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Abstract 
 
In 2010, the Swedish compensation rules were changed and the compensation 
connected to forced land access for common purpose was increased. The compensation 
is now 25 percent above the market value reduction in these cases. However, this higher 
level of compensation does not include land access conducted by individuals. 
 
When forced land access is used by individuals, the owner of the property that loses 
land is guaranteed to be compensated with the market value loss and a share of the 
profit. The size of this share is not predetermined and can be as low as zero percent. 
The former compensation rules always resulted in a higher, or at least an equal amount 
when land access was used by individuals compared with when it was used for common 
purpose. However, today it is possible for a lower compensation to be paid when land 
is taken for an individual purpose. 
 
The purpose of this master thesis is to investigate how common it is for the 
compensation to be lower than 125 percent of the market value reduction and if the 
current legislation is problematic. 
 
Therefore, a study has been done to investigate cadastral procedures where profit 
sharing was applied to see how common it is for the compensation to be lower than 125 
percent of the market value reduction. In the study, 113 cadastral procedures with profit 
sharing was found. The compensation was lower than 125 percent in six of the studied 
cases. 
 
To investigate whether it is problematic that the compensation for profit sharing may 
be lower than 125 percent of the market value reduction, the motives behind the 
compensation legislation have been studied. From this study, it has been found that the 
higher compensation level was introduced to strengthen ownership, and therefore 
consideration should be given to individual values and value uncertainty. An important 
reason for strengthening ownership was that expropriation nowadays is often carried 
out by private parties with interest in making profit. 
 
The conclusion in the thesis is that the motivation behind the introduction of the higher 
compensation also should be applied when using profit sharing. Therefore, it is 
problematic that a lower compensation can be obtained in these cases compared with 
when the property is being taken for a common purpose. Consequently, in the thesis it 
is proposed that the compensation rules for profit sharing in Sweden should be changed 
so that the property that is losing land is guaranteed at least 125 percent of its market 
value reduction in compensation. 
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Sammanfattning 
 
År 2010 ändrades ersättningsreglerna och ett tjugofemprocentigt schablontillägg 
infördes i expropriationslagstiftningen. Vid de fall där mark endast kan tas i anspråk 
enligt fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen, vinstfördelningsfallen, infördes 
dock inget påslag. 
 
Att inget påslag infördes vid vinstfördelningsfallen medförde att ersättningen i teorin 
kan bli lägre om en vinstfördelningsprincip tillämpas än om ersättningen bestäms enligt 
en skadeersättningsprincip. Innan lagändringen blev ersättningen alltid minst lika hög 
vid vinstfördelning som vid skadeersättning. I detta examensarbete undersöks dels om 
det i praktiken förekommer att ersättningen blir lägre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen i dessa fall och dels om detta är problematiskt. 
 
För att undersöka om det i praktiken förekommer att ersättningen vid vinstfördelning 
blir lägre än 125 procent av marknadsvärdeminskningen har det i examensarbetet 
granskats förrättningar där vinstfördelning tillämpats. Totalt granskades 113 
vinstfördelningar och vid sex av dem bestämdes ersättningen till ett belopp som 
understeg 125 procent av avträdarens marknadsvärdeminskning. Vid fyra av dessa 
förrättningar hade vinstfördelningsprincipen fördelning efter fastigheternas 
värdeförändring tillämpats och vid två förrättningar hade genomsnittsvärdeprincipen 
tillämpats. Ur det undersökta materialet visade det sig alltså att det förekommer sådana 
fall, men att de inte är speciellt vanliga. 
 
För att undersöka om det är problematiskt att ersättningen vid vinstfördelningar kan bli 
lägre än om skadeersättning tillämpats har motiven till ersättningslagstiftningen 
studerats. Ur denna studie har det framkommit att det starkaste skälet till införandet av 
schablonpåslaget vid expropriation var att regeringen ville stärka äganderätten genom 
att ta hänsyn till avträdarens individuella värde av fastigheten samt den 
värderingsosäkerhet som föreligger vid bestämmande av ersättning. Ett viktigt skäl till 
att stärka äganderätten var att tvångsvis markåtkomst där skadeersättning tillämpas 
numera ofta utförs av privata aktörer med ett vinstintresse. Att något påslag inte 
infördes vid vinstfördelning berodde på att hänsyn kan tas till individuella värden vid 
vinstfördelningen. Examensarbetets studie av förrättningar visar dock att det vid 
vinstfördelning förekommer att avträdaren endast får ersättning för sin 
marknadsvärdeminskning. Ett ytterligare argument till att det inte infördes var att det 
vore en uppenbar nackdel att ändra ett fungerande system.  
 
Slutsatsen i examensarbetet är att motiven bakom införandet av schablonpåslaget även 
borde gälla vid vinstfördelningsfallen. Det är därför problematiskt att en lägre 
ersättning kan erhållas vid dessa fall jämfört med om skadeersättning tillämpats. Därför 
förslås i examensarbetet att ersättningsreglerna vid vinstfördelning borde ändras så att 
avträdaren är garanterad minst 125 procent av sin marknadsvärdeminskning i 
ersättning. Förslaget borde inte kräva några större förändringar i nuvarande 
ersättningssystem och det medför att avträdaren garanteras ersättning för samma skador 
som skulle ersatts vid skadeersättning, men möjligheten att få del av vinsten kvarstår.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

För att på ett bra sätt kunna tillgodose samhällsfunktioner och främja en lämplig 
markanvändning finns möjligheten att tvångsvis ta mark i anspråk.1 Enligt 
regeringsformen ska den som tvingas avstå mark garanteras en full ersättning för den 
förlust som orsakas av intrånget och det är därför viktigt att en skälig ersättning utgår.2 
 
Ersättningen till den som avstår mark kan bestämmas enligt två olika principer 
beroende på med stöd av vilken lag intrånget kan göras. Dessa principer kallas 
skadeersättning och vinstfördelning och de har sin grund i två olika ersättningssystem. 
Skadeersättning innebär att den exproprierade ska bli ersatt för sin skada, och denna 
princip används ofta då marken tas i anspråk för ett allmänt ändamål. Vinstfördelning 
används vid marköverföringar mellan enskilda och enligt denna princip ska vinsten 
som uppkommer genom marköverföringen fördelas mellan deltagande fastigheter. 
Avträdaren blir i dessa fall ersatt med både marknadsvärdeminskningen och en del av 
den vinst som uppkommer genom förrättningen.3 
 
I Sverige har tidigare fastighetens marknadsvärdeminskning ansetts vara en skälig 
ersättning vid skadeersättningsfallen. År 2010 genomfördes en ändring av 
expropriationslagens ersättningsregler som medförde att ett påslag på 25 procent ska 
läggas på marknadsvärdeminskningen vid bestämmande av ersättning till den som blir 
exproprierad. Påslaget infördes för att stärka äganderätten, bland annat genom att 
hänsyn ska tas till avträdarens individuella värden samt att marknadsvärdet bara är en 
uppskattning som kan avvika från fastighetens faktiska värdeminskning. Ett ytterligare 
skäl för en förhöjd ersättning var att skadeersättningsfallen numera i större utsträckning 
utförs av privata aktörer. 4 
 
Vid vinstfördelningsfallen infördes inte något liknande påslag. Innan lagändringen år 
2010 var det nästan alltid en fördel för avträdaren att hamna i ett vinstfördelningsfall 
eftersom avträdaren då utöver marknadsvärdeminskningen även fick ta del av den vinst 
som uppkom genom förrättningen. Sedan lagändringen är det möjligt att ersättningen 
blir lägre vid ett vinstfördelningsfall än om ersättningen hade bestämts enligt 
skadeersättningsreglerna. 
 
Vid vinstfördelning tas marken i anspråk för enskilda intressen där tillträdaren kan göra 
en stor vinst som denne inte alltid behöver dela med sig av till avträdaren. Det är därför 
intressant att undersöka skäligheten i att ersättningen vid vinstfördelning i vissa fall kan 
                                                        
1 Sjödin, Eije, Ekbäck, Peter, Kalbro, Thomas & Norell, Leif, Markåtkomst och ersättning: 
för bebyggelse och infrastruktur, 3 uppdaterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 
s. 15 
2 Skogh, Göran & Lane, Jan-Erik, Äganderätten i Sverige, 2 uppl. SNS Förlag, Stockholm 2000, 
s. 213-214 
3 Prop. 1991/92:127 Om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m. s. 40-41 
4 Prop. 2009/10:162 Ersättning vid expropriation s. 66 
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bli lägre än vad som utgetts om ersättningen istället bestämts genom skadeersättning, 
vilket görs för allmänhetens ändamål.  
 
1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om nuvarande ersättningssystem är skäligt 
eller om ersättningsnivån vid vinstfördelningar borde höjas med hänsyn till att 
ersättningen har höjts vid skadeersättningsfallen. Syftet är även att undersöka om det i 
praktiken förekommer vinstfördelningar där avträdaren blir ersatt med mindre än 125 
procent av marknadsvärdeminskningen. 
 
1.3 Frågeställningar 

• Varför är ersättningsreglerna utformade som de är och hur motiveras i 
förarbetena valet att inte ha ett tjugofemprocentigt påslag vid vinstfördelning? 

 
• Förekommer det i praktiken att ersättningen vid vinstfördelningar blir lägre än 

125 procent av avträdarens marknadsvärdeminskning, vid vilken typ av 
markintrång samt typ av vinstfördelning sker det i så fall? 

 
• Är det problematiskt att inget schablonpåslag på 25 procent utöver 

marknadsvärdesminskningen infördes vid vinstfördelningsfallen?  
 

• Borde lägsta möjliga ersättningsnivå vid vinstfördelning höjas? 
 

• Skulle en sådan höjning medföra stora konsekvenser för nuvarande 
vinstfördelningssystem? 

 
1.4 Metod 

För att kunna besvara examensarbetets frågeställningar har en litteraturstudie utförts 
där gällande rätt kring markåtkomst och ersättning studerats. I litteraturstudien har den 
lagstiftning som ligger till grund för reglerna kring tvångsförvärv av mark studerats 
med fokus på ersättningsbestämmelserna. Därigenom har de olika principerna som 
används för att bestämma ersättningen vid vinstfördelningsfallen behandlats. 
 
För att få en förståelse för problematiken vid bestämmande av ersättning vid tvångsvis 
markåtkomst har i litteraturstudien även de olika värdebegrepp som kan beaktas vid 
värdering av fastigheter studerats. Dessutom har undersökts när en frivillig försäljning 
sker och vad som skulle kunna vara en skälig ersättning vid tvångsförvärv av mark. 
 
För att kunna diskutera problematiken i dagens ersättningssystem med hänsyn till 
motiven bakom lagstiftningen har även utredningar och propositioner som ligger till 
grund för dagens lagstiftning studerats. Detta gjordes för att i arbetet kunna diskutera 
om de motiv som ligger bakom införandet av schablonpåslaget även borde kunna vara 
tillämpliga för vinstfördelningsfallen. 
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I examensarbetet gjordes en studie av lantmäteriförrättningar utförda de senaste åren. 
Syftet med studien var att undersöka om det förekommer att ersättningen vid 
vinstfördelning understiger 125 procent av den avträdande fastighetens 
marknadsvärdeminskning, samt vid vilka typer av intrång och ersättningsmetoder detta 
i så fall förekommer.  
 
Det gjordes även en analys av de förrättningar där ersättningen understeg 125 procent 
av marknadsvärdeminskningen. Syftet med denna analys var att identifiera varför 
ersättningen blev så pass låg i dessa fall och vid vilken typ av markåtkomst detta 
skedde.  
 
1.4.1 Materialbeskrivning 
Till studien av förrättningar erhölls av Lantmäteriet en lista med alla 
fastighetsregleringsförrättningar i Sverige där mer än fem timmars arbete lagts på 
värdering mellan åren 2013 och 2016. Denna lista innehöll 413 förrättningar varav 80 
var förrättningar där vinstfördelning med konventionell vinstfördelningsprincip 
tillämpats och där vinstfördelningen legat till grund för ersättningen. Utöver dessa 80 
förrättningar fanns i det undersökta materialet ytterligare tre förrättningar som ansågs 
vara av intresse för examensarbetet och därmed presenteras i arbetet. 
 
Även anläggningsförrättningar undersöktes och denna gång hämtades materialet 
genom en sökning i Arkivsök. Det undersökta materialet bestod av alla 
anläggningsförrättningar i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län 
avslutade mellan januari 2013 och februari 2017 som innehöll en UT1 och fanns 
tillgängliga i Arkivsök. Denna sökning gav totalt 170 anläggningsförrättningar och 
vinstfördelning enligt konventionell vinstfördelningsmetod hade tillämpats i 33 av 
dessa. Utöver presenteras ytterligare fem förrättningar som ansågs vara av intresse för 
examensarbetet. 
 
I arbetet har vissa avgränsningar gjorts i det undersökta materialet för att få ett 
lämpligare urval att granska. För fastighetsregleringsförrättningarna har 
undersökningen avgränsats till avslutade förrättningar från Lantmäteriet där minst fem 
timmar lagts på värdering mellan 2013 och 2016. Avgränsningen på fem timmars 
värdering gjordes för att det torde krävas åtminstone fem timmars värdering för att 
utföra en mer komplicerad värdering såsom en vinstfördelning. Anledningen till att 
förrättningar mellan 2013 och 2016 valdes var att förrättningar efter lagändringen 2010 
skulle studeras. Avgränsningarna gjordes dessutom för att få en hanterbar mängd 
förrättningar.  
 
I studien av anläggningsförrättningar avgränsades sökningen i Arkivsök av villkoren 
UT1 och länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I denna undersökning 
studerades förrättningar slutförda mellan 2013 och februari 2017. UT1 innebär att en 
utredning finns med som bilaga i förrättningsakten och avgränsningen gör att de flesta 
förrättningar där ingen ersättningsutredning gjorts rensas bort. Valet av åren gjordes 
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även i denna undersökning för att materialet skulle omfatta förrättningar som påbörjats 
efter lagändringen 2010. 
 
1.5 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 
I inledningskapitlet ges en bakgrund till ämnet samt de frågeställningar som ska 
besvaras i arbetet. 
 
Kapitel 2 Gällande rätt kring markåtkomst och ersättning 
I kapitlet beskrivs gällande rätt kring markåtkomst och ersättning, med fokus på 
vinstfördelning. 
 
Kapitel 3 Värdering av fastigheter 
I kapitlet beskrivs hur en fastighets bedömda värde kan skilja sig åt beroende på vems 
värde av fastigheten som avses.  
 
Kapitel 4 motiv och bakgrund till ersättningsreglernas utformning 
I kapitlet beskrivs motiven bakom nuvarande lagstiftning kring ersättning vid 
tvångsförvärv av mark. 
 
Kapitel 5 Resultat av undersökta förrättningar 
I kapitlet redovisas resultatet av den undersökning av lantmäteriförrättningar som gjorts 
i samband med examensarbetet. 
 
Kapitel 6 Analys av förrättningar 
I kapitlet görs en analys av resultatet som presenterats i kapitel 5. 
 
Kapitel 7 Diskussion 
I detta kapitel sammanvävs litteraturstudien och resultaten av de undersökta 
förrättningarna i en diskussion där examensarbetes frågeställningar behandlas. 
 
Kapitel 8 Slutsatser 
I kapitlet presenteras slutsatserna av diskussionen. 
 
 
1.6 Felkällor 

I studien av fastighetsregleringsförrättningar har sökning endast gjorts i Lantmäteriets 
register och därmed har inte några förrättningar från kommunala 
lantmäterimyndigheter studerats.  Eftersom de flesta större kommuner i Sverige har en 
kommunal lantmäterimyndighet medför detta att förrättningar från Sveriges större 
kommuner inte undersökts i studien. I större kommuner är det enligt oss troligt att 
markvärdena är högre och att en större andel av förrättningarna genomförs inom 
detaljplan. Det skulle kunna påverka antalet tvångsvisa förrättningar och 
ersättningarnas storlek i förhållande till marknadsvärdeminskningen. 
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Vid undersökningen av anläggningsförrättningar har sökningen gjorts i Arkivsök dit 
inte alla kommunala lantmäterimyndigheter är anslutna. Därför kan förrättningar i en 
del större kommuner ha missats i undersökningen. 
 
Det är möjligt att andelen förrättningar där ersättningen understiger 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen i kommuner med kommunal lantmäterimyndighet avviker 
från andelen i det urval som studerats i examensarbetet. Syftet med studien var dock 
inte främst att undersöka hur vanligt förekommande det är att ersättningen blir 25 
procent större än marknadsvärdeminskningen, utan att undersöka om det förekommer 
överhuvudtaget och i så fall vid vilka vinstfördelningsmetoder. 
 
I de undersökta förrättningsakterna finns inte alltid en exakt marknadsvärdeminskning 
angiven. I dessa fall har vi utifrån de uppgifter som finns i förrättningen bedömt om 
den beslutade ersättningen riskerar att vara i närheten av 125 procent av avträdarens 
marknadsvärdeminskning. Eftersom endast en bedömning gjorts av oss finns det en 
risk att några aktuella fall har missats. 
 
En ytterligare möjlig felkälla är att ett flertal av de källor som används i examensarbetet 
har författats av samma personer. Detta kan medföra att dessa personers åsikter får ett 
starkt genomslag i examensarbetets resultat. Att samma personer återkommer i källorna 
förklaras av att dessa personer ligger bakom den mesta litteraturen på området. 
 
Det kan även ha påverkat att vi som författare av arbetet redan då tanken att skriva ett 
examensarbete om detta ämne tog form tyckte att det verkade problematiskt att 
ersättningen i teorin kan bli lägre vid vinstfördelning än vid skadeersättning. 
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2 Gällande rätt kring markåtkomst och ersättning 
2.1 Grundläggande förutsättningar för markåtkomst 

Tvångsvis markåtkomst innebär att rätten till mark, eller rätten att nyttja mark, tas i 
anspråk mot fastighetsägarens vilja. Enligt regeringsformen (RF) 2:15 garanteras 
fastighetsägaren full ersättning för den förlust som orsakas av intrånget. Skyddet finns 
i andra stycket första meningen: 
 

 2 kap 15 § 2 st. ”Den som genom expropriation eller något annat sådant 
förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full 
ersättning för förlusten”. 

 
För att marken ska få tas i anspråk tvångsvis måste enligt RF 2:15 även markåtkomsten 
vara nödvändig för att ett angeläget allmänt intresse ska kunna tillgodoses.  
 
RF 2:15 grundar sig i det egendomsskydd som regleras i artikel 1 i det första 
tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna. Vid tillämpning av artikel 1 har 
Europadomstolen gjort en avvägning enligt proportionalitetsprincipen, vilken innebär 
att en rimlig avvägning ska göras mellan allmänna och enskilda intressen vid tvångsvis 
ianspråktagande av privat egendom.5 Då fastigheter exproprieras måste ersättning utges 
eftersom det inte anses proportionerligt att egendomsberövande kan ske utan 
ersättning.6 
 
Bestämmelserna om egendomsskyddet ligger till grund för övrig svensk lagstiftning 
som reglerar markåtkomst. Lagstiftningen om markåtkomst är omfattande och regleras 
genom ett flertal lagar, bland annat expropriationslagen (1972:719, ExL) och 
fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL). Expropriationslagen och 
fastighetsbildningslagen har en mer generell funktion i förhållande till annan 
speciallagstiftning.7 
 
2.2 Expropriationslagen 

I expropriationslagen finns regler för tvångsvis markåtkomst genom expropriation. 
Enligt ExL 1:1 får en fastighet som inte ägs av staten tas i anspråk genom expropriation. 
Ianspråktagandet kan göras med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Genom 
expropriation kan även särskild rätt, till exempel nyttjanderätt eller servitut, till en 
fastighet begränsas.8 

                                                        
5 Sjödin, m.fl., (2011), s. 28 
6 SOU 2008:99 Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m., s. 86 
7 Sjödin, m.fl., (2011), s. 13 
8 Sjödin, Eije, kapitel 9, Markåtkomst och ersättning, Fastighetsekonomisk analys och 
fastighetsrätt, 11 uppdaterade uppl., Fastighetsnytt Förlags AB, Stockholm, 2011 s. 113 
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I expropriationslagens andra kapitel regleras de ändamål för vilka expropriation får 
genomföras. Ändamålen, som utgörs av olika allmänna intressen, räknas upp i 13 olika 
paragrafer. I kapitlets avslutande paragraf finns vissa restriktioner som begränsar 
möjligheterna till expropriation. Där anges att expropriationstillstånd inte får meddelas 
om ändamålet lämpligare kan tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna av 
expropriationen överväger de fördelar som vinns genom den.9 
 
Att expropriation inte får ske om ändamålet för expropriationen lämpligen kan 
tillgodoses på annat sätt än genom expropriation innebär att om mark kan tas i anspråk 
för ett visst ändamål enligt någon speciallagstiftning, så är det speciallagstiftningens 
regler för tvångsvis markåtkomst som ska användas. Även om marken tas i anspråk 
enligt annan lagstiftning är det dock i de flesta fall expropriationslagens 
ersättningsregler som används för att bestämma ersättningen för marköverlåtelsen.10 
 
Ersättningsreglerna finns i expropriationslagens fjärde kapitel. Enligt ExL 4:1 1 st. ska 
ersättningen, vid intrång i del av fastighet, motsvara den marknadsvärdeförlust som den 
exproprierade fastigheten drabbas av. 
 

4 kap. 1 § 1 st. ”För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den 
mån inte annat följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett 
belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del 
av en fastighet, ska intrångsersättning betalas med ett belopp som 
motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som 
uppkommer genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för 
ägaren genom expropriationen, ska även sådan skada ersättas.” 

 
Enligt andra stycket ska en ytterligare ersättning på 25 procent av 
marknadsvärdeminskningen betalas utöver ersättningen enligt första stycket. 
 

4 kap. 1 § 2 st. ”Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive 
intrångsersättning betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive 
marknadsvärdeminskningen. Detta gäller dock inte när expropriation 
sker för ändamål som avses i 2 kap. 7 §.”  

 
ExL 2:7, som undantas från tillägget på 25 procent, möjliggör expropriation på grund 
av grov vanvård av fastighet. 
 
I ExL 4:2 finns den så kallade influensregeln, vilken reglerar ersättning för 
företagsskador. Om det företag för vilket expropriationen genomförs orsakat 
värdeminskning på den exproprierade fastigheten ska enligt influensregeln även denna 
värdeminskning ersättas. Skadan eller störningen får inte vara bagatellartad eller orts- 
                                                        
9 Dahlsjö, Anders, Hermansson, Magnus & Sjödin, Eije, Expropriationslagen: en kommentar, 
version 2015-04-15. Kommentaren till 2 kap ExL 
10 Sjödin, m.fl., (2011), s. 39-40 
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eller allmänvanlig om ersättning ska utgå. På denna del av ersättningen ska dock inget 
påslag på 25 procent göras.11 
 
2.3 Fastighetsbildningslagen 

Fastighetsbildningslagen innehåller regler om fastighetsbildning och hur 
fastighetsindelningen kan ändras. Enligt FBL 1:1 är fastighetsbildning en åtgärd som 
vidtas enligt fastighetsbildningslagen och som innebär att fastighetsindelningen ändras, 
servitut bildas, ändras eller upphävs eller att en byggnad eller annan anläggning förs 
över från en fastighet till en annan. 
 
Fastighetsbildning som medför nybildning av fastigheter kan ske genom åtgärderna 
avstyckning, sammanläggning och klyvning, och fastighetsbildning som medför 
ombildning av fastigheter sker genom fastighetsreglering.12 
 
Den fastighetsbildningsåtgärd som möjliggör tvångsvis markåtkomst är 
fastighetsreglering, och reglerna som styr fastighetsreglering finns i FBL 5–9 kap. I 
FBL 5:1 anges vilka åtgärder som får utföras genom fastighetsreglering: 
 

5 kap. 1 § 1 st. Genom fastighetsreglering får 
1. mark överföras från en fastighet eller samfällighet till en annan sådan 

enhet, 
2. andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en annan, 
3. samfälligheter bildas, 
4. servitut bildas, ändras eller upphävas, och 
5. byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet överföras 

till en annan fastighet. 
 
2.3.1 Båtnadsvillkor 
Syftet med fastighetsreglering är att fastighetsindelningen ska bli bättre, vilket brukar 
uttrycka sig i att fastigheternas sammanlagda värde ökar. För att vara säker på att en 
total nytta uppstår finns det så kallade båtnadsvillkoret som regleras i FBL 5:4.13  
 

5 Kap. 4 § ”Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att 
lämpligare fastighetsindelning eller eljest mer ändamålsenlig 
markanvändning vinnes samt att fördelarna härav överväger de kostnader 
och olägenheter som regleringen medför.”  

 
Båtnadsvillkoret behöver vara uppfyllt för att en fastighetsreglering ska kunna 
genomföras tvångsvis. Detta villkor kräver att fastighetsregleringen ska leda till en 

                                                        
11 Sjödin, m.fl., (2011), s. 78-79 
12 SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser, s. 35 
13 Bonde, Fredrik, Dahlsjö, Anders & Julstad, Barbro, Fastighetsbildningslagen: en kommentar, 
version 2016-09-01, kommentaren till 5 kap. 4 §. 
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nettoförbättring, vilket innebär att regleringen totalt sett ska medföra en värdeökning 
för de inblandade fastigheterna, och att denna värdeökning ska vara större än de 
kostnader som uppkommer på grund av regleringen.14  
 
Båtnaden beräknas genom att den ena fastighetens värdeökning subtraheras med den 
andra fastighetens värdeminskning. Eftersom båtnadsvillkoret är båtnaden minus de 
kostnader som regleringen medför är det egentligen ett vinstvillkor, se figur 1.15  
 

 
Figur 1 Förklaring av båtnadsvillkoret. Källa: Lantmäteriets värderingshandbok (2016), s. 158 

I 5 kap. 5–8 §§ FBL följer ytterligare ett antal villkor som behöver vara uppfyllda för 
att tvångsvis fastighetsreglering ska kunna genomföras. Dessa villkor skyddar enskilda 
intressen och sätter gränser för i hur stor utsträckning tvång kan användas.16  
 
2.3.2 Ersättningsbestämmelser i fastighetsbildningslagen 
Om marknadsvärdet på en fastighet sjunker på grund av att mark regleras bort från 
fastigheten ska fastighetsägaren ersättas och värdering ske enligt FBL 5:10 a. Samma 
typ av värdering ska även ske då förändringar av servitut och andra anläggningar 
minskar fastighetens marknadsvärde. Bestämning av ersättning enligt denna paragraf 
kan ske på två olika sätt, dels genom skadeersättning och dels genom vinstfördelning. 
Det är därför nödvändigt att avgöra vilken ersättningsprincip den aktuella situationen 
ger upphov till. Vilka typer av markåtkomst som är skadeersättningsfall definieras i 
paragrafens andra stycke.17 
 

 

                                                        
14 Bonde, m.fl., (2016) 
15 Lantmäteriet, Lantmäteriets värderingshandbok, Gävle 2016 s. 157 
16 Sjödin, m.fl., (2011), s. 40 
17 Ekbäck, Peter, Fastighetsbildning och fastighetsbestämning 2 uppl., Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholm, 2012, s. 131 
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5 kap. 10 a § 2 st. ”Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk 
enligt 14 kap. 14, 15, 16, 17 eller 18 § plan- och bygglagen (2010:900) 
och vid värdering i andra fall där det är uppenbart att egendomen i stället 
skulle ha kunnat tas i anspråk genom expropriation eller något annat 
liknande tvångsförvärv, tillämpas 4 kap. expropriationslagen 
(1972:719).”  

 
Skadeersättning föreligger vid tre olika typer av markintrång. Den första typen är då en 
fastighet eller delar av en fastighet kan tas i anspråk genom plan- och bygglagen. Den 
andra typen är då det är uppenbart att egendomen skulle kunna tas i anspråk genom 
expropriation istället för med stöd av fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen. 
Den sista typen är då marken uppenbart kan tas i anspråk med annat tvångsförvärv än 
expropriationslagen. Detta uppstår exempelvis vid markåtkomst för järnvägar, 
eftersom sådan markåtkomst kan ske enligt lagen om byggande av järnväg.18 
 
Förenklat kan skadeersättningsfallen förklaras som de fall där enskilt ägd mark behöver 
tas i anspråk för ett allmänt ändamål.19 Ersättning som ska utgå för skadeersättning 
bestäms enligt ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, och dessa beskrivs i 
avsnitt 2.2.  
 
I paragrafens tredje stycke anges i vilka fall en vinstfördelningsmetod ska användas: 
 

5 kap. 10 a § 3 st. ”Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i 
anspråk på sätt som sägs i andra stycket tillämpas 4 kap. 
expropriationslagen med undantag för 1 § andra stycket och, såvitt gäller 
värdestegring, 2 §. Det ska även tas skälig hänsyn till det särskilda värde 
som egendomen har för den tillträdande fastigheten. Lag (2010:1003).” 

 
Vinstfördelning omfattar de fall som inte klassas som expropriativa, vilka är de 
situationer där markåtkomsten bara kan ske med stöd av fastighetsbildningslagen eller 
anläggningslagen. Det måste alltså vara uppenbart att fastigheten inte kan lösas in enligt 
plan- och bygglagen eller genom expropriation för att ett vinstfördelningsfall ska 
förekomma.20 De vanligaste vinstfördelningsfallen är tomtregleringar, 
omstruktureringar av jord- och skogsbruksmark, klyvning av fastighet samt 
upprättande och förändring av gemensamhetsanläggningar.21 
 
Förenklat kan vinstfördelningsfallen definieras som den typ av fall där enskilda 
fastighetsägare vill få åtkomst till någon annans enskilt ägda mark.22 Hur ersättningen 
vid vinstfördelning ska beräknas går att läsa om i avsnitt 2.5.  
 

                                                        
18Lantmäteriet, (2016), s. 77 
19 Sjödin, m.fl., (2011), s. 65 
20 Lantmäteriet, (2016), s. 78 
21 Sjödin, m.fl., (2011), s. 65 
22 Ibid s. 65 
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2.4 Anläggningslagen 

Anläggningslagen (1973:1149, AL) möjliggör inrättande av anläggningar som är 
gemensamma för flera fastigheter, så kallade gemensamhetsanläggningar. Dessa 
anläggningar ska tillgodose behov av stadigvarande betydelse för de fastigheter som 
deltar i anläggningen. Den mark som behövs för att kunna uppföra anläggningen kan 
tas i anspråk med servitutsrätt eller genom inlösen. Rätten till denna mark är samfälld 
mellan de fastigheter som deltar i anläggningen.23 
 
I anläggningslagen finns även bestämmelser om enskilda vägar. Enligt 49 § AL kan en 
fastighet få rätt att bygga eller använda en befintlig väg över annan fastighet om vissa 
villkor i lagen är uppfyllda. 
 
För att bestämma hur den fastighet som behöver upplåta mark ska ersättas, ska enligt 
13 § AL ersättningsbestämmelserna i FBL 5 kap. 10-12 §§ tillämpas. Det innebär att 
ersättningen kan bestämmas enligt såväl en skadeersättningsprincip som en 
vinstfördelningsprincip beroende på huruvida marken kunnat tas i anspråk med stöd av 
annan markåtkomstlagstiftning eller inte.24 
 
Exempelvis ska mark där enligt detaljplan en gemensamhetsanläggning ska upprättas 
för ett visst ändamål ersättas som ett skadeersättningsfall. Samtidigt ska samma typ av 
markintrång som sker utan stöd av detaljplan ersättas som ett vinstfördelningsfall.25 
 
2.5 Vinstfördelning 

Vinstfördelning är en princip som används för att bestämma ersättningen vid 
fastighetsbildningsåtgärder och anläggningsåtgärder som inte klassas som 
expropriativa. För att mark ska få tas i anspråk tvångsvis i ett vinstfördelningsfall krävs 
det att en total värdeökning uppstår för de inblandade fastigheterna. Grundregeln vid 
vinstfördelning är att den värdeökning som en fastighetsreglering ger upphov till ska 
fördelas mellan de berörda fastighetsägarna. Vinstfördelning kan ske enligt ett flertal 
olika metoder, vilka presenteras i kommande avsnitt.26  
 
Den ersättning som utges innefattar både ersättning för marknadsvärdeminskningen 
och en del av den vinst regleringen ger upphov till. Hur stor andel av vinsten som 
tillfaller respektive fastighetsägare kan variera från noll till hundra procent av vinsten. 
Vid vinstfördelningsfallen är avträdande fastighetsägare, till skillnad från vid 
skadeersättningsfallen, inte berättigad till ett visst procentuellt påslag på 
marknadsvärdeminskningen.27 
 

                                                        
23 SOU 2012:61 s. 38 
24 Ibid s. 38-39 
25 Ibid s. 39 
26 Ibid s. 196 
27 Ibid s. 196 
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2.5.1 Direkt och indirekt vinstfördelning 
När fastighetsägare ska ersättas genom ett vinstfördelningsbeslut sker detta som en 
kombination av två beslut. Det första beslutet är fördelningen av båtnaden, och det 
andra är fördelningen av kostnaderna. När båtnad och kostnader fördelats mellan 
fastighetsägarna kan vinsten för vardera fastighetsägaren beräknas. Det finns inte 
angivet i något lagrum hur fördelningen ska ske, utan den ska fördelas efter vad som är 
skäligt. Ur förarbetena går att utläsa att vad som är skäligt får avgöras från fall till fall.28 
Ledning ges dock av principen att vinsten bör fördelas på det sätt som skulle ha skett 
vid en normal frivillig överlåtelse.29 
 
När fastighetsbildningslagens ersättningsregler utformades diskuterades hur 
vinstfördelning rent praktiskt skulle ske, och då togs två huvudmetoder fram för hur 
vinsten skulle fördelas: direkt och indirekt fördelning.30 
 
2.5.2 Direkt vinstfördelning 
Proceduren vid en direkt vinstfördelning inleds med att värdeminskningen för 
avstående fastigheter beräknas. Detta är vad den avträdande fastighetsägaren minst är 
berättigad till. Därefter uppskattas den tillträdande fastighetens värdeökning, och 
hänsyn tas då till det särskilda värde som den överförda marken har för den tillträdande 
fastigheten. Utifrån marknadsvärdeökning och marknadsvärdeminskning beräknas om 
båtnad uppstår. Därefter läggs en skälig andel av båtnaden till 
marknadsvärdeminskningen, vilket medför att avträdande fastighetsägare får ta del av 
den värdeökning som förrättningen ger upphov till.31 
 
I nästa steg fördelas kostnaderna mellan fastigheterna utifrån den nytta de har haft av 
regleringen. Normalt fördelas kostnaderna efter samma andel som vinsten har fördelats. 
Följden av detta blir att vinsten fördelas efter samma andelstal som båtnad och 
kostnader.32 
 
2.5.3 Direkta vinstfördelningsmetoder 
Det finns totalt sex stycken fördelningsmetoder som används mer eller mindre frekvent. 
Nedan presenteras de direkta metoderna: 

• Fördelning efter fastigheternas värdeförändring: Denna metod används främst 
vid servitutsåtgärder och inte minst vid upphävande av skogsfångsservitut. 
Metoden introducerades i en rapport från Lantmäteriverket 1978 där det 
föreslogs att metoden skulle fastställas i lag, vilket aldrig gjordes. Denna metod 
gynnar främst den fastighetsägare vars egendom har ökat i värde. Avträdaren 
får en mycket liten andel av vinsten när värdeökningen för tillträdaren är stor 

                                                        
28 Bonde, m.fl., (2016) 
29 Prop. 1991/92:127 s. 69 
30 SOU 2012:61 s. 191 
31 Bonde, m.fl., (2016)  
32 Ibid 
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och värdeminskningen för avträdaren är liten. Motiv för att använda denna 
metod har främst varit att det är tillträdaren som gör att vinsten uppstår och 
därför även bör få en stor del av den. Dock har det i experiment visat sig att vid 
en normal förhandling brukar avträdaren få en betydligt större del av vinsten 
än vid denna metod. Experimentet beskrivs i avsnitt 3.5.33 
 

• Likadelning: Likadelning är en direkt vinstmetod som innebär att båda parter 
får lika stor andel av vinsten. Antingen kan både båtnad och kostnader fördelas 
lika, eller så kan den tillträdande fastigheten betala kostnaderna och sedan kan 
de två berörda fastigheterna dela på vinsten.34 

 
• Ersättning med råge: Detta är en metod som i utformningen är mycket lik 

lagtexten i FBL 5:10 a. Metoden ligger i gränslandet mellan en direkt och 
indirekt metod. Metoden innebär att den avträdande fastighetens 
värdeminskning beräknas med en relativt hög noggrannhet. Därefter bestäms, 
i relation till marknadsvärdeminskningen, en summa som understiger 
tillträdarens värdeökning som ska läggas på marknadsvärdeminskningen. På så 
sätt anses en skälig vinstfördelning ha skett. Metoden är direkt eller indirekt 
beroende på hur noggrant den tillträdande fastighetens värdeökning bestäms. 
Metoden är vanlig vid anläggningsförrättningar och förekommer även vid 
fastighetsregleringar.35  

 
2.5.4 Indirekt vinstfördelning 
Indirekt vinstfördelning innebär att någon detaljerad värdering av 
marknadsvärdeminskning och marknadsvärdeökning inte görs, utan istället bestäms 
ersättningen enligt en förutbestämd värderingsprincip. I normalfallet ska denna 
värderingsprincip leda till att en skälig vinstfördelning sker.36 
 
För att värdera marken uppskattas marknadsvärdet i närområdet för den aktuella 
marktypens nya användning. Utifrån detta värde beräknas den ersättning som ska 
erläggas mellan tillträdare och avträdare. Beroende på hur marknaden i området 
värderas, påverkas nyttofördelningen för de inblandande fastigheterna. Om det 
bestämda värdet ligger nära det värde marken har för avträdaren kommer största delen 
av vinsten att tillfalla tillträdaren. Om det omvända gäller får avträdaren en större del 
av vinsten.37 
 
Därefter sker kostnadsfördelningen och denna ska ske efter den nytta som varje 
sakägare har haft av regleringen. Egentligen behövs det därför en båtnadsberäkning, 

                                                        
33 Sjödin, m.fl., (2011), s. 159 
34 SOU 2012:61 s. 200 
35 Lantmäteriet, (2016), s. 164 
36 Sjödin, m.fl., (2011), s. 156 
37 Bonde, m.fl., (2016)  
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men denna kan ofta undvikas med hänvisning till skälighetsbedömningen och vinsten 
har på så sätt fördelats utan att några exakta belopp har beräknats.38 
 
2.5.5 Indirekta fördelningsmetoder  
Det finns tre indirekta fördelningsmetoder. 

• Genomsnittsvärdeprincipen: Denna fördelningsmetod har fastslagits av HD i 
två domar och även nämnts i förarbetena till fastighetsbildningslagen. Metoden 
har blivit praxis vad det gäller tomtbildningsfall. Principen innebär kortfattat 
att all mark inom fastigheten har samma värde. Metoden beskrivs närmare i 
avsnitt 2.6.39 
 

• Parcellvärdering: Denna indirekta värderingsmetod används vid 
omarronderingar och innebär att värdet av varje berört skifte bestäms efter en 
schablonmodell. Schablonmodellen utgår från överlåtelsepriser för den 
aktuella typen av mark.40 

 
• Klyvning: Även vid klyvning ska vinstfördelning göras. Denna metod brukar 

tillämpas genom att värdet av klyvningslotterna bestäms efter klyvningen, 
därefter sker en utjämning enligt andelstalen. Vinsten blir därför indirekt 
fördelad efter andelstalen.41  

 
2.6 Genomsnittsvärdeprincipen 

Mark som på något sätt bidrar till utformningen av en fastighet för enskilt byggande 
ska ersättas enligt principerna i FBL 5:10 a 3 st., vinstfördelning. Den som ger ifrån sig 
mark ska alltid få ersättning för sin marknadsvärdeförlust, men bör också få en del av 
den vinst som förrättningen ger upphov till.42 
 
För fastigheter som är avsedda för bebyggelse (tomtmark) har det genom åren 
uppkommit en väletablerad praxis för hur vinstfördelning ska utföras, och denna metod 
kallas genomsnittsvärdeprincipen. Att genomsnittsvärdeprincipen ska användas vid 
tomtbildningsfall inom plan fastställdes av HD i en dom från 1956. Rättsfallet 
presenteras kortfattat nedan.43 
 

Rättsfall NJA 1956 s 603 
I rättsfallet skulle två obebyggda fastigheter exproprieras av Halmstad 
stad. En stadsplan hade upprättats för ett större område och Halmstad 
kommun ägde all mark i området förutom dessa två fastigheter. Frågan 
var hur värdet av den nya tomten skulle fördelas mellan tomtdelarna. HD 

                                                        
38 Ibid 
39 Sjödin, m.fl., (2011), s. 160 
40 SOU 2012:61 s. 201 
41 Lantmäteriet, (2016), s 214-215 
42 Sjödin, m.fl., (2011), s. 164 
43 Lantmäteriet, (2016), s. 165 
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ansåg att all tomtmark skulle åsättas samma värde per kvm, oavsett var 
på tomten bebyggelse skulle förläggas. Ett starkt motiv till detta var att så 
länge som tomten inte stämde med tomtindelningen, skulle den inte kunna 
bebyggas. Varje kvadratmeter inom fastigheten anses därför vara lika 
nödvändig för att fastigheten ska få bebyggas.  

 
Detta rättsfall gällde mark som planlagts. Fram till 1989 rådde en viss osäkerhet kring 
hur genomsnittsvärdeprincipen skulle användas där marken ej var planlagd. I rättsfallet 
NJA 1989 s. 431 fastslogs dock att genomsnittsvärdeprincipen skulle tillämpas även 
för tomtmark utanför plan.44 
 
Genomsnittsvärdeprincipen användes ursprungligen som en princip för att beräkna 
ersättning för mark som skulle tas i anspråk genom fastighetsreglering, men kom senare 
att utvecklas till en vinstfördelningsregel. De två viktigaste innebörderna vid 
användningen av vinstfördelningsprincipen blev dels att samma värde per kvadratmeter 
gäller för all mark på den nybildade eller utökade tomten och dels att ersättningen till 
fastighetsägare som blir av med mark ska utgå med det genomsnittliga 
kvadratmeterpriset multiplicerat med storleken på den överförda arealen. Eftersom det 
sammanlagda genomsnittliga kvadratmeterpriset på den nya tomten oftast är högre än 
vad marken är värd för avträdaren får metoden en vinstfördelande funktion.45 
 
2.6.1 Behov av jämkning 
Om resultatet av genomsnittsvärdeprincipen leder till ett oskäligt resultat ska principen 
ej användas vilket framgår av förarbetena till 1993 års lagändring i 
fastighetsbildningslagen.46 
 
Oskäligt resultat uppstår då genomsnittsvärdeprincipen används och avträdande 
fastighet enligt principen ska få en ersättning som är lägre än dess 
marknadsvärdeminskning. Samma problematik uppstår då tillträdande fastighet ska 
betala en ersättning som är högre än dess marknadsvärdeökning. Vid dessa fall uppstår 
behovet av jämkning enligt FBL 5:11. Ersättningen jämkas då antingen upp till 
marknadsvärdeminskningen för avträdande fastighet, eller i omvänt fall ner till 
marknadsvärdeökningen för tillträdande fastighet. Jämkning görs bara för att undvika 
förlust, det är därför inte möjligt att jämka så att avträdande eller tillträdande 
fastighetsägare får ta del av vinsten.47 
 
2.6.2 Råtomtvärde och tomtvärde 
Vid användandet av genomsnittsvärdeprincipen är det råtomtvärdet som ska fördelas. 
Detta eftersom tanken bakom principen är att det är värdet av själva byggrätten som 
ska fördelas lika över ytan. Råtomtvärdet avser värdet på en ej fastighetsbildad tomt, 
                                                        
44 Sjödin, m.fl., (2011), s. 167 
45 Lantmäteriet, (2016), s. 167 
46 Prop. 1991/92:127 s. 70 
47 Sjödin, m.fl., (2011), s. 170-171 
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det vill säga utan exploaterings- och förrättningskostnader. Med tomtvärde avses värdet 
på byggklar mark. Om någon av de inblandade fastighetsägarna har gjort värdehöjande 
åtgärder på fastigheten, till exempel betalat VA-anslutning eller förrättningskostnader, 
får denne tillgodoräkna sig sin nedlagda kostnad.48 
 
För mark som eventuellt ska exploateras uppstår en succesiv värdeökning i takt med att 
exploateringsplanerna går framåt, se figur 2. För jordbruksmark som i framtiden 
antagligen ska bebyggas uppstår förväntningsvärden vilket ökar värdet på marken. I 
detta stadie kallas marken råmark. När en detaljplan antas för området ökar marken 
ytterligare i värde och övergår till råtomtmark. Eftersom råtomtmark inte är redo att 
bebyggas krävs det att marken exploateras fullt ut, när tomten är byggklar benämns den 
tomtmark.49 
 

 
Figur 2 Förädlingsprocessen vid exploatering. Källa: Bearbetad av författarna utifrån Sjödin, m.fl. 
(2011), s. 145 

2.6.3 Exempel på genomsnittsvärdeprincipen  
En tomt på 1200 kvm ska bildas av 600 kvm från de två fastigheterna A och B som 
båda är värda 100 000 kr innan regleringen. Marknadsvärdet för den färdiga och 
nybildade tomten är 500 000 kr. För att uppnå detta värde krävs att 
exploateringskostnader om 70 000 kr och förrättningskostnader om 30 000 kr betalas. 
Värdet på råtomtmarken för hela fastigheten beräknas därför till 400 000 kr.50 Detta 
belopp ska fördelas med genomsnittsvärdeprincipen. Värdet uppgår därför till 200 000 
kr51 för vardera tomtdel. Ersättningen som ska utges för förvärvet uppgår därför till 200 
000 kr. Då har den avträdande fastighetsägaren fått ersättning för sin 
marknadsvärdeförlust samt en del av vinsten. 

                                                        
48 Ibid s. 168 
49 Ibid s. 144 
50 500 000 kr – 70 000 kr – 30 000 kr = 400 000 kr 
51 600 kvm/1 200 kvm x 400 000 kr = 200 000 kr 
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Figur 3 Illustrerar hur 600 kvm förs över från fastighet A till fastighet B  

2.6.4 Genomsnittsvärdeprincipen vid skadeersättningsfall 
När mark i en detaljplan är planlagd som kvartersmark och enligt plan ska användas 
för en gemensam trafikanläggning uppkommer ett skadeersättningsfall som ska ersättas 
med genomsnittsvärdeprincipen. Vid denna typ av markåtkomst ska enligt FBL 5:10 a 
expropriationslagens ersättningsregler tillämpas fullt ut och därmed även ett påslag på 
25 procent av marknadsvärdeminskningen göras. Enligt HD:s praxis från 1956 ska 
dock ersättningen vid denna typ av intrång bestämmas genom 
genomsnittsvärdeprincipen eftersom all mark på en bostadsfastighet, även infartsväg, 
anses vara värd lika mycket. Detta medför att genomsnittsvärdeprincipen används i 
dessa fall, men att det även görs ett påslag på 25 procent. Fastighet som upplåter mark 
till anläggningen får alltså, utöver en del av vinsten, även ett tjugofemprocentigt påslag 
på ersättningen.52 
 
2.6.5 Hur fördelas värdet mellan fastighetsägarna vid 

genomsnittsvärdeprincipen? 
Avgörande för hur stor del av vinsten avträdande och tillträdande fastighetsägare får 
tillgodogöra sig är hur värdeökningen fördelar sig. Om marken som avträdande 
fastighet ger ifrån sig har ett högt värde per kvadratmeter och den tillträdande 
fastigheten har ett lågt värde per kvadratmeter blir fastighetsägaren ersatt med 
genomsnittsvärdet för den nya fastigheten, se avsnitt 2.6.6. Detta eftersom 
genomsnittsvärdeprincipen utgår från genomsnittsvärdet för marken på den nya 
fastigheten. Detta skulle kunna innebära en förlust för den avträdande fastigheten, och 
för att täcka denna förlust uppstår behovet av jämkning, vilket beskrivs mer ingående i 
avsnitt 2.6.1.53  
 
Det kan sägas att denna princip fördelar värdet efter tomtdelarnas förmåga att skapa 
värdeökning. För fastigheter med större areal och lägre ingångsvärden ger därför 
genomsnittsvärdeprincipen större andel av vinsten till den avträdande eller tillträdande 
fastighet som har dessa egenskaper.54 

                                                        
52 Sjödin, m.fl., (2011), s. 174-175 
53 Ibid s. 166 
54 Lantmäteriet, (2016), s. 167 
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2.6.6 Teoretiskt tankeexperiment på genomsnittsvärdeprincipen 

 
Figur 4 Visar de berörda fastigheterna och den nya fastighetsindelningen. Streckad linje är gräns som tas 
bort och röd linje är ny gräns. 

I det aktuella området har tomter för bebyggelse av storleken 1000 till 2000 kvm ett 
råtomtvärde på 400 000 kr. För tomtmark i samma storleksklass uppgår värdet till 500 
000 kr. Fastighet B är 1800 kvm stor och fastighet A är en bebyggd fastighet som innan 
regleringen är 1000 kvm stor inklusive området på 200 kvm. Nu ska även fastighet B 
bebyggas men fastigheten saknar tillgång till allmän väg och därför behöver 200 kvm 
regleras över från fastighet A till fastighet B. Eftersom det är tomtmark som ska 
regleras över till en annan tomt ska vinstfördelningsmetoden 
genomsnittsvärdeprincipen tillämpas. Utan tillgång till allmän väg är fastighet B i 
princip värdelös som tomtmark, men om tillgång till väg löses uppstår en stor 
marknadsvärdeökning.  
 
Metoden genomsnittsvärdeprincipen används genom att ta hela det nya värdet på 
fastigheten plus den nya arean och fördela denna jämt över ytan. Värdet är 400 000 kr 
och arean är 2 000 kvm55. Värdet blir därför 200 kr/kvm56. Enligt 
genomsnittsvärdeprincipen blir ersättningen därför 40 000 kr57.  
 
För att se om jämkning behövs beräknas även marknadsvärdeminskningen på 
avträdande fastighet. Fastighetens tomtmark var värd 500 000 kr och arealen uppgick 
till 1000 kvm. Fastigheten är bebyggd och därför ska tomtmarksvärdet brukas. 
Eftersom vägen går mycket nära fastighetens hus uppskattas marginalvärdet bli 0,5. 
Marknadsvärdesminskningen uppgår därför till 50 000 kr58. Eftersom 
marknadsvärdeminskningen är större än ersättningen som beräknats med 
genomsnittsvärdeprincipen måste jämkning tillämpas. Istället för 40 000 kr ersätts 

                                                        
55 1 800 kvm + 200 kvm = 2 000 kvm 
56 400 000 kr/2 000 kvm = 200 kr/kvm 
57 200 kr/kvm x 200 kvm = 40 000 kr 
58 500 000 kr/1 000 kvm x 200 kvm x 0,5 = 50 000kr 
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fastighetsägaren med sin marknadsvärdesminskning som är 50 000 kr eftersom ingen 
fastighetsägare ska drabbas av förlust vid vinstfördelning. För fastigheten B är 
värdeökningen betydligt större än 50 000 kr och för denna fastighet uppstår därmed en 
stor vinst genom förrättningen.  
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3 Värdering av fastigheter 
3.1 Marknadsvärde 

Den ersättning som betalas ut vid expropriation och liknande tvångsåtgärder utgår från 
fastighetens marknadsvärde. År 1972 infördes nya ersättningsbestämmelser i 
lagstiftningen och samtidigt infördes begreppet marknadsvärde i lagtexten.59 
 
Värdet på en fastighet beror på vad köparna på marknaden är beredda att betala för att 
förvärva fastigheten. Marknadsvärdet kan kortfattat beskrivas som ”det mest sannolika 
priset vid en försäljning av fastigheten på den allmänna marknaden”. Det faktiska pris 
som en fastighet säljs för behöver inte vara marknadsvärdet. Marknadsvärdet utgår 
istället från en tankekonstruktion att fastigheten säljs ett stort antal gånger på den 
allmänna marknaden vid ett och samma tillfälle. Det pris som fastigheten skulle sålts 
för flest gånger är det uppskattade marknadsvärdet, se figur 5.60 
 

 
Figur 5 Definition av marknadsvärde, figuren visar det mest sannolika priset vid en försäljning. Det är 
alltså 50 procents sannolikhet att priset blir lägre eller högre än det bedömda marknadsvärdet. Källa: 
SOU 2008:99, s. 128 

Denna definition av marknadsvärde leder till att ersättningen för en fastighet som 
nyligen sålts och därefter förvärvats med tvång kan uppgå till ett annat belopp än det 
pris fastigheten nyss såldes för. Eftersom marknadsvärdet endast är en bedömning av 
vilket som är det troligaste priset vid en försäljning är bedömningen inte till 100 procent 
tillförlitlig. Det uppskattade marknadsvärdet brukar därför utges i ett värdeutlåtande, 
där det mest sannolika priset presenteras i ett prisintervall.61 
 
För att uppskatta marknadsvärdet finns det ett antal olika metoder. Dessa metoder är 
ortsprismetoden, avkastningsmetoden, kostnadsmetoden samt marknadssimulering.62  
 
 
                                                        
59 SOU 2012:61 s. 52 
60 Sjödin, m.fl., (2011), s. 94 
61 Ibid 
62 Norell, (2001), s. 30 
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3.2 Individuellt värde  

Individuellt värde för fastigheter handlar om hur olika individer värderar en fastighets 
egenskaper. Olika individer kan ha olika nytta av fastigheter och värderar därför 
egendomen olika.63 För en fastighetsägare som innehaft en fastighet under en längre tid 
kan det individuella värdet vara påverkat av exempelvis affektionsvärden.64 
 
Individuellt värde motsvarar det lägsta pris en fastighetsägare är beredd att sälja sin 
egendom för. Köparen av en fastighet har å sin sida ett eget pris som denne högst kan 
tänka sig att förvärva fastigheten för. På en fri och öppen marknad uppstår bara en affär 
om köparens och säljarens prisnivåer matchar varandra. 65  
 
3.3 Reservationspris 

Ett annat begrepp som är mycket likt individuellt värde är reservationspris. Lars Werin 
var den förste att fastställa begreppet reservationspris och han definierade det som ”det 
lägsta pris till vilket en ägare av en viss fastighet kan tänka sig att vilja sälja fastigheten 
i öppna förhandlingar utan expropriationshot.”66 
 
Begreppet har även diskuterats av Leif Norell i artikeln ”Skälig eller ’objektiv’ 
expropriationsersättning?” och han delar upp ordet i fyra komponenter som han 
uttrycker från ett expropriationsrättsligt perspektiv.67  
 

1. Förmögenhetsminskning 
Detta belopp innefattar den ekonomiska värdeminskning som uppstår för 
fastighetsägaren, det vill säga marknadsvärdeminskning och övriga 
ekonomiska skador fastighetsägaren drabbas av (inkomstbortfall och utgifter 
framkallade av expropriationen). Det ingår även vissa transaktionskostnader 
som ersättningsgilla flyttningskostnader i beloppet. 
 

2. Icke ersättningsgilla transaktionskostnader 
Det kan uppstå kostnader för fastighetsägaren som inte är ersättningsgilla 
enligt lag. Det kan till exempel vara utgifter för den tid fastighetsägaren lägger 
på att ha kontakt med markförvärvaren eller det inkomstbortfall som uppstår 
då fastighetsägaren medverkar vid domstol eller lantmäteriförrättning. 
 
 
 
 

                                                        
63 Sjödin, m.fl., (2011), s. 18 
64 SOU 2008:99 s. 151 
65 Ibid 147-148 
66 SOU 2012:61 s. 74 
67 Norell, Leif, Skälig eller ”objektiv” expropriationsersättning?, Svensk juristtidning, 2007 s. 
297 
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3. Individuellt värde  
Fastighetsägaren kan som tidigare nämnts värdera fastigheten högre än 
marknaden. Om fastigheten exproprieras till marknadsvärdet uppstår en 
förlust för fastighetsägaren. 
 

4. Ändamålsberoende kompensation – vinstdelning 
Vilket ändamålet med expropriationen är kan ha betydelse för storleken på 
reservationspriset. Om det genom förvärvet är en allmän funktion som ska 
tillgodoses eller om det är en privatperson som vill tjäna pengar på fastigheten, 
kan ha en stor inverkan på reservationspriset. För att markägaren ska vilja 
släppa marken vill denne ofta ha en del av markförvävarens vinst. 

 
3.4 När uppstår en frivillig försäljning?  

När en frivillig försäljning uppstår kan illustreras i en teoretisk figur med de 
nationalekonomiska termerna utbud och efterfrågan, se figur 6.68 
 

 
Figur 6 Prisbildning på marknaden. Q står för den mängd fastigheter som finns ute till försäljning. 
Utbudskurvan består av medelvärdet för säljarnas individuella värden och kurvan som visar efterfrågan 
står för medelvärdet av köparnas individuella värden. I den punkt där dessa kurvor möter varandra 
värderar säljare och köpare fastigheten till samma pris och därmed råder jämvikt. För alla de 
försäljningar som ligger till vänster om jämvikten värderar köparen fastigheten högre än säljaren och 
därför bör en försäljning med vinst för både säljare och köpare uppstå. I de fall som ligger till höger om 
jämvikten uppstår motsatt situation. Källa: SOU 2008:99, s. 148 

Det är bara de fastighetsägare som på något sätt är missnöjda med sin fastighet och på 
så sätt upplever att de kan få en större nytta av att sälja den, som vill göra sig av med 
fastigheten.69 För rationella individer är det bara de vars reservationspris ligger under 

                                                        
68 SOU 2008:99 s. 148 
69 Ibid 148 
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marknadsvärdet som lägger ut sin fastighet till försäljning på den öppna marknaden. 
Eftersom det är fler fastigheter som inte ligger ute till försäljning än som gör det kan 
det förutsättas att för de flesta fastighetsägare är det individuella värdet högre än 
marknadsvärdet, alltså att de ligger till höger om jämviktspunkten i figur 6.70 
 
3.5 Förhandlingsexperiment för skälig vinstfördelning 

Enligt förarbetena är grundprincipen vid vinstfördelning att ersättningen som utges ska 
vara skälig. Exakt vad som är en skälig nivå i varje fall anges dock inte, utan vinsten 
ska istället fördelas efter vad som skulle skett vid en normal frivillig överlåtelse. Alltså 
den situation som uppstår då två rationella fastighetsägare förhandlar om överlåtelse 
eller upplåtelse av mark på en öppen marknad. På denna marknad skulle det inte 
förekomma fall då en fastighetsägare sålde sin mark under marknadsvärdet, därför 
anses detta inte heller som en skälig fördelning.71 
 
För att undersöka vad en skälig vinstfördelning kan vara har förhandlingsexperiment 
utförts. Ett av experimenten har utförts av Aulis Tenkanen, docent vid Tekniska 
Högskolan i Helsingfors, som där undersökte vilka priser som betalats vid frivillig 
överföring av mark till tomtmark. Det vill säga den situation som uppstår då 
genomsnittsvärdeprincipen tillämpas i Sverige. Resultatet av undersökningen visade att 
om den överförda marken krävdes för att fastigheten skulle kunna bebyggas, ansågs all 
mark inom den nybildade fastigheten ha samma värde. Det motsvarar ersättningen som 
genomsnittsvärdeprincipen ger.72  
 
Liknande experiment har utförts av Kalbro och Lind, de har utgått ifrån markförvärv 
för bildande av tomter för bebyggelse och servitutsåtgärder. Från detta experiment har 
inte någon generell fördelningsnyckel av hur vinsten ska fördelas identifierats, utan 
fördelningen sker utifrån vilken markförvärvssituation som föreligger. Om köparens 
behov av marken framstår som angeläget verkar ersättningen som fastighetsägarna 
kommer fram till bli lägre. Experimentet visar på att både avträdande och tillträdande 
fastighetsägare främst tänker på sin egen nytta. Men deras egoism begränsas av sociala, 
kulturella och etiska normer som utgår ifrån vad som är rättvist och skäligt beteende. 
Resultatet av experimentet visade att vid upphävande av servitut leder frivilliga 
förhandlingar till att avträdande fastighetsägare får i genomsnitt en tredjedel av 
vinsten.73 
 
 

                                                        
70Kalbro, Thomas & Sjödin, Eije, Ersättning vid fastighetsreglering enligt 
fastighetsbildningslagen – Rättspraxis och rättsekonomi, Svensk juristtidning, 2006, s. 788-789 
71 Lantmäteriet, (2016), s. 161 
72 Kalbro & Sjödin, (2006), s. 784-785 
73 Sjödin, m.fl., (2011), s. 158 
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3.6 Ger genomsnittsvärdeprincipen ett skäligt resultat? 

I en artikel från 2006 diskuterar Thomas Kalbro och Eije Sjödin om 
genomsnittsvärdeprincipen leder till en skälig ersättning. De diskuterar om det är 
skäligt att tillträdaren inte får någon del av vinsten när ersättningen jämkas ner till 
tillträdarens marknadsvärdeökning. De menar dock att tillträdarens faktiska värde av 
marken, med hänsyn till bland annat individuella värden, är högre än det bedömda 
marknadsvärdet och att det på sätt har skett en jämn fördelning av vinsten.74  

                                                        
74 Kalbro & Sjödin, (2006), s. 792 
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4 Motiv och bakgrund till ersättningsreglernas 
utformning 

I detta kapitel presenteras hur dagens ersättningssystem har växt fram och motiven till 
reglernas utformning. Följande förarbeten har studerats för att undersöka bakgrunden 
till dagens ersättningsregler: 
 

• Prop. 1991/92:127: Den proposition som ligger till grund för dagens 
uppdelning mellan vinstfördelningsfall och skadeersättningsfall. 

• SOU 2008:99 – Utredningen om expropriationsersättning: Den utredning i 
vilken det föreslås att tjugofemprocentigt schablonpåslag ska betalas utöver 
marknadsvärdeminskningen vid skadeersättningsfallen. 

• Prop. 2009/10:162: Den proposition genom vilken den tjugofemprocentiga 
påslaget infördes. 

• SOU 2012:61 – Vinstfördelningsutredningen: Utredning som undersöker om 
vinstfördelning ska användas i större utsträckning än idag. 

 
4.1 Motiv till tvångsförvärv av mark 

Lars Werin analyserade i en artikel från 1978 motiven till att ha en 
expropriationslagstiftning.75 I artikeln diskuterades varför en tvångslagstiftning behövs 
för övertagande av mark. Grunden vid tvångsförvärv av mark är att den ekonomiska 
skadan på egendomen ska ersättas. Frågan är vilken nivå som kan godtas på 
ersättningen och om den behöver innehålla säljarens individuella värden på marken.76 
 
Vetomotivet: Fastigheter är lägesspecifika och unika och för vissa ändamål kan det 
vara nödvändigt att ta ett visst område i anspråk. Om det inte finns möjlighet att 
expropriera eller på annat sätt tvångsvis ta mark i anspråk kan markägaren förhindra 
genomförandet av sådana förehavanden genom att vägra sälja marken och får på så sätt 
en slags vetorätt.77 
 
Monopolmotivet: Om det inte skulle finnas möjlighet att tvångsförvärva mark hade 
markägaren haft en mycket bra förhandlingssituation och kunnat kräva ett extremt högt 
pris för att sälja marken. Markägaren har monopol på marken och kan därmed sätta 
priset på den.78 
 
Omfördelningsmotivet: Även om fastighetsägaren inte utnyttjar sin monopolställning 
kan det begärda priset bli högre än marknadsvärdet. Detta eftersom fastighetsägarens 
reservationspris kan vara högre än marknadsvärdet. Med expropriationslagstiftning kan 
                                                        
75 SOU 2012:61 s. 67-68 
76 Werin, Lars, Expropriation – en studie i lagstiftningsmotiv och ersättningsrättsliga 
grundprinciper, Svensk juristtidning, 1978 s. 81 
77 Ibid s. 85 
78 Ibid s. 85 
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ersättningsbelopp som är högre än marknadsvärdet undvikas och därmed gynnas 
förvärvaren.79 
 
Markvinstmotivet: Lagstiftaren kan vilja förhindra att ”oförtjänta” 
markvärdesstegringar tillfaller fastighetsägaren. Genom expropriation kan köparen 
slippa betala för sådana värdestegringar.80 I och med presumtionsregelns avskaffande 
tillgodoses detta motiv inte längre i samma utsträckning som tidigare i 
expropriationslagstiftningen. 

 
Figur 7 Motiv till en expropriationslagslagstiftning. Källa: SOU 2008:99, s. 153 

4.2 Uppdelning mellan skadeersättning och vinstfördelning i 
fastighetsbildningslagen 

Innan fastighetsbildningslagens ersättningsregler ändrades 1993 var 
expropriationslagens och fastighetsbildningslagens ersättningsregler skilda åt. 
Ersättningsreglerna i fastighetsbildningslagen byggde på en vinstfördelningsprincip 
medan ersättningsreglerna i expropriationslagen hade en skadeståndsrättslig 
inriktning.81 
 
Anledningen till att vinstfördelning användes vid intrång enligt 
fastighetsbildningslagen var att syftet med en fastighetsreglering var att förbättra de 
deltagande fastigheterna och på så sätt skapa en värdeökning. Eftersom det är 
fastighetsägarna till de berörda fastigheterna som tillsammans skapar den vinst som 
uppstår genom regleringen, har det enligt förarbetena till fastighetsbildningslagen setts 
som naturligt att de delar på den vinst som uppkommer.82 
 
                                                        
79 Ibid s. 86 
80 Ibid s. 87 
81 Prop. 1991/92:127 s. 40-41 
82 Ibid s. 40 
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Till skillnad från vinstfördelningsreglerna var syftet med expropriationslagens 
ersättningsregler att ersätta den skada som uppkommer genom expropriationen. Till 
följd av detta var reglerna utformade på ett sådant sätt att ersättningen skulle bestämmas 
till den marknadsvärdeförlust som drabbar den som exproprieras.83 
 
I praktiken kunde i vissa fall samma typ av markintrång göras med både 
fastighetsreglering och expropriation. Eftersom det var olika ersättningssystem i 
expropriationslagen och fastighetsbildningslagen kunde ersättningens storlek variera 
beroende på enligt vilken lagstiftning marken togs i anspråk. Detta menade regeringen 
var orättvist och tyckte därför att expropriationslagens ersättningsregler skulle 
tillämpas fullt ut vid fastighetsregleringar där marken hade kunnat tas i anspråk med 
stöd av plan- och bygglagen eller annan typ av expropriation.84 
 
Förändringarna i FBL 5:10 och FBL 5:10 a som gjordes 1993 och gav upphov till 
dagens uppdelning mellan vinstfördelningsfall och skadeersättningsfall syftade till att 
knyta fastighetsbildningslagens ersättningsregler närmare till motsvande regler i 
expropriationslagen. Därför bestämdes det att expropriationslagens ersättningsregler 
skulle tillämpas fullt ut i de fastighetsregleringar där marken hade kunnat tas i anspråk 
med annan tvångslagstiftning. I andra fall av fastighetsreglering skulle vinsten även 
fortsättningsvis fördelas mellan fastighetsägarna.85  
 
I propositionen 1991/92:127 diskuterades om det är godtagbart att ersättningen vid 
tvångsförfoganden i vissa fall bestäms efter en vinstfördelningsprincip och i andra fall 
efter en skadeersättningsprincip. I följande resonemang motiverade regeringen valet att 
ha två olika ersättningsprinciper: 
 

”Att ersättningsreglerna i expropriationsfallen är utformade efter en 
skadeprincip ter sig naturligt mot bakgrund av reglernas syfte att ersätta 
förlorad egendom. En vinstfördelningsprincip i expropriationslagen 
skulle inte bara vara oacceptabel från rättspolitisk synpunkt. Den skulle 
också skapa praktiska värderingsproblem av en omfattning som knappast 
kan godtas. 
 
Även ersättningsreglerna i fastighetsbildningslagen framstår som 
naturliga om man ser till syftet med fastighetsregleringsinstitutet, som ju 
är att åstadkomma en förbättring av de berörda fastigheterna. 
Fastighetsbildningslagens ersättningsregler bygger som jag tidigare har 
nämnt på tanken att de berörda fastighetsägarna i egenskap av 
regleringsföretagare bör få dela på regleringsvinsten (se prop. 1969:128 
s. B 383).”86 

 

                                                        
83 Ibid s. 41 
84 Ibid s. 43 
85 Ibid s. 39 
86 Ibid s. 41-42 
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Ytterligare en omständighet som motiverade förekomsten av olika ersättningsprinciper 
var enligt regeringen att det allmänna intresset ofta är starkare i expropriationsfallen än 
i vinstfördelningsfallen, där det är vanligare att det är ett enskilt intresse som ligger till 
grund för fastighetsregleringen. Därför var det enligt regeringen tveksamt om tvångsvis 
markåtkomst ens hade kunnat accepteras vid fastighetbildningsfallen om ingen hänsyn 
tas till vinsten när ersättningen bestäms.87 
 
Ännu en fördel med vinstfördelningsprincipen i fastighetsbildningslagen, som även 
motiverar att den inte helt ska ersättas av expropriationslagens skadeersättningsprincip, 
var enligt regeringen att den främjar frivilliga överenskommelser och att den bidrar till 
att exploateringsvinster fördelas på ett skäligt sätt.88 
 
4.3 Införandet av schablonpåslaget 

4.3.1 Motiv till förhöjd ersättning 
Enligt propositionen 2009/10:162 var en anledning till att se över ersättningsreglerna 
att samhället hade förändrats sedan expropriationsreglerna infördes på 1970-talet. På 
den tiden genomfördes de flesta expropriativa åtgärder av det allmänna. Flera 
grundläggande samhällsfunktioner som tidigare utfördes av staten hade avreglerats 
sedan dess och utfördes vid tiden för propositionen av privata aktörer. Till exempel 
hade privata aktörer till stor del tagit över ansvaret för både energiproduktion och 
bostadsbyggande. Även om dessa samhällsfunktioner ofta drevs med ett vinstintresse 
var det fortfarande angeläget för samhället att de utfördes, och därmed att de fick 
tillgång till den mark som krävdes.89  
 
Med de ersättningsregler som gällde innan 2010 hade exproprianden en mycket stark 
ställning. Flera bestämmelser, till exempel presumtionsregeln, hade som syfte att 
säkerställa att ersättningen till fastighetsägaren inte blev oskäligt hög. Ett starkt skäl till 
detta var att expropriation tidigare främst utförts av det allmänna, och att det därför 
fanns ett starkt intresse i att säkerställa att allmänna medel inte användes till att 
överkompensera enskilda fastighetsägare. Enligt regeringen framstod en reglering där 
exproprianden gynnas starkt inte som lika godtagbar när båda parter utgjordes av 
enskilda, i synnerhet inte när den som exproprierade bedrev en vinstdrivande 
verksamhet.90 
 
Regeringen menade i propositionen även att en höjning av ersättningsnivåerna inte 
skulle komma att medföra alltför stora negativa konsekvenser för exproprianderna i 
förhållande till den nytta den skulle medföra för fastighetsägarna. Kostnaden för 
markförvärv utgör i allmänhet en mindre del av den totala investeringskostnaden för 
det projekt för vilket expropriationen genomförs. Förhöjd ersättning skulle enligt 

                                                        
87 Ibid s. 41 
88 Ibid s. 42 
89 Prop. 2009/10:162 s. 46-47 
90 Ibid s. 47-48 
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regeringen medföra högre investeringskostnader för projekt, men på ett 
samhällsekonomiskt plan bedömde regeringen att effekterna skulle bli förhållandevis 
måttliga.91 
 
Ytterligare ett skäl till förhöjd ersättning var att påslaget kan kompensera för den 
värderingsosäkerhet som råder vid uppskattning av marknadsvärdet. Marknadsvärdet 
är bara en bedömning och innehåller ett visst mått av osäkerhet. Utan schablonpåslaget 
är risken betydligt större att fastighetsägaren drabbas av denna osäkerhet och får en 
ersättning som understiger marknadsvärdet på fastigheten.92 
 
4.3.2 Motiv till ersättningens storlek 

Utredningen (SOU 2008:99) som föregick propositionen föreslog att ersättningen 
skulle höjas med ett schablonpåslag på 25 procent av löseskillingen respektive 
intrångsersättningen. Detta eftersom en ersättning som uppgick till fastighetens 
marknadsvärde eller marknadsvärdeminskning inte kunde anses vara en tillräcklig 
kompensation med hänsyn till konsekvenserna för fastighetsägaren. Enligt utredningen 
skulle villkoren vid tvångsvisa ianspråktaganden av mark vara mer marknadsmässiga 
och schablonpåslaget var avsett att ge fastighetsägaren en ersättning som motsvarar det 
individuella värdet.93 
 
Flera remissinstanser föreslog att olika ersättningsregler skulle gälla beroende på om 
det var det allmänna eller någon enskild som exproprierade. Regeringen menade dock 
att det är viktigt att hålla lagstiftningen enkel och förutsägbar. Detta skulle inte uppnås 
om olika ersättning kunde utgå beroende av vem som exproprierade. I flera fall kunde 
såväl det allmänna som en enskild expropriera mark för samma ändamål, och då skulle 
det för fastighetsägaren kunna framstå som slumpmässigt att ersättningen varierade 
beroende på vem som tog marken i anspråk.94 
 
Regeringen ansåg även att det inte var något problem om ersättningen ibland uppgick 
till ett högre belopp än vad som varit fallet vid en försäljning på den öppna marknaden. 
Denna typ av positiv särbehandling av den enskilda fastighetsägaren var försvarbar 
med tanke på åtgärdens ingripande natur och att fastighetsägaren tvingades avstå mark 
utan att ha skrivit ett frivilligt avtal.95 
 
Med tidigare regler bestämdes expropriationsersättningen utifrån det pris fastigheten 
sannolikt hade sålts för på den fria marknaden. Detta byggde på att fastighetsägaren 
efter expropriationen skulle vara i samma ekonomiska ställning som om 
expropriationen inte ägt rum. Denna metod för att bestämma ersättningen utgår från 
vad andra skulle vara beredda att betala för fastigheten. Regeringen ansåg att det var 

                                                        
91 Ibid s. 48 
92 SOU 2012:61 s. 61 
93 Prop. 2009/10:162 s. 66 
94 Ibid s. 49-50 
95 Ibid s. 50 
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en utgångspunkt som borde ifrågasättas eftersom det inte togs någon hänsyn till att 
fastighetsägaren inte frivilligt lagt ut sin egendom till försäljning.96 
 
Vid bestämmande av ersättning var det enligt regeringen rimligt att ta hänsyn till vad 
fastighetsägaren frivilligt hade kunnat tänka sig att sälja fastigheten för. Detta belopp 
kunde ha påverkats av de individuella värden fastigheten hade för säljaren. Dessa 
värden är dock svåra att bedöma objektivt och kan till exempel utgöras av 
affektionsvärden, men regeringen ville eftersträva att ersättningsbestämningen i högre 
grad efterliknade priset vid en frivillig överlåtelse vilket uppnåddes om ersättningen 
sattes till ett högre belopp än marknadsvärdet.97 
 
Enligt regeringen var det svårt att avgöra om det var en ekonomisk eller en ideell skada 
påslaget skulle ersätta, men de menade att påslaget ändå borde gå att betrakta som 
kompensation för ekonomisk skada. Därmed var det naturligt att den förhöjda 
ersättningen tog sig uttryck i högre löseskilling respektive intrångsersättning.98 
 
Regeringen tyckte att utredningens förslag om ett påslag på 25 procent var rimligt och 
motiverade valet att använda ett schablonpåslag med att det skulle vara svårt att i varje 
fall avgöra vilket belopp den enskilde fastighetsägaren sannolikt skulle sälja sin mark 
för. Vilken storlek det skulle vara på påslaget var enligt regeringen en 
skälighetsbedömning. Ett påslag på 25 procent ansågs vara tillräckligt högt för att 
förstärka äganderätten och var därmed förenligt med intentionerna bakom reformen.99 
 
4.3.3 Varför infördes inget påslag vid vinstfördelningsfallen? 
I SOU 2008:99, som föreslog införandet av schablonpåslaget, uppmärksammades 
möjligheten att ersättningen kunde bli lägre vid en markåtkomst där vinstfördelning 
användes än vid ett snarlikt expropriationsfall. Utredaren menade dock att 
ersättningssystemet i fastighetsbildningslagen tillämpats under en lång tid och att det 
vore en uppenbar nackdel att behöva se över det. Dessutom skulle ersättningen enligt 
fastighetsbildningslagen bestämmas efter vad som var skäligt och det fanns därmed 
möjlighet att inom ramen för gällande lagstiftning ta hänsyn till de individuella värden 
som låg till grund för schablonpåslaget. Detta resonemang ledde fram till bedömningen 
att någon ytterligare ersättning för individuella värden inte skulle införas i 
fastighetsbildningslagen.100 
 
I propositionen 2009/10:162 följde regeringen utredningens förslag att inte införa 
påslaget vid vinstfördelningsfallen och motiverade det med att vinstfördelning var ett i 
grunden annorlunda utformat system i och med att avträdaren utöver ersättning för 

                                                        
96 Ibid s. 66 
97 Ibid s. 66-67 
98 Ibid s. 67 
99 Ibid s. 67-68 
100 SOU 2008:99 s. 167-168 
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skadan även fick en del av mottagande fastighets värdeökning. Därför fanns det enligt 
regeringen inte skäl att införa ett påslag även vid vinstfördelningsfallen.101 
 
Regeringen konstaterade även att ersättningen tidigare var högre i 
vinstfördelningsfallen eftersom regeln om att värdestegring inte skulle beaktas inte 
tillämpades vid vinstfördelning, samt att särskild hänsyn skulle tas till det värde marken 
hade för den tillträdande fastigheten.102 
 
4.3.4 Kritik mot schablonpåslaget 
I en artikel från 2010 kritiserade det tidigare justitierådet Bertil Bengtsson införande av 
det tjugofemprocentiga påslaget. Enligt Bengtsson medförde påslaget att den enskilde 
fastighetsägaren vinner på expropriation jämfört med frivillig överenskommelse och 
att det därmed strider mot syftet med expropriation att främja frivilliga 
överenskommelser. 103 
 
Ett argument för att ersättningen skulle höjas vid expropriation var att det numera ofta 
sker för ett privat intresse och därför borde enligt Bengtsson i så fall endast ersättningen 
höjas i de fall då expropriationen utförs av ett privat företag. 
 
Att hänsyn skulle tas till individuella värden var ett viktigt skäl till att påslaget infördes, 
men Bengtsson menar att det individuella värdet endast bör vara aktuellt när en 
fastighet där någon bor exproprieras. Det borde enligt honom inte finnas något 
betydande individuellt värde när till exempel en remsa av en skogsfastighet 
exproprieras. 
 
4.3.5 Sammanställning av motiv bakom införandet av påslaget 
Det var inte ett ensamt skäl som låg till grund för att påslaget infördes, utan det var 
flera orsaker som tillsammans ledde fram till en sammanvägd bedömning där det 
ansågs skäligt att höja ersättningen.104 I detta avsnitt ges en kort sammanställning av 
dessa motiv, samt motiven till att det inte infördes ett påslag vid vinstfördelning. 
 
Motiv till förhöjd ersättningsnivå som anges i förarbetena: 

• Samhället har förändrats och exproprianden utgörs idag ofta av en privat aktör 
och då anses det inte som lika godtagbart med regler som kraftigt gynnar 
exproprianden.105	

• Kompensation för värderingsosäkerhet.106	

                                                        
101 Prop. 2009/10:162 s. 74-75 
102 Ibid s. 74-75 
103 Bertil Bengtsson, Nya ersättningsfrågor i fastighetsrätten, SvJT 2010 s. 731 
104 SOU 2008:99 s. 169 
105 Prop. 2009/10:162 s. 46-47 
106 Ibid s. 66 
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• Ovanstående skäl tillsammans med att äganderätten skulle skyddas ledde till 
att regeringen ansåg att fastighetsägarnas ställning borde stärkas.107	

• Ersättningen skulle ta hänsyn till vad fastighetsägaren själv hade sålt 
fastigheten för och därmed skulle ersättningen även täcka fastighetsägarens 
individuella värden av fastigheten.108	

 
Skäl till att inget påslag infördes vid vinstfördelning: 

• Möjligt att ta hänsyn till individuella värden inom nuvarande lagstiftning.109	
• Uppenbar nackdel att se över vinstfördelningssystemet som tillämpats under 

lång tid.110	
• Vinstfördelning är ett annorlunda utformat system där avträdaren utöver 

värdeminskningen även får en del av mottagarens värdeökning.111	
 

 
 
  

                                                        
107 Ibid s. 66 
108 Ibid s. 66-67 
109 SOU 2008:99 s. 168 
110 Ibid s. 167 
111 Prop. 2009/10:162 s. 75 
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5 Resultat av undersökta förrättningar 
För att undersöka hur vanligt det är och vid vilken typ av vinstfördelning som det 
förekommer att ersättningen blir lägre än marknadsvärdeminskningen plus 25 procent 
har en studie av förrättningar genomförts.  
 
5.1 Tillvägagångssätt vid studien av förrättningar 

Material till studien erhölls genom att Lantmäteriet sände en lista med alla 
fastighetsregleringsförrättningar där minst fem timmar fakturerats på värdering mellan 
åren 2010 och 2016. Eftersom endast förrättningar som påbörjats efter ändringarna som 
infördes i expropriationslagstiftningen år 2010 var av intresse för studien undersöktes 
endast förrättningar där värderingen utförts mellan åren 2013 och 2016. Anledningen 
till att avgränsningen med fem timmars värdering gjordes var att mer komplicerade 
värderingar, som vinstfördelningsfall, borde kräva åtminstone fem timmars värdering. 
Totalt innehöll den erhållna listan 413 förrättningar. 
 
För att fastställa i vilka av förrättningarna ersättningen hade bestämts genom 
vinstfördelning studerades samtliga av de erhållna förrättningarna i Lantmäteriets 
digitala arkiv (Arkivsök). Av förrättningarna i materialet var det flera som inte var 
avslutade eller av andra anledningar inte gick att öppna i Arkivsök. Endast de 
förrättningar som fanns tillgängliga i Arkivsök undersöktes, vilket medförde att totalt 
215 akter undersöktes. I 80 av de 215 förrättningarna tillämpades vinstfördelning. 
Utöver dem påträffades ytterligare tre förrättningar som på något sätt är intressanta för 
examensarbetet, vilka presenteras i resultatkapitlet. Dessa övriga förrättningar 
utgjordes av skadeersättningsfall, inställda förrättningar eller förrättningar där 
fastighetsägarna hade träffat en överenskommelse om ersättning, vilket gjorde att de 
inte var intressanta att använda i undersökningen. 
 
För vinstfördelningsförrättningarna undersöktes om ersättningen blivit lägre än 
marknadsvärdeminskningen plus 25 procent av denna. Alla vinstfördelningsfall 
delades även in efter vilken typ av vinstfördelning som tillämpats. Därefter gjordes en 
djupare analys av de förrättningar där avträdaren fått mindre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen i ersättning. 
 
I det tilldelade materialet med fastighetsregleringar råkade det av en slump hamna en 
anläggningsförrättning där ersättningen bestämts med vinstfördelning och avträdande 
fastighet endast fick ersättning för sin marknadsvärdeminskning. Därför bestämdes att 
studien skulle utökas och även innefatta anläggningsförrättningar. Eftersom ingen lista 
från Lantmäteriet med anläggningsförrättningar fanns tillgänglig utfördes denna 
undersökning på ett annorlunda sätt jämfört med fastighetsregleringarna.  
 
Undersökningen avgränsades till de tre befolkningsmässigt största länen, Skåne, 
Stockholms och Västra Götalands län.  Även för anläggningsförrättningarna skulle 
förrättningar som påbörjats efter att ändringarna infördes i expropriationslagstiftningen 
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år 2010 undersökas. Därför studerades i undersökningen förrättningar som slutförts 
mellan januari 2013 och februari 2017.  
 
Undersökningen gjordes återigen genom att använda Arkivsök och sökkriterierna var 
att förrättningen skulle innehålla en UT1 samt vara en anläggningsförrättning i något 
av de tre valda länen. Sökningskriteriet UT1 valdes eftersom det innebär att en 
utredning finns som bilaga i förrättningsakten. Ersättningsutredningarna läggs ofta i en 
separat bilaga och genom avgränsningen UT1 rensas de flesta förrättningarna där ingen 
ersättningsutredning gjorts bort.  
 
Sökningarna gav totalt 170 anläggningsförrättningar, och i 33 av dessa hade 
vinstfördelning använts för att beräkna ersättningen. Utöver dessa 33 förrättningar 
identifierades ytterligare sju förrättningar som är intressanta för examensarbetet, och 
dessa tas också med i undersökningen och presenteras i resultatkapitlet. I de 33 
förrättningarna med vinstfördelning undersöktes om ersättningen blivit lägre än 125 
procent av marknadsvärdeminskning och de delades in efter vilken 
vinstfördelningsmetod som använts. Därefter gjordes en djupare analys av de 
förrättningar där avträdaren fått mindre än 125 procent av marknadsvärdeminskningen 
i ersättning. 
 
5.2 Fastighetsregleringsförrättningar 

Av de 413 förrättningar som studerats var 80 förrättningar tillämpade med någon av de 
i kapitel 2 presenterade vinstfördelningsmetoderna. I alla förrättningar utom fyra får 
avträdande fastighetsägare en ersättning som är högre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Det är endast när vinstfördelningsprincipen fördelning 
efter fastigheternas värdeförändring tillämpas som det förekommer att avträdare får en 
ersättning som är lägre än 125 procent av marknadsvärdeminskningen. 
 
Tabell 1: Tabellen presenterar resultatet av de undersökta fastighetsregleringsförrättningarna 
där vinstfördelning har tillämpats. Första kolumnen presenterar vilken typ av vinstfördelning 
som skett. Andra kolumnen visar antalet förrättningar där respektive vinstfördelningsprincip har 
tillämpats. Tredje kolumnen presenterar antalet förrättningar där ersättning understigit 125 
procent av marknadsvärdeminskningen. Fjärde kolumnen anger i hur stor andel av de 
undersökta förrättningarna som ersättningen blivit högre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen.  

 
 

Vinstfördelningsprincip	 Antal	
förrättningar	

Antal	förrättningar	med	
låg	ersättning	

Andel	hög	
ersättning	

Ersättning	med	råge	 1		 0		 100	%	
GVP	 59	 0	 100	%	
Likadelning	 13	 0	 100	%	
Efter	värdeförändring	 7	 4	 43	%	
Totalt	 80	 4	 95	%	
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5.2.1 Förrättningar där en konventionell vinstfördelningsprincip 
använts 

Ersättning med råge 
I materialet förekommer endast en förrättning där värderingsprincipen ersättning med 
råge tillämpas, och i detta fall får avträdaren en hög ersättning i förhållande till sin 
marknadsvärdeminskning.  
 
Genomsnittsvärdeprincipen 
Den vanligast förekommande vinstfördelningsmetoden i det studerade materialet med 
regleringar var genomsnittsvärdeprincipen. Utav 59 förrättningar där 
genomsnittsvärdeprincipen praktiserats förekom det inte i något fall att avträdande 
fastighetsägare fick en total ersättning som var lägre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. I de flesta förrättningarna reglerades mark med mycket 
lågt marknadsvärde över till en fastighet med högt marknadsvärde. Att låga markvärden 
ersattes med en hög ersättning ledde ofta till att avträdande fastighet fick en stor vinst 
i förhållande till sin marknadsvärdeminskning. 
 
I två av de 59 förrättningarna förekom det att ett område som i princip saknar värde för 
avträdaren endast ersattes med marknadsvärdeminskningen. I båda dessa fall gjordes 
marköverföringen som en del i en större förrättning, och hade endast de aktuella 
markområdena överförts hade inte båtnad uppstått och marken hade inte kunnat 
regleras över. I båda fallen har avträdaren genom att flera markområden reglerats över 
i samma förrättning fått en totalt sett hög ersättning. Det bedömdes i det ena fallet som 
samhällsnyttigt att en övergiven samfällighet togs bort och i det andra gjordes ingen 
motivering.  
 
Likadelning 
I de 13 förrättningarna där vinsten fördelats genom likadelning har det inte heller 
förkommit att avträdaren fått en lägre ersättning än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Ofta var det mycket höga ersättningar som erlades och 
därför gjorde både avträdare och tillträdare en stor vinst på att regleringen 
genomfördes.  
 
Fördelning efter fastigheternas värdeförändring 
I de förrättningar som undersöktes där vinstfördelningsprincipen fördelning efter 
fastigheternas värdeförändring tillämpats var det vanligt förekommande att den 
avträdande fastighetsägaren fick en lägre ersättning än marknadsvärdeminskningen 
plus 25 procent av denna. Detta skedde vid fyra av sju undersökta förrättningar. I tre 
av dessa förrättningar överklagades beslutet av avträdaren. De fyra förrättningar där 
ersättningen understeg 125 procent av marknadsvärdeminskningen presenteras 
kortfattat nedan med aktnumret som rubrik.  
 
2421-13/23 
Ett vägservitut för varutransporter till en hotellfastighet upphävdes för att den tjänande 
fastigheten skulle kunna utnyttja en byggrätt som fanns på fastigheten. 
Hotellfastighetens värdeminskning uppgick enligt lantmätaren till 50 000 kr och 
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värdeökningen för den tidigare belastade fastigheten uppgick till 141 000 kr. Med 
förrättningskostnader på 50 000 kr fanns därmed en vinst på 41 000 kr112 att fördela. 
Då vinsten fördelades efter värdeförändring blev hotellfastighetens totala ersättning 60 
733 kr113. Den avträdande fastighetens del av vinsten i förrättningen skulle alltså uppgå 
till drygt 21 procent114 av marknadsvärdeminskningen. 
 
Förrättningen överklagades av ägarna till hotellfastigheten. I första hand yrkade de på 
att servitutet skulle fortsätta gälla och i andra hand yrkade de på att ersättningsbeslutet 
skulle ändras och att ägaren till den belastade fastigheten skulle betala 617 000 kr i 
ersättning till hotellfastighetens ägare. Domstolen kom fram till att den tidigare 
belastade fastighetens värdeminskning uppgick till 350 000 kr och den tidigare 
härskande fastigheten hade en värdeminskning på 250 000 kr. Domstolen ansåg utan 
direkt motivering att en skälig vinstfördelning var att avträdaren fick 25 000 kr utöver 
sin värdeminskning. En ersättning på 275 000 kr utgick därför till hotellfastighetens 
ägare och fastigheten fick en ersättning på 10 procent115 utöver 
marknadsvärdeminskningen. 
 
1961-702 
Förrättningen beskrivs noggrant i avsnitt 5.2.3. 
 
2161-12/43 
Ett skogsfångsservitut skulle upphävas och marknadsvärdeminskningen för avträdaren 
bestämdes till 60 000 kr. Vinsten för tillträdaren uppgick till 85 000 kr och 
förrättningskostnaderna uppskattades till 20 000 kr. Därav uppstod det en vinst på 5 
000 kr116 och eftersom vinsten fördelades efter fastigheternas värdeförändring fick 
avträdaren 2 000 kr117 i vinst. Detta medförde att den totala ersättningen blev drygt tre 
procent118 större än marknadsvärdeminskningen. Den avträdande fastighetsägaren 
överklagade förrättningen eftersom den ansåg sig ha fått en för låg ersättning. 
Ersättningen höjdes av domstolen till 80 000 kr för marknadsminskningen och trots att 
ingen vinst kvarstod fick den avträdande fastighetsägaren 2 000 kr i vinst. Ersättningen 
till avträdaren uppgick till totalt 82 000 kr119 efter överklagan.  
 
0461-15/24 
Ett servitut för vatten och avloppsledning skulle upplåtas på en bostadsfastighet. 
Marknadsvärdesminskningen på tjänande fastigheten uppskattades uppgå till 12 000 kr 
och den härskande fastighetens marknadsvärde uppskattades öka med 290 000 kr.  På 
grund av höga kostnader uppskattas vinsten till noll kronor. Förrättningen genomfördes 

                                                        
112 141 000 kr – 50 000 kr – 50 000 kr = 41 000 kr 
113 50 000 kr + (50 000 kr / (50 000 kr + 141 000 kr) x 41 000 kr) = 60 733 kr 
114 60 733 kr/50 000 kr = 1,215 
115 25 000 kr/250 000 kr = 0,100 
116 85 000 kr – 60 000 kr – 20 000 kr = 5 000 kr 
117 60 000 kr/(60 000 kr + 85 000 kr) x 5 000 kr = 2 068 kr 
118 2 000 kr/60 000 kr = 0,033 
119 80 000 kr + 2 000 kr = 82 000 kr  
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ändå men eftersom det inte fanns någon vinst att fördela blev ersättningen till 
bostadsfastigheten satt till marknadsvärdeminskningen 12 000 kr.120 
 
5.2.2 Intressanta förrättningar utöver de med konventionell 

vinstfördelningsprincip 
Utöver de ovan presenterade vinstfördelningsfallen som genomförts med en 
konventionell vinstfördelningsmetod där ersättningen satts efter den utförda 
värderingen, upptäcktes i studien ytterligare tre förrättningar som är av intresse för 
examensarbetet. Ersättningen har i en av dessa förrättningar bestämts till avträdande 
fastighets marknadsvärdeminskning och i två av förrättningarna har sakägarna kommit 
överens om ersättningen efter att Lantmäteriet utfört en värdering: 
 
Marknadsvärdeminskningen 
Vid en av förrättningarna har en skälig vinstfördelning enligt lantmätaren varit att 
avträdande fastighet blivit ersatt med 25 procent av den uppkomna värdeökningen för 
den tillträdande fastigheten. Lantmätaren bedömde marknadsvärdeminskningen på den 
avträdandes fastighet till samma belopp och därför blev ersättningen för intrånget satt 
till denna summa. Avträdaren blev alltså endast ersatt med 
marknadsvärdeminskningen.  
 
Överenskommelse 
I de två förrättningar där en vinstfördelning legat till grund för en överenskommelse 
om ersättningen har vinstfördelningsprincipen fördelning efter fastigheternas 
värdeförändring tillämpats. I den ena förrättningen upphävdes ett skogsfångservitut där 
marknadsvärdeminskningen värderades till 24 000 och avträdarens del av vinsten till 2 
000 kr. De avträdande fastighetsägarna påpekade att värdet på veden och därmed 
skogsfångsservitut hade ett högre värde än vad som beräknats och var inte nöjda med 
ersättningen. De föreslog en ersättning på 30 000 kr vilket den tillträdande 
fastighetsägaren accepterade. Det vill säga en ersättning som var exakt 25 procent121 
över marknadsvärdeminskningen.  
 
I den andra förrättningen upphävdes också ett skogsfångservitut och 
vinstfördelningsmetoden var fördelning efter fastigheternas värdeförändring. I detta 
fall beräknades en marknadsvärdeminskning på 38 120 kr och den totala ersättningen 
beräknades till 42 000 kr efter avrundning. Värderingen låg till grund för en 
överenskommelse där fastighetsägarna bestämde att ersättningen skulle sättas till den 
beräknade summan 42 000 kr. Överenskommelsen gav alltså en vinst för avträdaren 
som var ungefär 10 procent122 större än marknadsvärdeminskningen. 	
	

                                                        
120 Eftersom ingen vinst uppstod borde förrättningen inte ha kunnat genomföras tvångsvis med 
anledning av båtnadsvillkoret i FBL 5:4, se avsnitt 2.3.1 
121 30 000 kr/24 000 kr =1,250 
122 42 000 kr/38 120 kr = 1,102 
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5.2.3 Exempel på fördelning efter fastigheternas värdeförändring 

Ur det analyserade materialet har en fastighetsregleringsförrättning valts ut för en 
djupare presentation där vinstfördelningsprincipen fördelning efter fastigheternas 
värdeförändring har tillämpats. Denna valdes eftersom det förekommer flera 
förrättningar med denna vinstfördelningstyp där ersättningen understiger 
marknadsvärdeminskningen plus 25 procent av denna.  
 
Fastighetsägaren till Frössvi 3:14 i Hallstahammar behövde utöka sin fastighet för att 
kunna parkera på den egna fastigheten. Därför ansökte ägaren till Frössvi 3:14 om 
fastighetsreglering för överföring av mark från grannfastigheten Frössvi 4:3. Efter att 
Lantmäteriet hade informerat ägaren till Frössvi 4:3 om att regleringen kunde 
genomföras tvångsvis gick han med på att överföra ett 290 kvm stort markområde om 
Lantmäteriet kunde bestämma en skälig ersättning.  
 

 
Figur 8 Del av förrättningskartan 

Fastigheten Frössvi 3:14 var en villatomt med en yta på 880 kvm, bebyggd med ett 
permanentbostadshus. Fastigheten hade ett marktaxeringsvärde på 241 000 kr. 
Grannfastigheten Frössvi 4:3 var en hyreshusenhet med en tomt på 4 430 kvm. 
 
För att beräkna marknadsvärdesökningen för Frössvi 3:14 analyserades marknaden i 
Hallstahammar. Efter att ha undersökt både vad kommunen säljer obebyggda tomter 
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för och markens taxerade värde sattes genomsnittsvärdet på marken till 251 kr per kvm. 
För att beräkna värdet på marken som Frössvi 4:3 avstod beräknades ett 
genomsnittsvärde. Tomtens råtomtvärde var 390 000 kr och tomten hade en areal på 4 
430 kvm. Värderaren valde att inte anta ett marginalvärde för marken som skulle föras 
över. Marken värderades därför till genomsnittsvärdet som uppgick till 88 kr123 per 
kvm.  
 
Lantmätaren motiverade inte sitt val av vinstfördelningsmetod utan konstaterade endast 
att avträdaren skulle få ersättning för sin marknadsvärdeminskning och en del av 
vinsten.  
 
De 290 kvadratmeterna hade ett värde av 25 520 kr124 för avträdaren och 72 790 kr125 
för den tillträdande fastighetsägaren. Eftersom förrättningens kostnad uppskattades till 
30 000 kr uppstod en vinst på 17 270 kr126 i förrättningen. 
 
Då vinsten skulle fördelas efter vad som var skäligt valde lantmätaren att fördela 
vinsten efter den värdeförändring som uppstod på fastigheterna. Ersättningen utöver 
marknadsvärdeminskningen till avträdande fastighetsägare blev därför 4 483 kr127. 
Ersättningen till avträdande fastighetsägare blev således 17,6 procent128 högre än 
marknadsvärdesminskningen.  
 
Ägaren till Frössvi 4:3 var inte nöjd med ersättningens storlek och överklagade 
förrättningen till Mark- och miljödomstolen. Han menade att han 13 år tidigare hade 
blivit erbjuden att sälja ett markområde på 50 till 100 kvm för 15 000 till 20 000 kr, 
men hade ansett att detta var en för låg ersättning och avslagit erbjudandet.  
 
Vid förrättningen berättade lantmätaren att ett genomsnittsvärde på 251 kr skulle 
användas. Fastighetsägaren antog då att det var denna summa som den totala 
ersättningen skulle beräknas från. Eftersom den erhållna ersättningens 
kvadratmeterpris var lägre än vad avträdaren blev erbjuden för 13 år sedan ansåg sig 
avträdaren inte fått tillräcklig ersättning och menade att överenskommelsen inte hade 
undertecknats med vetskap om den slutliga ersättningen. Fastighetsägaren yrkade 
därför att Mark- och miljödomstolen skulle undanröja Lantmäteriets beslut eftersom 
värderingen inte var marknadsmässigt genomförd och eftersom avträdaren fått 
felaktiga uppgifter om marknadsvärdet från lantmätaren.  
 
Domstolen ansåg att fastighetsägaren eftersom han undertecknat en överenskommelse 
om fastighetsreglering var bunden att genomföra förrättningen till den bestämda 
ersättningen.  
 

                                                        
123 390 000 kr/4 430 kvm = 88 kr/kvm 
124 88 kr/kvm x 290 kvm = 25 520kr 
125 251 kr/kvm x 290 kvm = 72 790kr 
126 72 790 kr – 25 520 kr – 30 000 kr = 17 270 kr 
127 25 520 kr / (25 520 kr + 72 790 kr) x 17 270 kr = 4 483 kr 
128 4 483/25 520 = 17,6 procent 
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Avseende värderingen konstaterade Mark- och miljödomstolen att överenskommelsen 
innebar att förrättningslantmätaren efter mätning och officialvärdering skulle besluta 
om ersättningens storlek. Lantmäteriets beslut innehöll grunderna för värderingen och 
vid beräknandet av ersättningen tillämpades vinstfördelningsbestämmelsen i FBL 5:10 
a. Detta innebar att avträdaren både fått ersättning för sin värdeminskning samt en 
skälig andel av vinsten.  Mark- och miljödomstolen fann att lantmäterimyndighetens 
värdering är genomförd i enlighet med FBL och att nivån på ersättningen var 
marknadsmässig.  
 
5.3 Anläggningsförrättningar 

Bland de 170 förrättningar som studerats förekom 33 stycken vinstfördelningsfall som 
genomförts enligt de principer som presenterats i kapitel 2. I två av dessa förrättningar 
blev ersättningen lägre än avträdande fastighets marknadsvärdeminskning plus 25 
procent. Dessa två var förrättningar där vinstfördelningen gjordes med 
genomsnittsvärdeprincipen. I det undersökta materialet hittades även andra 
vinstfördelningar och skadeersättningar som är intressanta för examensarbetet. 
 
Tabell 2: Tabellen presenterar resultatet av de undersökta anläggningsförrättningarna där 
vinstfördelning har tillämpats. Första kolumnen presenterar vilken typ av vinstfördelning som 
skett. Andra kolumnen visar antalet förrättningar där respektive vinstfördelningsprincip har 
tillämpats. Tredje kolumnen presenterar antalet förrättningar där ersättning understigit 125 
procent av marknadsvärdeminskningen. Fjärde kolumnen anger i hur stor andel av de 
undersökta förrättningarna som ersättningen blivit högre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen.  
 
Typ	av	vinstfördelning	 Antal	

förrättningar	
Antal	förrättningar	
med	låg	ersättning	

Andel	 hög	
ersättning	

Ersättning	med	råge	 18	 0	 100	%	
GVP	 13	 2	 85	%	
Värdeförändring	 1	 0	 100	%	
Likadelning	 1	 0	 100	%	
Totalt	 33	 2	 94	%	

 
5.3.1 Förrättningar där en konventionell vinstfördelningsprincip 

använts 

Ersättning med råge 
Den vanligast förekommande vinstfördelningsmetoden var ersättning med råge, vilken 
användes vid 18 av de 33 vinstfördelningsfallen. I de flesta av dessa förrättningar var 
den avträdande fastighetens marknadsvärdeminskning låg och ersättningen bestämdes 
till ett betydligt högre belopp än marknadsvärdeminskningen. Inte vid någon av 
förrättningarna blev ersättningen lägre än marknadsvärdeminskningen plus 25 procent.  
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Genomsnittsvärdeprincipen 
Även ersättning enligt genomsnittsvärdeprincipen var vanligt förekommande. Denna 
metod användes vid 13 av de 33 undersökta vinstfördelningsfallen. De 13 fallen där 
genomsnittsvärdeprincipen användes omfattade främst förrättningar där servitut 
upprättats, men även fall där mark upplåtits till en gemensamhetsanläggning. I två av 
dessa förrättningar bestämdes ersättningen till ett belopp som understeg 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Båda dessa fall rörde anläggningsåtgärder där vägservitut 
upprättades enligt 49 § AL. Den ena av dessa förrättningar (0117-13/64) beskrivs 
ingående i avsnitt 5.3.3 och den andra beskrivs kortfattat nedan: 
 
0163-14/5 
Sjöhjälten 7 var en fastighet som enligt detaljplan skulle användas för kontors- och 
industriändamål. I anläggningsbeslutet fick fastigheten rätt att enligt 49 § AL uppföra 
och använda väg över tre intilliggande fastigheter. För att bestämma ersättningen till 
de fastigheter som belastades av servitutet användes genomsnittsvärdeprincipen. 
 
Sjöhjälten 7 bedömdes ha marknadsvärdet 6 200 000 kr. Värdeökningen om servitutet 
upprättas bedömdes vara 600 000 kr. Värdeökningen fördelades på Sjöhjälten 7:s 
tomtyta plus ytan för det upplåtna vägområdet. Det gav en genomsnittlig värdeökning 
på 247 kr per kvadratmeter tomtyta. Ersättningen till upplåtande fastigheter bestämdes 
genom att den genomsnittliga värdeökningen multipliceras med den yta respektive 
fastighet upplät. 
 
Därefter kontrollerades ersättningens skälighet genom att upplåtande fastigheters 
värdeminskning beräknades. För samtliga upplåtande fastigheter bedömdes 
marknadsvärdeminskningen vara lägre än den ersättning som beräknats enligt 
genomsnittsvärdeprincipen, och därför jämkades ersättningsbeloppet upp till 
respektive fastighets marknadsvärdeminskning. 
 
Värdeförändring 
I en av förrättningarna har vinstfördelningsmetoden fördelning efter fastigheternas 
värdeförändring använts och i denna har inte ersättningen blivit lägre än 125 procent 
av marknadsvärdeminskningen.  
 
Likadelning 
Vid en av förrättningarna delades vinsten lika mellan deltagande fastigheter. Denna 
förrättning gällde en omprövning av en gemensamhetsanläggning. Vinsten av 
förrättningen blev i detta fall betydligt större än marknadsvärdeminskningen, och 
ersättningen blev därmed större än 125 procent av marknadsvärdeminskningen. 
 
5.3.2 Intressanta förrättningar utöver de med konventionell 

vinstfördelningsprincip 
Utöver de ovan presenterade vinstfördelningsfallen som genomförts med en 
konventionell vinstfördelningsmetod där ersättningen satts efter den utförda 
värderingen, presenteras i detta avsnitt ytterligare fem förrättningar som är av intresse 
för examensarbetet. Ersättningen har i en av dessa förrättningar bestämts till avträdande 
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fastighets marknadsvärdeminskning. Fyra av förrättningarna är skadeersättningsfall där 
ersättningen bestämts med genomsnittsvärdeprincipen och ett påslag på 25 procent 
lagts på ersättningen.  
 
Genomsnittsvärdeprincipen plus 25 procent 
Vid fyra förrättningar uppläts mark till en gemensamhetsanläggning i enlighet med 
detaljplan. Dessa fall är egentligen skadeersättningsfall, men ersättningen bestäms 
enligt genomsnittsvärdeprincipen med skillnaden att ett påslag med 25 procent görs på 
ersättningen. Därmed kan dessa anläggningsåtgärder inte medföra en ersättning lägre 
än 125 procent av marknadsvärdeminskningen. 
 
Marknadsvärdeminskning 
I en förrättning har ersättningen bestämts till marknadsvärdeminskningen utan att 
någon hänsyn tagits till tillträdarens vinst. I förrättningen bildades ett servitut för en 
befintlig väg enligt 49 § AL som innebar att en bostadsfastighet fick rätt att använda 
väg över en annan bostadsfastighet. Ersättningen skulle därför bestämmas enligt de 
dåvarande reglerna i 50 a § andra stycket AL. Denna lagstiftning innebar att ersättning 
skulle utgå efter vad som var skäligt med hänsyn till det slitage av vägbanan som 
beräknas uppkomma genom vägens användande. I rättsfallet LM ref V09:2 från Svea 
Hovrätt framgår att ersättningsregeln i 50 a § inte hindrar att värdeminskningen på den 
upplåtande fastigheten ersätts. 
 
5.3.3 Exempel på genomsnittsvärdeprincipen vid 

anläggningsförrättning 
Ur det analyserade materialet har en anläggningsförrättning där 
vinstfördelningsprincipen genomsnittsvärdeprincipen tillämpats valts ut för en 
noggrannare presentation. Denna har valts ut eftersom den är ett tydligt exempel på hur 
genomsnittsvärdeprincipen kan leda till en ersättning som understiger 
marknadsvärdeminskningen plus 25 procent av denna. 
 
Fastigheten Tuna 7:65 skulle bebyggas med ett permanentbostadshus och behövde få 
tillgång till utfartsväg. På grund av terrängen i området var det endast möjligt att 
anlägga vägen över grannfastigheten Tuna 7:45. Ägarna till Tuna 7:45 motsatte sig att 
servitut inrättades över deras fastighet eftersom vägen skulle inrättas vid stranden och 
på så sätt kraftigt försämra värdet på fastigheten. 
 
Förrättningen kunde genomföras tvångsvis och eftersom det var en komplicerad 
värdering som skulle genomföras förordnade lantmätaren en sakkunnig värderare för 
att värdera ersättningen för de 42 kvm som skulle tas i anspråk.  
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Figur 9 Del av förrättningskartan. Området som omfattas av servitutet är gråmarkerat i bilden. 
Strandlinjen markeras av den heldragna linjen runt "Sätterfjärden" 

För de 42 kvm som skulle användas som utfart bestämdes att 
genomsnittsvärdeprincipen var den mest skäliga ersättningsprincipen att använda. Den 
tillträdande fastigheten saknade en formell utfartsrättighet och därmed liknade 
servitutsupplåtelsen ett tomtbildningsfall då tomten med denna rättighet kunde 
bebyggas i enlighet med gällande plan.  
 
Fastigheten Tuna 7:45 var taxerad som småhusenhet med en strandnära tomt som hade 
en åtta meter lång egen strandlinje. Fastigheten hade en landareal som uppgick till 1 
463 kvm. Fastigheten Tuna 7:65 var taxerad som småhusenhet och enligt den gällande 
detaljplanen fanns en byggrätt för en huvudbyggnad på fastigheten. Fastighetens 
landareal uppgick till 1 294 kvm. Att få tillgång till väg var mycket viktigt för 
fastigheten och gav en mycket hög marknadsvärdeökning. Efter en samlad bedömning 
uppgick fastighetens marknadsvärde till 7 000 000 kr efter anläggningsförrättningens 
genomförande. Utslaget på fastighetens areal plus det ianspråktagna området gav det 
ett genomsnittsvärde på 5 239 kr129 per kvm. Enligt genomsnittsvärdeprincipen skulle 
ersättningen därför uppgå till 220 038 kr130.  
 
Eftersom det var en mycket viktig del av den avträdande fastigheten som togs i anspråk 
uppgick den beräknade ersättningen inte till fastighetens marknadsvärdesminskning. 
Fastigheten hade redan innan förrättningen bara ett litet område som gränsade till 

                                                        
129 7 000 000 kr / (1 294kvm + 42 kvm) = 5 239 kr/kvm 
130 42 kvm x 5 239 kr/kvm = 220 038 kr 
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vattnet men efter intrånget blev fastigheten juridiskt och delvis fysiskt helt avskild från 
vattenområdet.  
 
Den avträdande fastigheten såldes 2010 för 7,3 miljoner kronor. För att få det aktuella 
marknadsvärdet räknades köpeskillingen upp efter områdets pristrend och uppskattades 
vid den aktuella tidpunkten vara 9,5 miljoner kronor. Värderaren uppskattade att denna 
typ av intrång brukar minska fastighetens värde med ca 5 procent och 
marknadsvärdeminskningen uppskattades därför till 500 000 kr131. 
Genomsnittsvärdeprincipen täckte inte avträdande fastighetens 
marknadsvärdeminskning och ersättningen behövde jämkas upp till avträdarens förlust.  
 
  

                                                        
131 9 500 000 kr x 0,053 = 500 000 kr  
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6 Analys av förrättningar 
6.1 Allmänt vedertagna vinstfördelningsmetoder 

Under denna rubrik analyseras såväl fastighetsregleringsförrättningar som 
anläggningsförrättningar där vinstfördelningsprinciper från teorin förekommer.  
 
Tabell 3: Tabellen presenterar resultatet av studien av förrättningar där vinstfördelning har 
tillämpats. Första kolumnen presenterar vilken typ av vinstfördelning som skett. Andra 
kolumnen visar antalet förrättningar där respektive vinstfördelningsprincip har tillämpats. 
Tredje kolumnen presenterar antalet förrättningar där ersättning understigit 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Fjärde kolumnen anger i hur stor andel av de undersökta 
förrättningarna som ersättningen blivit högre än 125 procent av marknadsvärdeminskningen.  
 
Typ	av	vinstfördelning	 Antal	

förrättningar	
Antal	förrättningar	
med	låg	ersättning	

Andel	 hög	
ersättning	

Ersättning	med	råge	 19	 0	 100	%	
GVP	 72	 2	 97	%	
Värdeförändring	 8	 4	 50	%	
Likadelning	 14	 0	 100	%	
Totalt	 113	 6	 95	%	

 
6.1.1 Ersättning med råge 

Denna vinstfördelningsprincip förkom endast en gång i materialet med 
fastighetsregleringar men var vanligt förekommande vid anläggningsförrättningarna 
och tillämpades vid 18 av 33 anläggningsförrättningar. Enligt teorin132 skulle denna 
princip förekomma ofta vid anläggningsförrättningar, vilket alltså stämde mycket bra 
överens med de undersökta förrättningarna.  
 
I förrättningen är det lantmätaren som avgör hur stort påslaget utöver 
marknadsvärdeminskningen ska vara och därmed vilken vinst avträdaren gör på 
förrättningen. Vid vinstfördelningsprincipen fick avträdaren ofta ett väsentligt påslag 
vilket gör ersättningen mycket hög i förhållande till fastighetens 
marknadsvärdeminskning. Vanligt förekommande var att ersättningen blev minst 
dubbelt så hög som marknadsvärdeminskningen och därmed bör avträdaren ha blivit 
rikligt kompenserad utöver sin marknadsvärdeminskning.  
 
Enligt vår undersökning bör inte denna vinstfördelningsprincip medföra att den 
avträdande fastighetsägaren får en lägre ersättning om marken tas tvångsvis av en 
privatperson än om den exproprieras av det allmänna. Eftersom ersättningsprincipen 
var vanligt förekommande vid anläggningsförrättningar bör det vara mindre vanligt 
förekommande att denna typ av markåtkomst ger en ersättning lägre än 125 procent av 

                                                        
132 Se avsnitt 2.5.3 
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marknadsvärdeminskningen när vinstfördelningsprincipen ersättning med råge 
tillämpas.  
 
6.1.2 Likadelning 

Eftersom avträdande och tillträdande fastighetsägare får 50 procent vardera av den 
vinst som uppstår krävs det att den uppkomna vinsten är minst 50 procent av 
marknadsvärdeminskningen för att avträdaren inte ska få en ersättning som är lägre än 
125 procent av marknadsvärdeminskningen. 
 
Totalt gav de undersökta förrättningarna 14 fall där vinstfördelningsmetoden 
likadelning har förekommit. I de flesta förrättningar som undersökts har vinsten varit 
mycket hög och inte vid någon förrättning har avträdaren fått en ersättning som var 
lägre än marknadsvärdeminskningen plus 25 procent av denna.  
 
För att förrättningar ska få genomföras tvångsvis krävs det att båtnadsvillkoret är 
uppfyllt och därmed att en vinst uppkommer. Om inte vinst uppstår måste förrättningen 
ställas in och den som ansökt får stå för de kostnader som uppstått. Det skulle därför 
vara riskabelt för den sökande om förrättningen inte med stor sannolikhet genererade 
en rejäl vinst och därmed säkert gick att genomföra tvångsvis. Det kan vara en 
anledning till att en så pass stor vinst uppstått i alla undersökta förrättningar.  
 
6.1.3 Genomsnittsvärdeprincipen 
Detta är en vinstfördelningsprincip där det enligt teorin är möjligt att ersättningen 
understiger 125 procent av marknadsvärdeminskningen. Detta eftersom ersättningen 
bestäms utifrån det genomsnittliga värdet för råtomtmarken på den tillträdande 
fastigheten. Att låga ersättningar kan utges beror på att marken som regleras över kan 
vara tomtmark och komma från en fastighet med ett högre värde per kvadratmeter än 
den tillträdande fastighetens kvadratmetervärde. I och med båtnadsvillkoret kan 
förmodas att mark med ett högre kvadratmetermarkvärde inte får överföras till en 
fastighet med ett lägre kvadratmetermarkvärde. Men så länge den ianspråktagna 
marken är mycket viktig för den mottagande fastigheten och en total värdeökning sker 
kommer båtnadsvillkoret att vara uppfyllt och förrättningen kan genomföras tvångsvis.  
 
Ett exempel på en situation där avträdaren får en låg ersättning är då en väg ska byggas 
till en fastighet med ett lågt kvadratmetervärde och det sker för att fastigheten ska kunna 
brukas. Anläggs vägen över en fastighet med höga markvärden kan marken vara 
betydlig mer värd än genomsnittsvärdet som den ska ersättas med. En sådan situation 
kan vara problematisk eftersom förrättningen bidrar till en vinst och förbättring i 
fastighetssystemet, men när ersättningen ska betalas ut leder det till en förlust för den 
avträdande fastighetsägaren. Det är då jämkning sker och avträdande fastighetsägare 
får en ersättning som uppgår till marknadsvärdeminskning. Avträdaren får på så sätt 
inte någon del av den uppkomna vinsten.133  
 

                                                        
133 Se det teoretiska tankeexperimentet med genomsnittsvärdeprincipen i avsnitt 2.6.6 
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De två förrättningar som genomförts utan att vinst uppstod genomfördes eftersom 
marken hade ett mycket lågt värde och regleringen var en del i en större förrättning där 
flera sammanhängande markområden överfördes. Då det handlade om samfällda 
markområden med låga värden och att avträdarna totalt sett i förrättningen fick en hög 
ersättning anser vi att de avträdande fastighetsägarna därmed inte fått en oskäligt låg 
ersättning. Vid två av de återstående anläggningsförrättningarna där 
genomsnittsvärdeprincipen tillämpats har en ersättning som varit lägre än 
marknadsvärdeminskningen plus 25 procent utgetts.  
 
Förrättningen AB131811 påminner om det teoretiska tankeexperiment som presenteras 
i avsnitt 2.6.6. En fastighet är i behov av väg för att kunna nyttjas fullt ut. Fastigheten 
får därför en mycket hög marknadsvärdeökning av servitutets bildande, ännu högre än 
den avträdande fastighetens marknadsvärdeminskning, och förrättningen kan 
genomföras tvångsvis. Marken som tas i anspråk har ett högt värde för avträdaren och 
kompenseras endast genom att jämkning sker upp till fastighetens 
marknadsvärdeminskning. Den avträdande fastighetsägaren får alltså inte ta del av den 
vinst som förrättningen skapar och fastighetsägarens strandtomt blir helt avskuren. 
Fastighetsägaren skulle kunna ha köpt tomten eftersom den hade en strandtomt och om 
dennes individuella värde av strandtomten är stort, ersätts inte det i förrättningen. Utan 
det är endast den generella marknadsvärdeminskningen som ersätts. 
 
Vid förrättningen AB133420 genomfördes en annorlunda tillämpning av 
genomsnittsvärdeprincipen. Istället för att ersättningen beräknades utifrån 
genomsnittsvärdet på den tillträdande fastigheten, beräknades den fram utifrån 
värdeökningen för den tillträdande fastigheten. Värdeökningen på 600 000 kr 
fördelades genomsnittligt ut över den ianspråktagna arealen. Enligt 
genomsnittsvärdeprincipen borde genomsnittsvärdet egentligen beräknats på 
fastighetens totala värde, vilket ungefär skulle gett en tio gånger så hög ersättning och 
då hade ersättningen överstigit 125 procent av fastigheternas 
marknadsvärdeminskning. Ersättningen uppgick därför inte till någon av de tre 
tjänande fastigheternas värdeminskning och ersättningen till samtliga fastigheter 
behövde därför jämkas upp till deras respektive marknadsvärdeminskning. På så sätt 
blev fastigheterna endast ersatta med marknadsvärdeminskningen.  
 
6.1.4 Värdeförändring 

Vid denna princip bör det enligt teorin kunna förekomma förrättningar där ersättningen 
till avträdaren blir lägre än 125 procent av marknadsvärdeminskningen. Detta eftersom 
den tillträdande fastighetsägaren alltid tar den största delen av vinsten. 
 
Det undersökta materialet visade sig stämma mycket väl överens med teorin134 eftersom 
hälften (fyra av åtta) av de undersökta förrättningarna gav avträdaren en ersättning 
under 125 procent av marknadsvärdeminskningen.  I majoriteten av dessa fyra 
förrättningar uppstod en låg vinst och av denna vinst har den tillträdande fastigheten 
rätt till den största delen. Detta eftersom den tillträdande fastigheten måste öka mer i 

                                                        
134 Se avsnitt 2.5.3 
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värde än den avträdande fastigheten sjunker i värde för att förrättningen ska få 
genomföras tvångsvis. Eftersom den tillträdande fastigheten uppbär en större 
förändring av värdet har denna alltså rätt till en större del av vinsten.  
 
Vinstfördelningsprincipen fördelning efter fastigheternas värdeförändring tillämpas 
ofta vid servitut och de fyra aktuella förrättningarna rörde servitut som skulle bildas 
eller upphävas. Utifrån vårt analyserade material bör det anses som vanligt att 
avträdande fastighetsägare får en ersättning med denna procentuellt låga värdenivå vid 
upphävande av servitut med denna vinstfördelningsmetod. Detta eftersom fyra av åtta 
analyserade förrättningar gav en så pass låg ersättning. De gav en ersättning som var 
10, 3, 0 och 18 procent större än marknadsvärdeminskningen. Anledningen till att så 
pass hög andel hade ett lågt tillägg utöver marknadsvärdeminskningen var till stor del 
att den uppkomna vinsten ofta var låg i förrättningarna.  
 
Om det hade krävts att avträdaren åtminstone fick 125 procent av sin 
marknadsvärdeminskning hade två av förrättningarna inte gått att genomföra utan att 
tillträdaren gjorde en förlust. Dessa två förrättningar kan anses som samhällsnyttiga att 
genomföra eftersom en vinst uppstår och värden skapas. I förrättningen med 
skogsfångsservitutets upphävande bidrar servitutets upphävande till en produktivare 
användning av skogen. Vinsten blir inte stor men det uppstår ändå en vinst som kan 
fördelas. I detta fall får den avträdande fastigheten en ersättning som täcker intrånget 
på fastigheten och ger en proportionerlig del av vinsten. Detta borde innebära att nytta 
uppstår för samhället eftersom förrättningen har en värdehöjande effekt för inblandade 
fastigheter.  
 
6.2 Övriga metoder för att bestämma ersättningen 

I avsnittet förekommer skadeersättningsfall, vinstfördelningsfall där endast 
marknadsvärdeminskningen ersätts samt vinstfördelningar som legat till grund för 
överenskommelser.  
 
6.2.1 Genomsnittsvärdeprincipen plus 25 procent 
Vid anläggningsförrättningarna förekom det vid fyra fall att avträdaren blev ersatt med 
genomsnittsvärdeprincipen plus 25 procent. Förrättningarna var skadeersättningsfall 
där marken var planlagd som kvartersmark och en gemensamhetsanläggning skulle 
bildas enligt detaljplan. Om marken inte är planlagd och ett vinstfördelningsfall uppstår 
får avträdaren endast ersättning enligt genomsnittsvärdeprincipen och inget tillägg, det 
vill säga ett vanligt vinstfördelningsfall.  
 
Metoden är lite av ett mellanting mellan vinstfördelning och skadeersättning. De fyra 
förrättningarna tas med i examensarbetet eftersom det alltid är en fördel för markägaren 
att hamna i ett sådant skadeersättningsfall jämfört med att hamna i ett liknande 
vinstfördelningsfall.  
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6.2.2 Marknadsvärdeminskning 

Vid en fastighetsregleringsförrätning och en anläggningsförrättning som undersökts 
har lantmätaren bestämt att ersättningen till avträdaren vid vinstfördelning endast ska 
uppgå till fastighetens marknadsvärdeminskning.  
 
Vid fastighetsregleringsförrättningen har en skälig vinstfördelning ansetts vara att 
avträdande fastighetsägare blir ersatt med 25 procent av den uppkomna vinsten. Efter 
att lantmätaren justerat marknadsvärdeminskningen något, har denna uppgått till 
samma belopp som vinsten. Att avträdaren endast blir ersatt med 
marknadsvärdeminskningen beror på att lantmätaren istället för att använda en 
vedertagen ersättningsmetod använder en egen ersättningsmetod. Eftersom det är ett 
servitut som upphävs borde enligt praxis fördelning efter fastigheternas 
värdeförändring tillämpats och då hade avträdaren fått en betydligt högre ersättning. 
Författarna räknar därför inte denna som en aktuell förrättning eftersom avträdaren 
enligt en vedertagen ersättningsmetod borde fått en ersättning som är större än 
marknadsvärdeminskningen plus 25 procent.  
 
Vid den andra förrättningen togs ingen hänsyn till vinsten eftersom det inte skedde 
någon vinstfördelning och fastighetsägaren endast skulle ersättas med 
marknadsvärdeminskningen. En lagändring skedde år 2015 vilket medför att befintliga 
vägar där servitut upplåts enligt 49 § AL numera ska ersättas med vinstfördelning i de 
fall vägen inte utgörs av gemensamhetsanläggning. Eftersom ett servitut anläggs för att 
fastigheten ska få tillgång till väg skulle efter år 2015 istället 
genomsnittsvärdeprincipen ha tillämpats, eftersom den är praxis vid tomtbildningsfall. 
Ersättningen hade då blivit ungefär tre gånger så stor och avträdaren hade då fått en 
betydligt högre kompensation för marken än marknadsvärdeminskningen plus 25 
procent. 
 
Eftersom metoderna för att bestämma ersättningen i dessa förrättningar avviker från 
praxis är det svårt att dra några slutsatser utifrån dem. 
 
6.2.3 Överenskommelser 
Värderingar enligt vinstfördelningsprinciper har även legat till grund för några 
överenskommelser. En av dem var ett skogsfångsservitut där överenskommelse träffats 
utifrån vinstfördelningsprincipen fördelning efter fastigheternas värdeförändring. I 
detta fall höjdes ersättningen till exakt 25 procent utöver marknadsvärdeminskningen 
efter förhandling mellan fastighetsägarna. Det nämns inte i förrättningen att detta 
motiveras av det schablontillägg som sker vid skadeersättningen, men det skulle 
mycket väl kunna ha påverkat.  
 
I den andra förrättningen valde fastighetsägarna att låta Lantmäteriet göra en värdering 
för att bestämma en skälig ersättning för upphävandet av servitutet. Lantmäteriet 
bestämde ett belopp som endast gav avträdaren en ersättning på 10 procent utöver 
marknadsvärdeminskningen, vilket accepterades av båda fastighetsägarna. Detta tyder 
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på att avträdaren i detta fall inte tvunget ville ha en ersättning som var 25 procent större 
än marknadsvärdeminskningen. 
 
I de båda två förrättningarna upphävs samma typ av servitut men fastighetsägarna 
kräver olika ersättning. Den ena fastighetsägaren vill öka ersättningsbeloppet till 25 
procent utöver marknadsvärdeminskningen utan någon vidare motivering och den 
andra accepterar den låga ersättningsnivån. Utifrån detta blir det svårt att dra några 
direkta slutsatser och det enda som kan utläsas är att olika fastighetsägare nöjer sig med 
olika ersättningsnivåer.  
 
6.3 Övergripande analys 

För fastighetsregleringarna där vinstfördelning tillämpades gav 95 procent av 
förrättningarna avträdaren en ersättning högre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Av dessa var det endast vid vinstfördelningsmetoden 
fördelning efter fastigheternas värdeförändring som en sådan låg ersättning erhölls, 
vilket gjordes vid 57 procent av dessa fall. Alla dessa förrättningar gällde servitut med 
låga värden som skulle bildas eller upphävas. Det handlade ofta om mycket små 
summor som den avträdande fastigheten gick miste om jämfört om expropriation hade 
ägt rum. 
 
Eftersom vår undersökning gjorts för flera år och för fastighetsregleringsförrättningar 
över hela Lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet tyder det på att det är ovanligt 
att avträdare blir lägre kompenserad vid vinstfördelningsfall än vid 
skadeersättningsfall. I materialet hade vi över 400 förrättningar och många av olika 
anledningar föll bort från undersökningen var det till slut endast fyra stycken 
förrättningar där det inträffade. Detta borde tyda på att låg ersättning vid 
fastighetsregleringar är ett litet problem som drabbar få fastighetsägare.  
 
För de anläggningsförrättningarna där vinstfördelning tillämpades gav 94 procent av 
förrättningarna avträdaren en ersättning högre än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Det var endast vid vinstfördelningsmetoden 
genomsnittsvärdeprincipen en lägre ersättning erhölls, där en sådan låg ersättning 
erhölls vid 85 procent av fallen. Dessa förrättningar gällde servitut för anläggande av 
väg och i båda dessa fall jämkades genomsnittsvärdeprincipen upp till 
marknadsvärdeminskningen. Då förrättningar gällde anläggande av väg, som kan vara 
ett omfattande intrång på en fastighet, var det fråga om relativt stora summor i båda 
förrättningarna. Om vägen istället hade byggts av det allmänna som en förlängning av 
det kommunala vägnätet hade fastighetsägaren fått en 25 procent högre ersättning.   
 
Undersökningen av förrättningarna visade att det förekommer att ersättningen blir lägre 
vid vinstfördelning än vid skadeersättning. Det är vanligt förekommande vid 
vinstfördelningsmetoden fördelningar efter fastigheternas värdeförändring, men det 
förekommer även vid genomsnittsvärdeprincipen. Utifrån ett förhållandevis stort 
undersökningsmaterial med både vinstfördelningar och skadeersättningar visade det sig 
att få förrättningar gav en sådan låg ersättning. Ungefär 5 procent av förrättningarna 
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som genomfördes med vinstfördelning gav en ersättning som var lägre än 125 procent 
av avträdande fastighets marknadsvärdeminskning. Vid de förrättningar där 
ersättningen blivit så låg har det inte i något av fallen diskuterats om avträdarens 
individuella värden har blivit ersatta. Ersättningen har istället blivit exakt vad 
lantmätaren beräknat genom vinstfördelningsprincipen.   
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7 Diskussion 
I arbetet har det påvisats att det förekommer förrättningar där ersättningen blir lägre än 
125 procent av marknadsvärdeminskningen. I detta kapitel förs en diskussion kring 
skäligheten i det. 
 
7.1 Allmän diskussion om markåtkomst och ersättning 

Sverige har ett förhållandevis starkt egendomsskydd där regeringsformen garanterar 
fastighetsägare full ersättning för förluster som uppstår när fastighetsägare tvingas 
avstå mark. Vad som menas med full ersättning är inte tydligt definierat i lagen, men 
det är vedertaget att åtminstone det minskade marknadsvärdet ska ersättas. 
Egendomsskyddet finns reglerat i grundlagen och det tyder på att det tillmäts stor vikt 
vid att skyddet beaktas.   
 
Ett viktigt skäl till att det tjugofemprocentiga påslaget infördes var att regeringen ville 
stärka egendomsskyddet. Denna förstärkning av egendomsskyddet gällde bara för 
skadeersättningsfallen, vilka huvudsakligen utgörs av fall där mark tas i anspråk för att 
tillgodose ett allmänt intresse. Något liknande påslag har inte genomförts för 
vinstfördelningsfallen där de gamla reglerna fortfarande gäller.  
 
Vid vinstfördelningsfallen anser vi att det är mer godtyckligt än vid 
skadeersättningsfallen vilken ersättning som utgår till avträdaren eftersom det finns ett 
flertal vinstfördelningsprinciper och ersättningen kan variera stort beroende på vilken 
princip som används. Det finns praxis som styr vilken princip som bör användas i de 
olika fallen men enligt lagen krävs endast att en skälig hänsyn ska tas till det värde 
marken har för tillträdaren. Detta innebär att avträdaren vid vinstfördelning blir ersatt 
med marknadsvärdeminskningen samt ska erhålla en skälig andel av den vinst som 
förrättningen ger upphov till. Hur stor en skälig andel av vinsten är varierar från fall till 
fall men ledning ges av att ersättningen ska efterlikna vad som skulle erhållits vid en 
normal frivillig överlåtelse. Ersättningen kan variera så mycket som från att avträdaren 
får erhålla hela vinsten till att det i vissa fall anses vara skäligt att ingen andel av vinsten 
tillfaller avträdaren. Bland de förrättningar som undersökts i examensarbetet har 
avträdaren i flera fall fått en ersättning endast motsvarande sin 
marknadsvärdeminskning och alltså inte fått någon del av vinsten. Detta trots att den 
tillträdande fastighetsägaren ibland gör en stor vinst. 
 
Om resultatet av Tenkanen och Kalbro/Linds experiment på frivilliga förhandlingar 
stämmer, skulle en frivillig förhandling ge en ersättning högre än marknadsvärdet. 
Förrättningar i tvångssituationer kan inte helt likställas med frivilliga förhandlingar, 
men vi anser att experimentet ändå ger en indikation på att avträdaren inte borde vara 
helt nöjd med endast marknadsvärdet som ersättning.  
 
Att avträdaren inte vill släppa marken kan bero på att denne vill utnyttja sin 
monopolställning för att få en ännu högre ersättning. Det kan självklart finnas annan 
mark som är nästan lika lämplig för tillträdaren, men i många fall är det bara en 
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fastighetsägares mark som är passande att tvångsinlösa och då får ägaren av denna mark 
en mycket stark monopolställning. Denna monopolställning kan medföra att 
fastighetsägaren kräver en högre ersättning än vad det faktiska värdet av fastigheten är. 
Att förhindra utnyttjandet av fastighetsägarens monopolställning är ett av motiven till 
att Sverige har lagstiftning som gör att det går att ta mark tvångsvis till en skälig 
ersättning.  
 
Ett motiv till införandet av schablonpåslaget på 25 procent var att ersättningen även 
skulle täcka individuella värden och med större säkerhet den faktiska 
marknadsvärdeminskningen. Detta är värden som ligger utanför den uppskattade 
marknadsvärdeminskningen. I de förrättningar där endast marknadsvärdeminskningen 
ersätts anser vi att tillträdaren kan sägas kunna göra en vinst på bekostnad av avträdande 
fastighetsägare. Detta eftersom tillträdaren kan tillåtas att göra en stor ekonomisk vinst 
mot avträdarens vilja, utan att denne får ta del av den uppkomna vinsten. I dessa fall 
kan ersättningen uppgå till ett lägre belopp än vad avträdaren själv värderar sin 
egendom till. Med tanke på införandet av schablonpåslaget där avträdaren är garanterad 
en högre ersättning än marknadsvärdeminskningen är frågan om avträdaren verkligen 
får full ersättning för sina skador vid vinstfördelningar där ersättningen blir lägre än 
125 procent av marknadsvärdeminskningen.  
 
7.2 Vad är fastigheten värd och för vem? 

Marknadsvärde och individuellt värde är två begrepp som behandlar hur egendom 
värderas utifrån vem det är som värderar. Om en förrättning görs med tvång bör de 
båda inblandade fastighetsägarna värdera marken högre än dess marknadsvärde. 
Kalbro och Sjödin har diskuterat att tillträdaren inte får ta del av den uppkomna vinsten 
när ersättningen jämkas neråt vid genomsnittsvärdeprincipen. De menar dock att om 
hänsyn tas till individuella värden så får tillträdaren del av vinsten eftersom denne 
värderar marken högre än marknaden. Ett liknande resonemang borde kunna göras när 
ersättningen bestäms till avträdarens marknadsvärdeminskning. I dessa fall borde 
avträdaren värdera marken högre än marknadsvärdet och på så sätt inte få full 
kompensation för sin förlust om ersättning uppgår till marknadsvärdeminskningen.  
 
I och med att ingen hänsyn tas till individuella värden vid bedömning av 
marknadsvärdet är det möjligt att en fastighetsägare blir ersatt med ett lägre värde än 
vad denne köpt fastigheten för. Detta kan bero på att fastighetsägarens preferenser och 
individuella värden av fastigheten gjorde att han eller hon värderade fastigheten till ett 
högre värde än marknadsvärdet. Om fastigheten sedan skulle bli tvångsvis övertagen 
och endast ersatt med marknadsvärdet har denna fastighetsägare alltså gjort en förlust. 
 
I de förrättningar som överklagats och där avträdaren fått ersättning för 
marknadsvärdeminskningen plus en del av vinsten tyder det enligt oss på att 
avträdarens individuella värde av marken är betydligt högre än marknadsvärdet. Då 
både tillträdaren och avträdaren värderar marken högre än marknadsvärdet, tycker vi 
att marknadsvärdet inte borde vara en skälig ersättning.  
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7.3 Mark som tas för ett enskilt ändamål 

Förutom avträdarens individuella värde av fastigheten kan denne ha andra värden som 
gör den faktiska förlusten av intrånget ännu större. I Leif Norells artikel diskuteras vad 
som ingår i en säljares reservationspris. Att avträdaren måste lägga ner en stor del av 
sin tid på att ha kontakt med markförvärvaren och medverka vid lantmäteriförrättningar 
får han eller hon ingen ersättning för. Dessutom diskuterar Leif Norell att avträdaren 
kan vara mer benägen att släppa marken för ett lågt pris om marken ska användas till 
ett ändamål som är samhällsnyttigt. Enligt Leif Norell borde vissa fastighetsägare vilja 
ha mindre betalt om ändamålet med marken är att exempelvis ett nytt sjukhus ska 
byggas jämfört med om marken tas för ett kommersiellt ändamål. Att marken tas i 
anspråk för ett kommersiellt ändamål skulle kunna likställas med att marken tas för ett 
enskilt privat ändamål. Sammantaget tycker vi att en privat marköverföring från en 
enskild påminner om att när ett privat företag tar mark i anspråk för ett kommersiellt 
ändamål eftersom de båda gör det för sin egen vinning och inte för det allmännas bästa. 
Detta bör i sin tur leda till att avträdaren vill ha en del av den uppkomna vinsten. 
 
Ett motiv till att schablonpåslaget infördes vid skadeersättningsfallen var att 
expropriation i stor utsträckning utförs av privata vinstdrivande aktörer. I 
skadeersättningsfallen ansågs det inte som skäligt att en vinstdrivande aktör som 
exproprierar kunde göra en så stor vinst på den enskildes fastighet samtidigt som 
fastighetsägaren bara blev ersatt med marknadsvärdeminskningen. I 
vinstfördelningsfallen är det dock fortfarande möjligt att en enskild gör en stor vinst på 
en annan enskilds fastighet utan att ägaren till den avträdande fastigheten får ta del av 
vinsten.  
 
7.4 Värderingsosäkerhet 

Eftersom marknadsvärdeminskningen bara är en bedömning av hur mycket fastigheten 
har minskat i värde finns det en stor risk att avträdaren har fått en ersättning som är 
lägre än dennes faktiska värdeminskning. En ersättning som uppgår till den bedömda 
marknadsvärdeminskningen medför en femtioprocentig risk att ersättningen blir lägre 
än den faktiska värdeminskningen, se avsnitt 3.1. Enligt regeringsformen ska den som 
tvingas bli av med mark garanteras full ersättning för sin förlust, men med 
värderingsosäkerheten är risken vid dessa fall stor att full ersättning inte ges.  
 
Att minska risken att ersättningen understiger den faktiska värdeminskningen var ett 
av skälen till att det tjugofemprocentiga schablonpåslaget infördes vid 
skadeersättningsfallen. Eftersom ersättningen vid vinstfördelning ibland understiger 
125 procent av marknadsvärdeminskningen finns denna höga risk fortfarande kvar i 
dessa fall.  
 
7.5 Ersättning vid tillämpning av olika vinstfördelningsprinciper 

Syftet med vinstfördelning är att fastighetsägarna ska dela på den vinst som uppstår 
genom fastighetsbildningsåtgärden. Vid de direkta fördelningsmetoderna likadelning, 
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ersättning med råge och fördelning efter fastigheternas värdeförändring får avträdande 
fastighetsägare alltid en del av vinsten, om en vinst uppstår. I dessa fall riskerar inte 
avträdaren på samma sätt som vid den indirekta metoden genomsnittsvärdeprincipen 
att bli helt utan en vinstandel. Vid de direkta vinstfördelningsmetoderna är det dock 
fortfarande möjligt att få en ersättning understigande 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Vid tillämpning av genomsnittsvärdeprincipen kan 
ersättningen bestämmas till ett lågt värde trots att det uppstår en stor vinst genom 
förrättningen.  
 
Vid vinstfördelningsmetoden fördelning efter fastigheternas värdeförändring får 
avträdaren en del av den uppkomna vinsten som är proportionerlig mot den 
värdeförändring som de inblandade fastigheterna bidrar till. I de fyra aktuella 
förrättningarna där denna vinstfördelningsprincip tillämpades var vinsten liten i 
förhållande till värdeminskningen på avträdande fastighet. I dessa fall är det inte på 
grund av vinstfördelningsmetoden som ersättningen till avträdaren blir mindre än 125 
procent av marknadsvärdeminskningen, utan främst på grund av att den uppkomna 
vinsten blir så låg.  
 
Eftersom del av vinsten erhålls vid fördelning efter fastigheternas värdeförändring tror 
vi att avträdaren lättare borde kunna acceptera ersättningen jämfört med då avträdaren 
endast blir ersatt med marknadsvärdeminskningen, vilket inträffade vid två 
förrättningar där genomsnittsvärdeprincipen tillämpats. Så var dock inte fallet i de 
undersökta förrättningarna. I tre av de fyra värdeförändringsförrättningarna där 
ersättningen var lägre än 125 procent av marknadsvärdeminskningen överklagades 
ersättningsbeslutet, men ingen av de två förrättningar där genomsnittsvärdeprincipen 
tillämpades överklagades. Detta tyder enligt oss på att avträdarna inte var nöjda med 
den ekonomiska kompensation de erhöll. I den förrättning som presenteras under 
avsnitt 5.2.3 hade fastighetsägaren tidigare blivit erbjuden en högre ersättning men inte 
godtagit denna. Nu uppgick ersättningen endast till 117,6 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Det är troligt att avträdaren vill ha minst lika mycket som 
han hade blivit erbjuden tidigare, men om avträdaren visste om att lägsta möjliga 
ersättning var 125 procent av marknadsvärdeminskningen hade det kanske varit lättare 
att acceptera ersättningen och i så fall hade överklagan kanske inte gjorts. 
 
Det kan vara så att de avträdande fastighetsägarna i de tre förrättningarna ansåg sig ha 
fått för lite ersättning eftersom de om de exproprierats av det allmänna hade fått en 
högre ersättning. Men det kan även vara så att fastighetsägaren var emot 
marköverföringen från början och skälet till att de överklagade ersättningsbeslutet var 
att de ville ha något enkelt och lättförståeligt att överklaga. 
 
7.6 Två olika ersättningssystem 

Syftet med vinstfördelning är att den fastighet som tvingas avstå mark ska ta del av den 
vinst som marköverföringen ger upphov till. Vid den tid då dagens ersättningsregler 
togs fram skulle inget tjugofemprocentigt schablonpåslag läggas på 
marknadsvärdeminskningen vid skadeersättningsfallen. Detta hade som följd att 
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bestämmelsen i FBL 5:10 a 3 st. om vinstfördelning medförde att ersättningen blev 
högre, eller åtminstone lika hög, vid vinstfördelningsfallen som om ersättningen 
bestämts enligt skadeersättningsprincip. Vinstfördelning var alltså synonymt med 
högre ersättning, även om det inte sades uttryckligen i förarbetena. 
 
En fråga för om nuvarande lagstiftning är problematisk är om motivet till 
vinstfördelning är att ersättningen ska vara högre än vid skadeersättningsfallen. Om det 
är fallet är nuvarande lagstiftning problematisk eftersom avträdande fastighet inte får 
en ordentlig ersättning. Även om syftet inte är att ersättningen ska vara högre än vid 
skadeersättningsfallen kan nuvarande lagstiftning vara problematisk. Ett avgörande 
skäl till att det tjugofemprocentiga påslaget infördes var nämligen att hänsyn numera 
ska tas även till fastighetsägarens individuella värde. Detta motiv borde gälla för all 
tvångsvis markåtkomst, såväl i skadeersättningsfallen som i vinstfördelningsfallen.  
 
När schablonpåslaget infördes var regeringen medveten om att ersättningen i vissa fall 
kunde bli lägre vid vinstfördelning än vid skadeersättning. Två skäl angavs i 
förarbetena till att inte införa påslaget även för vinstfördelningsfallen. Dessa skäl var 
dels att det vore en uppenbar nackdel att göra ändringar i ett fungerande system, och 
dels att det finns möjlighet att inom nuvarande lagstiftning ta hänsyn till individuella 
värden genom att fördela vinsten efter vad som är skäligt. 
 
För vinstfördelningsfallen finns en utarbetad praxis att förhålla sig till. Så som 
genomsnittsvärdeprincipen tillämpas i dagsläget finns det ingen möjlighet att jämka 
ersättningen uppåt så att avträdaren får ta del av den vinst som skapas i förrättningen. 
Genomsnittsvärdeprincipen ska enligt praxis användas vid tomtbildningsfallen och 
detta leder i vissa fall till att avträdaren bara får ersättning för sin 
marknadsvärdeminskning. Därmed tas ingen hänsyn till de individuella värden 
fastigheten har för avträdaren. 
 
Vid de direkta vinstfördelningsmetoderna finns också risken att ersättningen utöver 
marknadsvärdeminskningen blir mycket låg, så även i dessa fall finns risken att de 
individuella värdena inte ersätts.  
 
Skälet att det vore en uppenbar nackdel att ändra dagens vinstfördelningsregler anser 
vi inte borde vara särskilt starkt. Det beror på hur stor ändring som görs i regelverket. 
Ett förslag som garanterar avträdaren en minst lika stor ersättning vid vinstfördelning 
som vid skadeersättning presenteras i avsnitt 7.7. Detta förslag borde enligt oss inte få 
allt för stora konsekvenser för hur vinstfördelning tillämpas. 
 
7.7 Hur kan ersättningen höjas vid vinstfördelningsfallen? 

Ett generellt schablonpåslag hade kunnat läggas på den beräknade ersättningen vid 
vinstfördelningsfallen för att ge avträdaren en högre ersättning. Redan idag 
förekommer det att vinstfördelning görs med ett tjugofemprocentigt påslag. Det kan 
ske då gemensamhetsanläggning bildas inom kvartersmark där marken enligt plan ska 
användas för gemensamhetsanläggning. Avträdaren kan i dessa situationer bli mycket 
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rikligt kompenserad, eftersom både vinstfördelning och påslag på hela ersättningen 
görs. Detta kan enligt oss ge en orimligt hög ersättning till avträdaren, vilket vi inte 
anser är förenligt med syftet till schablonpåslaget. Påslaget vid vinstfördelning ska bara 
ge samma säkerhet som vid skadeersättningsfallen för avträdaren och tillförsäkra att 
denne inte blir underkompenserad.  
 
Om ersättningen ska höjas vid vinstfördelning anser vi därför att en bättre lösning hade 
varit att ha kvar dagens vinstfördelningssystem utan ett generellt påslag, men bestämma 
lägsta tillåtna ersättning till 125 procent av avträdarens marknadsvärdeminskning. En 
höjning av ersättningen görs alltså bara i de fall där ersättningen annars hade blivit lägre 
än 125 procent av marknadsvärdeminskningen och görs bara upp till denna gräns.  
 
Om ett sådant påslag införs vid vinstfördelningsfallen skulle det medföra att det är 
möjligt att den beräknade marknadsvärdeökningen på den tillträdande fastigheten inte 
täcker de uppkomna kostnaderna samt ersättningen till avträdande fastighet. Detta är 
något den tillträdande fastighetsägaren kommer vara medveten om redan innan 
förrättningen och kommer därför endast vilja genomföra förrättningen om ägarens 
individuella värde av marken är större än den ersättning som denne behöver utge till 
avträdande fastighetsägare samt de kostnader som uppstår. En konsekvens av detta 
skulle kunna vara att förrättningar som är samhällsekonomiskt nyttiga inte genomförs. 
Detta eftersom tillträdaren inte vill utge en högre ersättning eftersom denna då kommer 
gå med förlust. Det borde dock inte vara speciellt vanligt eftersom endast 6 av 113 
vinstfördelningar gav en lägre ersättning till avträdaren än 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen. Utav dessa 6 förrättningar skulle en så pass stor vinst 
uppstå i förrättningen att tillträdaren ändå gjorde en vinst, även om denne skulle behöva 
betala 125 procent av avträdarens marknadsvärdeminskning. 
 
För de allmänt vedertagna värderingsmetoderna anser vi inte att en betydande 
värderingsproblematik skulle uppstå eftersom marknadsvärdeminskningen ändå 
beräknas vid de direkta vinstfördelningsmetoderna. Vid den indirekta metoden 
genomsnittsvärdeprincipen ska ändå en jämkningskontroll göras så att den bedömda 
ersättningen överstiger marknadsvärdeminskningen och inte överstiger den tillträdande 
fastighetens marknadsvärdeökning. Den enda förändringen som behöver göras är att 
den nedre tillåtna ersättningsgränsen höjs till 125 procent av avträdarens 
marknadsvärdeminskning. I de förrättningar där ersättningen är betydligt högre än 
marknadsvärdeminskningen hade alltså ingen noggrannare uträkning av denna behövt 
göras.  
 
Ett motiv till att ersättningen inte ändrades för vinstfördelningsfallen var att det ansågs 
vara en uppenbar nackdel att göra ändringar i ett fungerande system. Vårt föreslagna 
påslag torde inte medföra några större förändringar i nuvarande 
vinstfördelningssystem. 
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7.8 Övriga reflektioner utifrån förrättningarna 

Vanligt förekommande vid fastighetsregleringsförrättningarna var att marken som togs 
för tomtbildning hade ett mycket lågt värde för avträdaren. Detta tror vi kan bero på att 
det föreligger normer som gör att grannar bara vågar ta betydelsefull mark av varandra 
om det är absolut nödvändigt. Även om marken är värd mer för en fastighetsägare än 
för dennes granne så startar denne inte upp en process för att tvångsvis ta marken 
eftersom den är betydelsefull för grannen. I avsnitt 3.5 som handlar om en skälig 
vinstfördelning har diskuterats att tillträdarens jakt på vinst begränsas av sociala, 
kulturella och etiska normer som utgår ifrån vad som är rättvist och skäligt beteende. 
Att hamna i en långdragen förrättning med sin granne som kan leda till en långvarig 
konflikt tror vi att många fastighetsägare gärna undviker. Därför tas bara betydelsefull 
mark då det är mycket angeläget att komma åt marken. Till exempel då en fastighet är 
i behov av en väg. De båda förrättningarna där genomsnittsvärdeprincipen gav en 
ersättning lägre än 125 procent av marknadsvärdeminskningen var vid 
anläggningsförrättningar där rättigheten för en väg grundades. Det kan vara en 
förklaring till att inte en enda fastighetsregleringsförrättning med 
genomsnittsvärdeprincipen gav en sådan låg ersättning. Eftersom det enligt vår 
undersökning är ovanligt att mark med ett högt värde tas i anspråk av enskilda bör det 
vara ett problem som drabbar mycket få fastighetsägare. Vi undersökte 
lantmäteriförrättningar för flera år tillbaka och det var mycket få drabbade. 
 
De förrättningar där mark tagits i anspråk med anläggningslagen har ofta varit mycket 
lika skadeersättningsförrättningar. Detta eftersom anläggningar ofta är vägar och va-
system som anläggs och dessa intrång görs även ofta av det allmänna. De två 
förrättningar där ersättningen jämkats och ersatts med marknadsvärdeminskningen 
hade alltså lika gärna kunnat byggas av kommunen om de fått för sig att exploatera de 
aktuella områdena. Då hade avträdaren fått en ersättning som var minst 25 procent 
högre. För avträdaren uppstår samma typ av problematik men ersättningen kan bli lägre 
om enskilda ligger bakom intrånget, mot om ett allmänt intresse hade vägts. Detta är 
ytterligare något som talar för att ersättningen borde ses över vid vinstfördelningar och 
speciellt vid genomsnittsvärdeprincipen.  
 
I examensarbetets resultatdel valde vi att presentera ett flertal förrättningar där en 
konventionell värderingsmetod hade tillämpats och ersättningen understigit 125 
procent av avträdarens marknadsvärdeminskning. Dessa presenterades för att visa hur 
dagens vinstfördelningsmetoder kan leda till en ersättning som är lägre än 125 procent 
av avträdarens marknadsvärdeminskning. De vinstfördelningsmetoder som visade sig 
förekomma var fördelning efter fastigheternas värdeförändring och 
genomsnittsvärdeprincipen.  
 
Tidigare i diskussionen har det skrivits om att ersättningen lättare borde kunna 
accepteras vid förrättningarna där del av vinsten erhålls. Detta eftersom de då får en 
skälig andel av vinsten medan vinstfördelningsprincipen genomsnittsvärdeprincipen 
kan leda till att ingen del av en stor uppkommen vinst tillfaller avträdaren. Ett exempel 
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på detta är förrättningen som presenteras i avsnitt 5.3.3 där en stor vinst uppstår för 
tillträdaren, men avträdaren endast blir ersatt med marknadsvärdeminskningen.  
 
En annan regeländring som skulle kunna göras istället för det föreslagna påslaget som 
presenterades i ovanstående avsnitt skulle vara att göra det möjligt att jämka till vinst 
vid genomsnittsvärdeprincipen i de fall där ersättningen blir lägre än 125 procent av 
avträdarens marknadsvärdeminskning. Detta för att även vid denna 
vinstfördelningsmetod garanteras en del av vinsten.   
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8 Slutsatser 
I examensarbetet har undersökts när ersättningen kan bli lägre än 125 procent av 
avträdarens marknadsvärdeminskning. Det har i examensarbetet identifierats 
förrättningar med vinstfördelningar där genomsnittsvärdeprincipen och fördelning efter 
fastigheternas värdeförändring gett en sådan ersättning. Detta har skett vid 
tomtbildningsfall samt vid upprättande och upphävande av servitut. Vid dessa fall 
erhålls en lägre ersättning än vad som skett om marken tagits genom skadeersättning.  
 
Vi tycker att motiven som ligger bakom att det tjugofemprocentiga schablonpåslaget 
infördes för skadeersättning borde vara giltiga även vid vinstfördelningsfallen. Vilka 
motiven är och varför det inte infördes ett schablonpåslag vid vinstfördelningar 
sammanställs i avsnitt 4.3.5. Motiv som värderingsosäkerhet samt att individuella 
värden ska beaktas borde vara minst lika viktiga att ta hänsyn till när marken tas i 
anspråk tvångsvis och ersätts enligt vinstfördelningsprincip som vid 
skadeersättningsprincip. Ytterligare ett starkt skäl till att påslaget infördes var att 
expropriation numera ofta görs av enskilda, vilket även ofta är fallet vid 
vinstfördelning. Vid vinstfördelningen ska en ersättning erhållas som uppgår till vad 
som hade blivit resultatet vid en frivillig förhandling. Ersättningen bör därför 
kompensera för individuella värden, värderingsosäkerhet samt att andra gör vinst på 
fastigheten och ersättningen bör därmed bli högre än marknadsvärdet. Vi tycker därför 
att det är problematiskt att vinstfördelning kan medföra en ersättning som blir lägre än 
om samma typ av markintrång hade ersatts enligt skadeersättningsprincip. 
 
Ett skäl till att inget påslag infördes vid vinstfördelningsfallen var att det är möjligt att 
ta hänsyn till avträdarens individuella värden inom nuvarande lagstiftning. Men i de 
förrättningar vi undersökt ersätts avträdaren strikt efter vinstfördelningsprinciperna och 
det tas ingen extra hänsyn till individuella värden. Enligt genomsnittsvärdeprincipen 
går det inte att jämka till vinst och hänsyn kan därför inte tas till individuella värden. 
 
Till följd av ovanstående ställningstagande anser vi att nuvarande 
vinstfördelningssystem inte är skäligt. De fall som vi tycker mest oskäliga är när 
genomsnittsvärdeprincipen tillämpas och avträdaren får en liten vinst samtidigt som 
vinsten för tillträdaren är stor. I dessa fall bör ingen skälig vinstfördelning ha skett.  
 
Med hänsyn till höjningen av ersättningsnivån vid skadeersättning tycker vi att 
minimiersättningen vid vinstfördelning borde höjas. Det anser vi borde göras genom 
att avträdaren garanteras att bli ersatt med minst 125 procent av 
marknadsvärdeminskningen, men att ersättningsprinciperna i övrigt inte ändras. En 
sådan ändring av reglerna anser vi inte borde orsaka en allt för stor inverkan på 
nuvarande vinstfördelningssystem.  
 
I vår undersökning, som omfattade ett stort antal förrättningar som genomförts i 
Sverige under en flera års tid, har endast har sex förrättningar hittats där ersättningen 
understeg 125 procent av marknadsvärdeminskningen. Detta borde tyda på att det är ett 
litet problem som därmed inte borde vara allt för högt prioriterat att åtgärda.  
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Bilaga 1. Anläggningsförrättningar 
Endast de förrättningar där vinstfördelning tillämpats finns med i bilagan. Grönmarkerade förrättningar är 
de där konventionell vinstfördelningsmetod tillämpas och ersättningen understiger 125 % av avträdande 
fastighets marknadsvärdeminskning, och orangemarkerade förrättningar nämns av annan anledning i 
examensarbetet. 

Aktnummer	 Typ	av	vinstfördelning?	 Användbar?	 Övrigt?	
0117-14/52	 Ersättning	med	råge	 Nej	 MVM	+	25	%	
0120-15/25	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Avlopp	
0160-15/18	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Omprövning,	ledning	
0138-13/36	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Pålägg	på	33	%	av	MVM	
0125-11/4	 Ersättning	med	råge	 Nej	 	
0188-13/98	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Små	marknadsvärdeminskningar	
0188-13/105	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Dubbla	MVM	
1435-1750	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Nästan	ingen	MVM,	ersättning	ca	10	ggr	MVM.	
1489-1252	 Ersättning	med	råge	 Nej	 MVM	+	50	%	(två	vinstdelningar	i	samma	förr.)	
0683-2128	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Dubbla	MVM	
1435-1721	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Dubbla	MVM	
1484-873	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Dubbla	MVM	
1292-2496	 Ersättning	med	råge	 Nej	 	
1482-1979	 Ersättning	med	råge	 Nej	 	
1407-600	 Ersättning	med	råge	 Nej	 	
1419-1478	 Ersättning	med	råge	 Nej	 	
1419-1271	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Råge,	50	%	över	MVM	
1421-1880	 Ersättning	med	råge	 Nej	 	
0117-13/64	 GVP	 Ja	 Finns	i	kap	5,	AB131811	
0163-14/5	 GVP	 Ja	 Finns	i	kap	5,	AB133420	
0123-13/24	 GVP	 Nej	 En	fastighet	får	ca	25	%	mer	än	MVM	
0125-12/45	 GVP	 Nej	 	
1489-1252	 GVP	 Nej	 Borttagande	av	servitut	
1499-1108	 GVP	 Nej	 Av	kommunen	förutbestämt	kvm-pris.	
1267-1297	 GVP	 Nej	 	
1427-850	 GVP	 Nej	 Jämkas	ner	
1401-1247	 GVP	 Nej	 Obetydlig	MVM	
1401-1257	 GVP	 Nej	 Låg	MVM	
1482-1971	 GVP	 Nej	 	
1480K-2014F140	 GVP	 Nej	 	
1440-1355	 GVP	 Nej	 Nära	MVM	
0117-16/104	 GVP	+	25	%	 Ja,	GVP	+	25	%	 Ny	väg	anläggs	på	samfällighet	
0138-12/8	 GVP+25	%	 Ja,	GVP+25	%	 GVP	+	25	%	
0120-12/130	 GVP+25	%	 Ja,	GVP	+	25	%	 Jämkas	ner	till	marknadsvärdeökning	
1401-1140	 GVP+25	%	 Ja,	GVP+25	%	 GVP+	25	%	
1421-2116	 Likadelning	 Nej	 	
0187-13/24	 MVM	 Ja	 Ersättning	=	MVM,	oklart	om	vinstdelning?	Fel?	
1278-2264	 Värdeförändring	 Nej	 31	%	mer	än	MVM	
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Bilaga 2. Fastighetsregleringsförrättningar 

Endast de förrättningar där vinstfördelning tillämpats finns med i bilagan. Grönmarkerade förrättningar är 
de där konventionell vinstfördelningsmetod tillämpas och ersättningen understiger 125 % av avträdande 
fastighets marknadsvärdeminskning, och orangemarkerade förrättningar nämns av annan anledning i 
examensarbetet. 
 

Aktnummer	
Typ	av	
vinstfördelning?	 Användbar?	 Övrigt?	

0117-14/70	 Ersättning	med	råge	 Nej	 Ersättning	med	pålägg,	likadelning	av	vinst	
0123-05/5	 GVP	 Nej	 Låg	MVM,	hög	ersättning	
0186-11/8	 GVP	 Nej	 Jämkas	till	tillträdares	mvö	

0140-14/33	 GVP	 Nej	
Hela	vinsten	går	till	avträdaren,	ingen	direkt	
mvm	

0136-11/84	 GVP	 Nej	 Ingen	uppgift	om	MVM	
0125-13/67	 GVP	 Nej	 Ersättningen	överstiger	uppbart	MVM	

0136-13/71	 GVP	 Nej	
Figur	2	värderas	som	skogsmark	och	ersätts	
därefter	

0117-15/67	 GVP	 Nej	 Ersättningen	överstiger	med	råge	MVM	
0140-15/19	 GVP	 Nej	 Låg	MVM	
0140-15/19	 GVP	 Nej	 Överstiger	MVM	
2514-13/34	 GVP	 Nej	 Kommunal	mark,	låg	MVM	
0319-09/8	 GVP	 Nej	 Låg	MVM	
0330-13/15	 GVP	 Nej	 	

0305-14/22	 GVP	 Nej	
Skadeersättning	för	del	av	förrättningen.	Ingen	
uppgift	om	mvm	

0381-15/4	 GVP	 Nej	 Hög	ersättning	för	gatufastighet	
0480-13/39	 GVP	 Nej	 Låg	MVM,	hög	ersättning	
0486-13/29	 GVP	 Nej	 Marköverföring	mellan	två	bebyggda	fastigheter	

0461-13/17	 GVP	 Ja	
Två	områden	ersätts	bara	med	MVM	eftersom	
ingen	vinst	uppstår	

0481-14/18	 GVP	 Nej	 Indirekt	vinstdelning	2,9xMVM	
0586-13/57	 GVP	 Nej	 Jämkas	till	tillträdares	mvö	
0582-13/32	 GVP	 Nej	 Jämkas	till	tillträdares	mvö	
0617-961	 GVP	 Nej	 	
09-VÄE-935	 GVP	 Nej	 Obefintlig	MVM	

1291-2819	 GVP	 Ja	
Ett	område	ersätts	bara	med	MVM	eftersom	
ingen	vinst	uppstår	

1230-847	 GVP	 Nej	 Låg	MVM,	hög	ersättning	

1290K-2595	 GVP	 Nej	
GVP	och	ersättning	med	råge,	ingen	uppgift	om	
mvm	vid	GVP	

1233-2182	 GVP	 Nej	 Låg	MVM,	hög	ersättning	
1214-1024	 GVP	 Nej	 Antagligen	låg	MVM,	9600kr	i	ersättning	
1267-1297	 GVP	 Nej	 Jämkas	till	tillträdares	mvö	
1263-968	 GVP	 Nej	 delvis	samf	
1273-1213	 GVP	 Nej	 Väldigt	låg	MVM	
1286-2285	 GVP	 Nej	 	
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1265-1876	 GVP	 Nej	 Hög,	jämkas	ner	till	MVÖ	
1270-1557	 GVP	 Nej	 Ersättning	20000,	MVM	5000	
1287-3122	 GVP	 Nej	 Jämkas	till	tillträdares	mvö	
1262-1042	 GVP	 Nej	 Hög	ersättning,	överstiger	MVM	
0883-3576	 GVP	 Nej	 Låg	MVM	
1382-14/77	 GVP	 Nej	 Obetydlig	MVM	
1384-15/134	 GVP	 Nej	 	
1384-14/195	 GVP	 Nej	 Ingen	beräkning	av	MVM	
1384-15/21	 GVP	 Nej	 MVM	eller	MVÖ	nämns	inte	
1384-16/54	 GVP	 Nej	 Understiger	ej	MVM	
1419-1468	 GVP	 Nej	 Jämkning	krävs	ej	
1401-1274	 GVP	 Nej	 Flera	värderingar	i	samma,	MVM	nämns	ej	
1441-1570	 GVP	 Nej	 Konstig	jämkning,	men	överstiger	MVM	
1482-1836	 GVP	 Nej	 Avträdare	klagar	på	ersättningen	
1463-1388	 GVP	 Nej	 Överstiger	väsentligt	MVM	
1435-1822	 GVP	 Nej	 GVP	uppenbarligen	högre	än	MVM	
1484-809	 GVP	 Nej	 Mycket	hög	ersättning	
1407-579	 GVP	 Nej	 Hög	ersättning	
1401-1256	 GVP	 Nej	 Jämkas	till	tillträdares	mvö	
1465-718	 GVP	 Nej	 Jämkning	krävs	ej	

1401-1305	 GVP	 Nej	
Låg	MVM	för	avträdaren,	jämkning	till	20	%	av	
gv-värde	

1435-2174	 GVP	 Nej	 Jämkning	krävs	ej	
1482-2153	 GVP	 Nej	 Nämner	ej	jämkning	
1470-1135	 GVP	 Nej	 Nämner	ej	jämkning	
1401-1377	 GVP	 Nej	 Obetydlig	MVM	
1482-2200	 GVP	 Nej	 Överstiger	uppenbarligen	MVM	
2282-13/27	 GVP	 Nej	 Jämkas	till	tillträdares	mvö	
2361-15/34	 GVP	 Nej	 Ersättning	blir	drygt	25	%	
0163-13/14	 Likadelning	 Nej	 Ingen	MVM	
0136-13/60	 Likadelning	 Nej	 Hög	ersättning	
0305-16/21	 Likadelning	 Nej	 Jämkning	behövs	inte	
1287-2934	 Likadelning	 Nej	 	
1270-1515	 Likadelning	 Nej	 	
1263-991	 Likadelning	 Nej	 	
1384-14/99	 Likadelning	 Nej	 obetydlig	MVM	
1384-14/62	 Likadelning	 Nej	 Obetydlig	MVM	
1486-1240	 Likadelning	 Nej	 Hög	ersättning	
1407-550	 Likadelning	 Nej	 Hög	ersättning	
1881-663	 Likadelning	 Nej	 Låg	MVM,	hög	ersättning	
2085-2085	 Likadelning	 Nej	 Ersättningen	blev	även	med	råge	
2082-1469	 Likadelning	 Nej	 Låg	MVM,	hög	ersättning	
2421-13/23	 Värdeförändring	 Ja	 Finns	i	kap	5,	AC12799A	
0484-13/89	 Värdeförändring	 Nej	 Vinst	för	båda	parter	
1256-894	 Värdeförändring	 Nej	 	
1961-702	 Värdeförändring	 Ja	 Finns	i	kap	5,	U11536A	
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2161-12/43	 Värdeförändring	 Ja	 Finns	i	kap	5,	X11918A	
0461-15/24	 Värdeförändring		 Ja	 Finns	i	kap	5,	D15408A	
0125-14/24	 Värdeförändring,	GVP	 Nej	 Hittar	ingen	mvm	för	GVP,	värdeförändringen	ok.		
2283-13/24	 ÖK	värdeförändring	 Ja	 Mvm	38	120,	ersättning	40	000	
0188-12/294	 ÖK	värdeförändring	 Ja	 Mvm	24	000,	ersättning	30	000	
2581-15/35	 MVM	 Nej	 Annorlunda	värdering	

 


