekades att flera yttranden i ärendet styrkte att fastigheterna var i sådant 

skick att förutsättningar för expropriation enligt 2 kap. 7 § ExL förelåg.211 

 
3.5.8 Kulturminnen (8 §) 
Enligt 2 kap. 8 § ExL får expropriation ske för att bevara historiskt eller kulturhistoriskt 

märklig bebyggelse eller märklig fast fornlämning eller bereda erforderligt utrymme 

däromkring. De intressen som paragrafen syftar till att skydda kan även skyddas genom 

kulturmiljölagen (1988:950), PBL och MB. Dessa lagar innehåller dock inga bestämmelser 

som medger inlösen av skyddsvärd egendom, såsom fornlämningar, byggnadsminnes-

förklarad egendom, m.m. Lagarna innehåller dock bestämmelser som till viss del inskränker 

ägarens rådighet över egendomen i syfte att skydda de egendomar som pekats ut som 

skyddsvärda.212 

Under föreliggande undersökningsperiod har 2 kap. 8 § ExL åberopats i två ärenden, 

vilka har redogjorts för ovan (Lessebo kommun 2004 och den smalspåriga järnvägen 1998). 

Utöver dessa ärenden har paragrafen åberopats i ett ärende 1992 och således har 
                                                
210 Regeringsbeslut 2000-09-14 dnr M1999/309/Hs/P (In1998/1545/PL). 
211 Regeringsbeslut 2004-06-10 dnr M2002/1882/F/P. 
212 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 124 f. 
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bestämmelsen prövats av regeringen endast tre gånger under perioden 1974–2017.213 I ärendet 

från Lessebo kommun 2004 som främst handlade om vanvårdade fastigheter, åberopades 

alltså 2 kap. 7 § alternativt 8 § ExL till stöd för expropriation. Länsstyrelsen tillstyrkte 

kommunens ansökan med stöd av både 2 kap. 7 och 8 §§ ExL. Bland annat anfördes att 

byggnaderna låg i ett riksintresseområde för kulturmiljövården och att byggnaderna 

representerade en unik period i den svenska arkitekturhistorien. I skälen för regeringens beslut 

förklarades kortfattat att regeringen beviljade expropriation med stöd av 2 kap. 7 § ExL. 

Huruvida förutsättningar för expropriation med stöd av 8 § förelåg behandlades dock inte.214 

I expropriationsärendet som rörde den smalspåriga järnvägen 1998 anförde läns-

styrelsen att den intresseavvägning som ska göras mellan allmänna och enskilda intressen, 

avseende 2 kap. 8 § ExL, skulle ske med stöd av kulturminneslagen215 i stället för ExL. 

Kulturminnesaspekterna ansågs vara de viktigaste i ärendet eftersom länsstyrelsen hade 

konstaterat att järnvägen inte tillgodosåg ett allmänt transportbehov, samt att grov vanvård 

varken förelåg eller kunde befaras. Länsstyrelsen påpekade att delar av spåret redan 

skyddades med stöd av kulturminneslagen. Såväl länsstyrelsen som regeringen avslog 

bolagets ansökan. I skälen för regeringens beslut förklarades att järnvägsanläggningen inte 

kunde anses omfattas av begreppet ”bebyggelse” i enlighet med 2 kap. 8 § ExL.216 

 
3.5.9 Naturvård, idrott och friluftsliv (9 §) 
Enligt 2 kap. 9 § ExL får expropriation ske för att bevara område som nationalpark, 

naturreservat eller naturminne eller för att annars tillgodose väsentligt behov av mark eller 

anläggning för idrott eller friluftsliv, om marken eller anläggningen är avsedd att hållas 

tillgänglig för allmänheten. Med stöd av denna bestämmelse kan expropriation medges för att 

tillgodose dels naturvårdsändamål, dels vissa idrotts- och friluftsintressen. Det kan röra sig 

om exempelvis motionsspår, strövområden, etc. och anläggningar i anslutning till sådana 

områden.217 Bestämmelser som i vissa situationer ger länsstyrelse, kommun eller regering rätt 

att förklara områden för nationalparker, naturreservat eller naturminnen finns i 7 kap. MB. 

Ersättning vid inlösen av sådan mark regleras i 31 kap. MB och i sådana situationer tillämpas 

ExL:s ersättningsbestämmelser.218 I de fall ett markområde förklaras för naturreservat och 

                                                
213 Se Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439 i kombination med föreliggande undersökning. 
214 Regeringsbeslut 2004-06-10 dnr M2002/1882/F/P. 
215 Rubriken till lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen) ändrades till nuvarande 

kulturmiljölag (1988:950) genom lag (2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m m. 
216 Regeringsbeslut 1998-06-11 dnr K96/2408/RSb. 
217 Sjödin m fl., 2016, s. 39. 
218 SOU 2007:29, s. 28. 
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detta innebär synnerliga olägenheter vid pågående markanvändning, har fastighetsägaren rätt 

att få fastigheten inlöst. Av 2 kap. 12 § ExL följer att expropriation med stöd av 2 kap. 9 § 

ExL endast bör meddelas om skyddsintresset är så stort att det inte är tillräckligt att tillämpa 

naturskyddsbestämmelserna i MB.219 

ExL ger alltså även rätt att expropriera mark för anläggningar för idrott och friluftsliv. 

Det bör dock i första hand prövas om inte ändamålen kan tillgodoses genom annan 

lagstiftning. I stor utsträckning kan friluftslivets behov av markområden uppnås genom att 

kommunen med stöd av MB förklarar områden för naturreservat. Om marken enligt detaljplan 

är avsedd för friluftsliv eller idrottsanläggningar och dess användning för ändamålet inte ändå 

kan anses säkerställd, kan marken tas i anspråk med stöd av 6 kap. 13 § 1 st. PBL. 

Undantagsvis bör det dock finnas möjlighet att expropriera mark med stöd av ExL, i stället för 

att gå omvägen genom en detaljplan eller att förklara marken för naturreservat. Vidare krävs 

vid expropriation för dessa ändamål att marken eller anläggningen blir tillgänglig för 

allmänheten och att åtgärden tillgodoser ett väsentligt behov. I förarbetena betonades också 

vikten av att pröva om inte alternativa lokaliseringar finns för den tilltänkta verksamheten. I 

princip krävs att detta har utretts genom någon form av kommunal planläggning.220 

Under föreliggande uppsats undersökningsperiod förekommer två ärenden i vilka 

2 kap. 9 § ExL har åberopats. I juni 1999 avslog regeringen Tomelilla kommuns ansökan om 

att med stöd av 2 kap. 9 § ExL få expropriera tre fastigheter i kommunen. De aktuella 

fastigheterna ägdes av en privatperson och användes av en motorklubb för bankörning. Till 

stöd för sin ansökan anförde kommunen att verksamheten på motorbanan fyllde en 

betydelsefull funktion för att tillgodose det motorbaserade idrottsintresset inom kommunen. 

Markägaren motsatte sig expropriation och menade att han var beredd att sälja den aktuella 

marken till kommunen, men att kommunen inte hade visat någon förhandlingsvilja. 

Länsstyrelsen avstyrkte kommunens ansökan. Boverket yttrade sig i ärendet och anförde att 

eftersom marken var detaljplanelagd borde kommunen kunna använda PBL:s möjligheter till 

markåtkomst. Boverket menade därför att det ändamål som expropriationen syftade till, bäst 

kunde tillgodoses genom detaljplaneförfarandet. Samma dag som regeringen fattade beslut i 

expropriationsärendet, avslog regeringen ett överklagande från markägaren angående 

detaljplanen. Regeringen menade att markanvändningen säkerställdes genom detaljplanen och 

att expropriationsansökningen därför skulle avslås.221 

                                                
219 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 127 f. 
220 Prop. 1972:109, s. 213 f. 
221 Regeringsbeslut 1999-06-10 dnr M1999/128/Na (In97/1490/PL). 
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I juni 2015 avslog regeringen Vännäs kommuns ansökan om expropriation av delar av 

flera fastigheter i kommunen. Kommunen ville ta mark i anspråk för att kunna utveckla en 

fritidsanläggning för utförsåkning. Kommunen anförde att anläggningen hade nyttjats i allt 

större omfattning under det senaste decenniet och att ytterligare önskemål om investeringar i 

anläggningen hade väckts. Länsstyrelsen tillstyrkte kommunens ansökan och anförde att den 

berörda marken låg inom område som enligt gällande översiktsplan pekats ut som allmänt 

intresse för friluftsliv. Vidare menade länsstyrelsen att det av handlingarna i ärendet framgick 

att det under en längre tid hade pågått diskussioner mellan kommunen och fastighetsägarna 

för att försöka nå en frivillig överenskommelse. I skälen för regeringens beslut diskuteras inte 

om förutsättningar för expropriation förelåg med stöd av den åberopade bestämmelsen. I 

stället förklarade regeringen, med hänvisning till 2 kap. 12 § ExL att expropriation endast ska 

användas som ett sistahandsalternativ och att frivilliga överenskommelser borde kunna nås i 

de allra flesta fall. Regeringen menade att kommunen inte i hade uttömt möjligheten att nå en 

frivillig överenskommelse och därför avslogs ansökan.222 

 
3.5.10 Övriga expropriationsändamål 
Nedan listas och förklaras expropriationsändamål, vilka inte har prövats av regeringen under 

föreliggande uppsats undersökningsperiod. 223  Det kan också nämnas att tre av de fyra 

paragraferna som listas nedan, 2 kap. 6 a, 7 a, och 11 §§ ExL, aldrig har varit föremål för 

regeringens prövning.224 

Enligt 2 kap. 6 a § ExL får expropriation ske för att ge staten möjlighet att förfoga 

över mark eller annat utrymme som genom en förestående ändring av riksgränsen ska föras 

över till det andra landet. Denna bestämmelse tillkom i samband med en lagändring 1981 till 

följd av att Torne älvs läge, som utgör gräns mellan Sverige och Finland, hade ändrats.225 

Enligt 2 kap. 7 a § ExL får expropriation ske för att tillgodose den allmänna fiske-

vården eller för vetenskapliga undersökningar och försök i fråga om fiske. Bestämmelsen 

kom till genom en lagändring 1981 och ger möjlighet till expropriation av mark, vatten, fiske 

eller särskild rätt till fiske, för den allmänna fiskevården.226 

Enligt 2 kap. 10 § ExL får, även i annat fall än vad som avses i 2 kap. 1–9 §§, 

expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal eller annan 

                                                
222 Regeringsbeslut 2015-06-25 dnr M2013/1203/Me. 
223 Se dock Regeringsbeslut 2009-07-16 dnr M2008/2707/F/P. 
224 Se Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439 och Sjödin m fl., 2016, s. 38, i kombination med 

föreliggande undersökning. 
225 SOU 2007:29, s. 27. 
226 SOU 2007:29, s. 28. 
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anläggning för verksamhet som staten, kommun, landsting eller kommunalförbund har att 

tillgodose eller som annars är av väsentlig betydelse för riket eller orten eller för viss 

befolkningsgrupp. Av paragrafens lydelse följer att expropriationsrätt endast kan tillkomma 

allmänna rättssubjekt. Paragrafen är en sorts generalklausul som möjliggör expropriation i fall 

som inte täcks av 2 kap. 1–9 §§ ExL. Exempel på sådan verksamhet som det allmänna kan ha 

att tillgodose är enligt förarbetena ”utrymme för allmänna byggnader, samlingslokaler för 

överläggningar, undervisnings- och fritidsverksamhet o.d., personalbostäder, barnstugor och 

serviceanläggningar i anslutning till sjukhus och andra offentliga inrättningar m.m.”227 Mellan 

1979 och 1994 åberopades bestämmelsen totalt sex gånger.228 

Så kallad värdestegringsexpropriation regleras i 2 kap. 11 § ExL. Paragrafen gör det 

möjligt för allmänna rättssubjekt att expropriera fastigheter vars värde beräknas stiga som en 

följd av samhälleliga investeringar i området. Syftet med bestämmelsen är att undvika 

enskildas oförtjänta värdestegring som en följd av sådana investeringar. Exempel på åtgärder 

som kan höja värdet på omkringliggande fastigheter är förbättrade kommunikationer. För att 

denna bestämmelse ska få tillämpas krävs dock att värdestegringen är väsentlig eller att 

möjligheten att utnyttja fastigheten har ökat avsevärt. Därtill måste åtgärden, med hänsyn till 

kostnaderna och andra omständigheter vara skälig.229 Paragrafen har aldrig varit föremål för 

regeringens prövning, men dess blotta existens kan tänkas utgöra grund för förhandling 

mellan det allmänna och fastighetsägare och därmed kan den ändå sägas fylla ett syfte.230 

 
4 Analys 
 
I de allra flesta ärenden som beskrivits ovan har det allmänintresse eller den samhällsnytta 

som avsågs främjas genom expropriation varit tydligt.231 Ett exempel på ett ärende där det 

däremot var tydligt att den begärda expropriationen inte skulle främja ett allmänintresse är de 

två bönderna som ville expropriera delar av ett fideikommiss, en åtgärd som endast skulle 

främja det två sökandes intressen.232 Det är alltså inte några större problem att förstå vad som 

utgör allmänintressen. Det är däremot svårare att förstå vilka allmänintressen som anses 

angelägna i grundlagens mening.233 

 

                                                
227 Prop. 1972:109, s. 216 f. 
228 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 435–439. 
229 Sjödin m fl., 2016, s. 39 f. 
230 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 138 f. 
231 Om samhällsnytta, se Ekbäck, 2008, s. 690 f. 
232 Se Regeringsbeslut 2008-05-08 dnr Jo2007/2048. 
233 Se Bengtsson, 1996, s. 36 f. 
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4.1 Planläggningens betydelse för expropriation 
Av samtliga 36 undersökta ärenden har regeringen alltså beviljat expropriation i ca tre av fyra 

fall. Om endast de ärenden där den sökande är en kommun eller ett landsting undersöks, 

beviljades expropriation i enlighet med ansökan i 22 av totalt 28 ärenden (ca 79 %). Om 

ärenden initierade av enskilda rättssubjekt samt ärenden avseende vanvårdad fastighet 

undantas, har det i övriga ärenden utom det från Umeå kommun 1999 (28 ärenden), 

kommenteras hur de i ansökan berörda fastigheterna har planlagts. Av de 28 undersökta 

regeringsbesluten, i vilka eventuell planläggning av marken nämns, har det i endast sju beslut 

förklarats uttryckligen att den berörda marken var detaljplanelagd. I ett fåtal ärenden nämns 

inte vilken sorts planläggning de i ärendet berörda fastigheterna omfattas av, utan det nämns 

endast att den planerade markanvändningen har ”stöd i plan”.234 I majoriteten av ärendena 

nämns att den berörda marken var översiktsplanerad (eller liknande). 

Under föreliggande uppsats undersökningsperiod var expropriation för tätbebyggelse-

ändamål det överlägset vanligast åberopade expropriationsändamålet, omfattande ca 47 % av 

de undersökta ärendena. Eftersom kommunens andrahandsyrkande slutligen beviljades i 

ärendet från Kävlinge kommun 2003, 235  kan sägas att avseende tätbebyggelseändamål, 

beviljades expropriation i 16 av 17 ärenden (ca 94 %). Av de totalt 17 ärendena nämns i sex 

av besluten att den eller de berörda fastigheterna var detaljplanelagda. I elva beslut nämns att 

fastigheterna var översiktsplanerade, av vilka fyra stycken var fördjupade översiktsplaner. I 

fem av ärendena hade kommunerna också påbörjat arbetet med en detaljplan omfattande de 

berörda fastigheterna, eller kommit så långt att en färdig detaljplan förelåg men ännu inte 

hade beslutats. Den enda ansökan om expropriation för tätbebyggelseändamål som avslogs 

under den undersökta perioden var ärendet från Härryda kommun 2009. Därmed är det 

intressant att undersöka vad, om något, som skilde Härryda-ärendet från de andra 

expropriationsärendena avseende tätbebyggelseändamål. 

I regeringsbeslutet avseende Härryda-ärendet nämns att de i ärendet berörda fastig-

heterna var upptagna som utbyggnadsområden för bostäder i kommunens 

bostadsförsörjningsprogram. I översiktsplanen hade området pekats ut som ”utrednings-

område”. I skälen för regeringens beslut förklaras att avslaget motiverades av den 

intresseavvägning som ska göras enligt 2 kap. 12 § ExL. Det går dock att ifrågasätta om inte 

                                                
234 Se regeringsbesluten avseende de större infrastrukturprojekten: Regeringsbeslut 1997-04-30 dnr K95/3270/3; 

Regeringsbeslut 1997-12-18 dnr K95/3236/3; Regeringsbeslut 1998-04-16 dnr K95/3289/3; Regeringsbeslut 
1998-03-12 dnr K93/1968/3; Regeringsbeslut 1998-10-29 dnr K93/1431/3 och Regeringsbeslut 1999-06-03 
dnr N1999/874/IRT. 

235 Regeringsbeslut 2003-10-02 dnr M2002/1300/F/P. 
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regeringens beslut hade blivit annorlunda om fastigheterna i kommunens översiktsplan hade 

pekats ut som ”bostadsområde” eller liknande, istället för att pekas ut som utrednings-

område.236 Vidare kan påpekas att regeringen avslog Kävlinge kommuns förstahandsyrkande 

om en mer omfattande expropriation, vilken skulle omfatta mark som i kommunens 

översiktsplan pekats ut som ”utredningsområde”. Kommunens andrahandsyrkande om att få 

expropriera delar av en fastighet, vilket markområde enligt översiktsplan skulle bli 

bostadsområde, beviljades dock. 237  Gemensamt för Härryda- och Kävlinge-ärendena är 

således att regeringen avslog yrkanden om expropriation av mark som betecknats som 

utredningsområde i kommunernas översiktsplaner. Därmed kan sägas att bortsett från dessa 

två fall har regeringen beviljat samtliga expropriationsansökningar för tätbebyggelseändamål 

under den undersökta perioden. Även i ärenden avseende andra expropriationsändamål synes 

planläggningen av marken ha haft betydelse för regeringens beslut. Som exempel kan nämnas 

ärendena från Järfälla kommun 1997 och Halmstads kommun 2014 (avseende 2 kap. 3 § 

ExL), ärendet avseende Bodens södra skjutfält 2010, m.fl. 

Sammanfattningsvis kan sägas att eventuell planläggning synes ha avgörande 

betydelse för regeringens beslut i expropriationsärenden, vilket alltså är i enlighet med ExL:s 

förarbeten. I förarbetena står det uttryckligen att det endast i undantagsfall kan komma i fråga 

att kommunernas planintentioner frångås. 238 Det bör dock påpekas att synen på enskildas 

äganderätt i förhållande till det allmännas intressen har förändras under de ca 45 åren som 

passerat sedan ExL infördes. En sådan förändring kan utläsas genom att jämföra 1975 och 

1994 års egendomsskyddsbestämmelser i RF: I egendomsskyddsbestämmelsen från 1975 

förklarades inledningsvis att alla medborgare hade rätt till ersättning i händelse av 

expropriation. 239  Detta kan jämföras med nu gällande lydelse (2018) som inledningsvis 

stadgar att ”ingen kan tvingas avstå sin egendom” (2 kap. 15 § RF). Själva anslaget i 

bestämmelserna är alltså annorlunda. Det kan också påpekas att ett uttalat syfte med Fri- och 

rättighetskommitténs utredning var att undersöka om inte äganderättsskyddet borde betonas 

tydligare i grundlagen.240 När egendomsskyddet i RF fick sin nuvarande lydelse i samband 

med grundlagsreformen 1994 förklarades dock att lagändringen inte skulle förändra det 

rådande rättsläget och att lagändringen inte föranledde några följdändringar i annan lag.241 

Detta bör sägas innebära att betydelsen av ExL:s förarbeten inte förändrades genom 1994 års 
                                                
236 Regeringsbeslut 2009-03-05 dnr M2008/1532/F/P. 
237 Regeringsbeslut 2003-10-02 dnr M2002/1300/F/P. 
238 Prop. 1972:109, s. 218. 
239 SOU 1993:40, s. 42; jfr Sundberg, 1985, s. 13 f och 217. 
240 SOU 1993:40, s. 291 f. 
241 Prop. 1993/94:117, s. 16. 
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grundlagsreform. Därmed gäller alltså än idag att kommunernas planintentioner kan frångås 

endast i undantagsfall. I doktrin har förklarats att det vid grundlagsreformen 1994 utgicks 

ifrån att planeringsintressen i princip är angelägna oavsett vad de går ut på.242 

Frågan är dock vad som händer med proportionalitetsavvägningen när kommunernas 

planintentioner har till synes avgörande betydelse för regeringens beslut om expropriations-

tillstånd. Som förklarats ovan antas alltså planer av kommunfullmäktige, och i vissa fall även 

av kommunstyrelse eller till och med byggnadsnämnd, på delegation.243 I princip kan alltså en 

plan antas av en förhållandevis låg instans i den kommunala hierarkin och därefter ges 

avgörande betydelse i ett regeringsbeslut om expropriation. Visserligen stadgas i 2 kap. 1 § 

PBL att det vid prövningen av frågor enligt PBL ska tas hänsyn till både allmänna och 

enskilda intressen. Denna bestämmelse kan dock inte sägas ge lika starkt skydd för enskildas 

rättigheter som RF. Visserligen medför principen om lex superior att grundlag har företräde 

framför allmän lag, men det går ändå att ifrågasätta om exempelvis en kommunstyrelse 

beaktar att deras översiktsplanläggning någon gång i framtiden kan leda till inskränkningar i 

enskildas äganderätt. Det går också att ifrågasätta om allmänna intressen verkligen är 

angelägna om de bara finns upptagna i en icke bindande översiktsplan: ”Om alla ingrepp som 

på något sätt syftar till att förverkliga [de mål som planläggning enligt PBL ska präglas av] 

skulle betraktas som angelägna i grundlagens mening, blir det inte mycket av egendoms-

skyddet enligt 2:18 1 st. […]”.244 De farhågor som flera remissyttranden i prop. 1971:122 gav 

uttryck för, att ExL skulle ge kommunerna en närmast obegränsad rätt att expropriera 

tätbebyggelsemark, verkar ha besannats. Värt att påpeka är också att dessa farhågor yttrades 

redan innan egendomsskyddet stärktes genom grundlagsreformen 1994. 

 
4.2 Antalet människor som har nytta av verksamheten 
Som nämnts ovan innebär alltså proportionalitetsprincipen, avseende expropriation, att en 

avvägning måste göras mellan allmänna och enskilda intressen.245 För att det ska kunna sägas 

föreligga ett allmänt intresse av tvångsförvärv av mark bör bl.a. krävas att ändamålet med 

åtgärden ska vara väsentligt. Exakt vad som är väsentligt har alltså föreliggande uppsats sökt 

utreda. Kortfattat har dock i doktrin förklarats att den markanvändning som avses främjas bör 

ha viss betydelse ur ett samhällsperspektiv. Ekbäck har förklarat att ”Genom att många 

                                                
242 Bengtsson, 1996, s. 53. 
243 Se ovan under 2.4 Planläggning och markanvändning. 
244 Bengtsson, 1996, s. 54. 2 kap. 18 § RF har sedermera flyttats till 2 kap. 15 § RF, se lag (2010:1408) om 

ändring i regeringsformen. 
245 Se ovan under 3.3 Intresseavvägning (12 §). 
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individer kan dra nytta av åtgärden kan den sägas uppfylla ett krav på väsentlighet.” 246 

Uttalandena i prop. 1994/95:155, samt flera ärenden som redovisats i föreliggande uppsats, 

tyder på att antalet personer som drar nytta av en verksamhet, har betydelse för bedömningen 

huruvida verksamheten utgör ett angeläget allmänt intresse. 

Som exempel kan nämnas de tre ärendena avseende expropriation för närings-

verksamhet som redogjorts för i föreliggande uppsats. I samtliga tre ärenden har det direkt 

eller indirekt varit fråga om att expropriera till förmån för enskilda rättssubjekt (två bönder, 

Volvo lastvagnar AB och Posten AB). I alla tre ärenden var det endast en eller ett fåtal 

fastighetsägare som skulle drabbas av eventuell expropriation. I de beviljade expropriations-

ärendena från Umeå kommun 1999 och Hallsbergs kommun 2010 var det fråga om att bereda 

expansionsmöjligheter för arbetsgivare inom kommunen. Expansionen respektive 

etableringen beräknades medföra ett stort antal nya arbetstillfällen, vilka skulle vara till stor 

nytta för hela kommunen och delvis även för den omgivande regionen.247 

Ärendet som avsåg de två bönderna som ville expropriera delar av ett fideikommiss 

skiljer sig dock något åt i förhållande till övriga expropriationsärenden enligt 4 §. I skälen för 

regeringens beslut hänvisades alltså till tidigare lagstiftningsärenden där friköpsrätt för 

historiska arrenden hade prövats.248 I prop. 1994/95:155 Investeringar i arrendejordbruket 

m.m. gjordes en proportionalitetsavvägning av rättsställningen mellan å ena sidan innehavaren 

av ett historiskt arrende och å andra sidan den enskilde markägaren. I propositionen 

framfördes att tvångsmässig äganderättsövergång endast bör komma i fråga om det är 

motiverat av mycket starka skäl och att ett sådant ingrepp i egendomsskyddet måste förhålla 

sig till Europakonventionen och RF. En eventuell friköpsrätt för historiska arrenden skulle 

främst tillgodose enskilda intressen, det vill säga intresset hos innehavarna av sådana 

arrenden. Med hänvisning till egendomsskyddet i RF menade regeringen att den föreslagna 

friköpsrätten för historiska arrenden inte kunde vara ett angeläget allmänt intresse och att en 

sådan rätt därför inte borde införas. 249 Sammanfattningsvis kan därmed sägas att det inte 

förelåg något allmänintresse av att låta de två bönderna expropriera marken, eftersom den 

näringsverksamhet som de sökande bedrev inte var av tillräckligt stor betydelse. Intressant att 

notera är också de sökandes svar på länsstyrelsens yttrande: De sökande menade rätten till 

enskilt ägande är av grundläggande betydelse i det svenska samhället och att detta talade för 

                                                
246 Ekbäck, 2008, s. 691; se även Bengtsson, 1996, s. 35 f. 
247 Regeringsbeslut 1999-07-01 dnr N1999/5445/ESB respektive Regeringsbeslut 2010-07-01 dnr 

M2010/1198/F/P. 
248 Regeringsbeslut 2008-05-08 dnr Jo2007/2048. 
249 Prop. 1994/95:155, s. 50–57. 
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deras ansökan om expropriation. 250  Denna formulering bör snarast sägas tala emot de 

sökandes sak eftersom ett bifall till deras ansökan skulle innebära en kränkning av den 

enskilde markägarens äganderätt. 

 
4.3 Diskrepans mellan regeringsformen och expropriationslagen? 
De problem som har diskuterats ovan kan kanske sägas bero på att regeringen inte ansåg att 

några följdändringar i annan lagstiftning krävdes, som ett resultat av grundlagsreformen 

1994.251 Reformen var ett resultat av en förändrad syn på individens rättigheter, jämfört med 

vad som var rådande när ExL utarbetades.252 Vidare var reformen ett resultat av en stressad 

borgerlig regering som ville stärka egendomsskyddet innan nästa val – ”brådskan är det mest 

utmärkande draget för denna grundlagsreform”.253 

Flera rättighetsregler i grundlagen har kritiserats för att vara otydliga och därför lämna 

stort utrymme för tolkning. Denna otydlighet har i flera fall varit resultatet av en politisk 

kompromiss.254 Otydligheten har i viss mån kompenserats genom uttalanden i förarbetena.255 

Frågan är dock om inte begreppet angelägna i juridiska sammanhang måste anses ha en viss 

tyngd. I sådana fall går det att ifrågasätta om de intressen som främjats genom de beviljade 

expropriationsärenden som redovisats i föreliggande uppsats uppnår den tyngden. Om ordet 

angelägna tillmäts den tyngden, innebär det att förarbetsuttalanden om den föreslagna 

grundlagens förenlighet med då gällande rätt, enligt nuvarande rättsläge tillmäts större 

betydelse än bestämmelsens ordalydelse. Ett sådant förfarande kan starkt ifrågasättas.256 Det 

vore därför upplysande om lagstiftaren eller rättspraxis kunde ge det juridiska begreppet 

angelägna en generell definition. Med ledning av expropriationsändamålen är det inte 

orimligt att anse att vad som är angeläget, åtminstone vid tillämpning av ExL, kan vara 

förhållandevis svaga allmänintressen (jfr 2 kap. 7 § ExL). Vidare tyder föreliggande 

undersökning på att så pass svaga allmänintressen som kommunala icke bindande 

översiktsplaner kan anses som angelägna allmänna intressen. Intresset att kunna genomföra 

kommunernas planintentioner bör bedömas som ett allmänt intresse, men just angelägenheten 

                                                
250 Regeringsbeslut 2008-05-08 dnr Jo2007/2048. 
251 Se prop. 1993/94:117, s. 15 f. 
252 Se prop. 1971:122, s. 28: ”Om samhällsbyggandet skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt måste 

markägarintressena underordna sig helhetens intresse.” Se även Bengtsson, 1996, s. 143 n, 144 ö, samt 145 n. 
253 Bengtsson, 1996, s. 78. 
254 Bengtsson, 1996, s. 19. 
255 Jfr Bengtsson, 1996, s. 92: angående 2 kap. 15 § 2 st. ”Det förefaller som om de lagstiftande instanserna 

ansett att bara ett motivuttalande upprepades tillräckligt många gånger så tog det över lagtexten.” 
256 Se Bengtsson, 1996, s. 18 och 142. 
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i sådana intressen kan ifrågasättas. Det minsta som borde begäras för att bedöma ett 

allmänintresse som angeläget borde vara att detta formulerats i en bindande plan. 

Utformningen av RF:s egendomsskydd och dess lagstiftningsarbete har alltså kriti-

serats hårt.257 Bland annat har förklarats att vid en strikt tolkning av grundlagsregeln, är den 

inte alls förenlig med det gällande rättsläget vid 1994 års grundlagsreform.258 Föreliggande 

undersökning ger visst stöd för det påståendet eftersom det går att ifrågasätta om kommunala 

översiktsplaner alltid utgör angelägna allmänna intressen. Några lösningar har föreslagits för 

att göra egendomsskyddsbestämmelsen mer förenlig med dess förarbetsuttalanden och 

gällande rätt: Bland annat har föreslagits att ordet angelägna stryks för att på så sätt utforma 

bestämmelsen liknande Europakonventionens egendomsskydd. 259  Därmed skulle de 

inskränkningar som görs med stöd av bland annat ExL, utan större betänkligheter kunna anses 

vara förenliga med grundlagens egendomsskydd. Detta eftersom de intressen som främjats i 

nästan samtliga fall har utgjort allmänintressen (varvid deras angelägenhet dock har kunnat 

ifrågasättas). Detta skulle dock sannolikt betraktas som ett steg i fel riktning utifrån ett 

äganderättsperspektiv.260 Vidare har föreslagits att bestämmelsens ordalydelse omformuleras 

något, exempelvis till ”[…] när det krävs för att tillgodose allmänna intressen som är 

angelägna i förhållande till motstående intressen.”261 I sådant fall skulle det vara svårare att 

ifrågasätta inskränkningar av äganderätten om den uppoffring som den enskilde tvingas göra 

är av ringa betydelse. Visserligen betonas proportionalitetsprincipen i både ExL (2 kap. 12 §) 

och PBL (2 kap. 1 §) och vidare förklaras i ExL:s förarbeten exempelvis att expropriation av 

egnahemsfastigheter ska undvikas.262 Det vore dock önskvärt om denna avvägning reglerades 

tydligare i grundlagen. Vad som är angeläget bör bedömas utifrån hur pass allvarligt intrånget 

i den enskildes rätt är,263 inte utifrån äldre förarbetsuttalanden som kan anses strida mot 

egendomsskyddsbestämmelsens ordalydelse. 

I expropriationsärendet från Göteborgs kommun som handlade om Världskultur-

museet ifrågasatte fastighetsägarna regeringens opartiskhet, med anledning av regeringens 

nära koppling till museet. 264  I ExL:s remissbehandling väcktes också frågan om 

länsstyrelsernas opartiskhet, med anledning av deras nära förhållande till kommunerna, 265 

                                                
257 Bengtsson, 1996, s. 78. 
258 Bengtsson, 1996, s. 77. 
259 Bengtsson, 1996, s. 145. 
260 Jfr Berggren & Karlson, 2005, s. 142. 
261 Se Bengtsson, 1996, s. 80. 
262 Prop. 1972:109, s. 219. 
263 Se Bengtsson, 1996, s. 38. 
264 Regeringsbeslut 2000-03-09 dnr M1999/4114/Hs/P. 
265 Prop. 1972:109, s. 126. 
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vilka oftast är sökande i expropriationsärenden. Sådana synpunkter har förklarats vara helt 

obefogade.266 Det går dock att ifrågasätta om sådana synpunkter verkligen är helt obefogade 

och om det inte vore mer lämpligt att ansökningar om expropriation prövades av domstol.267 

Konsekvenserna av en sådan förändring låter sig inte redogöras för och utredas i föreliggande 

uppsats. Kortfattat skulle dock en sådan ordning kunna fungera på samma sätt som idag, med 

den skillnaden att en domstol fyllde regeringens funktion i expropriationsprocessen. Eftersom 

antalet expropriationsärenden som blir föremål för regeringens prövning är försumbart, vilket 

föreliggande uppsats visar, skulle en sådan förändring sannolikt inte leda till större problem 

för domstolarnas verksamhet.268 En sådan ordning skulle innebära att eventuell jävighet inte 

behövde ifrågasättas, samt att beslut i expropriationsärenden inte riskerades att färgas av 

politiska åsikter.269 En opartisk bedömning vore särskilt angelägen eftersom expropriation 

innebär ett tämligen betydande ingrepp i enskildas rättigheter. Om expropriationsärenden 

prövades av domstol istället för av regeringen, skulle också den positiva effekten följa, att 

begreppet angelägna allmänna intressen sannolikt skulle förtydligas genom prejudicerande 

praxis. 

Avslutningsvis kan sägas att äganderättens trygghet har ett värde i sig, oavsett hur lite 

rätten betyder för ägare i ett enskilt fall.270 Övergripande kan kanske sägas att de frågor som 

har diskuterats i föreliggande uppsats kommer sig av att själva begreppet äganderätt är 

otydligt definierat. Som nämnts ovan finns det ingen bestämd entydig innebörd av begreppet 

äganderätt. 271  Går det kanske att säga att äganderätten till fast egendom i Sverige är att 

betrakta som en rätt att förvalta fast egendom, gällande till den dagen allmänna intressen 

kräver att rådigheten över marken övergår till det allmänna? 

Föreliggande uppsats har genom konkreta fall försökt beskriva i vilka situationer 

expropriation med stöd av ExL beviljas och hur sådana åtgärder motiveras. Med stöd av 

uppsatsens resultat kan sägas att egendomsskyddet i Sverige är förhållandevis svagt och 

påfallande ofta kan inskränkas för, i sammanhanget, svaga allmänna intressen.272 Det finns 

fog för att hävda att det i Sverige, avseende expropriation, tillämpas lagstiftning som 

utformades under en tid då allmänhetens intressen i, nära nog, alla lägen ansågs stå över 

                                                
266 Prop. 1972:109, s. 222. 
267 Jfr Sundberg, 1985, s. 201. 
268 Se Victorin & Hager, 2015, s. 44: ”Antalet fall av expropriation här i landet ligger numera i regel under tio 

per år”. 
269 Om politiska åsikter, se 2.2 Äganderätt och särskilt 2.2.1 Inskränkningar i äganderätten ovan. 
270 Se Bengtsson, 1996, s. 38. 
271 Se Berggren & Karlson, 2005, s. 131–133. Se även 2.2 Äganderätt med underavsnitt ovan. 
272 Berggren & Karlson, 2005, s. 144: ”Det konstitutionella skyddet för äganderätten är svagt och otydligt 

uttryckt i regeringsformen. Att ge konstitutionellt skydd åt äganderätten har varit en kontroversiell fråga.” 
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enskildas rättigheter.273 Det går att argumentera för att tillämpningen av ExL står i strid med 

nu gällande egendomsskydd i grundlagen. 

 
5 Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med föreliggande uppsats var att utreda vad begreppet ”angelägna 

allmänna intressen” innebär. Genom att redogöra för regeringsbeslut i expropriationsärenden 

under perioden 1997–2017 avsåg uppsatsen visa vad som anses utgöra angelägna allmänna 

intressen vid praktisk tillämpning av ExL. Detta syftade till att ge begreppet angelägna 

allmänna intressen en tydligare definition. Vidare skulle ExL förenlighet med 

egendomsskyddet i RF analyseras översiktligt. 

Det material som har legat till grund för undersökningen har främst varit regeringens 

beslut i expropriationsärenden under åren 1997–2017. Vidare har även ExL, RF och dessa 

lagars förarbeten undersökts. Därtill har innebörden av begreppen rättighet och äganderätt 

utretts översiktligt. 

Begreppet angelägna allmänna intressen återfinns i 2 kap. 15 § 1 st. RF, vilket är den 

grundläggande svenska bestämmelsen om enskildas egendomsskydd. I nämnda paragraf 

stadgas att ingen kan tvingas avstå sin egendom eller tåla ingrepp i äganderätten, annat än om 

det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Liknande bestämmelser återfinns 

också i Europakonventionens första tilläggsprotokoll och EU:s rättighetsstadga, dock utan 

kravet att det allmänna intresset ska vara angeläget för att tillåta ingrepp i enskildas 

äganderätt. 

I samband med grundlagsreformen 1994 förklarade lagstiftaren att vad som är ett 

angeläget allmänt intresse inte är möjligt att beskriva i detalj, men att det kunde bestämmas 

genom en politisk värdering där hänsyn tas till vad som är godtagbart från rättssäkerhets-

synpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle. Vidare förklarades att den då gällande 

lagstiftningen som tillät ingrepp i enskildas egendom var förenlig med RF:s ändrade 

bestämmelse om egendomsskydd. Av denna anledning anses ledning för hur begreppet 

angelägna allmänna intressen ska tolkas, kunna hämtas ur lagstiftning som tillåter 

expropriation och rådighetsinskränkningar. De expropriationsändamål som listas i 2 kap. ExL 

kan således användas för att förstå hur begreppet angelägna allmänna intressen ska förstås. 

                                                
273 Se exempelvis SOU 1975:75, s. 14: ”Rättighetsreglerna får […] inte leda till hinder för den ordinära 

lagstiftningen, dvs. för lagstiftning som är naturlig i ett folkstyrt samhälle som skydd för viktiga enskilda och 
allmänna intressen eller som led i en fortgående social och ekonomisk reformverksamhet. Ett annat sätt att 
uttrycka saken är att man måste slå vakt om majoritetsprincipen, som är grundläggande för ett demokratiskt 
politiskt system.” 
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De ändamål för vilka expropriation kan beviljas enligt ExL är tätbebyggelse, sam-

färdsel och transport, drivkraft, vatten och avlopp, m.m., näringsverksamhet, skydds- och 

säkerhetsområden, försvarsändamål, ändring av riksgränsen, vanskött egendom, allmän 

fiskevård, kulturella ändamål, naturvård och friluftsliv, annan allmännyttig verksamhet, samt 

värdestegringsexpropriation. I ExL:s förarbeten utvecklas varför och i vilka situationer 

expropriation kan tillåtas. De i uppsatsen redovisade regeringsbesluten syftar till att mer 

konkret förklara varför och i vilka situationer expropriation kan anses motiverat. 

När det gäller ingrepp i enskildas egendom har det, i såväl svensk som europarättslig 

praxis, alltid har gjorts en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet. Specifikt i ExL 

kommer proportionalitetsprincipen till uttryck i 2 kap. 12 § 1 st., vilken paragraf stadgar att 

expropriationstillstånd inte ska meddelas om olägenheterna av expropriationen från allmän 

och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Det motstående 

intresse som bedöms motivera ingrepp i enskildas egendom kan sägas definiera vad som utgör 

ett angeläget allmänt intresse i det enskilda fallet. 

I uppsatsen redovisas 36 regeringsbeslut i expropriationsärenden som fattades under 

perioden 1997–2017. I ca tre av fyra fall (72 %) beviljade regeringen expropriation. De 

enskilda ärendena sammantagna, kan anses ge uttryck för generella principer som tydligare 

förklarar vad som utgör angelägna allmänna intressen. 

Expropriation för tätbebyggelseändamål utgjorde det i särklass vanligast åberopade 

expropriationsändamålet, omfattande ca 47 % av de undersökta ärendena, av vilka 16 av totalt 

17 ansökningar beviljades. Utifrån de i uppsatsen redovisade ärendena kan konstateras att 

planläggningen av den i ärendet aktuella marken synes vara avgörande för regeringens beslut i 

expropriationsärenden. 

Denna ordning överensstämmer med ExL:s förarbeten, i vilka det förklaras att 

kommunerna har ansvar för samhällsutbyggnaden och att det endast i undantagsfall kan 

komma ifråga att kommunernas planintentioner frångås. Kommunernas planintentioner 

kommer till uttryck genom olika typer av planläggning, vilka beslutas av kommun-

fullmäktige, eller på delegation av kommunstyrelse eller till och med byggnadsnämnd. 

Planerna kan vara antingen rättsligt bindande eller vägledande. 

De expropriationsbeslut som har redovisats i föreliggande uppsats visar att även icke 

bindande översiktsplaner kan ligga till grund för regeringens beviljande av expropriation för 

tätbebyggelseändamål. Undersökningen visar att denna ordning är problematisk eftersom 

prövningen av angelägenheten i ett allmänt intresse kan falla mellan stolarna. 
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Utifrån de undersökta regeringsbesluten i kombination med vissa förarbetsuttalanden, 

kan också sägas att antalet personer som har intresse av en åtgärd eller verksamhet påverkar 

hur angeläget ett konstaterat allmänintresse är. 

Sammanfattningsvis: Generellt kan sägas att lagstiftning som tillåter expropriation och 

rådighetsinskränkningar kan användas för att förstå hur begreppet angelägna allmänna 

intressen ska tolkas. Därmed kan sägas att expropriationsändamålen som listas i 2 kap. ExL 

utgör angelägna allmänna intressen. I uppsatsen har enskilda expropriationsärenden redovisats 

för att därigenom visa vad som vid praktisk tillämpning av ExL anses utgöra sådana intressen. 

Förhoppningsvis har uppsatsen bidragit till kunskapsläget, främst genom att visa på 

planläggningens avgörande betydelse vid expropriation. Avslutningsvis kan sägas att det går 

att ifrågasätta ExL:s förenlighet med egendomsskyddet i RF och att det därför hade varit 

angeläget att någon av dessa lagar skrevs om. 
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