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Summary 

The number of illegal settlements has recently started to increase in Sweden. 

This has caused problems for landowners whose possession of the ground is 

lost. Landowners possibilities that through Swedish law remove the 

settlements has been deemed poorly fit for the current situations. Mainly 

because landowners has to identify everyone who lives in the illegal 

settlement in order to receive help from Swedish authorities. For these 

reasons the Swedish minister of justice and migration appointed an 

investigation to see how the current legislation could be improved. The 

investigation suggested that there should be exceptions from the 

requirement that the landowners has to identify all the residents of the illegal 

settlements in order to receive help from Swedish authorities. 

 

The purpose of this essay has been to review the suggestion and discuss 

whether it fulfills the requirements followed by everyone’s right to respect 

for their home according to the European convention of human rights. If my 

conclusion would be that it didn’t, my ambition was also to suggest what 

changes that could be made. I will do this by comparing the suggestion with 

the text of the convention and the judicial customs developed by the 

European court. According to the convention a state may interfere with the 

right to respect for the home. However this interference must be deemed 

necessary in a democratic society. According to previous judgements from 

the European court, legislation allowing authorities to remove residents 

from their home may be necessary in a democratic society. However the 

European court has explained that it’s essential that the residents has 

procedural safeguards. Therefore the individuals affected by a decision of 

removal must have the possibilities to have the proportionality of such 

interference determined by an independent tribunal. 

 

My conclusion is that the suggestion does in fact not meet with the 

requirements according to the European convention and the right to respect 
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for one’s home. Mainly because the authorities deciding on the matter of 

removal won’t always be able to determine whether the removal is 

proportionate to its purpose. In order to determine whether the interference 

is proportionate several considerations has to be taking into account in order 

to be in compliance with the European convention. Many of these 

considerations is directly connected to the individual who might fall victim 

of the removal. However according to the suggestion, this individual will 

not always be identified, since it won’t always be necessary for the 

landowners to identify the residents. Thusly these circumstances, which the 

European court demands be taken into consideration in order for the 

interference to be in compliance with the European convention, won’t be 

able to be taken into account. To solve this problem the circumstances 

surrounding the settlements must be investigated. Since it can’t be 

demanded that the landowners themselves perform this research, it is my 

opinion that they should get help from authorities. 
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Sammanfattning 

Antalet otillåtna bosättningar har ökat i Sverige på senare tid. Detta har 

skapat problem för markägarna som vållas kostnader samt förlorar 

besittningen till sin mark. Möjligheterna för markägare att idag få 

bosättningarna avlägsnade genom särskild handräckning har ansetts dåligt 

anpassade för dagens situation. Framför allt därför att markägare idag måste 

identifiera alla på bosättningen i samband med ansökan om särskild 

handräckning. Därför tillsattes en utredning som arbetat fram ett förslag som 

förväntas leda till proposition. Förslaget innebär ett nytt 

avlägsnandeförfarande där undantag ska kunna göras från kravet på att 

ansökan ska innehålla identitetsuppgifter. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att granska förslaget och analysera ifall 

det stämmer överens med våra åtaganden enligt rätten till respekt för 

hemmet som stadgas i Europakonventionen och, om inte, föreslå hur detta 

skulle kunna åtgärdas. Detta görs främst genom att jämföra förslaget med 

konventionstexten och Europadomstolens praxis. Konventionstexten stadgar 

att inskränkningar av rätten till respekt för hemmet får göras. Det krävs dock 

att inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Möjligheten att 

avlägsna människor från deras hem kan enligt Europadomstolen vara 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Viktigt har dock varit att den som 

kan avlägsnas har möjlighet att få beslutet om avlägsnandet prövat samt att 

det vid sådan prövning görs en proportionalitetsbedömning. 

 

Min slutsats är att förslaget inte stämmer överens med rätten till respekt för 

hemmet. Detta framför allt därför att en konventionsenlig 

proportionalitetsbedömning inte alltid kommer behöva göras vid prövning 

av beslut om avlägsnande. För att en proportionalitetsbedömning ska vara 

konventionsenlig krävs det att prövningsmyndigheten beaktar flera 

omständigheter som är direkt kopplade till den enskilde individen som 

omfattas av avlägsnandet. Vid en avlägsnandeprocess enligt förslaget 



 4

kommer kronofogdemyndigheten inte alltid veta vem svaranden är, eftersom 

markägaren inte alltid behöver identifierat denne. Således kommer 

kronofogdemyndigheten inte kunna beakta alla omständigheter som behövs 

för att vara godtagbart enligt Europadomstolen. För att Sverige ska undvika 

konventionsbrott krävs därför att dessa omständigheter utreds innan beslut 

om avlägsnande fattas. Då denna utredning inte rimligen kan krävas av 

markägaren bör denne få hjälp av myndigheter i detta avseende. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
På senare tid har flera större otillåtna bosättningar etablerats i Sverige. Ofta 

är det EU-migranter som bor i bosättningar då de sökt sig till Sverige i ett 

försök att slippa fattigdom och diskriminering i sina hemland.1 Det kan vara 

fråga om att en eller flera personer tagit sig in i ett övergivet hus, men 

förekommer även större tält och husvagnsläger som etablerats på 

skogsmark, parkeringsplatser och industritomter.2 

 

De EU-migranter som bor i de otillåtna bosättningarna är till största del 

romer från Rumänien men även EU-migranter från andra öststater 

förekommer.3 Antalet EU-migranter som kom till Sverige började öka år 

2012. Vid våren år 2014 beräknades det röra sig om cirka 2100 människor, 

år 2015 beräknades antalet vara cirka 5000 individer.4 Hur många otillåtna 

bosättningar som finns idag är svårt att veta, men den statistik som ändå 

finns visar på att antalet har ökat kraftigt på senare år, även om ökningen 

verkar stannat upp under år 2015.5 

 

När otillåtna bosättningar etableras kan detta innebära stora problem för 

markägaren. De stora bosättningarna kan innebära ett intrång i ägarens 

besittning till sin mark. Utöver detta intrång kan bosättningarna medföra 

stora kostnader för markägaren. Att flytta på bosättningarna är kostsamt. 

Kostnaderna för processen hos kronofogdemyndigheten är det visserligen 

svaranden, de boende i bosättningarna i detta fall, som ska svara för. Då EU-

migranterna ofta saknar de ekonomiska förutsättningarna faller dock 

                                                 
1Ds 2016:17 s. 45. 
2Ds 2016:17 s. 48. 
3Sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Socialt utsatta EU-medborgare i Malmö – deras 
situation och behov (2014), s. 8. 
4SOU 2016:6 s. 7. 
5Ds 2016:17 s. 53. 
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kostnaden oftast slutligen på markägaren ändå.6 Utöver kostnader för att 

driva processen hos kronofogdemyndigheten kan det uppstå stora kostnader 

till följd av att markägaren får städa undan och sanera marken efter 

bosättningen. Städningsarbetet kan bli omfattande då bosättningarna 

vanligen lämnar bland annat matförpackningar, flaskor, avföring, möbler 

och fordonsvrak efter sig.7 

 

En markägare som idag vill få en otillåten bosättning avlägsnad från sin 

mark har i huvudsak två alternativ. Dels kan markägaren vända sig till 

polisen, som kan avlägsna bosättningarna med stöd i polislagen alternativt 

ordningslagen beroende på om bosättningen är på offentlig plats. Dels kan 

markägaren vända sig till kronofogdemyndigheten för att ansöka om 

särskild handräckning. När ansökan om särskild handräckning kommit in 

och de legala förutsättningarna är för handen kan kronofogdemyndigheten 

besluta om att bosättningen ska avlägsnas.8 Mellan år 2013 och år 2014 

ökade antalet ansökningar om särskild handräckning från 111 till 235 

stycken. År 2015 kom det in 234 ansökningar.9 

 

Bestämmelserna om möjligheten till särskild handräckning som gäller idag 

har varit föremål för kritik. Detta framför allt eftersom det idag krävs att en 

ansökan om särskild handräckning innehåller identitetsuppgifter om alla 

som omfattas av ansökan.10 Detta förfarande har ansetts vara dåligt anpassat 

för att effektivt kunna hantera den typ av otillåtna bosättningar som börjat 

förekomma i Sverige på senare tid. Detta då det i praktiken är mycket svårt 

att få fram information om de boendes identiteter. Dessutom innebär nu 

gällande ordning att om nya människor anländer till bosättningen efter det 

att ansökan skickats till kronofogdemyndigheten, måste en ny ansökan göras 

som även innefattar de nyanlända.11  

 

                                                 
6Ds 2016:17 s. 56. 
7Ibid. 
8Ds 2016:17 s. 58. 
9Ds 2016:17 s. 53. 
10Se 18 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. 
11Ds 2016:17 s. 58-59.  
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Av ovan anledningar beslutade regeringen den 30:e september år 2015 att 

tillsätta en utredning för att utreda hur lagstiftningen skulle kunna ge 

markägare bättre möjligheter att begära särskild handräckning.12 

Utredningen har bland annat föreslagit ett nytt avlägsnandeförfarande som 

ska kunna tillämpas mot otillåtna bosättningar. Det nya förfarandet skiljer 

sig från särskild handräckning. Delvis på så sätt att det inte innehåller 

samma strikta krav på att ansökan ska innehålla identitetsuppgifter på alla 

som omfattas av avlägsnandeförfarandet.13 Justitieministern räknar med att 

regeringen ska kunna lämna en proposition utifrån utredningens förslag i 

början av år 2017.14 Utredaren föreslår att förslaget träder i kraft den första 

april år 2017.15 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att granska innehållet i utredningens förslag om 

ett nytt avlägsnandeförfarande och diskutera om förslaget är förenligt med 

våra åtaganden enligt den Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.16 Närmare bestämt 

ska det diskuteras om förslaget stämmer överens med rätten till respekt för 

hemmet enligt artikel 8 i konventionen. Om denna fråga besvaras nekande 

är det även min ambition att kunna föreslå vad som skulle kunna göras för 

att förslaget ska vara konventionsenligt. Detta ska göras med hjälp av 

följande frågeställningar: 

- Vad innebär utredningens förslag om ett nytt 

avlägsnandeförfarande? 

- Hur långt sträcker sig rätten till respekt för hemmet enligt artikel 8 i 

Europakonventionen? 

                                                 
12Ds 2016:17 s. 41. 
13Ds 2016:17 s. 30-31. 
14http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lattare-att-avlagsna-eu-migranter-fran-privat-mark. 
15Ds 2016:17 s. 161. 
16Fortsättningsvis Europakonventionen. 
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- Är det föreslagna avlägsnandeförfarandet förenligt med rätten till 

respekt för hemmet enligt artikel 8 i Europakonventionen? 

- Om förslaget inte är förenligt med Europakonventionen, vad skulle 

lagstiftaren kunna göra för att åtgärda detta? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Som nämnts tidigare har markägare idag två möjligheter att få hjälp av 

staten när otillåtna bosättningar har etablerats på dennes mark. Antingen kan 

markägaren vända sig till polisen eller till kronofogdemyndigheten. 

Förslaget som granskas i denna uppsats innebär ett nytt 

avlägsnandeförfarande hos kronofogdemyndigheten. Av denna anledning 

kommer möjligheten att vända sig till polisen inte att diskuteras vidare. 

 

Det föreslagna avlägsnandeförfarandets överensstämmelse med 

Europakonventionen kan diskuteras dels ur de boendes perspektiv, dels ur 

markägarnas perspektiv. Detta då de boende kan ha rätt till respekt för 

hemmet enligt artikel 8. Samtidigt skyddas även markägarnas rätt till sin 

mark genom artikel 1 i första tilläggsprotokollets om egendomsskydd. Av 

utrymmesskäl kommer denna uppsats endast att diskutera förslagets 

överensstämmelse med Europakonventionen utifrån artikel 8. Närmare 

bestämt är det rätten till respekt för hemmet som kommer diskuteras. Övriga 

intressen som skyddas i artikel 8 lämnas således utanför denna 

framställning. 

 

Förslaget som granskas i denna uppsats innebär flera olika ändringar. Av 

dessa kommer det endast presenteras sådana ändringar som jag anser är 

intressanta för en diskussion om överensstämmelse med rätten till respekt 

för hemmet. 
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1.4 Metod och material 

 

I andra kapitlet kommer redogöras för utredningens förslag om ett nytt 

avlägsnandeförfarande och hur rättsläget kommer se ut ifall förslaget antas. 

Detta kommer göras genom att studera den lagtext som föreslås införas samt 

den som redan finns och kommer vara relevant för det nya förfarandet. 

Utöver lagtext kommer utredningens kommentarer angående hur lagtexten 

ska tolkas att studeras. I ringa mån kommer även rättsfall att studeras. 

Således är det rättsdogmatisk metod som tillämpas i uppsatsens andra 

kapitel.17 

 

I kapitel tre och fyra som behandlar Europakonventionen har 

konventionstexten studerats. För att kunna tolka, den något fåordiga och 

vaga, konventionstexten har framför allt Europadomstolens praxis använts 

som hjälpmedel. Utöver konventionstexten och rättsfall har doktrin använts. 

Rättsfallen som används i uppsatsen har valts ut då de alla på något sätt har 

med rätten till respekt för hemmet att göra. Som hjälp för att hitta rättsfallen 

har hänvisningar i litteratur använts. Vid val av rättsfall har rättsfallens ålder 

beaktats. Främst har de senaste rättsfallen om rätten till respekt för hemmet 

använts. 

 

1.5 Disposition 

 

I andra kapitlet kommer det redogöras för utredningens förslag om ett nytt 

avlägsnandeförfarande och hur detta kommer att kunna tillämpas mot 

otillåtna bosättningar. I tredje kapitlet kommer det först att kort presenteras 

hur Sverige är bunden till Europakonventionen. Sedan kommer det mer 

specifikt att redogöras för vilka åtaganden vi har på grund av rätten till 

respekt för hemmet som stadgas i Europakonventionen. Därefter kommer 

det redogöras för vad som krävs för att en medlemsstat ska få inskränka 

                                                 
17Kleineman i: Korling och Zamboni, s. 21. 
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denna rättighet. Det tredje kapitlet är således främst en presentation av 

konventionstexten och de principer som genomsyrar Europakonventionen. I 

fjärde kapitlet kommer rätten till respekt för hemmet att tolkas i ljuset av 

Europadomstolens praxis. I det avslutande kapitlet kommer uppsatsens 

föregående kapitel att analyseras samt diskuteras. Slutligen kommer 

slutsatser att redogöras för utifrån analysen. 

 

1.6 Forskningsläge 

 

Hur artikel 8 om rätten till respekt för hemmet ska tolkas har berörts i 

doktrin. De mer specifika frågorna, ifall det föreslagna 

avlägsnandeförfarandet stämmer överens med denna rättighet samt hur det 

skulle kunna förbättras, har dock inte berörts i någon annan framställning 

mig veterligen.  
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2 Förslaget om ett nytt 

avlägsnandeförfarande 

2.1 Inledning 

 
När någon bosatt sig på annans mark är det möjligt för markägaren att vända 

sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om särskild handräckning. Det 

finns således idag möjligheter för markägare, som fått besittningen till sin 

mark inskränkt av otillåtna bosättningar, att vända sig till myndighet för att 

få rättelse. Det nya förfarandet avser att effektivisera denna möjlighet.18 

Tanken är alltså inte att det nya avlägsnandeförfarandet ska ersätta 

bestämmelserna om särskild handräckning. Bestämmelserna om särskild 

handräckning ska gälla även för avlägsnandeförfarandet så länge de 

föreslagna bestämmelserna inte säger annat.19 

 

Det nya förfarandet är tänkt att kunna tillämpas då markägares 

besittningsrätt till sin fasta egendom inskränkts genom otillåtna 

bosättningar.20 Ett syfte med det nya förslaget är således att skydda 

markägarnas rätt till sin fasta egendom.21 Med otillåten bosättning ska 

förstås en bosättning på mark utan ägarens tillstånd och utan att boendet har 

stöd av annan rättighet som till exempel allemansrätten.22 I detta kapitel ska 

redogöras för de föreslagna bestämmelserna om ett nytt 

avlägsnandeförfarande dels i den summariska processen, dels i 

utsökningsprocessen. Med den summariska processen avses 

kronofogdemyndighetens handläggning av ansökan fram till att utslag 

meddelas och med utsökningsprocessen avses beslutande om verkställighet 

samt hur detta ska gå till. 

                                                 
18Ds 2016:17 s. 105. 
19Ds 2016:17 s. 111. 
20Ds 2016:17 s. 105. 
21Ds 2016:17 s. 95. 
22Ds 2016:17 s. 45. 
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2.2 Avlägsnandeförfarandet i den 
summariska processen 

 

2.2.1 Kravet på identifikation 

 

Bestämmelserna om den summariska processen vid avlägsnande genom 

särskild handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande 

och handräckning23. Idag gäller enligt 18 § BfL att en ansökan om särskild 

handräckning ska innehålla uppgifter om svarandens identitet. Detta innebär 

ett krav på att ansökan innehåller uppgifter om svarandens namn, 

personnummer och adress. Innehåller inte ansökan dessa uppgifter så 

riskerar sökanden att ansökan avvisas med stöd i 20 § BfL. Det är alltså 

sökanden själv som ansvarar för att identifiera de boende. Detta kan vara 

näst intill omöjligt då personerna i bosättningarna byts ut under korta 

intervaller samt på grund av språkliga barriärer. Enligt utredningen måste 

därför markägares möjligheter att begära särskild handräckning förbättras.24 

 

Vidare konstateras i promemorian att det största hindret för att kunna begära 

särskild handräckning för markägare idag är just kravet på 

identitetsuppgifter i ansökan.25 Utredningen anser därför att en lösning på 

detta problem kan vara att ta bort kravet på identifikation. Varken 

personnummer eller namn ska enligt förslaget behövas i ansökan.26 I 

promemorian konstateras att ett avlägsnandeförfarande utan krav på 

identifikation inte är utan kritik. Detta då sådan möjlighet innebär ett avsteg 

från vad som annars gäller enligt processuella principer. För att det ska 

kunna vara godtagbart måste processen i så fall ske på ett sätt som innebär 

att de berörda inte fråntas möjligheten att tillvarata sina intressen.27 

                                                 
23Fortsättningsvis BfL. 
24Ds 2016:17 s. 113. 
25Ibid. 
26Ds 2016:17 s. 114. 
27Ibid. 
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Utredningen anser att ett förfarande utan krav på identifikation trots allt kan 

uppfylla kravet på rättssäkerhet. Detta bland annat genom att endast undanta 

kravet på identifikation i vissa situationer och med begränsningar.28 

Förslaget innebär att kravet på identifikation behålls som huvudregel. 

Ansökan utan identitetsuppgifter om svaranden ska undantagsvis godtas då 

markägaren gjort rimliga ansträngningar för att identifiera de som otillåtet 

bor på dennes mark men ändå inte fått tag i uppgifterna. En sådan ordning 

skulle enligt utredningen underlätta även för svaranden då denne genom 

markägarens ansträngningar kommer få reda på den kommande processen 

och därmed beredas möjlighet att självmant lämna bosättningen.29 Det ska 

alltså krävas att markägaren underrättar människorna i bosättningen om att 

den är otillåten samt avsikten att begära avlägsnande.30 Hur omfattande 

utredningen ska vara för att uppfylla kravet på rimliga ansträngningar får 

enligt förslaget avgöras från fall till fall. Men utredningen anser att kravet 

inte bör ställas särskilt högt. Det föreslås därför räcka med att markägaren 

besöker bosättningen och frågar om identiteter. Ges då ingen sådan 

information bör denne anses uppfyllt kravet.31 

 

2.2.2 Interimistiska beslut 

 

Enligt 63 § BfL är det möjligt att fatta interimistiska beslut i mål om 

särskild handräckning. Kraven för att interimistiskt bevilja särskild 

handräckning är att sökanden har yrkat det och att sökanden gjort sannolikt 

att saken inte tål uppskov. För att kronofogdemyndigheten ska fatta ett 

interimistiskt beslut ska sökandens rätt till särskild handräckning framstå 

som i princip obestridlig.32 Utredningen diskuterar hur möjligheten att 

besluta intermistiskt negativt påverkar den enskildes rätt att yttra sig i målet. 

                                                 
28Ds 2016:17 s. 115-116. 
29Ds 2016:17 s. 117. 
30Ibid. 
31Ibid. 
32Ibid. 
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De diskuterar vidare att möjligheten ytterligare minskar om interimistiskt 

beslut kan meddelas då ansökan saknar uppgifter om svarandens identitet. 

Utredningen kommer dock fram till att övervägande skäl talar för att det ska 

vara möjligt att fatta interimistiskt beslut även i mål om det nya 

avlägsnandeförfarandet. Detta då markägare kan ha ett stort behov av en 

snabb process, till exempel då den otillåtna bosättningen har mycket negativ 

påverkan på miljön eller då den orsakar stort intrång i markägarens 

besittningsrätt.33 

 

2.2.3 Proportionalitetsbedömning 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att proportionalitetsprincipen 

gäller som allmän grundsats inom den svenska förvaltningsrätten.34 

Utredningen anser därför att kronofogdemyndigheten antagligen kan beakta 

principen utan uttryckligt lagstöd, dock föreslås principen ändå uttryckligen 

lagstadgas i BfL. Vid bedömning av om avlägsnande är proportionerligt ska 

kronofogdemyndigheten enligt förslaget beakta risken för att de boende blir 

hemlösa. Dessutom ska hänsyn tas till om de boende befinner sig i en 

mycket utsatt situation samt omständigheterna i övrigt. Utredning anser 

dock att utgångspunkten måste vara att markägaren ska få tillbaka 

besittningen till marken när den rubbats av otillåtna bosättningar. 

Utredningen anser därför att utrymmet för att, efter en 

proportionalitetsbedömning, låta den otillåtna bosättningen vara kvar ska 

vara ytterst begränsat.35 

 

 

 

                                                 
33Ds 2016:17 s. 123. 
34HFD 2012 ref. 12. 
35Ds 2016:17 s. 126.  
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2.3 Avlägsnande i utsökningsprocessen 

 

2.3.1 Underrättelse 

 

Bestämmelserna som reglerar särskild handräckning i utsökningsprocessen 

idag finns i utsökningsbalken och utsökningsförordningen (1981:981). Vid 

särskild handräckning ska svaranden underrättas innan åtgärd enligt 16 kap 

11 § utsökningsbalken. Enligt samma bestämmelse får åtgärd göras utan att 

svaranden underrättas om saken är brådskande. Enligt 16 kap 9 § 

utsökningsförordningen ska svaranden underrättas om tid och plats för 

förrättningen ifall målets handläggning därigenom främjas. Enligt 

utredningens förslag ska en liknande ordning gälla. Detta då ett avlägsnande 

ofta kommer vara en mycket ingripande åtgärd för den som drabbas.36 

 

2.3.2 Proportionalitetsbedömning 

 

Även i utsökningsprocessen anser utredningen att proportionalitetsprincipen 

uttryckligen ska stadgas i lagstiftningen. Det föreslås därför införas i 

utsökningsbalken att det vid avlägsnande endast får företas åtgärder som 

uppväger den olägenhet som åtgärden innebär för svaranden.37 Enligt 

utredningen ska proportionalitetsbedömningen få särskilt stor betydelse i 

utsökningsprocessen, till exempel vid bedömning av när personerna i 

bosättningen ska flyttas samt hur det ska gå till. Utredningen nämner tiden 

som bosättningen existerat och antalet människor som bor där som 

omständigheter som ska få väga in vid bedömningen. Dessutom ska hänsyn 

kunna tas till om det bor många sjuka eller särskilt utsatta i bosättningen.38 

 

                                                 
36Ds 2016:17 s. 135. 
37Ds 2016:17 s. 138. 
38Ibid. 
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2.3.3 Tidsfrister och anstånd 

 

För att svaranden ska kunna förbereda sig och ges möjlighet att frivilligt 

lämna den otillåtna bosättningen, föreslår utredningen att beslut om 

avlägsnandes ska få verkställas tidigast fem dagar efter att svaranden 

underrättats. Utredningen anser dock inte att denna tidsfrist ska gälla utan 

undantag. Istället föreslås att bestämmelsen om krav på tidsfrist inte ska 

gälla då verkställigheten avser ett interimistiskt beslut. Detta eftersom 

sökanden då redan gjort sannolikt att saken inte tål uppskov i den 

summariska processen.39 

 

Avlägsnandeförfarandet kan komma att användas mot människor i väldigt 

utsatta situationer. Utredningen anser därför att det i lagstiftningen bör ges 

kronofogdemyndigheten viss möjlighet att medge anstånd till verkställighet. 

Kronofogdemyndigheten ska därför enligt förslaget kunna medge högst en 

veckas anstånd från tidpunkten då verkställigheten annars skulle skett. 

Utredningen menar dock att denna möjlighet ska användas restriktivt. 

Meningen är således inte att det ska vara fråga om slentrianmässig 

anståndsgivning. Vid bedömning ska hänsyn tas till sjukdom, ifall det finns 

barn i bosättningen samt andra ömmande omständigheter.40 

 

                                                 
39Ds 2016:17 s. 140. Se ovan under 2.2.2. 
40Ds 2016:17 s. 141-142. 
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3 Rätten till respekt för hemmet enligt 

Europakonventionen 

3.1 Sveriges åtaganden enligt 
Europakonventionen 

 

Europakonventionen gäller som svensk lag då den inkorporerats genom 

lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I konventionens 

första artikel stadgas att medlemsstaterna ska garantera var och en som 

befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i 

konventionens första avdelning, det vill säga artikel 2-8. Det primära 

ansvaret för att konventionen följs tillkommer således medlemsstaterna 

själva.41 Alla medlemsstater är dock underkastade Europadomstolens 

kontroll då dennas jurisdiktion är obligatorisk.42 

 

3.2 Rätt till respekt för hemmet 

 

I artikel 8.1 i Europakonventionen stadgas att var och en har rätt till respekt 

för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Artikeln 

innebär först och främst en skyldighet för stater att inte göra ingrepp i de 

rättigheter som skyddas i artikeln. Detta gäller dels ingrepp i enskilda fall, 

dels generella inskränkningar i människors frihet.43 Artikeln stadgar dock 

även en viss plikt till positivt handlande för staterna. En stat skulle således 

kunna bryta mot artikeln genom passivitet, till exempel när staten låter en 

viss situation existera utan att ingripa.44 De skyddsåtgärder som rimligen 

                                                 
41Danelius, s. 41. 
42Danelius, s. 22. 
43Danelius, s. 365. 
44Ibid; Moldovan and others v. Romania, 2005, § 92. 
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kan krävas av medlemsstaterna är framför allt att det finns lagar som ställer 

upp ett tillräckligt bra skydd för de intressen som skyddas, men även att det 

finns rättsvårdande myndigheter som vakar över att lagstiftningen följs.45 

 

3.3 Tillåtna inskränkningar i rätten till 
respekt för hemmet 

 

I artikel 8.2 i Europakonventionen stadgas att en medlemsstat endast får 

inskränka rättigheterna enligt artikel 8.1 om det görs med lag. 

Inskränkningen måste vidare vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle 

med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 

ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott. En 

inskränkning kan även anses vara nödvändig ifall den görs i syfte att skydda 

andra människors fri- och rättigheter. Att inskränkningen måste ske genom 

lagstiftning innebär ett krav på att lagen uppfyller rimliga anspråk på 

rättssäkerhet. Således måste lagen vara tillgänglig för allmänheten samt vara 

tillräckligt precis för att förhindra godtycke vid tillämpning. De rättsliga 

konsekvenserna av lagstiftningen måste även vara förutsebara för den 

enskilde.46 

 

De syften en inskränkning måste ha för att vara legitim, det vill säga till 

exempel för att skydda andras fri- och rättigheter, är så allmänt formulerade 

att det oftast går att motivera en inskränkning med något av dem.47 För att 

en inskränkning av rätten enligt artikel 8.1 ska vara tillåten krävs det vidare 

att den anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Härmed ska inte 

förstås att den måste vara oundgänglig. Det räcker med att det finns ett 

angeläget samhälleligt behov.48 Varje medlemsstat har en viss frihet, så 

                                                 
45Danelius, s. 365. 
46Danelius, s. 370. 
47Ibid. 
48Ibid. 
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kallad margin of appreciation, att själv bestämma när en inskränkning är 

nödvändig.49  

 

Vid frågan om vilka inskränkningar av rättigheter enligt 

Europakonventionen som ska vara godtagbara har proportionalitetsprincipen 

stor vikt. En inskränkande åtgärd kan således endast godtas om den står i 

rimlig relation till de intressen som åtgärden är avsedd att tillgodose. Skulle 

åtgärden vara mer långtgående än vad som rimligen kan anses behövas för 

att uppnå sitt ändamål kan detta innebära konventionsbrott.50 

 

 

 

 

 

                                                 
49Danelius, s. 57. 
50Ibid. 
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4 Rätten till respekt för hemmet i 
Europadomstolens praxis 

 

4.1 Hem enligt Europakonventionen 

 

Vad som menas med hem framgår inte av artikel 8. Det får istället uttolkas 

med hjälp av praxis. Hem enligt artikel 8 har förklarats vara ett autonomt 

begrepp.51 Med autonomt begrepp ska förstås begrepp vars innehåll ska vara 

samma för alla medlemsstater, oavsett vilken innebörd motsvarande begrepp 

ges i de nationella rättssystemen.52 Det spelar således ingen roll hur 

medlemsstaterna själva valt att klassificera olika bosättningar. I praxis har 

Europadomstolen kommit fram till att ett hem enligt artikel 8 inte endast är 

ett sådant som har etablerats eller upptagits i enlighet med medlemsstaternas 

gällande rätt. Även en otillåten bosättning skulle alltså kunna utgöra ett 

hem.53  

 

Vid bedömning av om ett hem enligt konventionen föreligger ska det göras 

en samlad bedömning utifrån samtliga relevanta omständigheter i varje 

enskilt fall. De omständigheter som enligt Europadomstolen ska spela roll 

vid bedömningen är ifall det finns en tillräckligt nära och kontinuerlig 

anknytning till platsen.54 Som exempel kan nämnas ett fall där en kvinna 

levt i husvagn på sin mark trots att hon saknade erforderligt tillstånd för att 

sätta upp husvagn på marken. Boendet ansågs utgöra hennes hem trots att 

det var otillåtet. Anledningen var för att kvinnan kontinuerligt hade bott på 

platsen. Vidare togs med i bedömningen att hon inte hade annan boplats 

eller avsåg att etablera sådan boplats.55 I ett annat fall ansåg 

Europadomstolen att det var fråga om ett hem enligt konventionen trots att 

                                                 
51Winterstein and others v. France, 2013, § 69. 
52Danelius, s. 56.  
53Winterstein and others v. France, 2013, § 69.  
54Winterstein and others v. France, 2013, § 69; Prokopovich v. Russia, 2004, § 36; Buckley 
v. The United Kingdom, 1996, § 53. 
55Buckley v. The United Kingdom, 1996, § 54.  
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de som vistades där aldrig haft någon rätt till marken överhuvudtaget. 

Bosättningen hade etablerats utan lov på statlig mark och med tiden hade 

den växt till att ge husrum åt 200 till 300 människor. Vid bedömningen i 

detta fall var tiden de boende levt i bosättningen en avgörande faktor.56 

 

4.2 Berättigat syfte och lag 

 

Som redogjorts för i föregående kapitel ställer artikel 8.2 upp krav på att 

rättigheterna enligt artikel 8.1 endast får inskränkas genom lag och för vissa 

syften, bland annat syftet att skydda andra människors rättigheter. Kravet på 

att det ska ske genom lagstiftning och med visst syfte vållar sällan någon 

djupare diskussion i praxis. När det kommer till människors rätt till hem har 

inskränkningar många gånger kunnat motiveras med att de görs i syfte att 

skydda andra människors rätt till miljöskydd.57  

 

4.3 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

 

För att en inskränkning ska vara tillåten enligt artikel 8.2 så krävs det att 

inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. För att den ska 

anses vara det krävs det att den svarar mot ett angeläget samhälleligt behov. 

Utöver detta krav krävs det att inskränkningen är proportionerlig i 

förhållande till sitt ändamål.58 

 

4.3.1 Margin of appreciation 

 

                                                 
56Yordanova and others v. Bulgaria, 2012, § 102-103.  
57Se bland annat Chapman v. The United Kingdom, 2001, § 82; Lee v. The United 
Kingdom, 2001, § 96; Coster v. The United Kingdom, 2001, § 96; Beard v. The United 
Kingdom, 2001, § 93.  
58Winterstein and others v. France, 2013, § 75.  
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Vilka inskränkningar av rätten till respekt för hemmet som är nödvändiga är 

det i första hand medlemsstaterna själva som får avgöra. Europadomstolen 

förbehåller sig dock rätten att stå för den slutgiltiga bedömningen.59 Som 

tidigare redogjorts för har staterna en viss frihet att själva bestämma när en 

inskränkning är påkallad, en så kallad margin of appreciation.60 En viss 

frihet att bestämma själva ska alltid ges. Hur stor denna frihet är varierar 

dock från fall till fall. De omständigheter som påverkar hur stor frihet som 

ska lämnas till varje enskild medlemsstat är bland annat vilken typ av 

rättighet det är fråga om, rättighetens betydelse för den enskilde, 

inskränkningens karaktär och inskränkningens ändamål.61  

 

Europadomstolen har uttalat att de är försiktiga när det kommer till att lägga 

sig i hur medlemsstaterna förfogar över mark och bosättningar. Inom detta 

område har alltså medlemsstaterna en stor frihet att själva bestämma vad 

som är nödvändigt.62 Anledningen till detta är att Europadomstolen anser att 

medlemsstaterna själva har bättre insikt i vilka lokala behov som finns. De 

är även bättre rustade att själva besöka platserna, känna omgivningen och 

prata med dem som bor på marken.63 När det kommer till rättigheter som 

ligger nära individen och är väsentliga för individens integritet minskar 

dock medlemsstaternas frihet att själva avgöra vad som är nödvändigt. 

Europadomstolen har förklarat att rätten till hem är en sådan rättighet. När 

medlemsstaterna antar lagstiftning som inskränker rätten till hemmet har de 

därför ändå en relativt inskränkt frihet att själva bestämma vad som är 

nödvändigt.64  

 

Europadomstolen har, vid bedömning av ifall ett ingrepp mot någons hem är 

tillåtet, lagt stor vikt på vilka möjligheter det funnits att få en rättvis 

prövning av beslut om avlägsnande för den enskilde. Finns det inga sätt att 

                                                 
59Ibid. 
60Se, kap 3.3 ovan. 
61Winterstein and others v. France, 2013, § 76. 
62Winterstein and others v. France, 2013, § 76 (a); Buckley v. The United Kingdom, 1996, 
§ 75. 
63Chapman v. The United Kingdom, 2001, § 92.  
64Winterstein and others v. France, 2013, § 76 (b). 
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få en prövning av beslutets proportionalitet, eller är detta orimligt svårt, så 

talar det enligt Europadomstolen för att medlemsstaten gått utanför sin 

margin of appreciation vid lagstiftandet.65 

 

När det kommer till avlägsnande av någon från dennes hem anser 

Europadomstolen att det är fråga om en av de mest extrema former av 

ingrepp mot rätten till respekt för hemmet enligt artikel 8. Europadomstolen 

anser därför att det är särskilt viktigt att den enskilde som är på väg att falla 

offer för sådant ingrepp kan få en rättvis proportionalitetsbedömning av en 

självständig prövningsmyndighet, oavsett om hemmet etablerats lagligt eller 

inte. Detta innebär bland annat att då den som vill överklaga har relevanta 

argument angående ingreppets proportionalitet, ska en domstol granska 

argumenten noggrant och vid bedömning komma med lämpliga 

resonemang.66 I de fall de statliga myndigheterna inte motiverat varför 

beslut om avlägsnande varit nödvändigt, har Europadomstolen tagit 

ställningen att medlemsstaternas möjlighet att kontrollera marken i landet 

bör kommer i andrahand. I första hand ska då rätten till respekt för hemmet 

för dem beslutet angår komma.67  

 

I praxis har medlemsstater ansetts bryta mot artikel 8 delvis av den 

anledningen att domstolarna i landet endast prövade ifall bosättningen i 

fråga varit lagligt etablerad. Vid prövning av beslut om avlägsnande gjordes 

således ingen prövning av om åtgärden var proportionerlig utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet.68 I ett fall om avhysning kunde den 

som beslutet var riktat mot endast överklaga beslutet såtillvida att denne 

kunde få inhibition. Beslutet om avhysning kunde inte hävas genom 

prövningen. Detta då domaren ansåg sig vara bunden av tidigare praxis 

inom medlemsstaten. Europadomstolen ansåg att detta innebar ett brott mot 

                                                 
65Winterstein and others v. France, 2013, § 76 (c-d); Yordanova and others v. Bulgaria, 
2012, § 118 (iv); Buckland v. The United Kingdom, 2012, § 65. 
66Ibid.  
67Yordanova and others v. Bulgaria, 2012, § 118 (v). 
68Winterstein and others v. France, 2013, § 167; Yordanova and others v. Bulgaria, 2012, § 
144; Connors v. The United Kingdom, 2004, § 95. 
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artikel 8 eftersom ingen prövning av beslutet kunde ske. Att domstolen 

kunde meddela inhibition mot beslutet var således inte tillräckligt.69 

 

4.3.2 Proportionalitetsbedömning 

 

Enligt Europadomstolen ska det vid prövning av om ett 

avlägsnandesförfarande är proportionerligt tas hänsyn till flera olika 

omständigheter. Ifall bosättningarna som avlägsnandeförfarandet riktas mot 

är lagligen etablerade så är detta en omständigheter som talar för att 

avlägsnandeförfarandet är oproportionerligt. Motsvarande är 

omständigheten att förfarandet riktas mot hem som etablerats olovligen 

något som talar för motsatsen. Vidare ska det vid 

proportionalitetsbedömningen tas hänsyn till hur länge bosättningen 

existerat och hur stadgade de boende blivit i bosättningen.70 I ett fall där 

människorna i en otillåten bosättning levt där under lång tid förklarade 

Europadomstolen att fallet måste bedömas annorlunda än andra mer 

rutinmässiga fall av avlägsnande. Anledning var för att de boende vistats där 

i flera decennier utan att åtgärd vidtagits.71 

 

Omständigheten att inget alternativt boende erbjuds i samband med 

avlägsnande talar för att ingreppet är mer allvarligt.72 Kan ett alternativt 

boende erbjudas påverkar detta alltså bedömningen på så sätt att ingreppet 

lättare kan anses vara proportionerligt. Desto lämpligare det alternativa 

boendet är desto mer talar det för att åtgärden är proportionerlig.73 Vid 

bedömning av alternativets lämplighet ska den enskildes finansiella 

situation samt dennes preferenser av plats för bosättning tas i akt. 

Europadomstolen har dock förklarat att den enskildes preferens av plats för 

bosättning inte får åsidosätta allmänna intressen.74 

                                                 
69Buckland v. The United Kingdom, 2012, § 68.  
70Winterstein and others v. France, 2013, § 76 (e). 
71Yordanova and others v. Bulgaria, 2012, § 121.  
72Winterstein and others v. France, 2013, § 76 (e). 
73Jane Smith v. The United Kingdom, 2001, § 110. 
74Jane Smith v. The United Kingdom, 2001, § 118. 
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Rättigheten enligt artikel 8 innebär ingen rätt att få ett hem.75 Tas inte 

konsekvenserna av avlägsnandet, samt risken för att den enskilde blir 

hemlös, med vid proportionalitetsbedömningen har dock Europadomstolen 

ansett att brott begåtts mot artikel 8.76 Europadomstolen har även förklarat 

att artikel 8 i viss mån innebär en positiv skyldighet riktad mot 

medlemsstaterna. Denna skyldighet ålägger medlemsstaterna att både vid 

lagstiftande och beslutsfattande i enskilda fall ta hänsyn till ifall de som 

beslutet angår befinner sig i en särskilt utsatt situation. I praxis har 

Europadomstolen till exempel ansett att det vid avlägsnande av romer och 

andra resande minoriteter bör göras speciella hänsynstaganden till deras 

särskilda livsstil och behov.77 Europadomstolen förklarade vidare att om de 

som utsätts för avlägsnandeförfarandet tillhör underprivilegierade 

samhällsgrupper, oavsett ursprung, måste det väga tungt. Inte bara vid 

bedömning av om avlägsnande ska ske, utan även i så fall när avlägsnandet 

ska ske.78 I utsökningsprocessen skulle således faktumet att de boende ges 

längre tid innan avlägsnandebeslutet verkställs tala för att åtgärden är 

proportionerlig. 

 

 

                                                 
75Winterstein and others v. France, 2013, § 87. 
76Winterstein and others v. France, 2013, § 167; Yordanova and others v. Bulgaria, 2012, § 
126. 
77Winterstein and others v. France, 2013, § 76 (f); Yordanova and others v. Bulgaria, 2012, 
§ 129; Chapman v. The United Kingdom, 2001, § 96. 
78Yordanova and others v. Bulgaria, 2012, § 133. 
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5 Förslagets förenlighet med rätten 
till respekt för hemmet 

 

5.1 Analys 

 
Den första frågeställningen som denna uppsats avsåg att besvara har 

besvarats i andra kapitlet som redogjorde för utredningens förslag om ett 

nytt avlägsnandeförfarande. Den andra frågeställningen, som var hur långt 

rätten till respekt för hemmet sträcker sig enligt Europakonventionen, har 

besvarats i uppsatsen tredje och fjärde kapitel. Detta genom att redogöra för 

artikel 8 i konventionen och hur den tolkats i praxis. De två sista 

frågeställningarna denna uppsats ska besvara, ifall det nya förslaget stämmer 

överens med rätten till respekt för hemmet, och om inte, vad som skulle 

kunna åtgärdas för att lösa detta problem, avses att besvaras i detta 

avslutande kapitel. 

 

För att det överhuvudtaget ska bli aktuellt att diskutera dessa 

frågeställningar krävs det att de otillåtna bosättningarna, som det nya 

avlägsnandeförfarandet avses att riktas mot, innefattas av 

konventionstextens definition av hem. Som framgått ovan har 

Europadomstolen bortsett från om en bosättning är lagligt etablerad eller 

inte vid bedömning av ifall den ska utgöra ett hem enligt 

Europakonventionens mening. Att bosättningarna som avlägsnas är otillåtna 

spelar således ingen roll i detta avseende. Vidare har begreppet förklarats 

vara ett autonomt begrepp. Hur svenska myndigheter själva väljer att 

klassificera bosättningarna är således irrelevant. Det som ska vara 

avgörande vid bedömning är istället ifall de boende har en tillräckligt nära 

och kontinuerlig anknytning till platsen. Det föreslagna 

avlägsnandeförfarandet skulle således kunna riktas mot en bosättning som 

utgör ett hem enligt Europakonventionen trots att bosättningen är otillåten. 
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När medlemsstat vill göra en inskränkning i rätten till respekt för hemmet 

finns det krav på att det sker genom lag och med ett berättigat syfte. Att det 

sker genom lag är enligt min mening inget problem i detta fall. Detta då 

utredningen föreslår att det nya avlägsnandeförfarandet förs in genom 

tydliga lagföreskrifter. Att det sker med ett berättigat syfte torde enligt min 

mening inte heller vålla några problem. Detta då det stadgas i artikel 8.2 att 

ett berättigat syfte kan vara att skydda andra människors fri- och rättigheter 

och ett av syftena med lagförslaget är att skydda markägares rätt till sin 

egendom. Dessutom ska poängteras att Europadomstolen sällan anser att det 

brustit i kravet på ett berättigat syfte vid bedömning. Det ställs således inga 

högre krav i detta avseende. Det är därför min uppfattning att förslaget inte 

kommer anses strida mot rätten till respekt för hemmet på grund av 

avsaknad av lagstöd eller ett berättigat syfte. 

 

För att lagstiftning som inskränker rätten till respekt för hemmet ska vara 

godtagbart krävs det att förslaget är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. 

Vid bedömning av vad som är nödvändigt har medlemsstaterna själva en 

viss frihet att avgöra själva. Denna frihet, margin of appreciation, kommer 

enligt Europadomstolens praxis att variera beroende på bland annat vilken 

rättighet det är som inskränks. Europadomstolen har, som ovan redogjorts 

för, förklarat att när det kommer till hur medlemsstater förfogar över mark 

och bosättningar åtnjuter de en relativt vid margin of appreciation. Vid 

lagstiftande om avlägsnande från mark skulle således medlemsstaterna, 

utifrån endast denna ståndpunkt, i stor utsträckning få bestämma själva vad 

som är nödvändigt. Europadomstolen har dock även tagit ställningen att då 

lagstiftning inskränker rättigheter som ligger väldigt nära individen, samt är 

väsentliga för individens integritet så minskar medlemsstaternas frihet att 

själva bestämma vad som är nödvändigt. Som framgått av framställningen 

är rätten till respekt för hemmet en sådan rättighet. Förslaget om ett nytt 

avlägsnandeförfarande berör Sveriges möjlighet att förfoga över mark och 

bosättningar. Därigenom åtnjuter således Sverige en relativt vid margin of 

appreciation när de beslutar om lagstiftning angående avlägsnande av 

otillåtna bosättningar. Samtidigt kan förslaget dock innebära en 
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inskränkning av rätten till respekt för hemmet i många fall. Därigenom 

minskar Sveriges frihet att bestämma vad som är nödvändigt. 

Sammanfattningsvis har alltså Sverige trots allt en relativt liten frihet att 

avgöra vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle vid antagande av 

lagstiftning likt den utredningen föreslår.  

 

Europadomstolen har, som ovan förklarats, tagit ståndpunkten att 

myndigheters avlägsnande av någon från dennes hem är en extrem form av 

ingrepp mot rätten till respekt för hemmet. Vid bedömning av vilka 

inskränkningar som är nödvändiga har Europadomstolen därför lagt stor vikt 

vid vilka möjligheter det funnits att få en rättvis prövning av sådant besluts 

proportionalitet. Har en medlemsstat antagit lagstiftning som inte innehåller 

någon möjlighet att få proportionaliteten av sådant beslut rättvist prövat har 

Europadomstolen flera gånger kommit fram till att medlemsstaten, av just 

den anledningen, begått konventionsbrott. Detsamma gäller då möjligheten 

att få proportionaliteten av ett sådant beslut prövat varit orimligt svårt.  

 

För att utredningens förslag ska vara förenligt med rätten till respekt för 

hemmet enligt Europakonventionen krävs det således att det finns rimliga 

möjligheter att överklaga beslut om avlägsnande. Intressant i denna fråga är 

den del av förslaget som innebär att sökanden i den summariska processen 

inte ska behöva identifiera svaranden i ansökan om avlägsnande. Detta 

förutsatt att sökanden gjort rimliga ansträngningar för att få tag i dessa 

uppgifter. Då kravet på rimliga ansträngningar föreslås vara satt relativt lågt 

får det förutsättas att förslaget i praktiken skulle kunna innebära många 

avlägsnanden av oidentifierade människor.  

 

I dessa fall kommer alltså den som avlägsnandeförfarandet riktas mot inte få 

någon partsställning som svaranden. Vad detta skulle innebära är att de 

boende förlorar sin rätt att yttra sina ståndpunkter vid 

kronofogdemyndighetens prövning i avlägsnandeprocessen. Det tål 

ifrågasättas ifall sådan ordning skulle vara förenlig med 

Europakonventionens krav på att boende ska ha rätt till en rättvis prövning 
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av beslutet, där det görs en proportionalitetsbedömning innan de avlägsnas. 

Detta inte minst med tanke på att utredningen även föreslår att ett beslut om 

avlägsnande ska kunna fattas interimistiskt. Då de boende härigenom 

förlorar sin rättssäkerhet anser jag att det talar för att förslaget inte uppfyller 

Europakonventionens krav på rättvis prövning av beslut som inskränker 

rätten till hem.  

 

För att inte lagstiftning om avlägsnande ska strida mot rätten till respekt för 

hemmet enligt Europakonventionen ska alltså en rättvis prövning av beslutet 

kunna göras. I denna prövning ska en proportionalitetsbedömning göras. 

Vid denna proportionalitetsbedömning krävs det att prövningsmyndigheten 

beaktar de olägenheter som beslutet kommer innebära för de som blir 

drabbade, samt deras rättigheter i övrigt. Som redogjorts för ska det, enligt 

Europadomstolen, has med i bedömningen hur länge de boende levt i 

bosättningen. Det ska även beaktas ifall ett alternativt boende kan erbjudas 

där det ska tas hänsyn till den enskildes finansiella situation. Vidare har 

Europadomstolen förklarat att prövningsmyndigheten ska ta med risken att 

de som beslutet riktas mot blir hemlösa efter avlägsnandet vid bedömning, 

samt att det måste beaktas ifall de boende befinner sig i en särskilt utsatt 

situation som kan innebära att de har särskilda behov. 

 

För att den föreslagna lagstiftningen ska uppfylla detta krav har utredningen 

föreslagit att proportionalitetsprincipen uttryckligen ska lagstadgas. 

Utredningen föreslår att kronofogdemyndigheten därmed ska göra en 

proportionalitetsbedömning. Vid bedömning i den summariska processen 

ska då kronofogdemyndigheten särskilt kunna beakta de konsekvenser som 

uppstår till följd av avlägsnandet samt risken för att de boende blir hemlösa. 

I utsökningsprocessen skulle proportionalitetsprincipen få betydelse genom 

att kronofogdemyndigheten utifrån principen bedömer när det är lämpligt att 

flytta en bosättning där det bor särskilt utsatta samhällsgrupper. Dessutom 

föreslås införas krav på viss tidsfrist innan beslut kan verkställas samt 

möjlighet för kronofogdemyndigheten att meddela anstånd och krav på att 

de boende underrättas innan verkställighet, vilket skulle kunna minska 
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beslutets svårhet vid bedömning. Det bör dock erinras om att utredningen 

inte menar att anstånd om tid bör förekomma slentrianmässigt. Utredningen 

anser även att kronofogdemyndigheten, efter proportionalitetsbedömning, 

som utgångspunkt bör besluta att den markägare som berövas besittningen 

till sin mark ska få tillbaka den enligt utredningen. 

 

Jag anser att utredningens förslag på hur proportionalitetsbedömningen ska 

gå till överensstämmer mycket bra med Europadomstolens krav. Flera av de 

omständigheter som Europadomstolen särskilt lyft fram har även 

utredningen förklarat särskilt ska beaktas. Det faktum att utredningen menar 

att utgångspunkten ändå bör vara att markägare får tillbaka sin mark, anser 

jag inte är problematiskt. I de fall Europadomstolen kommit fram till att 

medlemsstater avlägsnat boende i strid mot rätten till respekt för hemmet 

har det inte varit på grund av att markägaren fick tillbaka sin mark tillslut. 

Istället har det ofta varit just för att avlägsnandet inte föregicks av en 

proportionalitetsbedömning. 

 

Enligt mig finns det dock viss problematik med utredningens förslag 

gällande proportionalitetsbedömningen. Som ovan även diskuterats, innebär 

förslaget att några svaranden i avlägsnandeprocessen i många fall inte 

kommer behöva identifieras. Det kommer således inte nödvändigtvis finnas 

någon kännedom om dem, som ett eventuellt avlägsnande skulle omfatta, 

vid tiden för avgörandet. För att en konventionsenlig 

proportionalitetsbedömning ska kunna göras av kronofogdemyndigheten 

krävs det att de olägenheter som kan uppstå till följd av beslutet för de 

boende beaktas. Många av dessa är individuella, till exempel finansiella 

situationer, risk för hemlöshet, särskild utsattsatthet och behov. Hur sådana 

hänsynstaganden ska kunna tas i en proportionalitetsbedömning där 

svaranden inte är identifierad kommenteras inte vidare i förslaget. Således 

anser jag att en konventionsenlig proportionalitetsprövning inte alltid 

kommer kunna göras vid en avlägsnandeprocess enligt förslaget. Det går 

trots allt inte att vid bedömning beakta omständigheter som det inte finns 

någon kännedom om.  
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För att undvika konventionsbrott bör därför möjligheterna för de boende att 

komma till tals förstärkas enligt mig. Framför allt anser jag att en större 

utredning av de boende i bosättningarna bör krävas innan 

kronofogdemyndigheten meddelar utslag i ansökan om avlägsnande. Jag 

förstår att det är otroligt betungande, och i praktiken omöjligt, för den 

enskilde markägaren att själv stå för denna utredning. Att endast kräva att 

markägaren ärligt försöker få identitetsuppgifter genom att åka till platsen 

och fråga efter det är därför enligt mig rimligt. Men för att kunna göra en 

konventionsenlig proportionalitetsbedömning krävs det oavsett att 

kronofogdemyndigheten vet mer om de boende. Eftersom utredningsbördan 

att få fram denna kunskap inte rimligen kan placeras på den enskilde, anser 

jag att det enda alternativet är att utredningen sker genom myndigheters 

försorg. Ett alternativ till att lösa nuvarande förslags brist på möjlighet till 

konventionsenlig proportionalitetsbedömning skulle således kunna vara att 

markägaren, genom myndigheters försorg, bistods med expertis och tolkar 

för att komplettera ansökan om avlägsnande. På så sätt skulle 

kronofogdemyndigheten kunna få fram den information som krävs för en 

rättvis proportionalitetsbedömning enligt Europakonventionen, och Sverige 

skulle få ett avlägsnandeförfarande som inte riskeras fällas i 

Europadomstolen. 

 

5.2 Slutsatser 

 

Alla otillåtna bosättningar i Sverige kommer inte utgöra hem enligt 

konventionens definition. Förslaget kommer dock mycket väl kunna 

användas mot bosättningar som gör det. Förslaget måste således uppfylla 

kraven enligt rätten till respekt för hemmet för att Sverige ska undvika 

konventionsbrott. Förslaget uppfyller enligt mig kravet på att inskränkningar 

ska ske enligt lag och att de ska ha ett berättigat syfte. Detta genom att 

förslagets syfte är att skydda markägares rätt till sin mark och att det 

föreslås ske genom tydlig lagstiftning. Den rättighet förslaget inskränker 
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innebär att Sverige kommer ha en inskränkt frihet att avgöra vad som är 

nödvändigt. Detta då Europadomstolen anser att rättigheten till respekt för 

hemmet ligger mycket nära individen. Förslaget möjliggör 

avlägsnandeprocesser utan att svaranden är identifierade vilket oundvikligen 

leder till en inskränkt chans för de boende att yttra sig i målet. Detta kan 

anses strida mot den rätt till rättvis prövning, innefattande en 

proportionalitetsbedömning, som måste tillkomma den som riskerar att 

avlägsnas från sitt hem. Framför allt kommer förslaget enligt mig strida mot 

kraven på proportionalitetsbedömningen i sig. Detta då de omständigheter 

knutna till individen, som måste beaktas vid proportionalitetsbedömningen 

enligt Europadomstolens praxis, överhuvudtaget inte kommer vara 

kronofogdemyndigheten till känna när bedömningen sker. Jag anser således 

att utredningens förslag om ett nytt avlägsnandeförfarande skulle strida mot 

rätten till respekt för hemmet enligt artikel 8 i Europakonventionen. Det är 

därför min uppfattning att förslaget bör förbättras innan det leder till 

proposition och eventuellt lagstiftning. Detta skulle enligt mig kunna ske 

genom att myndigheter bistod markägare med hjälp för att komplettera 

ansökan. På detta sätt skulle kronofogdemyndigheten kunna få tillräckligt 

mycket uppgifter om svaranden för att kronofogdemyndigheten vid 

prövning skulle kunna göra en konventionsenlig 

proportionalitetsbedömning. 
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