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Summary 
During the last couple of years, the conflict of aims between statutory protec-

tion of property on the one hand, and of the environment on the other, has 

become more and more tense within Swedish law and public debate.  

 

The regulatory protection of property has been strengthened since at least the 

late 20th century and holds a solid, prominent position in the Swedish consti-

tution. The Swedish environmental legislation likewise holds a strong formal 

position, including many different possibilities for formal protection of valu-

able forests as well as policy instruments for conservation of biological diver-

sity. In spite of this, there are strong indications that Sweden will not be able 

to achieve its national or international environmental obligations.  

 

This raises a number of questions pertaining to the state of Swedish environ-

mental legislation when it comes to preservation of biological diversity and 

valuable natural environments. How are the possibilities for protection and 

conservation of valuable forests affected by the protection of property? How 

are the interests balanced against each other legislatively, and what basis does 

that balance have in legal history and philosophy? Lastly, what advantages 

and disadvantages does the current legislation imply with regards to the pur-

poses of environmental and property protection respectively?  

 

This thesis attempts to answer these questions, along with a number of related 

inquiries, through use of the legal-dogmatic method. In order to paint a clearer 

picture of how things stand and why, the legal-dogmatic method is combined 

with legal historical as well as legal philosophical perspectives. 

 

The thesis’ main conclusion is that while the formal positions of the two types 

of protection are strong, in practice, the protection of property places signifi-

cant limitations on the possibilities to enforce environmental protection laws. 

This is concluded through an investigation and analysis of the development 
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and strengthening of the Swedish protection of property, with special consid-

eration taken to changes made in the Swedish constitution and the Expropri-

ation Act in 2010. These changes have resulted in a situation where environ-

mental protection has become increasingly expensive, as the compensation 

that the authorities are required by law to pay landowners has been raised. 

This in turn generates a risk for inconsistency between the ends and means of 

the preservation of biological diversity and valuable natural environments.  
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Sammanfattning 
Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendoms-

skyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland 

annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten po-

sition. Även den svenska miljölagstiftningen, med dess möjligheter till skydd 

av värdefulla skogsmiljöer, är formellt sett kraftfull i sina styrmedel. Samti-

digt tyder mycket på att Sverige inte förmår uppnå vare sig nationella eller 

internationella åtaganden för miljön.  

 

Detta ger upphov till ett antal frågor om tillståndet för den svenska miljölag-

stiftningen när det kommer till bevarande av biologisk mångfald och värde-

fulla naturmiljöer. Hur påverkas möjligheterna till skydd av värdefulla skogs-

miljöer av egendomsskyddet? Hur balanseras intressena mot varandra, och 

vad har denna balansering för rättsfilosofisk och rättshistorisk bakgrund? 

Vilka för- och nackdelar finns med rättsläget sett till syftena med miljö- re-

spektive egendomsskyddet? 

 

Dessa med flera frågor undersöker uppsatsen i en huvudsakligen rättsdogma-

tisk uppsats, som dock även involverar rättshistoriska och rättsfilosofiska per-

spektiv för att skapa bättre förståelse för det gällande rättsläget.  

 

Undersökningen kommer i huvudsak fram till att medan de formella position-

erna för båda skyddstyper är starka, så sätter i praktiken egendomsskyddet 

vissa avgörande begränsningar för det praktiska genomförandet av vissa typer 

av miljöskydd. Detta sätts i samband med den förstärkning av egendomsskyd-

det som skett sedan framförallt det sena 1900-talet. De lagändringar som lig-

ger till grund för denna förstärkning har på senare tid medfört att insatser för 

miljöskyddet blivit dyra, genom att ersättningarna till enskilda vars markan-

vändning inskränks genom skyddsbeslut har höjts. Detta riskerar leda till en 

inkongruens mellan mål och medel i arbetet för att bevara biologisk mångfald 

och värdefulla naturmiljöer.  
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1 Inledning  
Under den senaste tiden har frågan om skogsbrukets framtid blivit allt hetare 

i den offentliga debatten. Genom att det satts i samband med diskussionerna 

om försämringen av den biologiska mångfalden och klimatet har den blivit 

något av en symbol för naturbrukets roll i sammanhanget. Frågor om hur sko-

gen kan brukas på ett klimatsmart sätt eller om den ens bör brukas enligt trad-

itionella metoder, istället för att exempelvis agera kolsänka för koldioxid i 

atmosfären, har rests allt oftare. Frågorna är omfattande, inte minst för skogs-

nationen Sverige, vars landyta till 69 procent utgörs av skog1 och där 320 000 

invånare äger någon form av skog.2  

 

Åsikterna om skogsbrukets framtid går brett isär bland såväl allmänheten som 

inom det vetenskapliga samfundet.3 Medan skogsindustrin genom en stor in-

formationskampanj4 framfört bilden av det moderna skogsbruket som en del 

av lösningen på bland annat klimatkrisen5 så menar kritiker att dagens skogs-

bruk hotar såväl den biologiska mångfalden som arbetet för att uppnå de nat-

ionella och internationella klimatmålen.6 Även det nu gällande rättsläget, där 

skogsägare under vissa förutsättningar får ersättning över marknadsvärdet vid 

exempelvis avverkningsförbud på grund av skydd, har kritiserats kraftigt.7 

 

 
1  SCB: Skogsmarken dominerar Sverige, (2019-02-20), https://www.scb.se/hitta-sta-
tistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/markanvandningen-i-sverige/pong/sta-
tistiknyhet/markanvandningen-i-sverige2/ (Läst 2021-05-20).  
2 Skogskunskap: Vem äger skogen? https://www.skogskunskap.se/aga-skog/skogsbrukets-
grunder/skogsbrukets-grunder/vem-ager-skogen/ (Läst 2021-05-20). 
3 Lisa Röstlund, Klimatet — frågan som splittrar den svenska skogsforskningen, Dagens ny-
heter, https://www.dn.se/sverige/klimatet-fragan-som-splittrar-den-svenska-skogsforsk-
ningen/ (Läst 2021-05-21).  
4 Lisa Röstlund, Skogsbolagens berättelse om skogen: lobby för 150 miljoner, Dagens ny-
heter, https://www.dn.se/sverige/skogsbolagens-berattelse-om-skogen-lobby-for-150-miljo-
ner/ (Läst 2021-05-21).  
5 Svenska skogen, https://www.svenskaskogen.nu/#den-klimatsmarta-skogen (Läst 2021-05-
21).  
6 Greenpeace Sverige, Den svenska skogen, https://www.greenpeace.org/sweden/publikat-
ioner/45960/den-svenska-skogen/ (Läst 2021-05-21).  
7  Sebastian Kirppu: Frihet under ansvar i svenska skogar har totalhavererat, 
https://www.natursidan.se/nyheter/sebastian-kirppu-frihet-under-ansvar-i-svenska-skogar-
har-totalhavererat/ (Läst 2021-05-21). 
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Oavsett åsikt så kan det konstateras att situationen för såväl den biologiska 

mångfalden8 som klimatförändringarna9 ser dyster ut. Nyligen publicerade 

studier indikerar att andelen ekosystem som förblivit intakta kan vara så låg 

som 3% av den totala landytan i världen,10 och även i Sverige är läget grave-

rande. Inget av de tjugo miljömål som Sverige åtog sig att uppfylla till år 2020 

genom de så kallade Aichimålen11 är uppnådda. Tvärtom går utvecklingen 

bakåt när det gäller exempelvis utrotningen av arter: under tiden sedan åta-

gandet har antalet rödlistade och hotade arter ökat i Sverige.12  

 

Särskilt inom skogsbruket tyder forskningen på en negativ utveckling avse-

ende biologisk mångfald, där 60% av skogen kalavverkats och omvandlats 

till produktionsskog sedan år 1950. Fortsätter den utvecklingen exponentiellt 

innebär det en skogsyta som till 95% består av produktionsskog och 5% består 

av skyddad skog vid år 2035.13  

 

Riksdagen har genom införandet av miljöbalken och de sexton så kallade mil-

jökvalitetsmålen14 uttryckligen beslutat att utvecklingen ska gå i motsatt rikt-

ning. Hittills är det svårt att betrakta arbetet för detta som något annat än ett 

 
8 Förenta nationerna: UN Report: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Ex-
tinction Rates ’Accelerating’, https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/na-
ture-decline-unprecedented-report/ (Läst 2021-04-20).  
9 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report, https://www.ipcc.ch/site/assets/up-
loads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf (Läst 2021-04-20).  
10 The Community Research and Development Information Service of the European Com-
mission: About 97 % of land areas have been destroyed, research claims, https://cordis.eu-
ropa.eu/article/id/429807-trending-science-about-97-of-land-areas-have-been-destroyed-re-
search-claims (Läst 2021-04-20).   
11  Naturvårdsverket: FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), https://www.natur-
vardsverket.se/cbd.  
12  Jörn Spolander, Sverige missar mål om biologisk mångfald, Svenska dagbladet, 
https://www.svd.se/sverige-missar-mal-om-biologisk-mangfald (Läst 2021-05-21).  
13 Arthur Larsson, (red.), Ulf Bjelke, Anders Dahlberg, Jonas Sandström. Tillståndet i sko-
gen: rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv, SLU Artdatabanken, https://www.artdataban-
ken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-sko-
gen/rapport_tillstandet_skogen.pdf  
14 Prop 1997/98:45, del 2, s. 8. 
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misslyckande. Miljökvalitetsmålet Levande skogar konstaterades ouppnått i 

november 201815 och endast ett16 av de sexton målen kommer att nås.17 

 

Parallellt med denna utveckling har den långvariga målkonflikten mellan mil-

jöskydd och egendomsskydd seglat upp, med förnyad aktualitet. Diskuss-

ionen om biologisk mångfald och skydd av skog har alltmer övergått i en 

polariserad debatt.18 Debatten spänner över de som anser att äganderätten till 

skog ska stärkas19 till de som anser att den svenska synen på äganderätt är 

fundamentalistisk och att skogsbruket är en otillbörligt privilegierad ägande- 

och näringsform.20 Även frågan om huruvida intrångsersättning till skogsbru-

ket kan utgöra ett så kallat otillåtet statsstöd i EU-rättslig mening har rests.21 

 

Denna utveckling och debatt ger upphov till en rad frågor om den svenska 

lagstiftningens möjligheter att hantera dessa utmaningar och målkonflikter. 

Inte minst aktualiseras frågor om hur möjligheterna till miljöskydd påverkas 

av egendomsskyddet, och hur balanseringen av dessa två intressen hanteras i 

lagstiftningen. Även frågor om vilket ansvar lagstiftningen lägger på markä-

gare i egenskap av verksamhetsutövare samt vilka för- och nackdelar som 

finns med rättsläget gör sig gällande. 

 

Dessa med flera frågor ämnar uppsatsen behandla med utgångspunkt i en 

rättsdogmatisk undersökning av konfliktytorna mellan miljöskydd och egen-

domsskydd i svensk rätt. Målet med undersökningen är att analysera hur väl 

 
15 Skogsstyrelsen, Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019, https://www.skogssty-
relsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-02-fordjupad-utvardering-
av-levande-skogar-2019.pdf (Läst 2021-05-21).  
16 Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt. 
17 Naturvårdsverket, Sveriges miljömål, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-sam-
hallet/Sveriges-miljomal/ (Läst 2021-05-21).  
18 SOU 2020:73, s. 28 f. 
19 Sten Bergheden, Äganderätten ska stärkas, https://www.landskogsbruk.se/debatt/agande-
ratten-ska-starkas/ (Läst 2021-05-21).  
20 Po Tidholm, Skogsnäringens propaganda är på väg att genomskådas, Dagens nyheter, 
https://www.dn.se/kultur/skogsnaringens-propaganda-ar-pa-vag-att-genomskadas/ (Läst 
2021-05-21).  
21  Hanna Wallin, Intrångsersättning till skogsbrukare – ett otillåtet statsstöd? 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1286038/FULLTEXT01.pdf (Läst 2021-05-
21).  
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rustad den relevanta svenska lagstiftningen är att hantera dessa konflikter. 

Detta görs genom att ett utvecklingsperspektiv anläggs som innefattar även 

rättshistoriska och rättsfilosofiska aspekter, för att bland annat besvara frågor 

om vad rättsutvecklingen säger om hur intressena har viktats mot varandra. 

Analysen lägger sedan grunden för framåtsyftande reflektioner om lagstift-

ningens brister och förtjänster ur såväl miljö- som ägandeperspektivet.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Det huvudsakliga syftet med frågeställningarna är att analysera i vad mån 

egendomsskyddet tillåter ett effektivt skydd av värdefulla naturmiljöer, 

härunder främst skogsmark, genom tillämpning av miljölagstiftningen. Ett 

bredare mål är vidare att utreda hur väl lämpad lagstiftningen är att hantera 

de målkonflikter som allt oftare uppstår mellan miljöskyddsintresset och 

äganderättsintresset. Studiens fokus hamnar härvid företrädesvis på konflikt-

ytorna inom skogsbruket. Av systematiska skäl innefattas dock även andra 

typer av områdesskydd och skyddsobjekt än de som är vanligt förekommande 

inom den skogliga sfären. Detta inte minst eftersom målkonflikterna ofta är i 

grunden desamma, och eftersom intresseavvägningarna är likartade.  

 

Till ledning för studiens arbete och analys har ett antal frågeställningar for-

mulerats. Den huvudsakliga frågeställningen lyder enligt följande:  

 

• Hur påverkar egendomsskyddet möjligheterna att skydda vär-

defulla skogsområden enligt miljöbalken? 

 

Till stöd för undersökningen har även tre sekundära frågeställningar formu-

lerats. Detta för att strukturera upp besvarandet av den övergripande fråge-

ställningen samt bidra med en kontextualiserande och analytisk dimension.  

 

• Hur kan den rättsliga balanseringen mellan miljöskydd och 

egendomsskydd förstås mot bakgrund av rättsutvecklingen på 

området? 
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• I vilken utsträckning ser lagstiftaren och rättstillämparen mil-

jöskyddet inom skogen som en allmän angelägenhet, snarare 

än ett förvaltaransvar för den enskilde markägaren? 

• Vilka för- och nackdelar finns med den nuvarande ordningen 

sett till syftena med miljöskyddet respektive egendomsskyd-

det? 

 

Den första underfrågan är ämnad att spegla den balansmässiga dimensionen 

av den övergripande frågan. Här avhandlas hur lagstiftaren har försökt balan-

sera intressena av miljöskydd och egendomsskydd mot varandra. Vilket av de 

två anses viktigare i en given situation och varför? Vilket anses skyddsvärt i 

förhållande till det andra, och varför? Hur kommer dessa avvägningar till ut-

tryck i lagstiftningen? 

 

Den andra underfrågan förhåller sig på många sätt till den första, men avser i 

större utsträckning frågor om riskhantering och bördefördelning mellan det 

allmänna och den enskilde. Den rör således om konceptualiseringen av mil-

jöskydd och egendomsskydd samt hur dessa förhåller sig till varandra. När 

anses det vara rimligt att kostnaderna för miljöskydd faller på den enskilde 

markägaren? Och omvänt: i vilka situationer lämpar det sig bättre att det all-

männa ersätter den enskilde för kostnader avseende miljöskydd? 

 

Den tredje och avslutande frågan analyserar och kommenterar resultaten av 

undersökningen och analysen. För- och nackdelarna med det nuvarande rätts-

läget diskuteras. I anslutning till detta förs även vissa avslutande, framåtsyf-

tande resonemang av mer normativ karaktär, avseende vilka de huvudsakliga 

problemen med lagstiftningen kan anses vara. Härunder diskuteras även i 

korthet möjliga förbättringar av lagstiftningen.  
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1.2  Metod och material  

Den huvudsakliga delen av uppsatsen syftar till att fastställa, systematisera 

och analysera den gällande rätten på området, och metoden för undersök-

ningen är därför främst att betrakta som rättsdogmatisk.22 Rättsläget analyse-

ras och särskild hänsyn tas till den subjektivt teleologiska sidan av rätten, det 

vill säga ändamålen med egendomsskyddet och miljöskyddet såsom de kom-

mit till uttryck i förarbeten och lagstiftning. Fokus läggs härvid också på de 

diskussioner som förekommit under lagstiftningsarbetet rörande de motstå-

ende intressena, samt hur avvägningarna mellan dessa har gjorts: kort sagt hur 

lagstiftningen har varit tänkt att hantera konfliktytorna. Den vikt som fästs 

vid dessa uttalanden har sin grund i regeringsmaktens förankring i riksdagen. 

Det pågår visserligen en rättsvetenskaplig diskussion om vikten av förarbets-

uttalanden och vilka slutsatser man kan dra av dessa.23 För denna undersök-

ning är det dock en huvuduppgift att analysera just syften och ändamål med 

rättsläget för att på så vis utröna hur de motstående intressena avvägts mot 

varandra, och hur väl syftena speglas i det konkreta resultatet.  

 

En viktig aspekt av genomgången av främst förarbetena är således hur de 

motstående intressena har viktats, det vill säga vilka som ansetts skyddsvärda 

och varför. Härunder även hur skyddsvärdet har ansetts stå sig mot andra in-

tressen. Här läggs fokus på de argument som framförts för eller mot vissa 

lagstiftningsmässiga lösningar på de problem som undersökningen hanterar.  

 

För att tillföra denna del en rättshistorisk och rättsfilosofisk dimension görs 

detta mot en bakgrund av den historiska och filosofiska diskussionen kring 

egendomsskyddets ställning gentemot andra allmänna intressen. Även den 

rättsfilosofiska utvecklingens växelverkan med lagstiftningsarbetet och poli-

 
22 Kleineman (2018), s. 21 f.  
23 Ibid, s. 29.  
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tiken behandlas i korthet i denna del. Detta görs främst med avsikten att kart-

lägga egendomsskyddets utveckling över tid, för att på så vis försöka ge den 

nuvarande diskussionen en något djupare dimension och historisk kontinuitet. 

 

De huvudsakliga perspektiv på rätten som uppsatsen ämnar lyfta är främst ett 

samhällsorienterat och ett kritiskt perspektiv. Även ett normativt, kritiskt in-

slag präglar den löpande analysen, men främst de två avslutande avsnitten 5 

och 6. Frågeställningarna ovan har formulerats delvis med avsikten att lägga 

grunden för en kritisk diskussion om rättsläget. Själva utredningen av rättslä-

get hålls dock separat från den mer utvärderande och kritiskt inriktade ana-

lysen.24 

 

Givet ämnets delvis rättspolitiska dimension, skogens ekonomiska betydelse 

och frågans koppling till den konstitutionella rätten har det varit omdiskuterat 

i doktrin under lång tid. Särskilt diskussionen om förhållandet mellan allmänt 

och enskilt och gränserna för den privata äganderätten har, som vi ska se, en 

till synes evig aktualitet. 

 

Vad gäller materialet som använts för besvarandet av frågeställningarna så 

utgörs det huvudsakligen av de sedvanliga, rättsdogmatiskt accepterade 

rättskällorna.25 Som nämnts intar förarbetena en särställning för undersök-

ningen, men även lagkommentarer, doktrin och praxis har i varierande grad 

använts.  

 

Den doktrin och litteratur som har använts speglar frågeställningarnas dubbla 

fokus på miljöskydd och egendomsskydd. Beträffande miljöskyddet, och sär-

skilt dess förhållande till ersättningsrätten och grundlagen är det få som haft 

lika stor betydelse för kartläggningen och analysen av det svenska rättsläget 

som professor emeritus tillika före detta justitierådet Bertil Bengtsson. 

Bengtssons böcker, artiklar och lagkommentarer har varit värdefulla bidrag 

 
24 Kleineman (2018) s. 37 f.  
25 Ibid, s. 27 ff. 
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till information om särskilt de kontroversiella delarna av lagstiftningen, då 

dessa bytt skepnad och kommit upp för diskussion under årens lopp.  

 

När det kommer till studiens andra huvudsakliga fokus har Karin Åhmans 

avhandling Egendomsskyddet bidragit med viktiga perspektiv. Detsamma 

gäller, beträffande aspekter som rör särskilt rättsutvecklingen och den kon-

stitutionella rätten, Joakim Nergelius bok De europeiska domstolarna och det 

svenska äganderättsskyddet. Slutligen är Maria Forsbergs avhandling Skogen 

som livsmiljö, som behandlar närliggande frågeställningar och problematise-

rar rättsläget utifrån många intressanta perspektiv, tveklöst den mest täckande 

skriften på ämnet för närvarande: den har bidragit till en bättre förståelse för 

miljöskyddets systematik och begränsningar.    

1.3 Avgränsningar  

Vissa avgränsningar har gjorts som förtjänar några kommentarer. Undersök-

ningens huvudfokus ligger på skydd av värdefull skogsmark. Det finns emel-

lertid även många andra typer av naturmiljöer som är minst lika viktiga för 

den biologiska mångfalden.  Rättsläget för dessa förtjänar också granskning. 

Av utrymmesskäl kan det dock inte låta sig göras inom ramen för just denna 

undersökning, som alltså särskilt intresserar sig för det juridiska spännings-

förhållandet mellan miljöskydd och egendomsskydd. För just detta syfte är 

skogen det lämpligaste studieobjektet, på så vis att den utgör en mycket stor 

del av den naturliga landytan i Sverige26 och samtidigt utgör ett betydande 

ekonomiskt värde för  såväl dess ägare som för samhället. Att skogen därige-

nom är viktig för två ofta motstående intressen innebär en intressant och svår-

löst målkonflikt.  

 

Av dessa skäl syftar undersökningen inte heller till att vara en heltäckande 

analys av ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar, även om detta är en 

 
26 Närmare bestämt 69%, se ovan s. 4.  
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central aspekt av uppsatsen. Avsikten är inte heller en uppsats med kvantita-

tiva dimensioner (även om en sådan, exempelvis med avseende på utfallen i 

prövningar i första instans, hade varit intressant). Andra aspekter som hade 

varit relevanta att fokusera på hade till exempel kunnat vara en mer djuplo-

dande analys av artskyddsförordningens förhållande till ersättningsrätten vid 

rådighetsinskränkningar: ett kontroversiellt ämne som det ansetts finnas få 

rättsdogmatiskt entydiga svar på. Avslutningsvis hade en studie kring den 

miljörättsliga verksamhetsutövarens rättssubjektivitet kunnat vara ett intres-

sant ämne.   

 

Den undersökning, analys och utvärdering av miljöskyddet som uppsatsen 

syftar till är inte heller tänkt att vara en fullständig kartläggning av miljöskyd-

det inom skogsbruket.27 Miljöskyddet som helhet är ett mycket omfattande 

och komplext regelsystem som inkluderar många olika skyddsnivåer, även 

inom skogen. Uppsatsen särskilda intresse är hur miljöskyddet förhåller sig 

till och begränsas av egendomsskyddet, sett ur ett utvecklingsperspektiv.   

1.4 Disposition 

Först ges en inledning och bakgrund till egendomsskyddet i svensk rätt. De 

centrala lagbestämmelserna avhandlas i korthet innan filosofiska och teore-

tiska perspektiv på äganderätt under historien behandlas. Denna del av under-

sökningen spänner över idéhistorien från förmodern till modern tid. Det av-

slutas med ett kort avsnitt om de rättsfilosofiska inriktningar som anses ha 

varit dominerande i Sverige under framförallt 1900-talet. Även kopplingarna 

mellan dessa inriktningar och den förda politiken kommenteras. Efter detta 

undersöks utvecklingen av det svenska egendomsskyddet, med tyngdpunkt 

på tiden från 1990-talet och framåt. I huvudsak tre betydelsefulla reformer 

behandlas, inklusive diskussionerna kring dessa och effekterna av dem. Detta 

 
27 För detta syfte kan istället hänvisas till den ovannämnda och heltäckande doktorsavhand-
lingen Skogen som livsmiljö, framlagd av Maria Forsberg år 2012.  
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för att försöka utröna hur lagstiftaren och andra centrala aktörer sett på egen-

domsskyddet i förhållande till bland annat miljöskyddet, och med särskild 

blick på hur lagstiftningen har motiverats.  

 

Därefter följer en genomgång av det miljörättsliga perspektivet. För att bidra 

med diskussionsunderlag för de avslutande delarna och förståelse för det mil-

jörättsliga regelsystemet inkluderar detta miljöbalkens motiv och syften samt 

miljörättsliga principer. Därefter behandlas de skyddsbestämmelser som 

finns översiktligt för att beskriva de formella möjligheterna till skydd av vär-

defulla miljöer. Även hänsynsreglerna och artskyddsförordningen, som båda 

har en omtvistad inverkan på egendomsskyddets omfattning, behandlas. Av-

slutningsvis följer en undersökning av de bestämmelser i skogsvårdslagen 

som är relevanta för undersökningen. Därefter behandlas ersättningsbestäm-

melserna i miljöbalkens 31 kap. Vidare görs några nedslag i praxis på områ-

det. Detta för att illustrera hur reglerna har tillämpats och vilka intresseavväg-

ningar som har aktualiserats samt hur dessa har genomförts.  

 

Efter dessa avsnitt följer en sammanfattande analys, där de fynd som under-

sökningen har gjort diskuteras, problematiseras och fördjupas genom besva-

rande av frågeställningarna i avsnitt 1.1. Avslutningsvis följer en diskussion 

och några avslutande reflektioner, med särskild blick på hur de beskrivna pro-

blemen kan hanteras i framtiden. 
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2 Egendomsskyddet i svensk 
rätt 

2.1 Inledning: vad är äganderätt? 

Frågan om vad äganderätt är och hur den kan definieras rättsfilosofiskt och 

rättsteoretiskt är både intressant och omfattande. Den ska dock inte behandlas 

ingående inom ramen för denna skrift. Det kan dock konstateras att koncepten 

äganderätt och egendom har en självklar plats i vår rättsförståelse och vårt 

rättsmedvetande.28 Som juridiska begrepp används egendom eller äganderätt 

inom denna uppsats som ett slags mellanled mellan rättsgrunder och rättsfölj-

der,29 och det är främst de senare som står i förgrunden. 

 

Följande avsnitt syftar till att belysa den rättshistoriska och rättsfilosofiska 

bakgrunden till äganderätt och egendomsskydd. Detta för att ge de senare de-

larna av uppsatsen en djupare kontext, och att bidra till besvarandet av frågan 

hur rättsutvecklingen för egendomsskyddet har sett ut i framförallt Sverige. 

För detta syfte inleds avsnittet med att kort behandla den centrala lagstift-

ningen innan den rättshistoriska och rättsfilosofiska delen inleds. 

2.1.1 Egendomsskyddet i grundlagen och EKMR 

Utgångspunkten för egendomsskyddet är reglerat i grundlagen. Av 2 kap 15 

§ första stycket regeringsformen (RF) följer bland annat att vars och ens egen-

dom är tryggad och att ingen kan tvingas avstå egendom till det allmänna 

genom expropriation,30 eller tåla att det allmänna inskränker användning av 

 
28 Lindahl (2019), s. 297 ff.  
29 Ibid, s. 301 f.  
30 Med expropriation avses, jämlikt 1 kap 1 § expropriationslagen (1972:719), att fastighet 
som tillhör annan än staten tas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt; även 
särskild rätt till fastighet får upphävas eller begränsas. Detta kan under vissa förutsättningar 
genomföras av såväl statliga som privata aktörer.  
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mark31 utom när det krävs för att tillgodose allmänna intressen. Även om be-

stämmelsen i regeringsformen därmed inte innehåller en detaljerad reglering 

av ersättningsrätten i dessa situationer, infogas andra stycket härmed i sin hel-

het, på grund av dess stora betydelse för rättstillämpningen:  

 
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas av-

stå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning 

ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker använd-

ningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning 

inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer 

som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersätt-

ningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.32 

 

Av bestämmelsens tredje stycke följer även att vid inskränkningar i använd-

ning av mark eller byggnad som sker av bland annat miljöskäl gäller vad som 

följer av lag i fråga om eventuell ersättningsrätt.  

 

Även genom EKMR (Europeiska konventionen för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna), som gäller som svensk lag,33 åtnjuter 

äganderätten ett visst (och principiellt viktigt) skydd. I tilläggsprotokollets 

första artikel stadgas i första stycket bland annat att rätten till egendom ska 

lämnas okränkt och att ingen ska berövas sin egendom annat än i det allmän-

nas intresse, samt under de förutsättningar som anges i lag och som följer av 

folkrättens allmänna grundsatser. Av andra stycket följer vidare att bestäm-

melsen inte inskränker en stats rätt att genomföra den lagstiftning som krävs 

för att reglera att nyttjandet av egendomen överensstämmer med det allmän-

nas intresse. Denna senare begränsning av skyddets omfattning brukar be-

nämnas statens bedömningsmarginal, efter engelskans margin of appreciat-

ion.34 

 
31 En inskränkning av användning av mark på grund av exempelvis hälsoskydds-, säkerhets- 
eller miljöskyddsskäl kallas vanligen rådighetsinskränkning.  
32 2 kap 15 § andra stycket RF.  
33 Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna, se särskilt 1 § andra stycket andra punk-
ten.  
34 Se till exempel Nergelius (2012) s. 62 f.  



 16 

 

Även inom EU-rätten är skyddet för äganderätten och egendom stadgat. I EU-

stadgans35 art. 17 fastlås att var och en har rätt till besittning av lagligt förvär-

vad egendom, samt nyttjande, förfogande och borttestamenterande av den. 

Ingen får berövas denna utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under 

de förutsättningar som föreskrivs i lag och då rättmätig ersättning utgår för 

förlusten. Slutligen får nyttjandet av egendomen regleras i lag om det är nöd-

vändigt för allmänna samhällsintressen. Stadgan har i vissa avseenden direkt 

effekt inom unionen och är därför av betydelse även för svensk rättstillämp-

ning och det svenska rättsläget.36 

2.2 Filosofi och teori kring äganderätt 
under historien 

Eftersom ett huvudsyfte med undersökningen är att beskriva och analysera 

egendomsskyddet inom svensk rätt är det av intresse att sätta det i ett histo-

riskt perspektiv. Över tid har synen på äganderätt skiftat — likaså synen på 

vad som bör vara ett enskilt respektive ett allmänt ansvar. Denna skiftande 

syn har historiskt sett kunnat få stora följdverkningar för hur samhällen har 

inordnats och strukturerats. Konflikten mellan egenintresse och allmänin-

tresse tycks bära på en evig aktualitet och har kallats den mest grundläggande 

i rättslivet.37 

 

Av dessa skäl och för att ge undersökningen av miljöskyddets kollision med 

egendomsskyddet kontext, följer här en översiktlig genomgång av egendoms-

skyddets ursprung och utveckling.  

 
35 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, CELEX 12007P, Europe-
iska unionens officiella tidning C 303/17 - 14.12.2007. 
36 Se Tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i lag-
stiftning och beslutsfattande på nationell nivå,  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-charter-guidance_sv.pdf (Läst 
2021-03-04).  
37 Åhman (2009), s. 133.  
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2.2.1 Förmodern tid  

Diskussionen kring hur egendom bäst bör avgränsas, definieras och skyddas, 

samt hur privat ägande kan rättfärdigas bär på en mångtusenårig idéhistoria. 

Bland de första djuplodande diskussionerna kring ägandet dess roll i det civi-

liserade samhället finner man inom den klassiska grekiska filosofin. Hos 

många av de för- och tidigmoderna tänkarna härleddes äganderätten ur ett 

naturrättsligt synsätt.38 I denna del redogörs översiktligt för hur olika tanke-

traditioner har sett på ägande och egendomsskydd idéhistoriskt. Detta för att 

ge kontext till de diskussioner som förs i modern tid och i förekommande fall 

utröna i vad mån argumenten har motsvarigheter i dagens debatter.  

 

Platon argumenterade i sin dialog Staten för kollektivt ägande såsom nödvän-

digt för att tillgodose gemensamma strävanden och det allmännas bästa, samt 

för att undvika sociala klyftor.39 I den senare dialogen Lagarna återvände han 

till äganderätten med en något mer moderat framtoning, men fortfarande be-

sluten om att privat ägande över en viss nivå var svårt att rättfärdiga.40  

 

Aristoteles menade å sin sida att privat ägande främjar goda egenskaper och 

ansvarskänslan hos människan. Centrala teman i Aristoteles rättfärdigande av 

privat egendom var att han ansåg att ägande stimulerar människor till fria och 

självständiga val, uppmuntrar till dygd och frivillig hjälpsamhet mellan män-

niskor, samt inspirerar dem till samhälleligt ansvarstagande. Ett annat viktigt 

argument för Aristoteles rättfärdigande av egendom var det så kallade förval-

tarargumentet. Förenklat innebar detta att ett system av fritt ägande ansågs 

medföra intresse för och kunskap om den aktuella egendomen, på ett sätt som 

förbättrar skötseln och långsiktigt ansvarstagande.41 Flera har, på grund av 

 
38 Naturrätt ska här i förenklad form förstås som den rättslära som grundar sin förståelse om 
rättens ursprung på föreställningar om att vissa grundläggande rättsprinciper är härledda ur 
naturen. Därmed är de i huvudsak oföränderliga och står över mänsklig lag, se till exempel 
Mårten Schultz (2018), s. 79 ff.  
39 Se Platon, Staten. 
40 Se Platon, Lagarna. 
41 Se Aristoteles, Politiken. 
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den i vissa avseenden påfallande moderna tonen i Aristoteles argumentation, 

kallat honom för den förste företrädaren för en liberal äganderätt.42 

 

Den lärda diskussionen om egendom under denna tid kretsade till skillnad 

från idag mycket kring distinktionen mellan frihet och slaveri. Egendom an-

sågs av bland andra Aristoteles vara en nödvändighet för medborgerlig frihet 

(i betydelsen deltagande i politiskt liv). En dominerande tankegång som kan 

sägas vara betecknande för denna tid, var att bönder och andra vars huvud-

sakliga sysselsättning bestod i att klara brödfödan, inte hade tillräcklig för-

måga till osjälviskt tänkande för deltagande i det politiska livet.43 

 

Den för många jurister bekante Thomas av Aquino (1225-1274) utvecklade 

under den europeiska medeltiden bland annat resonemangen kring äganderätt 

och egendom. Aquino var präglad av tidens uppblomstrande vurm för antika 

och aristoteliska tanketraditioner, men problematiserade begreppet egendom 

och gav diskussionen fler dimensioner. Aquino höll visserligen med Aristo-

teles om att ägandet kunde främja dygd och ansvarskänsla samt vice versa, 

men framhöll också att de rika har vissa moraliska förpliktelser gentemot de 

fattiga. Dessutom menade han att fattiga i sin tur har rättigheter gentemot de 

rika. Aquino, liksom även senare John Locke (1632-1704)44 utgick från anta-

gandet att ingen resursfördelning grundad på mänsklig lag kan anses stå över 

de nödvändigheter som aktualiseras vid nöd och extrem fattigdom. Enklare 

uttryckt: lagstadgad äganderätt bör hållas inom rimlighetens gränser, och bör 

inte blunda för samhällelig nöd.45 

 

Thomas av Aquino hade således en något mer pragmatisk syn på äganderätten 

än vad många av hans naturrättsliga föregångare och efterföljare hade: han 

ansåg att äganderätten inte kunde anses vara en del av primärrätten (här att 

förstås som naturrättens sfär) utan snarare var ett mänskligt, sekundärrättsligt 

 
42 Se till exempel Åhman (2009), s. 49.  
43 Waldron (2020). 
44 I sin betydelsefulla skrift First Treatise on Government från 1689.  
45 Waldron (2020).  



 19 

påfund. Som sådant hade äganderätten dock en viktig funktion och stod inte 

i strid med naturrätten, utan utgjorde snarare ett rationellt tillägg till den. 

Aquino anförde, i viss likhet med Aristoteles, att ett ansvar som blir för delat 

genom exempelvis gemensam egendom inte blir ordentligt tillvarataget, ef-

tersom ansvaret alltid är ”någon annans”. Ett delegerat och personligt ansvar, 

där var och en har sitt särskilda område, blir mer effektivt. Slutligen menade 

också Aquino att konfliktytorna minskar i och med privat och personligt 

ägande. När ägandeförhållanden blir för otydliga uppstår ofta oenigheter, som 

annars lätt kan undvikas.46 

 

Under tiden fram till upplysningen utgick denna typ av filosofiska resone-

mang huvudsakligen från det antika arvet och den kanoniska rätten, det vill 

säga den kristna rättsordningen. Det grundläggande antagandet inom denna 

var att Gud hade skapat världen för alla människor: diskussionen kring privat 

egendom var därför av viss nödvändighet fokuserad på att rättfärdiga den. 

John Locke var en av de framstående filosofer som försökte sig på detta. Han 

medgav visserligen att världen var skapad för alla, men med det betydelse-

fulla förbehållet att alla har en oinskränkt rätt till sina kroppar. Resultatet av 

vars och ens arbete — det vill säga, resultatet av ens kroppsliga ansträngning 

— utgjorde därför rätteligen dennes egendom. Mycket av Lockes resonemang 

kring rättfärdigande av egendom handlade om just arbetets, eller förädlingens 

om man så vill, dygder.47 

 

Här kan dock påminnas om att Lockes definition av begreppet egendom (pro-

perty) är omstridd och har ansetts innebära alla rättigheter som på ett eller 

annat sätt kan avyttras av innehavaren.48 Således är teorin inte att betrakta 

som ett slags rättsfilosofisk definition av äganderätten såsom begreppet an-

vänds idag. Det viktiga med teorin var snarare, vilket blanda andra Nergelius 

och Zetterquist påpekat, att egendom i Lockes mening  (det vill säga property 

 
46 Thomas Aquino, Summa Theologiæ. Volume 38, Injustice: 2a2ae.  
47 Waldron (2020). 
48 Från dessa avyttringsbara rättigheter undantog Locke livet som sådant, samvetet och fri-
heten. 
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i begreppets breda bemärkelse) är oberoende av politik och samhälle. Dess 

existens som rättighet ansågs därmed vara oberoende av kodifiering. Att allt 

som innefattades i Lockes definition av property därmed stod att finna i den 

”naturliga” rätten, och alltså inte i källor såsom exempelvis bibeln, var något 

nytt.49 Detta perspektiv på rättigheter, inklusive äganderätten, har haft stor 

betydelse för det rättighetsparadigm som åtminstone i västvärlden har en stark 

ställning än idag: låt vara att det genom tiderna har omdefinierats, omstöpts 

och omtolkats i åtskilliga omgångar. Genom de senaste årens förändringar på 

rättighetsområdet har som vi ska se nedan denna syn befästs även för svenskt 

vidkommande. 

 

En viktig konsekvens av Lockes resonemang kring begreppet property är att 

äganderätten som rättighet inte utflödar från suveränen, staten eller lagstifta-

ren, utan från naturtillståndet. Statligt tagande av enskild egendom, såsom 

exempelvis genom beskattning, rådighetsinskränkningar med mera kan där-

för bara ske med samtycke av rättighetsinnehavaren, eller genom att denne 

genom fria val delegerar sitt politiska inflytande till en representant i ett par-

lament.50 Även i denna del bär alltså moderna argument och lagstiftning ekon 

av Lockes resonemang. Såväl inom svensk som utländsk rätt finns som bekant 

möjligheter till begränsningar av individuella fri- och rättigheter — härunder 

även av äganderätten. Ett genomgående tema i denna lagstiftning är dock för-

behållet att inskränkningar måste ske med stöd av lag och med någon form av 

demokratisk förankring. Var gränsen för sådana inskränkningar bör gå är då 

som nu den brännande punkten.  

 

De positiva effekter som ägandet enligt den aristoteliska traditionen ansågs 

ha för individen och dennes utveckling, och i förlängningen för egendomen i 

sig, skulle förbli ett av de flitigast använda argumenten för rättfärdigande av 

privat egendom.51 Förlängningen av detta argument innebär att äganderätten 

har ett positivt och skyddsvärt instrumentellt värde för individen, vilket får 

 
49 Nergelius, Zetterquist (2006), s. 41. 
50 Ibid, s. 42.  
51 Waldron (2020). 
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sägas vara en vanligt förekommande uppfattning även idag. Det finns även 

vissa indikationer på att en sådan hållning har vetenskapligt fog för sig. I en 

intervjubaserad nutida studie publicerad i tvärvetenskapliga Land Use Policy 

menar författarna exempelvis att många skogsägare ser sig själva som förval-

tande länkar i en kedja av generationer. Vissa ser det också som att ägandet 

av skogsmark förbättrar känslan av en personlig koppling till skogen som vär-

defull naturmiljö.52  

 

Kopplingen mellan äganderätt och medborgerliga rättigheter, samt tanken på 

egendomen som en förlängning av en individuell strävan, vidareutvecklades 

under 1700-talet av upplysningsfilosoferna.53 Tankarna stod, med några få 

undantag, tämligen obestridda fram till 1800-talet, med dess ökade sociala 

och ekonomiska klyftor, framväxande arbetarrörelse och ideologiska sprid-

ning.  

 

Under denna tid befästes en kritik mot privat egendom, inte minst av Karl 

Marx (1818-1883). Han menade, mycket förenklat, att utövandet av socialt 

ansvarstagande vid privat egendom aldrig är tillräckligt för att rättfärdiga pri-

vat egendom: den mänskliga utvecklingen går mot ett storskaligt kollektivt 

arbete och ägande.54 Med utgångspunkt i sin kritik av äganderätten menade 

Marx också att rättsväsendets skydd av densamma stärkte hans hypotes om 

rätten som ett organ för reproduktion av den kapitalistiska ideologin.55 För 

Marx var således äganderätten bara en del av den helhet som hans kritik rik-

tades mot: det kapitalistiska systemet. Eftersom mark, vare sig i form av jord-

 
52 Bergstén, Stjernström, Pettersson (2018). 
53 Alla upplysningsfilosofer satte dock inte likhetstecken mellan medborgerliga rättigheter 
och äganderätt. Abolitionisten och girondisten Jacques Pierre Brissot (1754-1793) byggde 
vidare på ett resonemang av den mer försiktigt kritiske Jean-Jacques Rousseau när han lik-
ställde egendom med en typ av stöld (se De Luna, (1991). — Detta utvecklades i sin tur 
senare av den kände franske anarkisten Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), som utropade 
”egendom är stöld!” och inspirerade den socialdemokratiske folkhemspolitikern Ernst Wig-
forss (1881-1977) till att använda sig av samma uttryck i sin kritik av marknadsekonomin.  
54 Waldron (2020). 
55 Nergelius (2012), s. 11.  
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bruks- eller skogsmark, är ett slags produktionsmedel för exempelvis livsme-

del eller träprodukter så låg det i linje med Marx ideologi att även denna 

skulle ägas kollektivt.   

 

De olika argument kring privat egendom och rättfärdigande av densamma 

som i korthet genomgåtts ovan har tydliga motsvarigheter än idag. Även vissa 

argumentationsmässiga mönster när det kommer till hur en rimlig bördeför-

delning mellan allmänt och enskilt ska se ut gör sig gällande i nutid. Detta 

särskilt när diskussioner uppstått i lagstiftningsarbetet, vilket behandlas nedan 

i avsnittet om egendomsskyddets utveckling i svensk rätt. Först följer dock 

ett avsnitt om hur de traditionella argumenten kring egendomsskyddet och 

dess förhållande till andra samhälleliga strävanden utvecklades under modern 

tid.  

2.2.2 Modern tid: naturrättsrenässans och nya 
rättsfilosofier  

Egendom som rättslig företeelse har sällan varit rättsfilosofernas exklusiva 

fokus. Som begrepp har det dock ofta följt den övriga utvecklingen av rättig-

heter i allmänhet och individuella fri- och rättigheter i synnerhet. Av dessa 

skäl följer härefter en översiktlig genomgång av den rättsfilosofiska utveckl-

ingen på rättighetsområdet under framförallt 1900-talets andra hälft: detta 

med särskild blick på äganderätten, rättfärdigandet av densamma samt dess 

förhållande till samhället och övrig rätt. Hur har de olika filosofiska inrikt-

ningarna betraktat äganderätten och varför? Vad spelar olika uppfattningar 

om rättigheternas plats inom rätten för roll för egendomsskyddets position? 

Finns det inriktningar som förordar ett starkare eller svagare formellt egen-

domsskydd? 

 

Två klassiska 1900-talsfilosofer som ägnade sig åt rättfärdigande av ägande-

rätten inom ramen för en bredare frågeställning om vad som utgör ett rättvist 

samhälle, var John Rawls (1921-2002) och Robert Nozick (1938-2002). 

Ingen av de två var egentligen rättsfilosofer, och de fokuserade därför inte i 
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huvudsak på juridiska eller rättsvetenskapliga aspekter av egendomsskyddet. 

Båda ägnade dock mycket tid och tankekraft åt frågan om hur ett lämpligt 

förhållande mellan stat och medborgare bör se ut. 

 

Rawls stod för en tämligen klassisk liberal tolkning i frågan och lanserade sin 

tanke om ”okunnighetens slöja” i skriften A Theory of Justice från 1973. Med 

okunnighetens slöja utvecklade Rawls en tankefigur för hur allmängiltiga 

rättviseprinciper kan förstås, och i bredare mening hur konflikten mellan ege-

nintresse och allmänintresse kan hanteras.56 Genom att en part ikläder sig en 

tänkt slöja, som gör att den inte förmår förutse hur en given princip påverkar 

just dess egna intressen, kan den utvärdera olika rättviseprinciper förutsätt-

ningslöst och på ett generellt plan. I Rawls tankemodell visste parterna ingen-

ting om sig själva: inte sin sociala status, klass, inkomst, intelligens, styrka, 

med mera. På så vis tänkte sig Rawls att man kunde komma fram till principer 

som var fundamentalt rättvisa eftersom de inte var ”smittade” av egenintres-

set. Rawls tänkte sig att denna idé fanns implicit uttryckt i Immanuel Kants 

(1724-1804) så kallade kategoriska imperativ,57 det vill säga grundsatsen att 

var och en bör handla endast utefter regler och förhållningssätt som den kan 

tänka sig upphöjd till allmän lag.58 

 

Robert Nozick var istället av en nyliberal skola och influerades till viss del av 

naturrättsliga resonemang och idéer, även om han inte ansåg sig hämta sina 

idéer ur en tänkt gudomlighet.59 Han menade i anslutning till detta att en för-

utsättning för fördelningsmässig och ekonomisk rättvisa är frihet från intrång, 

vare sig det är från staten eller en privat aktör. En fördelning är ur detta synsätt 

endast rättvis om den antingen är frivillig eller uppstår ur en annan rättvis 

fördelning med legitima medel.60 

 

 
56 Åhman (2009), s. 133.  
57 Rawls, (1999), s. 118 ff.  
58 Johnson, Cureton (2021). 
59 Åhman (2000), s. 67 ff.  
60 Nozick (1976), s. 150 ff.  
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Efterkrigstiden förde med sig ett paradigmskifte gällande mänskliga fri- och 

rättigheter. Återigen betonades, kanske i synnerhet som reaktion på de totali-

tära staternas övergrepp, att vissa grundläggande mänskliga rättigheter är 

okränkbara.61 Medan tidigare rättsfilosofiska strömningar under 1800- och 

1900-talen hade börjat släppa på den tidigare fasta kopplingen mellan rätt och 

moral innebar efterkrigstiden en renässans för de naturrättsliga tankar som 

präglat europeisk rättsfilosofi under långa tider. Idéerna spreds av många 

rättshistoriskt bekanta namn, varav exempelvis kan nämnas Gustav Rad-

bruch, en känd antinazistisk jurist som bland annat pekade på just nödvändig-

heten av att positivrätten är moraliskt godtagbar.62 

 

Med denna utveckling mot en allt starkare ställning för mänskliga fri- och 

rättigheter blev även äganderättens position successivt stärkt. I de tradition-

ella, liberala argumentationslinjernas efterföljd konceptualiserades indivi-

dens egendom som ett utflöde av henne själv: en rättighet lika okränkbar som 

de övriga.  

 

Ett bevingat citat med innebörden att ägandet är en förlängning av individen 

uttrycktes exempelvis vid den franska Nationalförsamlingens ratificering av 

EKMR:s första tilläggsprotokoll år 1953.63 Argumentet bär som synes ett tyd-

ligt eko av John Lockes tankegods. Eftersom egendom genom denna definit-

ion fick ett mycket nära samband med individen, kom den också ofrånkomli-

gen att förbindas med dennes rättigheter. 

 

2.2.2.1 Rättspositivism  
 

Parallellt med befästandet av den efterkrigstida upplagan av naturrätten präg-

lades också rättighetsdiskussionen av andra spirande rättsfilosofiska inrikt-

 
61  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
62 Hanqvist (2007).  
63 Åhman (2009), s. 132.  
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ningar. Inte sällan stod dessa i opposition till de äldre generationernas natur-

rättsliga uppfattningar. Här kan särskilt nämnas rättspositivismen, som med 

dess många inriktningar bland annat ifrågasatte den tidigare dominerande 

kopplingen mellan rätt och moral. Den rättspositivistiska utgångspunkten av-

seende individuella rättigheter avvek till viss del från naturrättens och uppstod 

som en kritik mot denna.  

 

Rättspositivismens syn var istället att individuella juridiska rättigheter huvud-

sakligen uppstår inom ramen för statens maktutövning, och alltså inte nöd-

vändigtvis, som enligt naturrätten, existerar som en fristående moralisk rätt 

individen har gentemot staten. Makt likställdes följaktligen med rätt, och rät-

ten kunde principiellt sett ändras genom lagstiftning när som helst.64  Där na-

turrätten särskilt i äldre tid hade handlat om att upptäcka den sanna rätten och 

kodifiera den, ansåg rättspositivisterna generellt sett att juridiska regelsystem 

i grund och botten är sociala konstruktioner.65 

 

En av de huvudsakliga rättspositivistiska kritikpunkterna mot naturrätten var 

att den inte var så neutral eller objektiv som dess förespråkare hävdade. 

Bakom de naturrättsliga föreställningarna om rätt, menade kritikerna, dolde 

sig i själva verket de uppfattningar om naturlighet som dess tillskyndare 

själva hade, vilket belastade filosofin med en inneboende godtycklighet. 

Rättspositivisterna menade istället bland annat att rätten måste härledas ur 

mer tillförlitliga källor än det föreställda naturtillståndet eller den naturliga 

moralen.66 Man menade dock inte för den skull att naturliga eller moraliska 

rättigheter inte existerar eller är oviktiga, bara att de bör separeras från juri-

diska rättigheter.  

 

En följd av ovanstående är att en rättspositivistisk utgångspunkt formar defi-

nitionen och förståelsen av rättigheter. Om utgångspunkten är att rättigheterna 

inte nödvändigtvis är absoluta och fristående från rättsordningen, blir också 

 
64 Åhman (2000), s. 63.  
65 Green, Adams (2019).  
66 Åhman (2000), s. 64. 
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äganderätten, i sig ett slags förlängning av en individuell rättighet, möjlig att 

ifrågasätta och kritiskt utvärdera mot bakgrund av andra alternativ.  

 

Som Karin Åhman har påpekat så kan ett rättspositivistiskt angreppssätt, dra-

get till sin spets, innebära ett svagt rättighetsskydd eftersom gränsen mellan 

moraliska och juridiska rättigheter är mer skarpt dragen. Rättspositivismen 

utesluter dock inte i sig en hierarki och differentiering av rättigheter. Detta 

innebär att exempelvis rättigheter kan ges ett långtgående grundlagsskydd, 

eftersom det, för att ta ett exempel, kan betraktas som det främsta sättet att 

förankra demokratin och rättsstaten. Dessutom utesluter inte heller rätts-

positivismen (här att betrakta som ett paraplybegrepp, snarare än en enhetlig 

definition gällande alla rättspositivistiska inriktningar) vikten av moraliska 

rättigheter; utan kanske främst nödvändigheten i att lagfästa dem. 67 

 

2.2.2.2 Rättsrealism 
 

En annan rättsfilosofisk inriktning som utvecklades runt 1900-talets mitt var 

rättsrealismen. I dess skandinaviska form har den av moderna kritiker ansetts 

ha varit dominerande i såväl svensk rättskultur som exempelvis Högsta dom-

stolens (HD) rättstillämpning under lång tid. Dess framväxt och utbredning 

har satts i samband med socialdemokratins dominans under 1900-talet.68 I de 

rättsrealistiska tankegångarna har också funnits tydliga drag av Axel Häger-

ströms69 värdenihilism. En av rättsrealismens främsta förespråkare var Karl 

Olivecrona (1897-1980), som bland annat menade att rätten består av fri-

stående imperativ, det vill säga ett slags uppmaningar, här att förstå som sak-

nande övrigt innehåll.70 Rättens brist på objektiv, empirisk substans betona-

des således, och den var därför att betrakta som medel för att uppnå politiska 

och samhälleliga mål.  

 

 
67 Åhman (2010), s. 68.  
68 Wiklund (2009) s. 585 ff.  
69 Axel Hägerström (1868-1939), inflytelserik professor i praktisk filosofi vid Uppsala uni-
versitet som grundade den så kallade Uppsalaskolan och influerade rättsrealisterna.  
70 Strahl (1941).  
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De rättspositivistiska, och kanske framförallt rättsrealistiska perspektiven på 

rätt och rättigheter anses ha passat väl med den socialdemokratiska synen på 

rättsfilosofi.71 Den närmast utilitaristiska synen på lagens funktion i samhället 

möjliggjorde ett ändamålsstyrt lagstiftande för samhällsprojekt som ansågs 

vara i det allmännas långsiktiga intresse. Det ter sig inte långsökt att tänka sig 

att detta paradigm även påverkade synen på de individuella rättigheterna. 

Därigenom även synen på äganderätten, i de fall då denna ställdes mot ge-

nomdrivandet av exempelvis viktiga samhällsprojekt. 

 

I vad mån dessa rättsfilosofiska inriktningar hade en faktisk, märkbar effekt 

på politiken och lagstiftningen som sådana är dock till sin natur en svårbesva-

rad fråga. Vissa har anfört att det snarare var tvärtom: att den socialdemokra-

tiska politiken gav spridning och legitimitet åt rättspositivismen och rättsre-

alismen.72 Det förefaller också logiskt: den socialdemokratiska samhällssy-

nen hade ett starkt medborgerligt stöd bakom sig, och dess påverkan på 

positivrätten är antagligen på grund av just den långvariga dominansen inom 

den svenska politiken.  

 

Vad har då, sammantaget, dessa ismer och rättsfilosofiska perspektiv betytt 

för den svenska synen på allmänt och enskilt, samt på äganderätten? Vad har 

de teoretiska perspektiven inneburit för positivrätten? 

 

Förhållandet mellan de rättsfilosofiska inriktningarna och efterkrigstidens po-

litiska reformer får på flera sätt antas ha varit präglat av en växelverkan. I 

synnerhet lär detta som nämnts vara fallet med rättsrealismen och socialde-

mokratin. Rättsrealismen gav viss akademisk tyngd åt den socialdemokra-

tiska synen på rättsfilosofi, samtidigt som de politiska reformerna i förläng-

ningen innebar att rättsrealistiskt betonade resonemang i högre utsträckning 

blev en del av både rättstillämpningen och rättsmedvetandet. Dessutom kan 

Sveriges neutralitet under andra världskriget, och den efterföljande bristen på 

erfarenhet av de totalitära ideologiernas nedmontering av rättighetsskyddet, 

 
71 Wiklund (2009) s. 586 f.  
72 Laurén (2010), s. 826 f. 
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antas ha bidragit till ett jämförelsevis svalare intresse för den kontinentaleu-

ropeiska naturrättsrenässansen. De så kallade rekordårens breda reformpro-

gram både förutsatte och medförde en entusiasm för kollektivets och moder-

nitetens potential: samhällsnyttan var målet.73  

 

Under den senare delen av 1900-talet kan man dock, som vi ska se nedan i 

avsnittet om utvecklingen i svensk rätt, ana att pendeln har svängt och att 

individuella fri- och rättigheter intagit en allt starkare ställning i rättsmed-

vetandet och rättstillämpningen. Egendomsskyddet tycks också ha följt denna 

utveckling parallellt med övriga fri- och rättigheter. Idén om egendom som 

en förlängning av människan, som i viss form var etablerad redan på Lockes 

tid och som han själv försvarade, verkar bestå. Egendomsskyddets ställning 

som en grundläggande individuell rättighet, både i förhållande till andra och 

till staten får anses vara stark. 

 

Detta ger upphov till ett antal frågor om den konkreta svenska rättsutveckl-

ingen avseende egendomsskyddet över tid. Har de olika filosofiska stånd-

punkterna kommit till uttryck i lagstiftningsarbetet och i dess resultat? Hur 

har avvägandena mellan allmänt och enskilt sett ut över tid? Hur har rättfär-

digandet av och synen på egendomsskyddet skiftat med olika regeringar? 

2.3 Det svenska egendomsskyddet 

I detta avsnitt ges först en kort bakgrund till det svenska egendomsskyddets 

historia. Därefter behandlas några viktiga reformer som gjorts på området un-

der sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. Även den rättsvetenskapliga debatten 

kring reformerna och de följder som de har haft får en genomgång.   

 

Kärnan i äganderätten och egendomsskyddet har långa traditioner i Sverige, 

såväl som i de flesta andra västeuropeiska länder. I de historiska rättskällorna 

nämns egendomsskyddet uttryckligen första gången i Magnus Erikssons 

 
73 Laurén (2010),  s. 827. 
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landslag av år 1350, där den så kallade konungaeden kodifierades. Denna ed 

gav uttryck för uppfattningen att skydd för den enskildes egendom var en 

grundläggande funktion att fylla för en legitim regeringsmakt: en uppfattning 

som även senare i historien har varit stark. Ekon av Magnus Erikssons 

kungaed fanns formellt inskriven i svensk lag fram till 1975, då den nu gäl-

lande grundlagen ersatte 1809 års regeringsform.74 

 

Införandet av en starkare och mer formell svensk rättighetskatalog skulle 

dock dröja fram till 1974 års regeringsform. Som Joakim Nergelius framfört 

fanns visserligen en jämförelsevis stor informell respekt för individuella rät-

tigheter även innan reformarbetena runt år 1975. De starka medborgarrättsliga 

impulser som spreds genom de franska och amerikanska revolutionerna kring 

sekelskiftet 1800 innebar dock alltså länge en ganska marginell påverkan på 

svensk konstitutionell rätt.75 Här kan möjligen urskönjas en antydan om rätts-

realismens betydelse för svensk rättskultur. Att frånvaron av en formell rät-

tighetskatalog bestod under så lång tid, samtidigt som myndigheter och andra 

statliga aktörer i sin maktutövning åtminstone informellt respekterade indivi-

duella fri- och rättigheter, talar för detta.  

 

Det egendomsskydd som tillkom vid införandet av 1974 års regeringsform 

stadgades i 8 kap 1 §. Paragrafen fastslog att: 

 
Enskild skall vara tillförsäkrad ersättning enligt grunder som bestämmes i lag 

för det fall att hans egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat 

sådant förfogande.76 

 

Grundlagsstadgandet var inte helt taget ur luften. Frånsett den ovannämnda 

informella respekt som anses ha präglat myndighetsutövningen även tidigare, 

hade bestämmelser och praxis på expropriationsrättens område funnits sedan 

länge.77 Den nya regeln stadgade dock för första gången på grundlagsnivå att 

 
74 Nergelius (2012), s. 21 ff.  
75 Ibid, s. 21.  
76 SOU 2001:19, s. 70.  
77 Exempelvis i form av lag (1917:189) om expropriation.  
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den enskilde skulle vara tillförsäkrad ersättning enligt lagstadgade grunder 

vid ianspråktagande av egendom genom expropriation eller annat sådant för-

fogande. Den nya regeringsformen ändrades i ett par omgångar under 1970-

talet och år 1976 flyttades egendomsskyddet från 8 kap 1 § till rättighetskata-

logen i 2 kap, där den blev 18 §.78 Det skulle dock dröja ytterligare några år 

innan ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar blev grundlagsstadgad. 

2.3.1 1994 års förändringar: regeringsformen 
och EKMR 

I den debatt som sedermera ledde fram till de betydelsefulla ändringarna i 

regeringsformen år 1994 framhölls betydelsen av att precisera de grundlags-

bestämmelser som stadgade de individuella fri- och rättigheterna. Inte minst 

ansågs detta viktigt beträffande egendomsskyddet. Tanken hade framförts re-

dan vid den så kallade Tingstensutredningen79 som lades fram 1941.80 

 

Förändringarna, som är en av de mest genomgripande på rättsområdet i mo-

dern tid och som även successivt ökat i betydelse, medförde inte minst inför-

livandet av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighet-

erna (EKMR) 1994.81 Genom denna förändring fick Sverige en än mer full-

ständig rättighetskatalog av europeiskt snitt, i sig ett utflöde av den så kallade 

naturrättsrenässans som efterkrigstiden förde med sig. I denna katalog ingår 

bland annat egendomsgrunderna, fastlagda i artikel 1 i tilläggsprotokollet till 

EKMR:  

 
Envar fysisk och juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. 

Ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 

förutsättningar som angivas i lag och av folkrättens allmänna grundsatser.  

 

 
78 Prop. 1975/76:209, s. 60 f.  
79 SOU 1941:20.  
80 SOU 1993:40, s. 39.  
81 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna.  
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Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke en stats rätt att genomföra 

sådan lagstiftning som staten finner erforderlig för att reglera nyttjande av viss 

egendom överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa 

betalning av skatter och andra pålagor eller av böter och viten.  

 

Som synes ingår här inga bestämmelser om ersättning vid exempelvis rådig-

hetsinskränkningar. Sedan 2018 finns dock en svensk ersättningsbestäm-

melse med direkt koppling till konventionens innehåll, stadgad i 3 kap 4 § 

skadeståndslagen (SkL).82 Å andra sidan kan också ersättningens roll på sätt 

och vis uttolkas implicit, eftersom ersättningsbestämmelsernas utformning i 

nationell lagstiftning har avgörande betydelse för proportionalitetsbedöm-

ningens utfall i ett konkret fall av ingrepp.83 Proportionalitetsprincipen, som 

är en central princip inom såväl EU-rätten som konventionsrätten, innebär 

dessutom att åtgärder inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn 

till ändamålet.84 Givet den vikt som principen tillskrivs för bedömningen av 

vad som är skäligt i det vertikala förhållandet mellan stat och medborgare så 

har den fått stor betydelse i den typ av fall som undersökningen behandlar. 

 

Den praxis som härrör ur dessa bestämmelser och som avgjorts av Europa-

domstolen har varit relativt omfattande, i synnerhet under de senaste åren. Det 

har härvid anförts att egendomsskyddet i Europadomstolens tolkning givits 

en mer utsträckt innebörd än vad som är typiskt för nationell lagstiftning.85 

Detta bör till viss del kunna förväntas av domstolen, inte minst eftersom syftet 

med konventionen är att säkra medborgarnas rättigheter och detta särskilt 

gentemot staterna. Samtidigt är Europadomstolens praxis av relevans även för 

uttolkning av det svenska rättsläget. Inte minst eftersom konventionspraxis 

åtminstone principiellt sett bör gälla framför svenska lagbestämmelser som 

eventuellt motstrider denna.86 

 

 
82 SFS 2018:23, Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207). 
83 Bengtsson (1994), s. 921.  
84 Se till exempel art. 5 FEUF; i konventionen kommer principen främst till uttryck genom 
art. 8, 9, 10 och 11.   
85 Lindahl (2019), s. 314 ff.  
86 Nergelius (2012), s. 22 ff.  
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1994 års lagstiftningsarbete och införlivande av EKMR förde också med sig 

en översyn av regeringsformen — inte bara för att göra den mer konventions-

konform, utan också för att göra den mer preciserad avseende skyddet för den 

enskildes rättigheter. Många av ändringarna var visserligen snarast att be-

trakta som kodifikationer av hur rättighetsskyddet redan fungerade i reali-

teten. Som ett exempel kan tas allemansrätten, som nu skrevs in i grundlagen 

för första gången.87 

 

Andra förändringar var dock mer substantiella: från att ha varit ganska be-

skedlig i sin utformning ändrades bland andra bestämmelsen 2 kap 18 § RF 

till att bli mer utförlig. Den tidigare lydelsen hade bara tillförsäkrat ersättning 

för den förlust som enskild led genom ett expropriativt eller annat sådant in-

grepp, enligt lagbestämda grunder. Den nu föreslagna lydelsen var mer spe-

cifik i sina formuleringar och bar talande influenser från EKMR.  
 

Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller 

annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av 

mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 

intressen. 
  

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin 

egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall 

också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen 

av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom be-

rörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är be-

tydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall 

bestämmas enligt grunder som anges i lag.88 

 

Ur ett rättighetsperspektiv är det lätt att jämföra den nya bestämmelsen med 

den sparsmakade äldre lydelsen, och konstatera att det skett en utvidgning 

och utveckling av det svenska rättighetsskyddet i enlighet med konventionen. 

Reaktionerna från remissinstanserna drog dock upp en skarp linje mellan 

 
87 Nergelius (2012), s. 27.  
88 Prop. 1993/94:117, s. 3. Mina kursiveringar. 
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äganderättsintresset och miljöskyddsintresset och visade på en djup oenighet. 

De gav vidare en förebådande antydan om de konfliktytor som under de kom-

mande åren skulle fortsätta etablera sig i praxis, doktrin och debatt. De flesta 

instanser som kan sägas ha företrätt ägarintresset var försiktigt positiva till 

förslaget, men ansåg samtidigt att man borde gå längre i skyddet för den en-

skilde, bland annat vid fall av rådighetsinskränkningar från det allmänna.89 

Härvid framfördes också önskningar om att full ersättning skulle utgå vid 

denna typ av ingrepp, för att göra bestämmelserna bättre överensstämmande 

med konventionen.90 

 

Naturvårdsverket avstyrkte förslaget om ersättning vid rådighetsinskränk-

ningar. Verket anförde att de principer som föreslogs gälla över huvud taget 

inte lämpade sig för grundlagsreglering. (I vanlig lag hade de ersättningsprin-

ciper som här kom till uttryck redan sina motsvarigheter i 14 kap 8 § andra 

stycket plan- och bygglagen (PBL) respektive 26 § naturvårdslagen).91 Dess-

utom, menade Naturvårdsverket vidare, stod förslaget i strid med den då gäl-

lande principen om att ersättning i normalfallet inte skulle utgå för rådighets-

inskränkningar med stöd i dåvarande miljöskyddslagen eller annan skydds-

lagstiftning. Enklare uttryckt: för inskränkningar av miljöskadlig eller miljö-

farlig verksamhet utgick inte ersättning.92 Med den nya lydelsen kunde detta 

dock inte uteslutas, enligt kritikerna.  

 

Det förelåg vidare en farhåga hos samma instans att de nya bestämmelserna 

kraftigt skulle stärka äganderätten på bekostnad av allmänintresset.93 Mot 

detta anförde regeringen att avsikten inte var att utvidga ersättningsreglerna i 

förhållande till då gällande rättsläge. Meningen, anförde man, var blott att 

ersättningsrätten vid denna typ av inskränkningar skulle bli grundlagsfäst. För 

 
89 Prop. 1993/94:117, s. 13. 
90 Hur full ersättning skulle ha stämt bättre överens med konventionen är dock inte helt klart, 
och motiverades inte uttryckligen. Dessutom gavs staterna vid ratificeringen av EKMR en 
ganska betydande bedömningsmarginal (margin of appreciation) inför införlivandet i nation-
ell rätt; särskilt avseende äganderätten, som i sin lexikala grund har ett ganska svagt skydd i 
EKMR, inklusive tilläggsprotokoll 1 (se Nergelius, 2012, s. 62 ff). 
91 Bengtsson, (1994), s. 920 f.  
92 Prop. 1993/94:117, s. 17.  
93 Ibid, s. 13.  
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ingrepp såsom exempelvis förordnande om strandskydd eller naturvårdsom-

råde skulle kompensation även fortsättningsvis inte utgå.94 

 

I förslaget motiverades införandet av uttryckliga grundlagsregler kring in-

trångsersättning bland annat med att Lagrådet kritiserat den då gällande ord-

ningen i en proposition från 1984.95 Lagrådet hade framfört att det förelåg en 

svårhanterlig gråzon mellan å ena sidan den falltyp som föll under dåvarande 

2 kap 18 § RF, som stadgade rätt till ersättning vid expropriation eller annat 

sådant förfogande, och å andra sidan rådighetsinskränkningar.96 Reformen 

var således ett försök att motverka denna otydlighet, även om den alltså i sig 

kom att bidra till nya oklarheter.  

 

Ett uttryckligt syfte med den då borgerliga regeringens tillsättande av Fri- och 

rättighetskommittén, som sedermera låg bakom lagförslaget, var att förstärka 

äganderätten.97 Detta skedde också trots att flera instanser påtalat de risker 

som förslaget skulle kunna komma att innebära för naturvården; redan då gäl-

lande praxis enligt PBL och naturvårdslagen98 medförde svårigheter med att 

skydda värdefull natur eftersom ersättningsmedlen ofta var otillräckliga hos 

de berörda myndigheterna.99 Kritiker menade också att det bar för långt att 

grundlagsfästa ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar i förhållande till 

konventionen: något stöd för en sådan rätt stod varken att finna i konvent-

ionen eller praxis kring denna.100 Och än längre hävdades det, att eftersom 

regeringen själv uttryckte att lagändringen inte var menad som en utvidgning 

av ersättningsrätten,101 så var själva lydelsen, i den tolkning den fick, ett ”red-

aktionellt misstag” och borde därför inte kunna tillämpas som självständig 

ersättningsgrund. Kritiken rörde dock i synnerhet ersättning vid inskränk-

ningar i sådan verksamhet som kunde anses medföra olika typer av direkt 

 
94 Prop 1993/94:117, s. 17 ff.  
95 Prop 1984/85 107 om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske m.m., s. 152 ff.  
96 Prop 1993/94:117, s. 14 f. 
97 Ibid, s. 15 ff.  
98 Naturvårdslag (1964:822), vilken några år efteråt ersattes av miljöbalken (1998:808).  
99 Se nedan s. 45. 
100 Bengtsson, (1994), s. 922 ff.  
101 Prop 1993/94:117 s. 50: ”Någon utvidgning av rätten till ersättning vid rådighetsinskränk-
ningar är däremot inte avsedd.” 
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miljöfara; det ansågs vara en stor brist med lagstiftningen att motiven inte 

uttryckligen uteslöt ersättning vid den situationen.102  

 

Samtidigt framhöll exempelvis Staffan Vängby, som visserligen också var 

kritisk till lydelsen, att lagstiftarens avsikt att inte utvidga ersättningsrätten 

var så pass klar att regeln omöjligen kunde tolkas i den riktningen. En rad 

aspekter, varav exempelvis Sveriges internationella åtaganden på miljöområ-

det103 talade enligt Vängby för detta. 

 

Ytterligare en punkt som vållade huvudbry och kritik inom doktrinen var den 

begränsning av begreppet "angelägna allmänna intressen” som motiven med-

förde. Medan man framhöll att det även fortsättningsvis skulle anses utgöra 

ett angeläget allmänt intresse att kunna bedriva exempelvis miljö- och natur-

vård var ett visst mått av förbehåll knutet till detta uttalande. Man menade 

nämligen att:  

 
Vad som är ett angeläget allmänt intresse måste till slut i viss mån bli föremål 

för en politisk värdering där hänsyn då även måste tas till vad som är godtag-

bart från rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle.104 
 

Genom att knyta tolkningen av begreppet angeläget allmänt intresse till poli-

tiska värderingar kan man därför se det som att lagstiftaren på sätt och vis 

villkorade den slutliga tyngden av miljö- och naturvårdsargumentet. I vilken 

mån denna miljörättsliga skada redan var skedd, och i vilken mån själva be-

greppet innehöll ett sådant mått av oklarhet att detta hade skett i rättstillämp-

ningen oavsett motivuttalandet, är svårutrett. Faktum kvarstår dock att det 

satte upp en tydlig gräns för bedömningen av miljöskyddets betydelse gente-

mot andra allmänna intressen. Man kan här i min uppfattning fråga sig vad 

ett miljöskydd är värt,105 som i sin definition begränsas till att avse endast de 

 
102 Bengtsson (2001), s. 278 ff.  
103 Särskilt Romfördraget (art. 130r), FEUF och den i båda fördragen stadgade Polluter Pays 
Principle framhölls.  
104 Prop 1993/94:117 s. 48. Min kursivering. 
105 Och, ytterligare, hur långsiktigt robust det är. 
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allmänna intressen som en sittande regering eller riksdagsmajoritet vid en gi-

ven tidpunkt anser vara ”angelägna”. Man kan också fråga sig hur ett så pass 

villkorat rättighetsskydd hade mottagits om det istället hade gällt just egen-

dom, eller än värre individuella fri- och rättigheter.  

 

Att avgränsningen av begreppet angeläget allmänt intresse vidare tog sin ut-

gångspunkt från vad som ska antas vara ”godtagbart från rättssäkerhetssyn-

punkt i ett modernt och demokratiskt samhälle” kan, och bör, anses naturligt. 

Rättssäkerheten är av uppenbara skäl en avgörande aspekt från det enskilda 

perspektivet. Ingrepp bör enligt gällande principer ske med stor försiktighet 

och respekt för den enskildes rättssäkerhet, och inte minst bör förutsebarhets-

aspekten beaktas. Vad hänsynen till rättssäkerhet och demokrati rent konkret 

skulle innebära vid just denna avvägning mellan allmänna och enskilda in-

tressen blev dock inte klarare i och med ändringarna år 1994. Det har inte 

heller blivit mycket tydligare med tiden och de lagändringar som följt. Även 

om lydelsen om rättssäkerhet i enlighet med ett modernt, demokratiskt sam-

hälle inte längre är en del av lagtexten (se nuvarande lydelse ovan i avsnitt 

2.1.1.) så lever rester av den kvar i bland annat doktrinens tolkning av den nu 

gällande bestämmelsen.106  

 

På den andra sidan av myntet finns exempelvis och kanske föga förvånande 

uttalandena som bara något år senare gjordes i samband med införandet av 

miljöbalken. Miljöbalken innebär en genomgående, stark skyddsposition för 

natur- och miljövården. I propositionen anfördes, bland mycket annat av in-

tresse för undersökningen, att de allra flesta ingrepp som sker mot bakgrund 

av ett miljöintresse bör betraktas som angelägna.107 Mer om miljöbalkens 

bakgrund och historia följer dock nedan i avsnitt 3.1. 

 

Avslutningsvis kan i detta sammanhang nämnas att även den konventions-

praxis som utvecklats sedan EKMR:s införlivande i svensk rätt har förstärkt 

 
106 Se till exempel Henrik Jermsten, Regeringsformen (1974:152), kommentar till 2 kap 15 
§, Karnov.  
107 Prop 1997/98:45, del 1, s. 322. Se även Bengtsson (2001), s. 268.  
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äganderättens position.108 Denna praxis ligger dock utanför undersökningens 

räckvidd, inte minst eftersom de svenska domstolarna sällan citerat denna ut-

veckling explicit, och den behandlas därför inte ytterligare. 

2.3.2 2010 års grundlagsreform   

Den grundlagsutredning som låg till grund för 2010 års förändringar, vilka 

ännu utgör gällande rätt, tillsattes redan 2004 och fick ett omfattande uppdrag. 

I december 2008 lämnade utredningen så sitt betänkande En reformerad 

grundlag109 som innehöll för undersökningen relevanta förändringar i egen-

domsskyddet.  

 

Till att börja med föreslogs ändringar i dåvarande 2 kap 18 § RF (som alltså 

i och med detta förslag blev nuvarande 2 kap 15 § RF). Härvid fastlades bland 

annat huvudprincipen110 att full ersättning ska utgå vid expropriation (se 2 st). 

Som konsekvens av att 1994 års förändringar i paragrafen av vissa hade tol-

kats som en utökning, trots att det inte var avsikten enligt motiven, såg utred-

ningen över även denna fråga.111 

 

På grund av den osäkerhet i rättsläget som utredningen ansåg råda avseende 

ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar av bland annat miljöskäl, ansåg 

den sig dock inte ha mandat att kunna dra några säkra slutsatser om det. Där-

för uteblev också förändringar på just denna punkt. Utredningen framhöll 

också att principerna för ersättningsrätten i dessa situationer bäst borde regle-

ras i vanlig lag, snarare än att detaljregleras i grundlag.112 Följaktligen före-

slogs tillsättande av en ny utredning, med det uttryckliga uppdraget att under-

söka frågan närmare.113 

 
108 Nergelius (2009), s. 86 ff.  
109 SOU 2008:125.  
110 Att den expropriationsrättsliga huvudprincipen för svenskt vidkommande verkligen var 
”full ersättning” (snarare än täckning för högst den ekonomiska skadan) råder det dock delade 
meningar om, se bl.a. Bengtsson, SvJT 2010 s. 727. Likaså råder det oenighet kring vad 
begreppet ”full ersättning” egentligen innebär.  
111 Prop 2009/10 80, s. 168 ff.  
112 Ibid, s. 169 f.  
113  Direktivet resulterade så småningom i betänkandet Ersättning vid rådighetsinskränk-
ningar, SOU 2013:59. Inga lagändringar följde dock. 
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Även om utredningen därför drog sig för att ingående kommentera vilka typer 

av situationer som skulle betinga ersättning vid rådighetsinskränkningar upp-

drogs några allmänna principer. Detta sannolikt för att ringa in några huvud-

punkter för den efterföljande utredningen att beakta och för att i görligaste 

mån fastställa gällande rätt.  

 

Till att börja med fastslogs att ersättningsrätten vid rådighetsinskränkningar 

förutsätter att markägaren själv är utan skuld till ingreppet. Det anfördes här-

vid exempelvis att ersättning inte borde aktualiseras vid ingrepp med ”anled-

ning av att verksamheten bedrivits i strid med lagar eller andra föreskrifter 

eller tillståndsvillkor”.114 Detta har sedan dess inte preciserats ytterligare,115 

trots att lydelsen måste anses vara av relativt stor vikt för rättstillämpningen. 

Härmed aktualiserades exempelvis frågan om huruvida ersättning borde utgå 

för ingrepp i verksamheter som bedrivits i strid med hänsynsreglerna i miljö-

balkens 2 kap? Och, för att exemplifiera: skulle ersättning därmed kunna utgå 

för ingrepp som skett med stöd av artskyddsförordningen, vilken i sig är en 

precisering av hänsynsreglerna i 2 kap?116 Mer om denna diskussion följer 

dock nedan. 

 

Regeringen tog viss höjd för dessa kontroversiella punkter i det följande: det 

tillades nämligen att det vid ingrepp riktade mot en enskild måste framstå som 

rimligt att denne själv ska bära kostnaden.117 Här gav således regeringen för-

siktigt uttryck för den proportionalitetsprincip som sedan länge varit av stor 

betydelse, såväl inom konventions- och EU-rätten som inom svensk rätt.118  

 

Karaktäristiskt nog för denna typ av politiskt laddade ämnen kan dock motiv-

uttalandena sammanfattningsvis sägas ha gett upphov till fler frågor än svar. 

 
114 Prop 2009/10 80, s. 170.  
115 Anledningen härtill är antagligen, som bland andra Bengtsson påpekat, att själva lydelsen 
är sprungen ur en politisk kompromiss. 
116 Se avgörandet MÖD 2013:13, ”Boge”.  
117 Prop 2009/10 80, s. 170.  
118 Sterzel (2001), s. 319.  
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Hur skulle frågan om rimlighet bedömas i den konkreta rättstillämpningen? 

Skulle proportionalitetsbedömningen utgå från en objektiv föreställning om 

skälighet, eller skulle den ta sin utgångspunkt i omständigheterna i det en-

skilda fallet? Och, mer preciserat: rimligt i förhållande till vad? 

 

Några uppklarnande uttalanden kring detta gjordes alltså inte: tydligare blev 

det heller inte i och med vissa ändringar av expropriationslagstiftningen, som 

genomfördes samma år.  

 

2.3.2.1 2010 års ändringar avseende ersättning vid 
expropriation  

 

2010 års lagstiftningsarbete förde som nämnts med sig många relevanta för-

ändringar av rättsläget. De ändringar som hör till de mest omdiskuterade i 

efterföljande doktrin och debatt är de som gjordes i expropriationslagstift-

ningen.  

 

Bland de främsta skälen till att expropriationsbestämmelserna genom kom-

mittédirektiven119 gavs en översyn från 2005 till 2008 angavs vara att reglerna 

var föråldrade. Sedan bestämmelsernas införande på 1970-talet hade exem-

pelvis, i motsats till hur en typisk partsställning ursprungligen såg ut, allt fler 

privata aktörer börjat nyttja expropriationsinstitutet.120 Det uttrycktes också 

ett generellt mål att stärka äganderätten i dessa och angränsande situat-

ioner.121 Dessa med flera motiv ledde genom utredningen till förändringarna 

i proposition 2009/10:162, som klubbades av kammaren i juni 2010.122 

 

 
119 Dir. 2005:147 och dir. 2007:89. 
120 SOU 2008:99, s. 15 ff. 
121 Prop 2009/10:162, s. 1. 
122 Ersättning vid expropriation. Civilutskottets betänkande 2009/10:CU21,  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ersattning-vid-expropriat-
ion_GX01CU21 (hämtad 2021-03-29).  
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Utredningen var omfattande och endast de aspekter som är av direkt relevans 

för de miljörättsliga frågorna ska här avhandlas: således uteslutande kopp-

lingen mellan främst ersättningsbestämmelserna i miljöbalken och expropri-

ationslagen.  

 

För att ge förändringarna kontext bör här först nämnas 31 kap 2 § miljöbalken 

(MB) som — trots den korta avfattningen — är av stor betydelse. Av bestäm-

melsen framgår nämligen att expropriationslagen ska gälla vid ersättning och 

inlösen enligt 31 kap MB, försåvitt balken inte innehåller avvikande bestäm-

melser. Detta gäller såväl värderings- som förfarandemässigt.123 Följaktligen 

får expropriationslagen avgörande betydelse för ersättning även i andra situ-

ationer än konventionell expropriation. Bland dessa finns just rådighetsin-

skränkningar enligt miljöbalken. Detta alltså trots att förfarandena skiljer sig 

åt på flera sätt: vid expropriation löses hela fastigheten in av staten eller en 

privat aktör mot ersättning, medan en rådighetsinskränkning inte nödvändigt-

vis förändrar ägandeförhållandena.  

 

Eftersom förarbetena avseende förändringarna 2010 är ett av de senaste till-

fällena där frågorna av intresse för undersökningen ställts på sin spets, ska 

utredningens och regeringens argument och resonemang här genomgås när-

mare.  

 

Ett av utredningens huvudförslag var som nämnts att förstärka äganderättens 

ställning vid expropriation och liknande förfaranden. För att åstadkomma 

detta föreslogs att ersättningen, utöver att täcka fastighetens marknadsvärde 

enligt då gällande rätt, skulle tillföras ett påslag om 25% av marknadsvärdet 

vid expropriativa och dylika ingrepp. Skälen härtill angavs vara svårigheterna 

i att bestämma ett rättssäkert marknadsvärde. För att täcka denna risk och i 

förekommande fall erkänna även affektionsvärden föreslogs påslaget utgå 

 
123 Lars Holmgård, Miljöbalken (1998:808), kommentar till 31 kap. 2 §, Karnov. 
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schablonmässigt. Att detta innebar ett avsteg från såväl gällande rätt som prin-

ciperna på området medgav regeringen själv, möjligtvis i syfte att värja sig 

från kritik.124 Regeln har sedermera kommit att kallas påslagsregeln. 

 

Utredningen stannade dock inte vid just de rent expropriationsrättsliga 

aspekterna, utan förordade att den utökade ersättningsrätten skulle gälla all 

lagstiftning som hänvisar till expropriationslagens ersättningsbestämmelser. 

Detta trots att någon systematisk genomgång av följderna av denna i grunden 

analogiska tillämpning inte gjordes. Följaktligen ändrades även rättsläget gäl-

lande ersättning vid rådighetsinskränkningar enligt miljöbalken eller kultur-

miljölagen (1988:950). Medan vikten av att effektivt kunna skydda miljö- och 

kulturintressen framhölls, diskuterades konsekvenserna av förslaget inte dju-

pare. 125  Lagrådets remissvar i denna del återgavs visserligen. I det hade 

Lagrådet framfört att förslaget kunde inge betänkligheter avseende de ökade 

kostnader för det allmänna som oundvikligen skulle följa av den utökade rät-

ten till ersättning vid skydd av orörd natur eller intressanta kulturbyggna-

der.126 

 

I sitt bemötande av en föreställd framtida kritik anförde den borgerliga rege-

ringen att det inte kunde anses motiverat att undanta rådighetsinskränkning-

arna från påslagsregelns tillämpningsområde, eftersom det redan ansågs fin-

nas en rad andra möjligheter till skydd, vilka mindre kontroversiellt redan 

skulle omfattas av regeln. Återigen betonades vikten av att förstärka ägande-

rätten och det faktum att även rådighetsinskränkningar innefattar ett element 

av tvång; enligt regeringen borde fastighetsägaren i en sådan situation ges 

samma ersättning som vederbörande (schablonmässigt) hade fått vid frivillig 

upplåtelse. Någon uttrycklig hänsyn till den faktiska skillnaden för den en-

 
124 Prop 2009/10:162, s. 66 ff.  
125 Ibid,, s. 70 f.  
126 Ibid, bilaga 6, s. 200 f.  
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skilde mellan ett expropriationsförfarande å ena sidan och en rådighetsin-

skränkning å andra sidan togs inte.127 Detta trots att särskilt ersättning av af-

fektionsvärde måste anses långt viktigare i det förra fallet än i det senare: vid 

expropriation mister ju den enskilde inte bara rådighet över viss användning 

av fastigheten, utan ofta äganderätten till fastigheten som helhet. 

 

Regeringen berörde vidare möjligheten att differentiera ersättningen vid in-

grepp på grund av angelägna allmänna intressen utifrån den relativa vikten av 

ingreppet. Tanken avfärdades dock eftersom det skulle ge upphov till en i 

regeringens uppfattning för svår gränsdragningsproblematik.128 

 

Vidare konstaterade regeringen avslutningsvis att ett förstärkande av ägande-

rätten enligt förslaget inte nödvändigtvis skulle innebära försämrade möjlig-

heter till natur- och kulturskydd. Detta eftersom skyddsmöjligheterna inte en-

bart kunde anses avhängiga av kostnaderna,129 och eftersom lagstiftningen 

framgent skulle erbjuda ändamålsenliga instrument för att skydda natur- och 

kulturvärden, vilka kvarstod oförändrade.130 Frågan måste därför, enligt rege-

ringen, ses i ett ”vidare perspektiv”.131 Vilket vidare perspektiv detta faktiskt 

avsåg är oklart och uttalandet har sedan dess ifrågasatts.132 Givet osäkerhet-

erna kring rättsläget får det anses beklagligt att regeringen inte klargjorde in-

nebörden och att diskussionen inte fördjupades.133 Klart är i alla fall att rege-

ringens uttryckliga avsikt var att göra äganderättsinskränkningar vid natur- 

eller kulturskyddsskäl mindre ingripande genom att utöka ersättningsrätten 

 
127 Prop 2009/10:162, s. 70 ff.  
128 Ibid, s. 71 ff.  
129 Precis vad som avsågs med detta är dock svårt att säga med säkerhet: för många typer av 
miljöskydd är kostnaderna för ersättning till markägare en avgörande aspekt för frågan om 
beslut kan genomföras eller ej. Se härvid till exempel  
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/skogsstyrelsen-begar-mer-pengar-till-naturvard/ 
(Läst 2021-04-03).  
130 Vilka andra instrument som här åsyftades, och som alltså skulle vara i paritet med de 
rådighetsinskränkningar som här diskuterades, förtydligades aldrig. 
131 Prop 2009/10:162, s. 74.  
132 Se t.ex. Bengtsson (2018), s. 114.  
133 Enligt Bertil Bengtsson (2018) rör det sig troligen om rent politiska hänsyn, vilket väl inte 
är otänkbart givet frågans politisk-ideologiska laddning. 



 43 

för fastighetsägaren.134 Det ter sig dock ganska svårt att bortse från att rege-

ringen här missade en möjlighet att förankra och motivera de konsekvenser 

förslaget skulle innebära för miljöskyddet.  

 

Ändringarna som infördes 2010 har som ovan antytts fört med sig både vissa 

tillämpningssvårigheter och kritik. Exempelvis Bertil Bengtsson, som beva-

kat och kommenterat rättsläget under lång tid, var skarp i sin recension av 

reformen. Bengtsson betraktade den som en klar omsvängning i svensk mil-

jöpolitik till förmån för markägarens vinstintresse. Även om regeringen hade 

betonat att möjligheterna till miljöskydd inte skulle förändras i negativ rikt-

ning menade Bengtsson att ändringarna klart avvek från miljöbalkens grund-

syn. Dessutom, menade han, innebar ändringen att äganderätten nu var uttalat 

viktigare än miljön ur lagstiftningssynpunkt. I vissa mer rättspolitiskt beto-

nade kommentarer ifrågasatte avslutningsvis Bengtsson rimligheten i att 

påslagsregeln nu skulle komma att gynna markägare framför andra skadeli-

dande inom den allmänna skadeståndsrätten. Detta gick enligt Bengtsson ut-

över regeringens föresats att garantera ersättning för vissa tvångsingrepp, och 

vidare in i ett privilegierande av egendomsskyddet.135  

 

Chefsjuristen vid Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Fredrik Bonde tonade å 

sin sida ned de menliga effekterna som reformerna befarades få för miljö-

skyddet i en replik på Bengtssons artikel. Bonde menade istället att påslags-

regeln var en välkommen förstärkning av egendomsskyddet: ett slags kom-

pensation för de inneboende svårigheter som är förknippade med att fastställa 

ett rättvist marknads-, och därmed ersättningsvärde för markägaren vid ex-

propriation eller rådighetsinskränkningar.136 

 

Strax över ett decennium har passerat sedan lagändringen, och det kan kon-

stateras att den inneburit kraftigt ökade kostnader för intrångsersättningar för 

de berörda myndigheterna. Naturvårdsverket har exempelvis rapporterat att 

 
134 Prop 2009/10:162, s. 74. 
135 Bengtsson (2010), s. 764. Min kursivering.  
136 Bonde (2011), s. 202 ff.  
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1,2 miljarder kronor lagts på intrångsersättningar sedan år 2010, vilket i prak-

tiken inneburit att mindre areal kunnat skyddas eftersom budgeten inte ökat i 

en utsträckning som motsvarar kostnaderna sedan reformen. Innan reformen 

var det betydligt vanligare att markägare valde att sälja marken till Natur-

vårdsverket och istället köpa annan som kompensation, men nu är situationen 

den omvända och mellan 70-80% av ägarna väljer intrångsersättning.137 Det 

finns därför fog för uppfattningen att de farhågor för miljöskyddet som bland 

andra Bengtsson varnade för 2010 har besannats.  

2.3.3 2013 års utredning om ersättning vid 
rådighetsinskränkningar  

Givet att 2008 års grundlagskommitté inte kom fram till några lösningsförslag 

på detta både mångfacetterade och kontroversiella problem tillsattes en utred-

ning i maj 2012, som slutförde sitt arbete i augusti året därpå.138 Eftersom det 

inte ingick i utredningens huvuduppdrag att komma med förslag på ny lag-

stiftning139 var utredningen främst en analys och utvärdering de lege lata av 

ersättningsreglerna utifrån principiella perspektiv.  

 

Härvid konstaterades att den gällande lagstiftningen i stort var ändamålsenlig, 

även om man också pekade på brister i bl.a. förutsebarhet.140 I anslutning till 

denna kritik framhölls det dock också att proportionalitetsprincipen innebar 

en yttre gräns för vad som ska anses vara rimligt för den enskilde att tåla vid 

ingreppssituationer. Alltså tolkades av utredningen proportionalitetsbedöm-

ningen som ett slags garant för bl.a. lagenlighetsprincipen. Detta genom att 

den, tillsammans med bestämmelsen i 2 kap 15 § RF, ansågs tjäna som en 

oklarhetsregel till den enskildes fördel vid ingrepp som inte var kopplade till 

någon uttrycklig ersättningsbestämmelse. Alltså menades att en brist på er-

 
137 SOU 2020:73, del 2.2., s. 1024 f.  
138 Ersättning vid rådighetsinskränkningar, SOU 2013:59. 
139 SOU 2013:59, s. 156.  
140 Ibid, s. 154 ff.  
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sättningsbestämmelse i det konkreta fallet påverkade dels det allmännas möj-

ligheter att alls göra ett ingrepp, dels den enskildes möjligheter till kompen-

sation. 141 

 

Vissa intressanta uttalanden gjordes i ett särskilt yttrande i den avslutande 

delen av utredningen. Ulf Wickström anförde härvid, i motsättning till utred-

ningen i övrigt, att en översyn av vissa delar av ersättningsrätten av miljö-

skyddsskäl var behövlig. Utöver detta påtalade Wickström behovet av att 

ändra vissa regler som antingen spelat ut sin roll eller kanske framförallt var 

för otydliga och bristande i förutsebarhet.142 

 

Wickström lyfte behovet av att differentiera bördefördelningen utifrån förhål-

landena på den enskildes sida; härvid borde man exempelvis kunna ta hänsyn 

till i vad mån den enskilde själv orsakat rådighetsinskränkningen och om de 

konsekvenser som föranleds till är rimliga för denne eller ej. Av dessa med 

flera skäl påtalade Wickström behovet av att dels göra grundlagsbestämmel-

sen i 2 kap 15 § RF mer generell, så att även ingripanden av miljöskydd, häl-

soskydd- och säkerhetsskäl omfattas, men att också specificera vilka fall som 

ska omfattas. Ersättningsrätten borde dock enligt Wickström inte vara lika 

omfattande som den nu gällande 2 kap 15 § RF; istället skulle man begränsa 

ersättningsrätten till fall där det framstår som rimligt att kostnaderna för den 

enskilde täcks.143 

 

Ytterligare två kritikpunkter som lyftes var dels att det genom den nuvarande 

ordningen ersättningsrätten för den enskilde inte var garanterad även i de fall 

det framstod som rimligt: det ansågs vara en lagtekniskt olämplig situation att 

den enskilde under åberopande av EKMR skulle behöva föra en ogiltighets- 

eller skadeståndstalan mot staten. Denna ordningen menades ha lett till pola-

 
141 SOU 2013:59, s. 112 ff.  
142 Ibid, s. 157 f.  
143 Ibid, s. 158 ff.  
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riserade konflikter mellan miljöskyddet och egendomsskyddet, även när mil-

jöskyddsintresset i ett konkret fall var mycket starkt, på grund av de stora 

ekonomiska konsekvenser som riskerar drabba en enskild markägare.144  

 

Slutligen kritiserades bristen på ersättningsrättens koppling till artskyddsför-

ordningen, från vilken flera olika typer av styrmedel härleds som kan innebära 

inskränkningar i markanvändning.145 

2.3.4 Övrig relevant utveckling 

För att befästa och ytterligare kodifiera Europakonventionens roll i svensk 

skadeståndsrätt infördes som bekant 2018 den nya versionen av 3 kap 4 § 

SkL. Denna bestämmelse garanterar numera ersättningsrätten för den en-

skilde när en aktör inom det allmänna kränker en rättighet som stadgas i kon-

ventionen. Ersättningsrätten omfattar såväl person- och sakskador som rena 

förmögenhetsskador (andra stycket första punkten) och ideella skador (andra 

stycket andra punkten) som uppkommit till följd av rättighetsöverträdelser. 

Ersättning ska slutligen enligt tredje stycket utgå i den mån det anses nödvän-

digt för att gottgöra den aktuella överträdelsen. Väl att märka är här dock att 

det ska vara tal om en kränkning, och alltså principiellt inte om en laglig be-

gränsning av exempelvis markanvändning.146  

 

Detta utesluter dock inte möjligheten att ett direkt felaktigt beslut fattat av en 

domstol eller myndighet skulle kunna innebära en kränkning av egendoms-

skyddet såsom det stadgats i konventionens första tilläggsprotokoll; inte hel-

ler det faktum att även lagliga ingrepp på ett teoretiskt plan kan utgöra över-

trädelser. HD har dock i sin praxis ännu inte gjort några tolkningar i den rikt-

ningen. Det är hur som helst och som ofta annars en fråga om bedömningar i 

de enskilda fallen. Kränkningar och överträdelser av konventionen kan ske på 

en mängd olika sätt, och att sätta upp generella riktlinjer för detta lönar sig 

 
144 SOU 2013:59, s. 157 ff.  
145 Ibid, s. 164.  
146 Bertil Bengtsson, Skadeståndslag (1972:207), kommentar till 3 kap 4 §, Norstedts Juridik. 
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helt enkelt inte i de flesta fall. En typisk situation som bör kunna föranleda 

skadestånd enligt 3 kap 4 § SkL är dock att en tillfredsställande grad av rätts-

medel för den enskilde i den nationella rättsordningen saknas.147  

 

2.3.4.1 SOU 2020:73  – Skogsutredningen 
 

Under sommaren 2019 tillsattes enligt kommittédirektiv 2019:46 en utred-

ning som skulle se över regleringen av skogsbruket, främst beträffande skydd 

av skog och ersättning för detsamma. Skogsutredningen, som den sedermera 

kommit att kallas, var satt att utreda möjligheterna att göra skydds- och er-

sättningsformerna mer flexibla, med en samtidig blick på hur internationella 

åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär 

bioekonomi. Utredningen gavs rubriken Stärkt äganderätt, flexibla skydds-

former och naturvård i skogen. Ett uttryckligt, huvudsakligt syfte med utred-

ningen var att: 

 
”… värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka 

rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får 

ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i 

den utsträckning de har rätt till.”148 

 

Ambitionen med tillsättandet av utredningen var också att föreslå hur incita-

ment för hållbart skogsbruk kan ges, samt hur lagstiftningen kan skapa en 

ökad legitimitet för skogs- och miljöpolitiken.149 

 

Det ligger utanför innevarande undersökning att närmare behandla skogsut-

redningen, men eftersom den utgör en del av en helhetsbild avseende det 

svenska rättsläget beträffande hanteringen av konflikten mellan miljöskydd 

och egendomsskydd förtjänar dess plats i den historiska rättsutvecklingen att 

i korthet kommenteras.  

 

 
147 Bertil Bengtsson, Skadeståndslag (1972:207), kommentar till 3 kap 4 §, Norstedts Juridik. 
148 Dir. 2019:46. s. 1.  
149 Ibid. 
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Direktivet var mycket tydlig i sina ambitioner för utvecklingen av rättsläget: 

förtroendet mellan staten och markägarna skulle stärkas genom större beto-

ning på frivillighet och samtycke inom skyddet av skogsmark.150 Utredning-

ens förslag framlades i november 2020 och är mycket utförlig. Efter att re-

misstiden gått ut 30 april 2021 stod det klart att utredningen och dess före-

slagna lösningar skulle komma att utstå omfattande kritik. Bland de förslag 

som lämnats var att formellt skydd i huvudsak ska ske frivilligt; att Skogssty-

relsens inventering av nyckelbiotoper ska upphöra och registren av desamma 

ska rensas; att all fjällnära skog med höga naturvärden ska ersättas; att ersätt-

ning för skydd av skog ska vara skattefri, med mera.151 

 

Även om förslaget mötts av skarp kritik från både förespråkare för miljöskyd-

det152 och egendomsskyddet153 så är ett centralt tema i utredningen just för-

stärkningen av egendomsskyddet, i enlighet med kommittédirektivet. Utred-

ningen kan således sägas vara en tydlig del av en historisk kontinuitet avse-

ende rättsutvecklingen sedan 1970-talet och framförallt sedan 1994 års grund-

lagsändringar.  

 

Detta är dock också i viss mån naturligt och att förvänta: de flesta såväl med-

borgare som riksdagsledamöter är nog ense om att det är en konstitutionell 

huvuduppgift att trygga den enskilda sfären från oproportionerliga ingrepp 

från statens sida; låt vara att man kan ha olika uppfattningar om exakt hur den 

gränsen ska dras. Sedan grundlagsförändringarna 1994 och ikraftträdandet av 

miljöbalken 1999 kan man dock ana att förändringarna successivt inneburit 

en allt större inkongruens mellan mål och medel inom det svenska miljöskyd-

det. Detta genom att förstärkningar av äganderättens position skett parallellt 

 
150 Dir. 2019:46, s. (22).  
151 SOU 2020:73, s. 36.  
152  Se till exempel Naturskyddsföreningens remissvar: Yttrande över Skogsutredningens 
betänkande SOU 2020:73, 
https://www.regeringen.se/4988f3/contentassets/af64d577b3e54cd793e6858e65f49c61/na-
turskyddsforeningen.pdf (Läst 2021-05-02).  
153  Se till exempel LRF Skogsägarnas remissvar: https://www.regeringen.se/49ae73/con-
tentassets/af64d577b3e54cd793e6858e65f49c61/lrf-skogsagarna.pdf (Läst 2021-05-02).  
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med att dels tillståndet för miljön och klimatet blivit allvarligare, och att de 

miljörättsliga ambitionerna följaktligen höjts.  

 

För att illustrera hur utvecklingen har sett ut på miljöskyddets område sedan 

tiden från framförallt miljöbalkens införande ska därför det nu gällande rätts-

läget först behandlas. På samma sätt som med genomgången av egendoms-

skyddets ursprung, omfattning och verkningar, så fästs särskilt vikt på miljö-

skyddets ändamål, syften och principer.  
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3 Det miljörättsliga 
perspektivet  

 

3.1 Miljöbalken — bakgrund, motiv och 
syften 

 
Den miljörättsliga reglering som aktualiseras vid rådighetsinskränkningar av 

miljöskyddsskäl är av naturliga skäl främst miljöbalken (MB). Det är en på 

många sätt särpräglad samling av lagar som har sin egen systematik, målsätt-

ning och logik. Innan genomgången av de för undersökningen tillämpliga be-

stämmelserna följer därför några ord om balkens tillkomsthistoria samt dess 

motiv och syften.  

 

Framåt slutet av 1980-talet utgjordes den svenska miljörätten av en ganska 

ansenlig mängd olika lagar och förordningar. Rättsläget ansågs svåröver-

blickbart och svårtillämpat. Därför tillsatte den socialdemokratiska rege-

ringen 1989 en kommitté med uppgift att både samla och skärpa miljölagstift-

ningen. Kommittén resulterade i propositionen En god livsmiljö154 som på re-

geringens anmodan utmynnade i ett förslag till en ny miljöbalk, vilken skulle 

samla den tidigare spridda miljölagstiftningen. Balkens instiftande skulle 

komma att sammanföra 16 olika miljöskyddslagar och lagar om hushållning, 

vatten samt ett antal förordningar.155 Efter en del legislativa turer utkom ur 

trycket förslaget SOU 1996:103 - Miljöbalken – En skärpt och samordnad 

miljölagstiftning för en hållbar utveckling, vilket utmynnade i miljöbalkspro-

positionen, 1997/98:45. Propositionen antogs av riksdagen i juni 1998 och 

balken trädde i kraft 1 januari 1999.156 

 
154 Prop 1990/91:90.  
155 2 § i lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 
156 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 
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3.1.1 Motiv och syften 

Miljöbalken spänner över en rad olika områden och verksamhetstyper samt 

fokuserar på en mångfald av olika rättssubjekt och rättsobjekt. Alla bestäm-

melser har dock det gemensamt att de ska tolkas med avstamp i balkens så 

kallade målregel, som anger syftet med miljöbalken och styr dess tillämpning.  

Målregeln är därmed att betrakta både som ett målsättningsstadgande avse-

ende syftet med balken, och som tolkningsdata i tillämpningen av miljörätts-

liga bestämmelser.157  

 

Balken syftar således enligt 1 kap 1 § första stycket till att främja en hållbar 

utveckling, innebärande att nuvarande och kommande generationer tillförsäk-

ras en hälsosam och god miljö. Denna utveckling anges vidare bygga på in-

sikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 

bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

 

Andra stycket fortsätter med att balken ska tillämpas i enlighet med punkterna 

1-5. Första punkten stadgar att människors hälsa och miljön ska skyddas mot 

skador och olägenheter, oavsett om de förorsakats av föroreningar eller annan 

påverkan. Jämlikt andra punkten ska värdefulla natur- och kulturmiljöer skyd-

das och vårdas, medan tredje punkten betonar bevarandet av biologisk mång-

fald.158 Fjärde punkten fastslår miljöbalkens hushållningsfokus: långsiktigt 

god hushållning ska tryggas. Enligt propositionen syftar detta till att säkra 

ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga — markanvändning och sam-

hällsbyggande ska genomföras på ett sätt som tryggar den materiella grunden 

för produktion och välfärd även för kommande generationer.159 Femte punk-

ten omfattar kretsloppstanken: återanvändning och återvinning och annan 

hushållning med material, råvaror och energi ska främjas. Fjärde och femte 

 
157 Prop 1997/98:45, del 2, s. 8.  
158 Med biologisk mångfald avses i detta sammanhang såväl en mångfald av ekosystem som 
mellan och inom arter, se Stefan Rubenson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 1 kap 1 §, 
Norstedts Juridik.  
159 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 154. 
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punkten (såväl som några av de andra) har således en viss överlappning ge-

nom att fokus ligger på hållbar resursförvaltning och resursanvändning. 

 

Genom första stycket fastslås miljöbalkens syn på naturen: den ska skyddas i 

sin egenskap som livsmiljö för människan, men också för att den har ett eget, 

inneboende värde. Målregeln ger därigenom uttryck för ett förvaltaransvar, 

som varje generation bär av hänsyn till nästa, vilket inbegriper att skydda mil-

jön och hushålla med naturens resurser på ett ansvarsfullt vis.160  

 

Vad hållbar utveckling innebär, hur begreppet kan operationaliseras rättsligt 

och vilka eventuella rättsföljder begreppet innebär har diskuterats flitigt i 

doktrin och debatt. Svaret är sällan entydigt. I miljöbalkens hänseende inne-

bär det dock, kortfattat, att samhällsutvecklingen ska följa principer som är 

långsiktigt hållbara, och att livsbetingelserna för biologiskt liv ska upprätthål-

las och säkras.161 Punkterna 1-5 i målregelns andra stycke (se ovan) ska ses 

som en precisering av begreppets innebörd när det kommer till balkens till-

lämpning. Råder det osäkerhet kring hur en konkret passage om hållbar ut-

veckling ska tolkas enligt miljöbalken, så är det alltså i första hand i dessa, i 

målregeln i övrigt samt i balkens motiv och syften som svar ska sökas.162 

 

Begreppet hållbar utveckling är dock naturligtvis inte fristående från vare sig 

miljöbalken i sig eller från övrig lagstiftning. Tillsammans med principerna 

om försiktighet och förorenarens betalningsansvar (se nedan) utgör den en av 

de centrala miljörättsliga principerna. Hållbar utveckling som begrepp, prin-

cip och övergripande mål antogs av FN efter miljökonferensen i Rio de Ja-

neiro 1992. I den så kallade Riodeklarationen stadgades 27 stycken principer 

som skulle leda det globala arbetet mot en hållbar utveckling. Den huvudsak-

liga innebörden av dessa principer var att människan står i fokus för arbetet 

 
160 Just förvaltaransvaret gör att tanken lätt leds till det tyska grundlagsstadgandet Eigentum 
verpflichtet — egendom förpliktar — som står att finna i art. 14 Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland. Andra ledet i stadgandet fastslår att bruket av egendomen också 
ska tjäna allmänhetens väl.  
161 Stefan Rubenson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 1 kap 1 §, Norstedts Juridik.  
162 Ibid, se not 12.  
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mot en hållbar utveckling, på så vis att varje enskild människa har rätt till ett 

hälsosamt och produktivt liv i harmoni med naturen. Samhällsutvecklingen, 

fortsätter lydelsen i princip 3, måste genomföras på ett sätt som tryggar såväl 

utvecklings- som miljömässiga behov för både nuvarande och framtida gene-

rationer. I princip 4 fastslås vidare att miljöskydd är väsentlig del av arbetet 

mot en hållbar utveckling. Principerna ska inte genomgås med större nog-

grannhet här, men samtliga rör konferensens uttalade mål att uppnå en robust 

och hälsosam miljö för alla världens länder genom en hållbar utveckling som 

möjliggör att detta kan ske på ett rättvist sätt.163 

 

Viktig ledning för tolkning av begreppet inom den svenska miljörätten står 

att finna i de av riksdagen beslutade miljömålen, som uttryckligen pekats ut 

som tolkningsunderlag för bland annat miljöbalkens bestämmelser.164 Miljö-

målen har sedan prop. 2009/10:155 delats upp i tre steg: generationsmål, mil-

jökvalitetsmål165 och etappmål. Flera av miljökvalitetsmålen har som vi ska 

se fått betydelse vid tolkningen av målregeln och andra bestämmelser i bland 

annat miljööverdomstolens praxis.  

 

Miljökvalitetsmålet Levande skogar lyder enligt följande:  
 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samti-

digt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och soci-

ala värden värnas.166 

 

 
163 Se vidare Un Doc., A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 augusti 1992. Som Michanek och Zetter-
berg anför (2017, s. 34) är ytterligare en viktig ursprungskälla för principen om hållbar ut-
veckling den så kallade Brundtland-kommissionen, tillsatt av FN, som slutförde sitt arbete 
1987 och presenterade sina slutsatser i rapporten Vår gemensamma framtid. Se Un Doc., 
A/42/427. Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and De-
velopment.  
164 Prop 1997/98:45, del 2, s. 8. 
165 Miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myll-
rande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God be-
byggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Se närmare om dessa: https://sverigesmil-
jomal.se/miljomalen/ (Läst 10 april 2021).  
166 Prop 2009/10:155 s. 182. 
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Därutöver finns i propositionen Svenska miljömål — för ett effektivare miljö-

arbete (2009/10:155) ytterligare preciseringar av vad målet är satt att innebära 

för svenskt skogsbruk och rättstillämpningen kring det. Detta rör sig bland 

annat om att produktionsförmågan bevaras; att skogsekosystemets naturliga 

funktioner och processer upprätthålls; att naturlig föryngring används på för 

metoden lämpliga marker; att skogar med stora variationer i ålder och träslag 

värnas; att hotade arter och naturtyper skyddas; inhemska växt- och djurarter 

fortlever under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd, med mera.167 

 

Av miljöbalkens systematik följer alltså att målregeln ska användas som stöd 

vid rättstillämpningen. Därutöver ska miljömålen (det vill säga generations-, 

miljökvalitets- och etappmålen) användas vid tolkning av balkens regler. Osä-

kerheten kring uttolkningen av begreppet hållbar utveckling, som även knyter 

an till stadgandet om hållbar utveckling i regeringsformen168 bör alltså kunna 

anses vara betydligt mindre nu än vid dess införande. Inte minst kan detta ses 

genom att miljööverdomstolen under de senaste åren i allt högre utsträckning 

refererat till miljömålen uttryckligen.169 Detta får av naturliga skäl även kon-

sekvenser för hur balkens intrångs- och ersättningsbestämmelser ska tolkas.  

 

På denna övergripande nivå finns även ett antal miljörättsliga principer, som 

här kort ska behandlas innan den relevanta miljölagstiftningen beskrivs och 

förklaras.  

3.1.2 Miljörättens principer  

Bland de viktigare miljörättsliga principer som utvecklats inom framförallt 

den internationella miljörätten finns principerna om hållbar utveckling, för-

siktighet samt förorenarens betalningsansvar (på engelska benämnd Polluter 

Pays Principle och förkortad PPP). Då principen om hållbar utveckling på 

 
167 Prop 2009/10:155 s. 182. 
168 Se 1 kap 2 § tredje stycket RF.  
169 Stefan Rubenson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 1 kap 1 § MB, Norstedts Juridik. 
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sätt och vis är en kodifierad del av miljöbalken genom den så kallade målre-

geln i 1 kap 1 § MB har den behandlats närmare ovan i avsnitt 3.1.1.  

 

Kärnan i försiktighetsprincipen tar sikte på situationer då det råder vetenskap-

lig osäkerhet kring huruvida en viss verksamhet eller åtgärd kommer att med-

föra miljöskada: osäkerheten får enligt försiktighetsprincipen inte förhindra 

användningen av bästa möjliga teknik, föreläggande om villkor eller i sista 

rummet förbud.170 Principen har sin plats i miljöbalkens hänsynsregler genom 

2 kap 3 § MB, som bland annat fastslår att bästa möjliga teknik ska användas 

för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för 

miljö eller hälsa uppstår. Den har sin grund i ett antal internationella och EU-

rättsliga akter171 men gällde även innan dess inom svensk miljörätt. Principen 

får genom stadgandet i 2 kap 3 § MB betydelsen att försiktighetsmått måste 

vidtas så snart det kan finnas skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd ris-

kerar att medföra menliga effekter för miljön eller för människors hälsa.172 

Även i andra delar av den svenska miljö- och sektorslagstiftningen har den 

betydelse: ytterligare ett exempel är 2 kap 2 § MB, som fastslår ett kunskaps-

krav i förhållande till verksamhetsutövaren. 

 

Genom att ansvaret för potentiella negativa effekter för miljön läggs på verk-

samhetsutövaren knyter försiktighetsprincipen också an till principen om för-

orenarens betalningsansvar. Även denna princip har en solid grund inom in-

ternationell rätt, EU-rätt173 och svensk rätt. Som begreppet språkligt antyder 

handlar den om att en verksamhetsutövare bär ansvaret för att förebygga, för-

hindra och i förekommande fall åtgärda negativa miljöeffekter. Principen gäl-

 
170 Michanek & Zetterberg (2017) s. 34 f.  
171 Här ska exempelvis nämnas, på internationell nivå, FN-deklarationen efter Riokonferen-
sen 1992, Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö samt Paris-
konventionen om skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. På EU-rättslig nivå ses den 
först stadgad genom ingressen till direktiv 90/219/EEG.  
172 Ulf Bjällås, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 2 kap 3 § MB, Norstedts Juridik.  
173 Se till exempel art. 191 2 punkten funktionsfördraget (FEUF): ”Unionens miljöpolitik ska 
syfta till en hög skyddsnivå /…/ Den ska bygga på försiktighetsprincipen och på principerna 
att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan 
och att förorenaren ska betala.” 
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ler även så kallade reparativa miljökrav, som exempelvis kan syfta på sane-

ringsarbeten efter att en mångårig industriverksamhet lagt ned och en god 

miljö ska återställas. Den fastslår alltså både ett framåtsyftande, fortlöpande 

och retroaktivt ansvar för verksamhetsutövaren.174 

 

Särskilt försiktighetsprincipen knyter an till frågor om framåtsyftande, veten-

skaplig osäkerhet när det kommer till domstolars bedömning av om en verk-

samhet medför risk för miljöskada eller ej, och huruvida eventuella villkor 

eller förbud bör föranleda ersättning. Som vi ska se ställs vid en proportion-

alitetsavvägning inte sällan en direkt skada för en verksamhetsutövare (i form 

av ett inskränkande villkor eller förbud) mot en indirekt eller svårbelagd 

framtida miljörisk. Den vetenskapliga, eller epistemiska, osäkerheten i be-

dömningen för med sig risken att långsiktiga eller mer abstrakta effekter be-

aktas i mindre utsträckning. En av de huvudsakliga anledningarna härtill kan 

antas vara att de värden som ställs mot varandra varierar i konkretion och 

analytisk visshet. Ytterligare kommentarer gällande detta följer nedan och 

särskilt i avsnitt 5. 

3.2 Skyddsbestämmelser m.m.  

3.2.1 Områdesskydd enligt 7 kap  

7 kap 4 § MB stadgar länsstyrelses eller kommuns rätt att utse ett mark- eller 

vattenområde till naturreservat. Naturreservat inrättas i syfte att bevara bio-

logisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och/eller tillgo-

dose friluftslivets behov av rekreationsområden. Även sådana områden som 

behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla natur- eller livsmil-

jöer för skyddsvärda arter får förklaras som naturreservat: det är alltså tal om 

både bevarande och direkt eller indirekt skapande av värdefulla miljöer.  

 

Enligt 7 kap 5 § första och andra styckena MB ska beslutets motivering, in-

klusive eventuella inskränkningar i användningen av marken eller vattnet, 

 
174 Michanek & Zetterberg (2017), s. 35.  
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meddelas i beslutet. Inskränkningarna ska ha en direkt koppling till besluts-

motiveringen.175 Jämlikt tredje stycket kan dessa antingen lättas eller skärpas 

om det senare bedöms nödvändigt. 7 kap 6 § MB fastslår vidare länsstyrelsens 

och kommunens rätt att i anslutning till ett reservat exempelvis anlägga vägar 

eller rastplatser, och att genomföra naturvårdsåtgärder eller undersökningar 

inom området. Slutligen får förordnanden om nya naturreservat inte strida 

mot antagna detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt PBL enligt 7 kap 

8 § MB.  

 

Samma bestämmelser som  4-6 §§ (och, för beslut, 7-8 §§) gäller även för 

bildande och upprätthållande av ett kulturreservat. Dessa reservat fungerar på 

ett direkt motsvarande sätt som naturreservaten men tar i stället, som namnet 

antyder, sikte på bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap och mil-

jöer, jämlikt 7 kap 9 § MB.  

 

Ett annat instrument för skydd av värdefulla naturmiljöer är biotopskyddsom-

rådet, vilket regleras i 7 kap 11 § MB. Genom bestämmelsen bemyndigas 

regeringen att meddela föreskrifter om att utse biotopskyddsområden. Detta 

kan vidare ske på två sätt. Antingen kan regeringen enligt andra stycket första 

punkten förordna att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst slag (i 

hela eller delar av landet) ska utgöra biotopskyddsområde.176 Dessutom kan 

regeringen, enligt andra stycket andra punkten, i sin tur bemyndiga en kom-

mun eller myndighet att i enskilda fall utse biotopskyddsområden.177  Av 

tredje stycket följer att man som mark- eller sakägare inte får bedriva verk-

samheter eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön inom dessa. Innan 

 
175 I sig ett slags utflöde av proportionalitetsprincipen. Att inskränkningarna ska vara knutna 
till beslutsmotiveringen innebär att de inte får gå utöver vad som krävs med hänsyn till målet 
med förordnandet. Se till exempel Bertil Bengtsson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 7 
kap 4 §, Norstedts Juridik.  
176 Det kan, i enlighet med förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m och dess bilaga 1 röra stenmurar, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmar-
ken, med flera småbiotoper. 
177 De naturtyper som Skogsstyrelsen kan utse som biotopskyddsområden anges i bilaga 2 i 
ovannämnda förordning, medan de som länsstyrelsen kan fatta beslut om återfinns i bilaga 3. 
Även kommuner får genomföra dessa beslut i enskilda fall (se Margaretha Svenning, Miljö-
balk (1998:808), kommentar till 7 kap 11 §, Karnov).  
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åtgärder som krävs för vården av området får vidtas så ska mark- eller sakä-

gare underrättas särskilt enligt fjärde stycket. 

 

Vid särskilda skäl får dock dispens från ett enskilt förbud ges. Dispenspröv-

ning görs av den myndighet som regeringen bestämt om ärendet gäller om-

råde enligt första stycket första punkten, och i övriga fall av den aktör som 

bildat biotopskyddsområdet. Rätten till dispens från förbudet att vidta åtgär-

der som bär risk att skada naturmiljön är riktad främst till jordbruket (se 7 kap 

11 b § MB).  

 

Exempel på övriga skyddstyper med stöd i 7 kap MB är djur- och växtskydds-

områden enligt 12 §178, strandskyddsområden enligt 13 - 18 h §§, miljö-

skyddsområden enligt 19-20 §§179 samt vattenskyddsområden enligt 21-22 

§§. För att förhindra att ett område som föreslagits för skydd ska försämras 

under skyddsprocessen med mera så finns även möjligheten för länsstyrelse 

eller kommun att meddela interimistiska förbud om högst tre år enligt 7 kap 

24 § MB; under denna tid är åtgärder som står i strid med skyddssyftet för-

bjudna.  

 

En för sammanhanget intressant och viktig bestämmelse är 7 kap 25 § MB, 

som stadgar en intresseprövning:  

 
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn 

tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark 

eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå 

längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.  

 

Paragrafen ger uttryck för proportionalitetsprincipen, som inte enbart gäller 

inom miljörättsliga sammanhang utan också är en allmänt gällande princip 

inom svensk rätt; inte minst har den en stark grund i konventions- och EU-

 
178 Inskränker till exempel jakt- och fiskerätt vid behov, samt i förekommande fall allmän-
hetens eller markägarens rätt att vistas på den berörda delen av marken.  
179 Inbegriper områden som är särskilt utsatta för exempelvis föroreningar eller utsläpp.  
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rätten.180 Vid miljöbalkens införande uttryckte regeringen att medan detta 

slags proportionalitetsavvägning redan var inbyggd i balken genom de all-

männa hänsynsreglerna i 2 kap, så behövdes ändå en uttrycklig paragraf i di-

rekt samband med bestämmelserna om områdesskydd, för att på så vis ge de 

berörda myndigheterna tillräcklig ledning för rättstillämpningen.181 Bakgrun-

den till bestämmelsen är också nuvarande 2 kap 15 § RF om egendomsskyd-

det vid rådighetsinskränkningar. Utgångspunkten är att de bestämmelser i 

miljöbalken som möjliggör ingrepp syftar till att tillgodose angelägna all-

männa intressen. Som sådana är de per definition motiverade även i förhål-

lande till grundlagsbestämmelsen. Vid en enskild prövning ska dock i vanlig 

ordning göras en avvägning mellan det allmänna intresset å den ena sidan och 

det enskilda intresset å den andra.182  

 

Syftet med kapitlets områdesskydd, som även det blir en del av proportion-

alitetsavvägningen, var bland annat att få till en skälig bördefördelning mellan 

det allmänna och den enskilde för att säkra de intressen som lagstiftningen 

avsett skydda. I motiven betonades att allmänna intressen såsom bevarande 

av biologisk mångfald, frisk luft och vatten med mera ibland får anses vara 

av sådan tyngd att enskilda intressen måste stå tillbaka.183 Vid avvägningen 

ska beaktas hur starkt det aktuella miljöintresset i målet är, samt hur detta 

förhåller sig till de ekonomiska och ideella intressen som riskeras för markä-

garen. Av stor betydelse för denna avvägning är naturligtvis, särskilt sedan 

ändringarna 2010, huruvida ingreppet är ersättningsgillt, eftersom ett jakande 

eller nekande svar på den frågan får stor betydelse för de enskilda intres-

sena.184 

 
180 Se till exempel Regeringsrättens domskäl i strandskyddsavgörandet RÅ 1996 ref 44. Se-
nare praxis har dock bekräftat den restriktivitet med vilken strandskyddsdispenser bör med-
delas enligt miljöbalken och dess motiv. Miljööverdomstolen fastslog således i avgörandet 
MÖD 2013:37 att proportionalitetsprincipen ”inte medför en möjlighet att meddela strand-
skyddsdispens med beaktande av andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ 
miljöbalken”. Man får anta att domstolen bland annat menade att proportionalitetsprincipen 
till viss del redan får anses vara inbyggd i miljöbalkens bestämmelser, och då särskilt de som 
rör strandskydd.  
181 Prop 1997/98:45, del 1, s. 322 f.  
182 Bertil Bengtsson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 7 kap 25 § MB, Norstedts Juridik.  
183 Prop 1997/98:45, del 1, s. 320.  
184 Bertil Bengtsson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 7 kap 25 § MB, Norstedts Juridik. 
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Även andra passager i miljöbalken bör dock som utgångspunkt vara av led-

ning vid tillämpningen av bestämmelserna om områdesskydd och proportion-

alitetsprincipen. Häribland exempelvis de ovannämnda hänsynsreglerna i 2 

kap185 och målregeln i 1 kap 1 § MB. I vilken mån så verkligen sker har dock 

diskuterats alltsedan miljöbalkens införande och förblir förhållandevis 

oklart.186  

 

Beträffande bestämmelserna om områdesskydd i miljöbalkens 7 kap ska slut-

ligen nämnas 26 §, som stadgar att dispens för en verksamhet eller åtgärd 

enligt bestämmelserna ovan187 inte får ges om det är oförenligt med förbudets 

eller föreskriftens syfte. Detta bör (exempelvis i anslutning till frågan ovan, 

om tillämpningen av proportionalitetsprincipen) närmast betraktas som en 

skärpning i relation till vilka aspekter som ska beaktas vid en intresseavväg-

ning. Överinstansernas hållning gentemot dispenser i praxis sedan bestäm-

melsens införande har också varit restriktiv. Det har dock framhållits att en 

viss differentiering föreligger avseende vikten av de allmänna intressen som 

kodifierats i skyddsreglerna.188  

 

3.2.1.1 Övriga former av områdesskydd  
 

Bestämmelserna 7 kap 27-29 b §§ MB syftar till att genomföra art- och habi-

tatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 

2009/147/EG). Dessa båda direktiv syftar i sin tur till att skydda arter och 

livsmiljöer som förekommer i ett ekologiskt sammanhängande nät av områ-

den, de så kallade Natura 20000-områdena. Dessa områden utgör speciella 

skyddsformer som dock inte utesluter att de samtidigt har status som exem-

pelvis naturreservat.189 Skyddet gäller sedan de en gång blivit förtecknade, 

 
185 Prop 1997/98:45, del 2, s. 97. 
186 Bertil Bengtsson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 7 kap 25 § MB, Norstedts Juridik. 
187 7 kap 7, 9-11, 18 a-18 e, 20 och 22 §§ MB.  
188 Bertil Bengtsson, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 7 kap 25 § MB, Norstedts Juridik. 
189 Margaretha Svenning, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 7 kap 27 §, Karnov.  
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och för att verksamhet ska kunna bedrivas eller åtgärder vidtas som kan på-

verka miljön betydligt krävs tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB. I 7 kap 29 § 

anges undantagsbestämmelser för tillstånd. Det får således lämnas om det 

saknas alternativa lösningar eller om verksamheten eller åtgärden måste ge-

nomföras av tvingande orsaker på grund av ett väsentligt allmänintresse. Där-

utöver får tillstånd ges om de åtgärder som vidtas behövs för att kompensera 

för förlorade miljövärden, så att områdets skyddssyfte ändå kan tillgodoses.  

 

Slutligen finns även så kallade nyckelbiotoper, som Skogsstyrelsen inventerar 

och kartlägger.190 Dessa medför inget formellt skydd i sig men kan bland an-

nat ligga till grund för en samlad bedömning vid beslut om exempelvis bio-

topskyddsområden enligt 7 kap 11 § MB.191 

3.2.2 Skyddet för biologisk mångfald enligt 8 
kap  

Även reglerna om skydd för biologisk mångfald i 8 kap kan ha praktisk bety-

delse för rättstillämpningen avseende rådighetsinskränkningar och områ-

desskydd. Detta genom att 1 och 2 §§ i tur och ordning stadgar skydd av le-

vande djur och deras fortplantningsområden och viloplatser (1 §) samt för vilt 

levande växtarter (2 §). Detta kan till exempel få betydelse för bedömningen 

av om en skogsavverkning innebär för stora störningsrisker för en djurarts 

fortplantningsområde eller för en sällsynt växtarts fortlevnad i området.  

 

Framförallt består dock bestämmelsernas betydelse i att de bemyndigar rege-

ringen (eller den myndighet regeringen bestämmer) att utfärda föreskrifter, 

och att fridlysningar sker med stöd av kapitlet. De mer konkreta formerna av 

artskydd står dock av naturliga skäl främst att finna i artskyddsförordningen 

(2007:845), som är ett resultat av ovannämnda bemyndigande.192 

 
190  Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biolo-
gisk-mangfald/nyckelbiotoper/ (Läst 2021-05-06).  
191 Miljöbalken i skogen, Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/mil-
jobalken-i-skogen/ (Läst 2021-05-06).  
192 Ibid.  
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3.2.3 Artskyddsförordningen  

Medan 8 kap miljöbalken mestadels innehåller bemyndiganden står art-

skyddsförordningen för de mer konkreta bestämmelserna om skydd för djur- 

och växtarter.193 8 kap sätter dock ramen för artskyddet — däri stadgas att 

fridlysning medför förbud mot att ”döda, skada, fånga eller störa vilt levande 

djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom, eller bon eller att skada 

eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser” (1 §) och 

förbud mot att "ta bort, skada eller ta frö eller andra delar från vilt levande 

växter” (2 §). 

 

Det är emellertid i artskyddsförordningens 4 §, och i dess bilagor, som de 

anknutna förbuden närmare specificeras. För de arter som inkluderas i någon 

av bilagorna omfattar förbudet att avsiktligt fånga eller döda djur (första 

punkten); att avsiktligt störa dem, särskilt under parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder (andra punkten); att avsiktligt förstöra 

eller samla in ägg (tredje punkten) samt att skada eller förstöra djurens fort-

plantningsområden eller viloplatser. Regeln liknar i mångt och mycket art. 12 

art- och habitatdirektivet och delvis även art. 5 fågeldirektivet. Båda dessa 

direktiv gäller även för svenskt vidkommande, även om de är minimidirektiv, 

och de svenska bestämmelserna går i vissa fall längre än sina EU-rättsliga 

motsvarigheter.194 

 

Artskyddsförordningens roll inom den svenska miljörätten är att fungera som 

ett komplement till exempelvis bestämmelserna om områdesskydd. Det kan 

härvid till exempel tänkas att en skyddsvärd fågelart har en speciell typ av 

återkommande häckningsplats som är skyddad genom reservatsföreskrifter, 

men att det förekommer att arten även häckar på andra platser, och att den 

 
193 Michanek & Zetterberg (2017), s. 242. 
194 Ibid, s. 244.  
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därför måste skyddas även där. I dessa sammanhang utgör artskyddsbestäm-

melserna ett värdefullt kompletterande skydd; på samma sätt kan de vara vik-

tiga att tillgripa när reservatsföreskrifter i sig brister i konkret skydd.195 

 

Tolkningen av ovannämnda rekvisitet avsiktligt har vållat en del huvudbry 

inom doktrinen och rättstillämpningen. Ska enbart direkt avsikt att döda eller 

skada räknas, eller kan även en verksamhet som kan medföra risker för vissa 

arter, exempelvis markberedning inför skogsavverkning, omfattas? 

 

Miljööverdomstolen har prövat frågan närmare, exempelvis i målet MÖD 

2014:47, som handlade om vindkraftsetablering i Kalmar kommun. Efter att 

miljöprövningsdelegation och miljödomstol båda bedömt att riskerna för 

vissa i området förekommande rovfågelsbestånd196 var överhängande, neka-

des tillstånd att uppföra kraftverken. Miljööverdomstolen gjorde dock en an-

nan bedömning, med avstamp i framförallt EU-rätten. Genom att hänvisa dels 

till relevant EU-praxis rörande avsiktlighetsrekvisitet197 och dels till rättslig 

vägledning som kommissionen författat avseende frågan198 fastslog domsto-

len att eftersom bolaget inte kunde anses ha för avsikt att döda fåglar, och inte 

heller uppvisat någon ”uppenbar likgiltighet” inför den risken, kunde etable-

ringen inte anses stå i strid med 4 § artskyddsförordningen. Frågan fick därför 

istället prövas enligt hänsynsreglerna i 2 kap MB, vilket inte hade gjorts i 

första instans, varför målet återförvisades.  

 

Medan ”uppenbar likgiltighet" vid första anblick kan tyckas vara ett högt 

ställt krav på medvetenhet hos exploatören har frågan prövats även senare, 

och ibland med andra utfall. Målet MÖD 2015:3, exempelvis, innefattade en 

 
195 Michanek (2019), s. 386.  
196 Fjällvråk, röd glada och havsörn.  
197 Mål C-103/00 Kommissionen mot Grekland och mål C-221/04 Kommissionen mot Spa-
nien.  
198 Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rå-
dets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer. — På s. 34 kommenteras målet C-
103/00 Kommissionen mot Grekland, och slutsatsen är att domstolen verkar ha gjort bedöm-
ningen att rekvisitet ”avsiktligt” (som ett minimum) ska tolkas som en medvetet acceptans 
av följderna. 
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prövning av en likartad situation mot samma rättsliga bakgrund men föran-

ledde ett motsatt domslut. Frågan gällde ett kungsörnsrevir i anslutning till en 

planerad skid- och turistanläggning i Vemdalen. Efter att en sentida lyckad 

häckning hade observerats något år innan planerna sattes i verket bedömde 

domstolen att risken för störning enligt 4 § artskyddsförordningen var så pass 

hög att den föreslagna exploateringen inte kunde tillåtas. Detta eftersom bo-

laget hade insett risken, men ändå inte vidtagit några åtgärder för att hantera 

den.  

 

Att de båda domsluten fick olika utgångar, trots att de var likartade, är dock 

möjligen inte så märkligt; man kan ana att miljööverdomstolen lägger stor 

vikt vid utredningens robusthet. I MÖD 2014:47 bedömde man således, mot 

bakgrund av den föreliggande utredningen, att risken för fågelkollisioner var 

relativt begränsad. (Det hör, parentetiskt, möjligen också till sakens natur att 

det är svårt att bevisa fågelkollisioner som ej ännu inträffat— och kanske sär-

skilt i vilken mån de kommer förekomma, samt slutligen vilken påverkan 

dessa kollisioner riskerar medföra för beståndet).  

 

Avgörandet MÖD 2015:3 speglade dock ett annat utredningsmässigt läge. 

Inte minst hade man slagit fast att kungsörnens hotade status delvis berodde 

på stor känslighet under just häckning.199 Därifrån var steget, givet den all-

varliga situationen för den svenska kungsörnspopulationen, inte långt till slut-

satsen att arbetet för en gynnsam bevarandestatus för arten skulle försvåras 

om dispens skulle ges. Eftersom bolaget varit fullt medvetna om risken och 

ändå planerat för uppförande av anläggningarna i fråga så var agerandet av-

siktligt i artskyddsförordningens avseende.  

 

Vad har då artskyddsförordningen för koppling till miljöbalkens bestämmel-

ser om exempelvis områdesskydd och rådighetsinskränkningar? Svaret står 

 
199 Kungsörnen var vid tiden för domens författande rödlistad som Nära hotad och utred-
ningen som lades fram gjorde bedömningen att endast cirka 40% av häckningarna var att 
betrakta som lyckade. 
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framförallt att finna i miljöbalkens hänsynsregler, vilka stadgas i andra ka-

pitlet. 

3.2.4 Hänsynsreglerna i 2 kap 

Optimalt sett så är miljöbalkens hänsynsregler, stadgade i 2 kap, tänkta att 

minimera risken för att bland andra artskyddsförordningen bestämmelser ska 

behöva aktualiseras vid exempelvis tillståndsprövningar. Denna ambition 

kommer till uttryck exempelvis i bestämmelserna om platsval, föreskrift om 

särskilda villkor samt andra försiktighetsmått.200  

 

2 kap 1 § första stycket att alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 

eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa efterlevnad av de förpliktelser som 

följer av kapitlet. Detta gäller då frågor prövas om 1) tillåtlighet, tillstånd, 

godkännande och dispens, samt 2) tillsyn enligt miljöbalken och 3) villkor 

som inte avser ersättning. Kapitlets definition av åtgärd (andra stycket) är alla 

som inte är av försumbar betydelse i det konkreta fallet.  

 

För att överskådligt redogöra för andra kapitlets krav på verksamhetsutövare 

följer härmed en kort genomgång av de relevanta bestämmelserna. 

 

2 § uppställer som nämnts ett kunskapskrav för verksamhetsutövaren avse-

ende vilken kompetens som den praktiska tillämpningen av miljöbalken krä-

ver. Detta med hänsyn till den aktuella verksamhetens eller åtgärdens art och 

omfattning, till skydd för människors liv och hälsa samt mot skada eller olä-

genhet för miljön. Hänvisningen till människors liv och hälsa innebär att mål-

regeln i 1 kap 1 § MB ska beaktas i alla relevanta delar.201 Bestämmelsen 

medför således ett visst utredningskrav för verksamhetsutövaren.202 

 

 
200 Michanek & Zetterberg (2017), s. 246 f.  
201 Joakim Kruse, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 2 kap 2 § MB, Karnov.  
202 Ibid. 
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3 § första stycket ställer krav på verksamhetsutövaren att utföra skyddsåtgär-

der, iaktta begränsningar samt vidta de övriga försiktighetsmått som behövs 

för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Även efterlevnad av detta krav ska bedömas med hänsyn 

till målregeln.203  Här uppställs även kravet på bästa möjliga teknik. Av andra 

stycket, som stadgar försiktighetsprincipen204 följer vidare att försiktighets-

måtten ska vidtas så snart det kan finnas skäl att anta att en verksamhet eller 

åtgärd medför skada eller olägenhet.  

 

2 kap 6 § MB betonar vidare vikten av ett medvetet och avvägt val av plats 

för ifrågavarande verksamhet eller åtgärd, vilket ska ske med minsta intrång 

och olägenhet för människors hälsa och miljön. Platsen ska enkelt uttryckt 

som helhet vara lämplig för ändamålet. Paragrafen får särskilt betydelse för 

ovan diskuterade fall gällande uppförande av exempelvis vindkraftverk, och 

ett antal mål på det temat återfinns bland miljööverdomstolens referat.205 

 

2 kap 7 § MB stadgar den såväl principiellt som praktiskt viktiga skälighets-

regeln. Av denna följer att hänsynsreglernas krav (eller mer specifikt 2-5 och 

8 §§) ska följas bara så långt det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 

Skälighetsbedömningen innefattar också hur långtgående utredningskravet i 

2 § ska anses behöva vara i det enskilda fallet, samt ger en omkastad bevis-

börda: verksamhetsutövaren ska som utgångspunkt visa att ett visst krav är 

orimligt att efterleva i det enskilda fallet.206 

 

Avgörande vid bedömningen av om kraven är orimliga eller ej blir ofta kost-

naderna för åtgärder avsedda att minska skaderisk eller olägenhet. Det är dock 

 
203 Joakim Kruse, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 2 kap 3 § MB, Karnov. Kruse refe-
rerar bland annat vidare till det kända avgörandet MÖD 2006:53, där miljööverdomstolen 
nekade dispens för anläggning av enskilt avlopp i Stockholms skärgård, eftersom det inte 
hade varit förenligt med kravet på hållbar utveckling, miljömålet Ingen övergödning, eller 
bestämmelserna i 2 kap 3 § MB. — En annan intressant aspekt av målet var att en avgörande 
hållpunkt för miljööverdomstolens bedömning var den ackumulerade effekten av en hypote-
tisk ökad eller generell tillståndsgivning avseende enskilda avlopp i den aktuella miljön.   
204 Joakim Kruse, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 2 kap 3 § MB, Karnov.  
205 Exempel på ett sentida fall är MÖD M 3892-17, där tillstånd för vindkraftsverk upphävdes 
bland annat med hänsyn till riskerna för ett antal rödlistade arter.  
206 Ulf Bjällås, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 2 kap 7 §, Norstedts Juridik.  
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härvid inte endast rent ekonomiska avväganden som ska beaktas. Snarare 

handlar det om att hantera den gränsdragning som aktualiseras när marginal-

nyttan för miljöhänsynen inte uppväger kostnaderna för försiktighetsmåtten. 

Bestämmelsen omfattar alla typer av verksamheter som kan medföra miljö-

påverkan, men ska inte beaktas vid tillämpning av ovannämnda 2 kap 6 § MB. 

Hänsyn till de kostnader som kravreglerna medför får dock inte gå så långt 

att miljöbalkens mål och syften enligt målregeln i 1 kap 1 § äventyras.207 

 

En aspekt av artskyddsförordningens systematik och förhållande till miljöbal-

kens övriga bestämmelser som blir problematisk vid undersökningen av gäl-

lande rätt, är att förbuden inte har kopplats till ersättningsreglerna i 31 kap. 

Detta alltså trots att artskyddsförordningen vid en lexikal tolkning har pot-

ential att få stora konsekvenser för markanvändning inom de areella näring-

arna.208 I praxis har denna lucka i lagstiftningen hanterats på lite olika sätt, 

vilket kort behandlas nedan i avsnitt 4.  

 

Sambandet mellan skälighetsregeln, miljöbalkens andra avvägningsregler 

samt den ursprungligen EU-rättsliga proportionalitetsprincipen ter sig i 

många situationer svårfångat, vilket även har diskuterats i doktrin.209 Det blir 

inte heller mindre svårfångat av bestämmelsen i 2 kap 15 § RF, som ju även 

den innehåller en avvägning av besläktad typ. 

 

Som avslutande delar av detta avsnitt om det miljörättsliga perspektivet följer 

härefter en genomgång av skogsbrukets reglering och ersättningsbestämmel-

serna i miljöbalkens 31 kap. 

 
207 Ulf Bjällås, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 2 kap 7 §, Norstedts Juridik. 
208 Michanek (2019), s. 389.  
209 Ulf Bjällås, Miljöbalk (1998:808), kommentar till 2 kap 7 §, Norstedts Juridik. Till detta 
lägger Bjällås avvägningen i 2 kap 15 § RF.  



 68 

3.3 Regleringen av skogsbruket — 
skogsvårdslagen 

Parallellt med miljöbalkens bestämmelser— och då främst, som vi sett ovan, 

dess hänsyns- och ersättningsregler — gäller skogsvårdslagen (1979:429) 

som den centralt reglerande författningen för skogsbrukets vidkommande. I 

nära anslutning till denna står också skogsvårdsförordningen (1993:1096), 

som innehåller kompletterande bestämmelser.  

 

1 § första stycket stadgar sålunda att skogen är en nationell tillgång och en 

förnybar resurs, som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning, 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Andra stycket tillägger att 

hänsyn ska tas även till andra allmänna intressen vid skötseln.  

 

Det första stycket kretsar alltså kring uppställandet av två mål som lagstifta-

ren ställt upp för skogsnäringen: produktionsmålet och miljömålet. Dessa två 

mål är jämställda210 och ska alltså principiellt ges samma betydelse. Produkt-

ionsmålet innebär i kort sammandrag att skogen ska brukas effektivt och an-

svarsfullt så att dagens resursbehov inte utarmar möjligheterna till framtida 

utvinning. Miljömålet innebär att skogsbruket ska genomföras så att växt- och 

djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att leva i en-

lighet med deras natur samt i livskraftiga bestånd. Både hotade djur- och 

växtarter samt naturtyper ska skyddas. Skogsbruket ska bedrivas hållbart, och 

såväl skogen som sådan som skogsnäringen ska även i fortsättningen vara av 

ekonomisk, social, kulturell och ekologisk betydelse för Sverige. Skogen ska 

slutligen betraktas som en nationell tillgång och en resurs för hela samhället, 

snarare än bara för den enskilde markägaren.211 

 

Skogsvårdslagen (SVL) innehåller en rad bestämmelser som reglerar hur 

skogsbruket ska skötas för att främja målen med lagstiftningen. I 14 § stadgas 

 
210 Prop 2007/08:108 s. 101. 
211 Conny Öhman, Skogsvårdslagen (1979:429), kommentar till 1 §, Karnov.  
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hur avverkning av skog ska ske. Därav följer bland annat (av första stycket) 

att ägare till produktiv skogsmark ska underrätta Skogsstyrelsen om avsikt att 

genomföra en avverkning. I anslutning till detta ska ägaren också meddela 

Skogsstyrelsen vad denne ämnar göra för att främja natur- och kulturmiljö-

värden i skogsmarken i samband med avverkningen.  

 

Underrättelsens syfte är att tillsynsmyndigheten (i detta fall Skogsstyrelsen) 

ska ges möjlighet att ge markägaren råd om hur avverkningen bäst ska ske i 

enlighet med bestämmelserna i skogsvårdslagen och miljöbalken. I förekom-

mande fall kan myndigheten också meddela villkor för att säkra efterlevnad 

av de regler som finns om återväxt och miljöhänsyn.212  

 

Mer detaljerade bestämmelser om hur skog får avverkas är stadgade i skogs-

vårdsförordningen. Däri bemyndigas också Skogsstyrelsen att meddela före-

skrifter på området.213 Skogsstyrelsen är den huvudsakliga förvaltningsmyn-

digheten för skogens löpande skötsel och den myndighet som har det främsta 

ansvaret för att genomdriva riksdagens skogspolitiska mål.214 

 

Av 11 § skogsvårdsförordningen (SVF) följer vidare att Skogsstyrelsen får 

meddela föreskrifter om hur en avverkning får ske. Dessa föreskrifter kan ex-

empelvis röra att trädbestånd under en viss ålder inte får avverkas (första 

stycket) och mer generellt hur avverkningen ska bedrivas.  

 

En för framställningen viktig paragraf som kopplar samman miljöbalken med 

skogsvårdslagen är 12 kap 6 § MB, som reglerar anmälan för samråd. Samråd 

sker enligt bestämmelsen i de situationer då en planerad åtgärd eller verksam-

het som inte kräver tillstånd eller anmälan, exempelvis en skogsavverkning, 

kan komma att väsentligen ändra naturmiljön. I dessa fall ska anmälan till 

samråd göras hos tillsynsmyndigheten, vilket beträffande skogsvårdslagens 

 
212 Conny Öhman, Skogsvårdslagen (1979:429), kommentar till 14 §, Karnov.  
213 Se exempelvis 10 § skogsvårdsförordningen.  
214 Om oss, Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se/om-oss, (Läst 2021-04-02). 
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tillämpningsområde är Skogsstyrelsen.215 Initiativ till samråd kan tas både av 

en markägare som vill genomföra en avverkning och av Skogsstyrelsen, som 

efter granskad avverkningsanmälan kan ta upp ärendet när det anses påkal-

lat.216 

 

Av 12 kap 6 § fjärde stycket MB följer att tillsynsmyndigheten får meddela 

föreskrifter för att säkra efterlevnaden av bland annat lagstadgad miljöhänsyn. 

Om myndigheten bedömer att de föreslagna åtgärderna för att begränsa nega-

tiva effekter för naturmiljön inte är tillräckliga, så har den befogenhet att för-

bjuda verksamheten. Av detta skäl finns också en hänvisning till miljöbalkens 

bestämmelser om ekonomisk ersättning, vilka står att finna i 31 kapitlet.  

 

31 kap 4 § sjunde punkten MB rör det ovan beskrivna förhållandet att Skogs-

styrelsens beslut genom föreläggande eller förbud avsevärt försvårar markan-

vändningen.217 Det kan då röra sig om föreläggande om villkor avseende hur 

avverkningen ska gå till, för att bland annat följa miljökvalitetsnormer218 en-

ligt 17 § första stycket SVL eller att särskild hänsyn ska tas till naturvård 

enligt 18 b § SVL.219  

 

Förbud grundar sig huvudsakligen på 18 § SVL, som stadgar att avverkning 

ej får tillåtas om den bedöms vara oförenlig med intressen som är av väsentlig 

betydelse för naturmiljön eller för kulturmiljövården. Ersättning enligt 31 kap 

4 § MB utgår inte bara till markägaren utan kan också utges till en innehavare 

av särskild rätt till fastigheten.220 

 

 
215 Anna Tiberg, Miljöbalken (1998:808), kommentar till 12 kap 6 §, Karnov.  
216 Så går ett samråd enligt miljöbalken till, www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/miljobal-
ken-i-skogen/samrad-enligt-miljobalken/, (Läst 2021-04-04). 
217 Detta genom ovan berörda samrådsbestämmelse i 12 kap 6 § MB.  
218 Med miljökvalitetsnormer avses i detta sammanhang ett slags gränsvärden för kvalitet på 
mark, vatten, luft med mera, som regeringen genom föreskrifter beslutar om enligt 5 kap 1-2 
§§ MB.  
219 Enligt 18 b § tredje stycket SVL kan dessa villkor exempelvis innefatta avverkningsform, 
storleken på hyggen, förläggning av avverkningen, med mera.  
220 Se 31 kap 3 § MB. Med särskild rätt avses här arrende, tomthyra, annan nyttjanderätt och 
servitut med mera, se Lars Holmgård, Miljöbalken (1998:808), kommentar till 31 kap 3 § 
MB, Karnov.  
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När väl ekonomisk skada uppkommit som resultat av de beslutstyper som här 

diskuterats innehåller 19 § SVL en rad referenser till de ersättningsbestäm-

melser som aktualiseras. Av intresse för framställningen är här främst 31 kap 

4 § MB. Ersättning enligt denna paragraf betalas av staten, så till vida inte 

kommunen fattat det ursprungliga beslutet. Om så är fallet så ersätter istället 

kommunen markägaren.221 Utöver att Skogsstyrelsen kan villkora eller för-

bjuda en planerad skogsavverkning så finns en rad andra situationer där er-

sättning kan utgå enligt 31 kap 4 § MB. 

3.4 31 kapitlets ersättningsbestämmelser 

Ovan har alltså förutsättningarna för olika typer av områdesskydd och rådig-

hetsinskränkningar beskrivits. Av såväl målregeln som miljöbalkens bestäm-

melser i främst 2, 7 och 8 kapitlet samt artskyddsförordningen och skogs-

vårdslagen följer att möjligheterna till skydd av värdefull natur formellt sett 

ter sig goda. Men hur görs bedömningen i det enskilda fallet? Hur ska rekvisit 

som ”avsevärt försvåras” tolkas? Vad säger praxis om hur bestämmelserna 

tolkats av domstolarna? Vilka intressen väger över — när, och varför? 

 

Miljöbalkens ersättningsregler, som intar en särställning för undersökningens 

fokus, stadgas främst i 31 kap. Dess 4 § utgör balkens portalbestämmelse gäl-

lande ersättning vid inskränkningar av olika slag.   

 

Bestämmelsen fastslår ersättningsrätten för den fastighetsägare vars pågående 

markanvändning, i form av exempelvis konventionellt skogsbruk, avsevärt 

försvåras inom den berörda delen av fastigheten till följd av ett myndighets-

beslut.222  

 

Att ett ingrepp ska föranleda ersättning för markägaren förutsätter vidare att 

beslutet träffar någon av de situationer som nämns i punkterna 1-7. Dessa är, 

i tur och ordning: åtgärder och inskränkningar rörande nationalparker (punkt 

 
221 31 kap 7 § första stycket MB. 
222 31 kap 4 § första stycket MB.  
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1), natur- och kulturreservat (punkt 2), dispens som vägrats eller förenats med 

särskilda villkor, om den avser ett biotopskyddsområde (punkt 3), bildande 

av biotopskyddsområde (punkt 4), åtgärder och inskränkningar avseende vat-

tenskyddsområde (punkt 5), skydd för särskilda områden223 (punkt 6), samt 

förelägganden eller förbud som rör viss verksamhet enligt 12 kap 6 § fjärde 

stycket MB.224 

 

Rekvisitet rörande situationen då ett beslut medför att pågående markanvänd-

ning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten har i doktrinen allmänt 

kallats kvalifikationsgränsen. För att ersättning ska aktualiseras krävs alltså 

att ingreppet i fråga är någorlunda kvalificerat, och inte, som det tidigare ut-

tryckts i förarbeten och doktrin, är ”bagatellartat”.225 Gränsen för vad som bör 

tålas är därmed satt lågt.  

 

Särskilt i äldre källor var detta ett uttryck för principen att ett visst mått av 

intrång bör kunna tålas av den enskilde markägaren till förmån för allmänna 

intressen. Den nu upphävda bestämmelsen i 31 kap 6 § MB, som stadgade att 

ekonomisk skada uppgående till 50 000 kr eller mindre inte ersattes, var ett 

utflöde av denna princip. Vid denna bedömning ska alltså enbart den berörda 

delen av fastigheten beaktas — inte fastigheten eller fastighetsinnehavet som 

helhet.226 Inom skogsbruket görs indelningen av ”berörd del” oftast i så kal-

lade bestånd.  

 

Eftersom begreppen i sig ofta ansetts vara oklara och samtidigt är av vikt för 

rättstillämpningen följer en kort redogörelse för deras innebörd.  

 
223 Gäller verksamheter som bedrivs inom särskilda skydds- eller bevarandeområden enligt 7 
kap 28 a - 29b §§ MB.  
224 Den ovan nämnda så kallade samrådsregeln, som bland annat omfattar verksamheter som 
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.  
225 Se prop 1972:111, bil. 2, s. 335 och Bet. 1986/87:BoU1, s. 150 f.  
226 Bertil Bengtsson, Miljöbalken (1998:808), kommentar till 31 kap 4 § MB, Norstedts Juri-
dik.  
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3.4.1 Pågående markanvändning  

En förutsättning för att ersättning ska kunna utgå med stöd i miljöbalkens 

bestämmelser är att den markanvändning som myndighetsbeslutet227 avser är 

pågående. Förväntningsvärden som en fastighetsägare kan ha avseende ett 

stycke mark kan alltså principiellt sett inte grunda en ersättningsrätt enligt 31 

kap 4 § MB.228 

 

I motiven till miljöbalken uttalades att begreppet skulle ges en jämförelsevis 

generös tillämpning. Föreskrifter eller beslut som hindrar en ”naturlig och 

normal rationalisering” av markanvändningen bör principiellt undvikas, och 

om så ändå sker så bör ersättning utgå.229 Det anfördes dock också att några 

generellt gällande riktlinjer för uttolkning av begreppet inte kunde ges, utan 

att ett visst mått av tolkningsmarginal måste finnas för att kunna göra skäliga 

bedömningar från fall till fall.230  

 

Således har i enskilda fall ganska extensiva tolkningar av begreppet gjorts, 

exempelvis i avgörandet NJA 2015 s. 323. Fallets upprinnelse var att Malmös 

kommunfullmäktige hade förklarat Bunkeflo strandängar som naturreservat; 

kort sammanfattat hade man då inte bedömt att det innebar att den pågående 

markanvändningen på strandängarna avsevärt försvårades, eftersom såväl 

åkerbruket som betesdriften där legat i träda sedan åtminstone 40 år.  

 

Högsta domstolen (HD) ansåg dock att rättstillämparen vid bedömningen om 

huruvida det är tal om pågående markanvändning (i vilket fall ersättning ska 

utgå) eller ändrad markanvändning (i vilket fall ersättning oftast inte utgår) 

har att beakta samtliga relevanta omständigheter. I denna bedömning ansåg 

 
227 Här avsett, som ovan, exempelvis ett föreläggande om villkor eller förbud.  
228 Bertil Bengtsson, Miljöbalken (1998:808), kommentar till 31 kap 4 § MB, Norstedts Juri-
dik.  
229 Prop 1997/98:45, s. 550, där man hänvisade vidare till expropriationslagens (ExL) motiv, 
se prop 1972:111, bil. 2 s. 334). 
230 Prop 1997/98:45, s. 550. 
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HD att man måste ta hänsyn till jordbrukets verksamhetsspecifika om-

loppstid, huruvida återupptagen användning medför negativa effekter för mil-

jön, med mera. Vid denna sammantagna bedömning ansåg alltså HD att det 

var tal om en pågående markanvändning och därför beviljades ersättning. I 

anslutning till detta anfördes också att MB:s regler måste tolkas i ljuset av 

egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen, samt att in-

greppet i fråga måste vara proportionerligt.231 

 

Beträffande de särskilda omständigheter som är relevanta för bedömningen 

av rekvisitet pågående markanvändning inom skogsbruket kan avslutningsvis 

följande anmärkas. Miljööverdomstolens (MÖD) avgöranden på ämnet bör 

sannolikt tolkas så att allt skogsbruk ska betraktas som samma typ av mar-

kanvändning. Detta alltså oavsett vilken slags skoglig åtgärd som avses i det 

specifika fallet.232 Detta har bland annat bekräftats i avgörandet M 1732-19. 

3.4.2 Rekvisiten ”berörd del av fastigheten” och 
"avsevärt försvåras" 

Att ett ingrepp resulterar i att pågående markanvändning avsevärt försvåras 

inom den berörda delen av fastigheten är ytterligare ett viktigt rekvisit i sam-

manhanget. Bestämmelsen infördes 1987.233 Att ett eventuellt försvårande av 

markanvändningen ska behöva ske inom enbart den berörda delen av fastig-

heten för att ersättningsbestämmelsen ska aktualiseras har naturligtvis sin be-

tydelse för rättsläget. Innan den nu gällande lydelsen betraktades fastigheten 

som helhet vid prövningen om ersättningsrätt. Det aktuella ingreppet var där-

för tvunget att vara av större dignitet än vad som nu är fallet, eftersom försvå-

rande av markanvändning på endast en mindre del av en fastighet inte ansågs 

utgöra försvårande av markanvändningen på fastigheten som helhet.  

 
231 NJA 2015 s. 323 pt. 12 och 13.  
232 Det kan exempelvis enligt Bengtsson (kommentaren till 31 kap 4 § MB, Norstedts Juridik) 
röra sig om såväl kalhyggesavverkning som bara gallring, eller de flesta skogsbruksåtgär-
derna däremellan. 
233 Bertil Bengtsson har framfört att bestämmelsen var resultatet av en politisk kompromiss 
mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet (se Bertil Bengtsson, Miljöbalken (1998:808), 
kommentar till 31 kap 4 §, Norstedts Juridik).  
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Vid införandet kritiserades regeln av naturskyddsintressets representanter, 

men sedan 1994 är den upphöjd till grundlag.234  

 

Avgränsningen av ”berörd del” för skogsbrukets vidkommande diskuterades 

först i samband med införandet av plan- och bygglagen (PBL) 1987. Då an-

fördes att det vid denna bestämning inte ska göras en strikt biologisk uppdel-

ning av skogsbeståndet235 utan att utgångspunkten för bedömningen ska vara 

en behandlingsenhet, bestående av ett eller flera skogsbestånd som planeras 

omfattas av samma åtgärder vid exempelvis en avverkning.236 Diskussionen 

togs sedan upp och rättsläget bekräftades i propositionen till ny miljöbalk, 

prop. 1997/98:45. 

 

I propositionen anfördes som stöd för den framtida rättstillämpningen att när 

storleken på den berörda delen väl har bestämts, så ska avgöras i vad mån den 

ovannämnda kvalifikationsgränsen är nådd i det aktuella fallet. Enklare ut-

tryckt och med användning av lagtextens terminologi bedömer man härmed 

om den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Vid denna bedöm-

ning ska hänsyn tas till alla liknande rådighetsinskränkningar och ingrepp 

som skett inom den senaste tioårsperioden, enligt dåvarande 27 a § naturvård-

slagen.237 Detta är den så kallade ackumuleringsregeln, som numera återfinns 

i miljöbalkens 31 kap.238 I äldre praxis,239 som dock fortfarande bör ha aktu-

alitet, gjordes bedömningen av kvalifikationsgränsen genom en analys av för-

hållandet till den ekonomiska bärkraften hos den enhet till vilken skadan re-

laterades, varvid den totala skadan inte fick vara obetydlig. HD uttryckte att 

bedömningen bör vara relativ, individuell och beakta alla relevanta omstän-

digheter: med detta sagt anförde domstolen också att skadegränsen generellt 

bör gå någonstans runt 10%.240  

 

 
234 Bertil Bengtsson, Miljöbalken (1998:808), kommentar till 31 kap 4 §, Norstedts Juridik.  
235 Utifrån exempelvis ålder, trädtyper, bonitet, med flera möjliga kategoriseringar.  
236 Prop 1997/98:45 s. 554 f.  
237 Ibid, s. 555.  
238 Numera 31 kap 9 § MB.  
239 Propositionen citerade NJA 1981 s. 351 I och II.  
240 Prop 1997/98:45 s. 555 f.  
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Miljöbalkspropositionen berörde vidare det tidigare rättsläget kring kvalifi-

kationsgränsen och återvände till diskussionerna vid införandet av PBL. I 

samband med detta hade Bostadsutskottet anfört att medan grundprincipen 

bör vara att ekonomiska skador som tillförs en enskild genom offentliga be-

slut ska ersättas, så kan inte utgångspunkten vara att alla sådana beslut auto-

matiskt ska leda till kompensation. Ett visst förvaltaransvar ansågs åligga 

markägare och rättighetshavare, som därför får tåla intrång när angelägna all-

männa intressen ska tillgodoses. En intressant poäng som utskottet framförde 

var att skötselreglerna gällande jord- och skogsbruk innebär att markägare 

måste ta hänsyn till natur- och miljövårdsintressen och hålla marken i ett visst 

skick utan att för den skull kunna kräva ersättning.241 I samband med resone-

manget om den ifrågavarande verksamhetens lagenlighet (se s. 552) ansåg 

författarna bakom miljöbalkspropositionen att detta utgör en begränsning av 

uttrycket pågående markanvändning.242 Några ekon av dessa resonemang står 

dock generellt sett inte att finna i den nuvarande rättstillämpningen, eller i de 

ersättningsbestämmelser som diskuterats ovan i avsnitt 2.3.  

 

Tanken leds därifrån lätt till kvalifikationsgränsens förhållande till hänsyns-

reglerna i 2 kap miljöbalken. Frågan om huruvida en texttrogen tolkning av 

miljöbalkens syften och bestämmelser därför resulterar i att kvalifikations-

gränsens dragande påverkas direkt av exempelvis artskyddsförordningen, 

som i sig är en precisering av hänsynsreglerna,243 har alltsedan balkens infö-

rande varit en brännande fråga inom svensk miljörätt och politik.244 Rättsläget 

är inte särskilt klart. Medan Bengtsson anfört att miljöbalken, med dess infö-

rande av portalparagrafen och hänsynsreglerna i 2 kap, bör anses ha ändrat 

 
241 Se Bostadsutskottets betänkande, bet. 1986/87:BoU s. 138.  
242 Prop 1997/98:808, s. 556.  
243 Se till exempel mark- och miljööverdomstolens skäl i avgörandet MÖD 2013:13, ”Boge”. 
244 Se även diskussionen ovan i avsnitt 2.3. beträffande grundlagsreformen 2010, där samma 
fråga aktualiserades. 
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rättsläget till ett mer miljövänligt än tidigare,245 så menar Gabriel Michanek 

och Charlotta Zetterberg att en sådan förändring inte kan urskönjas i praxis.246  

 

Detta blottlägger en otydlighet i lagstiftningen: sambandet mellan miljöbal-

kens och grundlagens bestämmelser är allt annat än klar. Trots att hållbar ut-

veckling är inskriven i regeringsformen247 har den som nämnts även konkur-

rens av egendomsskyddet, stadgat i 2 kap 15 § RF. Dessutom är det en öppen 

fråga i vad mån direkt hänsyn kan tas till grundlagsstadgandet om hållbar ut-

veckling. Å ena sidan bär det prägel av målsättningsstadgande och är som 

sådant inte särskilt preciserat, å andra sidan har det givits viss precision (se 

ovan i avsnitt 3.1.1.) och har i sig en upphöjd position på grund av grundla-

gens rättskällevärde.  

 

 

 
245 De uttalanden som har gjorts i praxis har varit tämligen sparsmakade och gått ut på att 
MB inte medfört en annorlunda beräkningsmetod för ersättningen än tidigare, samtidigt som 
man medgett att hänsynsreglerna påverkar ersättningen; se Bertil Bengtsson, Miljöbalken 
(1998:808), kommentar till 31 kap 4 §, Norstedts Juridik, som refererar vidare till avgöran-
dena MÖD 2008:3 och MÖD 2008:4.  
246 Michanek & Zetterberg (2017), s. 467.  
247 1 kap 2 § 3 st RF.  
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4 Praxis: bombmurklor, 
lavskrikor och pågående 
markanvändning 

 
Utöver de fall som redan har behandlats i anslutning till den rättsdogmatiska 

genomgången ovan följer här ett par särskilt intressanta exempel ur sentida 

rättspraxis. I fokus står här hur reglerna fungerar praktiskt och hur de har till-

lämpats i främst överinstans.  

 

Ett antal frågeställningar har väglett genomgången av fallen. Hur tillämpas 

lagstiftningen när äganderättsintresset står mot miljöintresset? Vad fäster 

domstolarna vikt vid? Hur stort genomslag får egendomsskyddet i förhållande 

till miljöskyddet?  

4.1 Bombmurklemålet  

Prövningen i avgörandet MÖD 2017:7, som varit omskrivet i litteraturen, 

gällde en fastighetsägare som önskade slutavverka 1,5 hektar skogsmark 

inom ett område där fyndigheter tidigare hade gjorts av svampen bombmurkla. 

Arten är fridlyst över hela landet och står listad i artskyddsförordningens bi-

laga 2. Dess huvudsakliga utbredning i Europa är i Sverige, men här liksom 

på andra platser är den rödlistad som sårbar. Det konventionella skogsbruket 

utgör det enskilt största hotet mot artens överlevnad och den anses inte åter-

vända till en trakt där avverkning en gång har skett.248 

 

 
248  Johan Nitare, Åtgärdsprogram för bombmurkla 2010-2014, Naturvårdsverket. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6333-
7.pdf?pid=3640 (Läst 2021-04-29). 
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Fastighetsägaren sökte, på grund av förekomsten av bombmurkla och förbu-

det i 8 § artskyddsförordningen, om dispens enligt 15 § för att kunna slutav-

verka den ifrågavarande skogsmarken, vilket avslogs av Länsstyrelsen. Detta 

beslut överklagades i sin tur till miljööverdomstolen. 

 

I fokus bland rättsfrågorna stod artskyddsförordningens bestämmelser, och 

däribland främst 8 §. Bestämmelsen fastslår ett förbud mot att plocka, gräva 

upp eller på annat sätt borttaga eller skada exemplar av växter249 och borttaga 

eller skada frön eller andra delar. Den huvudsakliga frågan gällde dock 

huruvida 8 § artskyddsförordningen skulle tolkas så att den omfattar även på-

gående markanvändning, vilket alltså inte följer av ordalydelsen, och vilket 

inte heller ansågs klarare efter en genomgång av miljöbalkens förarbeten och 

praxis. Vid en förutsättningslös läsning av bestämmelsen i sig synes den en-

bart ta sikte på åtgärder som involverar något mått av avsikt. Huruvida mar-

kanvändning i form av exempelvis skogsavverkning kan vara en åtgärd som 

träffas av bestämmelsens rekvisit om skada och borttagande är således en 

relativt öppen fråga. Kort sagt finns inga bestämmelser, vare sig i MB eller i 

förordningen, som reglerar situationen att en fridlysning medför ett avsevärt 

försvårande av pågående markanvändning.250 Det behöver härvid knappast 

påpekas att det är en olycklig situation — oavsett vilka åsikter om rättsläget 

man har — att rättsliga medel saknas för att hantera en situation som på detta 

vis träffar förordningens tillämpningsmässiga kärnområde och som, åt-

minstone teoretiskt sett, bör förekomma med någon regelbundenhet.  

 

Fastighetsägarens talan byggde på just att länsstyrelsens tillämpning av för-

budet skulle innebära ett avsevärt försvårande av skogsbruket, vilket enligt 

dennes tolkning inte var avsikten med fridlysningen. En sådan tillämpning, 

menade man också, skulle strida mot proportionalitetsprincipen; i synnerhet 

som fastighetsägaren inte hade ersatts för intrånget. Denne anförde också att 

för det fall att en fastighetsdel hyser en hotad art som riskerar att påverkas 

 
249 Närmare bestämt kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till 
artskyddsförordningen.  
250 Bertil Bengtsson, Artskyddsförordning (2007:845), kommentar till 8 §, Karnov.  
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negativt av en åtgärd, så bör snarare områdesskyddsbestämmelserna använ-

das.  

 

Remissmyndigheterna Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen anförde å sin 

sida att bestämmelserna om områdesskydd och artskyddsreglerna inte uteslu-

ter, utan kompletterar varandra. Skogsstyrelsen påpekade att eftersom deras 

och länsstyrelsens resurser för skydd av värdefulla naturmiljöer är begränsade 

så finns en viss etablerad prioritetsordning, avseende vilka områden som ska 

skyddas först. Att ett visst område inte är prioriterat för skydd vid ett givet 

tillfälle utesluter inte att det behöver skyddas; inte heller att vissa åtgärder 

inom området är förbjudna genom artskyddsförordningen. Båda remissmyn-

digheter framhöll att proportionalitetsprincipen redan är inbyggd i miljöbal-

kens och artskyddsförordningens systematik och att skyddsingrepp med stöd 

av lagarna är proportionerliga i sig, oavsett om ersättningsrätt uttryckligen 

föreligger eller ej. 

 

Miljööverdomstolen inledde sitt resonemang med att redogöra för såväl egen-

domsskyddets som artskyddets grunder och begränsningar. Man konstaterade 

härvid att intrång får tålas från markägarens sida inom ramen för en proport-

ionalitetsprövning, där hänsyn bland annat tas till eventuella ersättningsbe-

stämmelser knutna till intrångets lagstöd. I anslutning till detta konstaterades 

också vidare att inga ersättningsbestämmelser är knutna till 8 kap MB, som 

stadgar skyddet för biologisk mångfald och utgör grunden för det bemyndi-

gande som artskyddsförordningen härrör ur. Rättsläget var i äldre rätt enligt 

domstolen tämligen klart till förmån för tolkningen att fridlysning inte fick 

förhindra ett ändamålsenligt brukande av marken i miljöbalkens och art-

skyddsförordningens föregångare naturvårdslagen (1964:822; härefter NVL). 

Även den lydelse som varit gällande i artskyddsförordningen från 1998 hade 

inneburit denna begränsning av fridlysningens tillämpning, tills ikraftträdan-

det av nuvarande förordning 1 januari 2008, där bestämmelsen togs bort.  
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Domstolens bedömning tog huvudsakligen avstamp i miljöbalkens syften, 

artskyddsförordningens tidigare lydelse och tillämpning samt proportional-

itetsprincipen. Bedömningen fäste vikt vid att artskyddsförordningen saknar 

ersättningsbestämmelser och att en strikt tillämpning av lydelsen därmed inte 

stämmer överens med motiven och med den allmänt gällande proportional-

itetsprincip som gäller vid allmänna ingripanden å enskild mark. Härvid be-

tonades också att när en hotad art befinner sig inom ett geografiskt begränsat 

område är det typiskt sett lämpligast att tillgripa bestämmelserna om områ-

desskydd.251 Utgångspunkten för de ansvariga myndigheterna måste enligt 

MÖD vara tillämpning av ersättningsgrundande skyddsbestämmelser i fall 

där de ekonomiska förlusterna för den enskilde kan antas bli stora. På samma 

tema fanns det enligt domstolen inga sakliga skäl att skilja en rådighetsin-

skränkning som sker på grundval av biotopskydd från en som sker med stöd 

av artskyddsförordningen.  

 

Slutsatsen var därför, med utgångspunkt i en ändamålstolkning, att förbudet i 

8 § artskyddsförordningen i sig är tillämpligt vid exempelvis detta slag av 

skogsbruk och att dispens från förbudet måste sökas. Vid dispensprövningen 

ska dock, menade domstolen, proportionalitetsprincipen tillämpas för att ba-

lansera intressena mot varandra. Om denna intresseavvägning leder till slut-

satsen att tillämpningen av 8 § artskyddsförordningen avsevärt försvårar på-

gående markanvändning så ska dispens ges. Detta skulle enligt MÖD ge ut-

rymme för att i enlighet med lagstiftarens avsikt aktualisera områdesskyddet. 

Samtidigt skulle användningen av fridlysningsbestämmelserna i artskydds-

förordningen fortsatt kunna användas i fall där de kan upprätthållas utan av-

sevärt försvårande av markanvändningen. Även kravet på förutsebarhet i 

dessa situationer skulle med denna ordning uppfyllas genom dispensansökan. 

Eftersom just frågan om huruvida tillämpning av artskyddsförordningen av-

sevärt skulle försvåra skogsbruket inte tidigare hade prövats i ärendet, åter-

förvisades målet för vidare handläggning hos länsstyrelsen.  

 
251 Domstolen hänvisade härvid till miljöbalkspropositionen, se prop 1997/98:45, del 2, s. 

104.  
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Två ledamöter var dock skiljaktiga i vissa intressanta avseenden. Medan de 

höll med om att en proportionalitetsavvägning bör göras inom ramen för dis-

pensförfarandet så var de inte eniga med majoriteten om vad olika utslag av 

en sådan avvägning ska innebära. Deras analys av majoritetens slutsats var 

att det enskilda intresset skulle ges principiellt företräde genom att allt för-

svårande av pågående markanvändning skulle ge dispens; detta generella fö-

reträde för enskilda intressen vände sig minoriteten emot, och menade att det 

allmänna intresse som de nationella fridlysningsbestämmelserna avser att till-

godose måste få genomslag i alla prövningar. Vad det innebär i en konkret 

prövning varierar givetvis, men är det allmänna intresset så pass starkt att det 

överväger det enskilda intresset av full rådighet över en fastighet så ska enligt 

denna tolkning alltså principiellt dispensansökan avslås. Fastighetsägaren har 

i så fall, menade minoriteten, att söka ersättning direkt från staten. 

 

Huruvida det faktiskt finns en rätt för fastighetsägare som nekats dispens på 

grund av tillämpning av artskyddsförordningen att begära ersättning från sta-

ten trots brist på uttryckligt stöd är en intressant, och ganska svårbesvarad 

fråga. Bestämmelsen i 2 kap 15 § tredje stycket RF fastslår visserligen som 

vi sett ovan ett grundlagsskydd för ersättning vid rådighetsinskränkningar. 

Den innehåller dock en för sammanhanget betydelsefull begränsning: när in-

grepp sker av miljöskyddsskäl krävs stöd i lag för att ersättning ska kunna 

utgå. Tolkningen försvåras av den oklarhet som råder avseende begreppet 

miljöskydd. Avses här skydd enbart mot kortsiktiga, direkta risker (exempel-

vis miljöfarliga verksamheter) eller även långsiktiga risker, mer indirekta ris-

ker (som förlusten av biologisk mångfald)? Frågorna blir inte mycket enklare 

av att lagstiftaren genom grundlagsreformen 2010 skilde på bestämmelser om 

områdesskydd (vilka klart omfattas av ersättningsrätten stadgad i andra 

stycket) och det mer abstrakta begreppet miljöskydd, vilket alltså ingår i 

tredje stycket.252 

 

 
252 Se lydelsen i 2 kap 15 § RF.  
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Ett exempel på tillämpning av den äldre lydelsen av grundlagsbestämmelsen 

kan här nämnas. Genom avgörandet NJA 2014 s. 332 utgick ersättning för 

inkomstbortfall till fiskare vars verksamhet begränsats av fiskerestriktioner 

som infördes av angelägna miljöskäl i Torne älv. HD resonerade att dåva-

rande lydelse av 2 kap 15 § RF253 gav uttryck för en allmän rättsgrundsats om 

ersättningsrätten i den föreliggande situationen och att en proportionalitets-

avvägning måste göras i varje enskilt fall. Här synes det ha varit tal om den 

situation som omfattas av nuvarande 2 kap 15 § andra stycket RF — det vill 

säga om bevarandehänsyn snarare än hantering av överhängande miljörisker, 

även om den dåvarande lydelsen alltså inte gjorde skillnad mellan dessa två 

bevekelsegrunder. Som Bengtsson och Michanek med flera har lyft är dock 

distinktionen mellan dessa två typer av hänsyn inte nödvändigtvis fruktbar, 

eller ens i enlighet med lagarnas motiv och syften.254 

 

Den ovan nämnda nya lydelsen i 3 kap 2 § SkL, som stadgar ersättningsskyl-

dighet för vållande genom statliga och kommunala beslut skulle dock kunna 

tala för att en vertikal ersättningsrätt numera kan anses tänkbar. Även utfallet 

i Europamålet Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB mot Sve-

rige,255 där i korthet domstolen ansåg att Sverige inte hade tillräckligt effek-

tiva rättsmedel för den enskilde, kan möjligen tala för det, vilket bland andra 

Bertil Bengtsson påpekat.256 Att bestämmelsen ska aktiveras kräver dock en-

ligt lydelsen fel eller försummelse på statens eller kommunens sida. I vad mån 

en felaktig proportionalitetsbedömning i ett enskilt fall där egendomsskydd 

står mot miljöskydd kan uppfylla rekvisitet fel eller försummelse är oklart. 

Troligen innebär en skadeståndstalan mot staten för överträdelse av egen-

domsskyddet i EKMR:s första tilläggsprotokoll i så fall bättre utsikter för den 

enskilde markägaren.  

 
253 Dåvarande 2 kap 18 § RF.  
254 Jämför Bengtsson (2018) s. 111 och Michanek (2016) s. 397.  
255 Case of Stockholms Försäkrings- och Skadeståndsjuridik AB vs. Sweden.  
256 Bertil Bengtsson, Skadeståndslag (1972:207), kommentar till 3 kap 4 §, Norstedts Juridik 
och Bertil Bengtsson, Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen – den nya lag-
stiftningen, Svensk Juristtidning, 2018, s. 93 ff.  
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4.2 Lavskrikemålen  

Andra exempel ur praxis på när konflikten mellan miljöintresset och markä-

garintresset ställts på sin spets under senare år är de så kallade lavskrikemålen. 

Samtliga fyra mål257 har handlat om skogsavverkning i områden där privat-

personer gjort observationer av arten och där Skogsstyrelsen med stöd av 

samrådsregeln förbjudit avverkning.  

 

I mål M 9836-19 bedömde miljööverdomstolen att skogsbruksåtgärder som 

löpte risk att skada eller förstöra fortplantningsområden för lavskrika omfat-

tas av artskyddsförordningen. Detta trots att arten anses livskraftig i Sverige, 

även om vissa nedåtgående trender har observerats. Just på grund av dessa 

negativa trender menade domstolen att hänsyn måste tas till bestånden på lo-

kal och regional nivå. Av betydelse var också att länsstyrelsen i Gävleborgs 

län tagit med lavskrikan i sin prioriteringslista avseende arter med särskilt 

skyddsvärde inom skogsbruket, samt att lavskrikan inkluderades som en pri-

oriterad art i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.258 

 

Med detta sagt gick dock domstolen över till att konstatera att ett förbud mot 

skogsbruksåtgärderna i fråga hade inneburit en ”ingripande inskränkning i 

fastighetsägarens rätt att använda sin fastighet”, och att utredningen i målet 

(vilken främst Skogsstyrelsen och lokala ornitologiska föreningar stod för) 

inte gav skäl att helt förbjuda avverkningen såsom skett. Istället var det mer 

lämpligt att med lavskrikans bevarandestatus i åtanke pröva vilka försiktig-

hetsåtgärder som kunde vidtas för att begränsa eller motverka eventuella ska-

dor. Eftersom detta enligt instansordningens princip inte borde prövas av mil-

 
257 Målnummer M 9836-19, M 9837-19, M 9838-19 och M 9839-19.  
258 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2013:2) med föreskrifter om änd-
ring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen, 
närmare bestämt i 7 kap 19 § och bilaga 4. 
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jööverdomstolen som första instans återförvisades ärendet för vidare bered-

ning hos Skogsstyrelsen. Efter att inga nya observationer av lavskrika gjorts 

tillät slutligen Skogsstyrelsen avverkning i åtminstone ett av fallen.259 

 

De utredningsmässiga brister som domstolen främst pekade på var bland an-

nat att Skogsstyrelsen inte ansågs ha avgränsat områdena revir, fortplant-

ningsområde och hemområde på ett tillräckligt sätt; det fanns inte nog med 

underlag för att fastslå att det var just fortplantningsområdet, som avsett i art-

skyddsförordningen, som riskerade påverkas negativt av den föreslagna av-

verkningen.  

 

En relevant aspekt med detta resonemang är att det inte förefaller ta någon 

större hänsyn till de kunskapskrav som miljöbalken ställer på verksamhetsut-

övaren. I miljöbalken gäller som nämnts ovan en omvänd bevisbörda genom 

2 kap 1 § MB, som innebär att verksamhetsutövaren ska visa att miljöbalkens 

regler efterlevs. Denna bevisbörda inbegriper att känna till vilka skyddade 

arter som finns i skogen.260 Omständigheterna i de övriga målen listade ovan 

föranledde i huvudsak samma bedömningar från domstolen.  

 

Härav kan man ana de krav på robusthet som domstolen ställer på myndig-

hetens utredning när fråga är om rådighetsinskränkningar kan tillåtas eller ej. 

Det går också att ana en uppfattning att rådighetsinskränkningar bör vara det 

sista alternativet att tillgripas i en dylik situation, och möjligen att ingreppet i 

sig motiverar mindre krav på verksamhetsutövarens bevisbörda. Detta är gi-

vetvis i sin ordning med hänsyn till egendomsskyddets framskjutna position 

bland de individuella fri- och rättigheterna: finns ett alternativ som är mindre 

ingripande för den enskilde, så är det av naturliga skäl ofta föredragbart. Sam-

 
259 Mikael Marklund: Ja till avverkning när lavskrikan nu är borta, ATL Lantbrukets affärs-
tidning, https://www.atl.nu/ja-till-avverkning-nar-lavskrikan-nu-ar-borta (Läst 2021-05-04).  
260 Se till exempel Jurist: markägaren ska känna till sina skyddade arter, [radioprogram], 
Sveriges radio P4 Gävleborg, 2021-02-03, https://sverigesradio.se/artikel/jurist-markagaren-
ska-kanna-till-sina-skyddade-arter (Hämtad 2021-05-06). 
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tidigt för det med sig risken att insatserna för miljöskyddet regelmässigt av-

görs av egendomsskyddets omfattning i ett konkret fall, och att de miljömäss-

iga riskerna inte bedöms med tillräckligt underlag.  

4.3 Den fjällnära skogen 

Frågan om bruket av den fjällnära skogen, som besitter stora naturvärden, har 

varit aktuell inom den svenska skogsdebatten under lång tid. Den fjällnära 

skogen i Sverige är utpekad som en naturtyp med mycket höga naturvärden 

och avverkning är därför generellt tillståndspliktig enligt 18 § skogsvårdsför-

ordningen. Av den formellt skyddade skogen i Sverige återfinns över hälften, 

62%, i den fjällnära regionen.261 

Under lång tid var frågan om huruvida ersättning bör utgå till markägaren vid 

avverkningsförbud avseende denna skogstyp, och i så fall med hur mycket, 

oklar. Skogsstyrelsen ändrade därför sin hantering av ärenden med koppling 

till fjällnära skog under 2016, eftersom man bedömde att rättsläget inte hade 

några givna svar och att ett klargörande i praxis behövdes.262 Detta skedde 

parallellt med att frågan ställts på sin spets genom att ett antal markägare an-

sökt om avverkningstillstånd för stora skogsskiften inom gränserna för den 

fjällnära skogen.  

 

Frågan avgjordes i maj 2020 då Miljööverdomstolen beslutade att fastställa 

mark- och miljödomstolens dom, med ändring endast av ersättningens kapi-

talbelopp. Domstolen gick därmed huvudsakligen på markägarnas linje avse-

ende de principiella frågorna. Inga större skillnader i bedömningen föranledd-

des därför heller av faktumet att den fjällnära skogen sedan länge ansetts re-

presentera ett starkt allmänintresse; i allt väsentligt bedömdes den som vilken 

produktiv skogsmark som helst. Inte minst gällde detta den principiellt viktiga 

frågan om huruvida föryngringsavverkning på den ifrågavarande marken 

 
261  Formellt skyddad skogsmark, Statistiska meddelanden, SCB, https://www.scb.se/con-
tentassets/4f209dd15cdc4c6482db6f1ac986dffc/mi0605_2019a01_sm_mi41sm2002.pdf 
(Läst 2021-05-11). 
262 Avverkning av fjällnära skog, Skogsstyrelsen, https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-till-
syn/anmalan-eller-ansokan/avverkning-i-fjallnara-skog/ (Läst 2021-05-10). 
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skulle anses vara pågående markanvändning, som vi sett ovan är ett rekvisit 

för att ersättningsbestämmelsen i 31 kap 4 § MB ska aktiveras.  

 

Staten genom Kammarkollegiet hade anfört att föryngringsavverkning på 

skogsskiftet inte kunde anses vara pågående markanvändning, eftersom delar 

av det fjällnära skogsbeståndet inte har omfattats av skogliga åtgärder under 

lång tid. Citerande det ovannämnda fallet NJA 2015 s. 323263 och utredningen 

i målet ansåg domstolen att det saknade betydelse om avverkning eller ”andra 

påvisbara skogsbruksåtgärder” hade företagits tidigare. Denna slutsats nåddes 

genom att man konstaterade att fastigheten innehades just för att bedriva 

skogsbruk och att marken utgjorde produktiv skogsmark enligt 2 § skogs-

vårdslagen. Någon differentiering avseende typen av skog och de höga natur-

värdena gjordes därför inte, eftersom denna bedömning snarare ansågs röra 

det avverkningsförbud som Skogsstyrelsen hade meddelat.  

 

Efter att staten meddelat att den inte kommer överklaga domen264 finns där-

med ett tydligt prejudikat på att den fjällnära skogen principiellt sett ska ses 

som vilken skogsmark som helst när det kommer till frågan om ersättnings-

rätten. Ersättningen ska därför genom påslagsregeln utgå med 125% av mark-

nadsvärdet för all fjällnära skogsmark som beläggs med avverkningsförbud 

på grund av miljöskyddsskäl.  

 

Det ersättningsbelopp265 som därmed utgick till markägarna i målet uppgick 

till nästan en femtedel av Skogsstyrelsens budget för skydd av ny skog under 

år 2020,266 vilket onekligen säger något om det nuvarande tillståndet för för-

hållandet mellan målen om miljöskydd och egendomsskydd. Efter att domen 

 
263 Fallet handlade erinringsvis om ett reservatsbeslut avseende Bunkeflo strandängar, där 
den pågående markanvändningen för strandängarna, som legat i träda under lång tid, ansågs 
vara bete och åkerbruk. 
264 Pressmeddelande: Klart med målen om avverkning i fjällnära skog, Kammarkollegiet, 
https://www.kammarkollegiet.se/aktuellt/pressmeddelanden/2020-06-08-klart-med-malen-
om-avverkning-i-fjallnara-skog (2021-05-20). 
265 12 575 408 kr. 
266  Anna Froster, Staten förlorar - måste betala för fjällnära skog, Sveriges natur, 
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/staten-forlorar-maste-betala-for-fjallnara-skog/ (Läst 
2021-05-20). 
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meddelats ökade antalet ansökningar om avverkning av fjällnära skog ”ex-

plosionsartat” enligt Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.267 

 
267 Joacim Lindwall, Rekordmånga ansökningar om att få avverka fjällnära skog, 2020-10-
17, https://sverigesradio.se/artikel/7576330 (Läst 20201-05-20).  
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5 Sammanfattande analys  
I detta avsnitt sammanfattas den löpande analys som följt och kommenterat 

undersökningens huvuddel. Vissa djupare anmärkningar och kommentarer 

görs för att utveckla resonemangen och besvara studiens frågeställningar. Av-

snittet lägger även grunden för det efterföljande avsnitt 6, som innehåller av-

slutande reflektioner och en diskussion de lege ferenda utifrån framförallt den 

sista frågeställningen om rättslägets för- och nackdelar. 

 

Inledningsvis hanteras de två första av de sekundära frågeställningarna. Samt-

liga frågor går dock i många avseenden in i varandra och behandlas därför 

inte helt separat. 

 

• Hur kan den rättsliga balanseringen mellan miljöskydd och 

egendomsskydd förstås mot bakgrund av rättsutvecklingen på 

området?  

• I vilken utsträckning ser lagstiftaren och rättstillämparen mil-

jöskyddet inom skogen som en allmän angelägenhet, snarare 

än ett förvaltaransvar för den enskilde markägaren? 

 

Som anförts ovan så har både egendomsskyddet och miljöskyddet formellt 

sett starka positioner inom den svenska lagstiftningen.  

 

Egendomsskyddet är en stark del av rättsförståelsen i vår kultur och präglar, 

inte minst via grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § RF, på flera sätt hela rättsord-

ningen. Genom dess starka position i Europakonventionen finns även for-

mella möjligheter för svenska medborgare att åberopa egendomsskyddet vid 

Europadomstolen, om de svenska rättsmedlen uttömts; låt vara att det råder 

delade meningar om hur praktiskt framkomlig denna väg kan anses vara för 

en enskild.  
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Få aktörer i den allmänna och rättsvetenskapliga debatten ifrågasätter numera 

egendomsskyddet som sådant. Diskussionerna i vår tid handlar istället huvud-

sakligen om gradskillnader avseende bördefördelningen mellan allmänt och 

enskilt inom exempelvis miljöskyddet. Utgångspunkten att markägare och 

verksamhetsutövare har ett förvaltaransvar är starkt uttryckt i miljöbalken och 

skogsvårdslagen, men gör sig inte gällande i samma utsträckning inom den 

lagstiftning som reglerar egendomsskyddet. Visserligen kan detta delvis an-

ses förväntat, eftersom egendomsskyddet till sin natur riktar sig mot statliga 

och andra ingrepp i privat egendom. Egendomsskyddet har således både ett 

annat fokus och en annan bakgrund. Samtidigt är det på flera sätt olyckligt att 

dess oundvikliga relation till allmänna intressen, och de konsekvenser som 

denna relation innebär, knappt kommenterats i utvecklingen av egendoms-

skyddet sedan framförallt det sena 1990-talet.  

 

Denna utveckling har, såväl i förarbeten som konkret lagstiftning och inom 

rättstillämpningen, motiverats med argument som bär en närmast naturrättslig 

prägel. Den starka utgångspunkten är numera att nyttjande av privat egendom 

tillhör den privata sfären och att ingrepp ska ske i undantagsfall. Den höjda 

ersättningsrätten vid ingrepp talar också för denna tolkning. Det kan visserli-

gen ligga en del i argumentet att påslagsregeln tjänar sitt syfte att ta höjd för 

de svårigheter som finns med konkret värdebestämmande när en markägare 

ska ersättas. En eventuell osäkerhet vid denna bestämning bör inte rimligtvis 

komma den enskilde till nackdel om denne inte själv bidragit till ingreppet. 

Samtidigt förefaller den nuvarande ordningen något kontraintuitiv, eftersom 

skillnaden i den rättsliga hanteringen av expropriation och rådighetsinskränk-

ningar är relativt liten. Man kan fråga sig om inte större hänsyn borde tas till 

skillnaderna i både karaktär och konsekvenser mellan de två typerna av in-

grepp.    

 

Som vi har sett adderar även proportionalitetsprincipen till det formella egen-

domsskyddet inom svensk rätt. Även om principen under lång tid först ansågs 
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gälla främst inom förvaltningsrätten268 måste den nu, genom bland annat EU- 

och konventionsrätten, anses allmänt vedertagen i samtliga fall som relaterar 

till förhållandet mellan enskilt och allmänt.269 Inte minst har detta under de 

senaste åren gjort sig gällande i rättstillämpningen: domstolarna resonerar nu 

uttryckligen kring den svenska lagstiftningens förhållande till såväl Europa-

konventionen som grundlagen och proportionalitetsprincipen. I synnerhet 

proportionalitetsprincipen tycks vara en central hållpunkt för bedömningen i 

dessa fall — alltså även när det gäller lagstiftning som kan sägas ha principen 

inbyggd. Här kan som exempel nämnas de intresseavvägningar som finns ko-

difierade i miljöbalken.   

 

Ur ett historiskt perspektiv kan det därför hävdas att det svenska egendoms-

skyddet har en framskjuten och stark formell position.270 Detta är också ur 

vissa perspektiv naturligtvis önskvärt. Den enskilde medborgaren bör kunna 

förutse följderna av sitt agerande och sitt egendomsinnehav. De ingrepp som 

det allmänna kan göra i egendomen bör vara klart avgränsade, uttryckta i tyd-

ligt formulerad lag och, där det framstår som rimligt, medföra rätt till ersätt-

ning från det allmänna. Så långt har den historiska utvecklingen fört med sig 

många positiva förändringar. Inte minst gör sig detta gällande i kontrast till 

hur, som vi sett, i äldre tider egendomsskyddet visserligen anses ha haft en 

stark praktisk ställning men där det formella och kodifierade skyddet var 

svagt.  

 

Även hur proportionalitetsprincipen tillämpas ger en antydan om egendoms-

skyddets styrka i dessa situationer. För en sådan avvägning blir en avgörande 

del av bedömningen huruvida den enskilde får ersättning för exempelvis en 

rådighetsinskränkning. Relativt få tycks argumentera mot att ett ingrepp är 

 
268 Sterzel (2001) s. 319 ff.  
269 Och än vidare även i fall som rör det horisontella förhållandet, där exempelvis ett företag 
eller privatperson vill expropriera mark av enskild, se till exempel ”Parkfastigheten” NJA 
2018 s. 753. 
270 Det är dock nödvändigt att betona att det finns många som inte håller med: särskilt när det 
gäller detta den materiella sidan av egendomsskyddet, där vissa istället har synsättet att lagen 
tillåter för långtgående ingrepp, alltså även i de fall där ersättning utgår.  



 92 

proportionerligt om den skadelidande ersätts. I synnerhet gäller detta ersätt-

ningsnivån nu ligger på 125% av marknadsvärdet. Ur en synpunkt kan detta 

anses ha lett till en situation där rättstillämpningen vid rådighetsinskränk-

ningar av miljöskyddsskäl är proportionerlig i förhållande till den enskilde, 

men där också kostnaderna för det allmänna och därmed i slutändan skatte-

betalarna blir betydande.  

 

Frågan om hur egendomsskyddet balanseras mot miljöskyddet och hur detta 

kan förstås mot bakgrund av rättsutvecklingen kan besvaras ur två perspektiv: 

dels de formella möjligheterna för myndigheter att göra ingrepp i privat egen-

dom, dels den enskildes utsikter till proportionerlig kompensation.  

 

När det gäller det första perspektivet finns många olika formella möjligheter 

till skydd av värdefulla naturmiljöer. Miljöbalken är ett ambitiöst regelverk 

som sätter höga (och i min uppfattning nödvändiga) mål för miljöarbetet. Det-

samma gäller skogsvårdslagen, vilken som nämnts uttryckligen stiftats med 

avsikten att de två huvudmålen om miljö och produktion principiellt ska ges 

samma betydelse. På detta vis kan man argumentera för att den enskildes för-

foganderätt över sin egendom, här att förstå som rätten nyttja den som man 

önskar, har sina begränsningar. Dessa bestäms dock naturligtvis inte av enbart 

miljölagstiftningen: det finns en uppsjö av hälsoskydds-, säkerhets- och inte 

minst plan- och bygglagstiftning som reglerar förhållandet mellan privat 

egendom och allmänna strävanden. Dessa begränsningar har varit en del av 

lagstiftningen under lång tid och tycks vara accepterade av de flesta. Det kan, 

och har, dock hävdats att ambitionerna med miljö- och skyddslagstiftningen 

höjts och att möjligheterna till inskränkningar följaktligen blivit fler.  

 

När det gäller den enskildes möjligheter till kompensation vid inskränkningar 

av miljöskyddsskäl får egendomsskyddet sammanfattningsvis sägas vara 

starkt. I synnerhet gör sig detta gällande sedan grundlagsstadgandet infördes 

1994 och sedan reformerna 2010, med de därtill relaterade ändringarna i ex-

propriationslagstiftningen och införandet av påslagsregeln. Det går att ana en 



 93 

tendens till att denna utökade ersättningsmöjlighet visserligen gör inskränk-

ningarna lättare att motivera formellt sett, eftersom den starkt förankrade er-

sättningsrätten medför en proportionalitet i avvägningen. Samtidigt finns tyd-

liga indikationer på att det blivit svårare att genomföra miljöskyddet i prakti-

ken, eftersom det förenats med höga kostnader.  

 

Därmed aktualiseras även undersökningens huvudfråga.   

 
• Hur påverkar egendomsskyddet möjligheterna att skydda vär-

defulla skogsområden enligt miljöbalken? 
 
Studien har visat att lagstiftaren åtminstone på det teoretiska planet har haft 

höga ambitioner med såväl egendomsskyddet som miljöskyddet. Den for-

mella balanseringen av dessa två värden ter sig på många sätt rimlig, och ge-

nom grundlagsstadgandet av ersättningsrätten har rättssäkerheten förbättrats 

för den enskilde. Även EU-rätten och särskilt införlivandet av EKMR med 

efterföljande konventionspraxis har förstärkt denna utveckling.  

 

I praktiken finns det dock mycket som talar för att egendomsskyddet sätter 

ramarna för miljöskyddet och begränsar möjligheterna till skydd av bland an-

nat värdefulla skogsmiljöer. Detta genom skyddsbestämmelsernas nu mycket 

starka koppling till ersättningsrätten. Som nämnts ovan tar de anslag som de 

berörda myndigheterna har för miljöskydd och naturvård ofta slut innan 

skyddsmålen kan nås. 

 

Givet de miljömål som gäller genom Sveriges internationella och nationella 

åtaganden, regeringsformen, miljöbalken, skogsvårdslagen med mera ter det 

sig svårt att argumentera för att detta är en tillfredsställande ordning. Tvärtom 

är det i min uppfattning en väsentlig brist i lagstiftningen som medför avgö-

rande begränsningar i möjligheterna till miljöskydd. I synnerhet när frågan 

sätts i samband med den alarmerande försämring av tillståndet för bland annat 

biologisk mångfald och arbetet för att uppnå miljömålen som beskrivits i in-
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ledningen. Arbetet för naturvård och miljö, som till sin natur kräver ett lång-

siktigt perspektiv för att alls vara meningsfullt, riskerar genom nuvarande 

rättsläge att i för hög grad villkoras av de medel som relevanta myndigheter 

tilldelas från år till år. Därmed är det för närvarande svårt att se hur de inter-

nationella och nationella miljömålen alls ska kunna uppnås med befintliga 

styrmedel.  

 

Därigenom väcks frågor om vilka alternativ som finns. 

 

Såväl förarbeten som lagstiftningen i sig och praxis under de senaste åren 

tyder på att en dominerande uppfattning tycks vara att ”risken” för miljöskydd 

och naturvård bör hanteras av det allmänna. Det finns indikationer på att na-

turvård eller miljöskydd ses som något som åläggs den enskilde ovanifrån och 

grundar sig på beslut utan lokal förankring: i synnerhet när det kommer till 

implementering av ursprungligen internationell eller EU-rättslig lagstiftning. 

Just en upplevd brist på lokal förankring och legitimitet riskerar naturligtvis 

att lägga sordin på acceptansen för ett externt påfört förvaltarskap. Åt-

minstone när detta förvaltarskap för med sig att vissa intrång för miljöskyddet 

eller naturvården behöver tålas utan ersättning, för vilket utrymmet verkar bli 

allt mindre.  

 

Inställningen tycks därför närmast vara att bland annat grundlagsstadgandet 

om hållbar utveckling, som fastslår att naturen har ett skyddsvärde och 

att ”människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 

för att förvalta naturen väl”271 möjligen främst riktar sig mot lagstiftaren. Tan-

ken om förvaltarskap av exempelvis skogsmark, och eventuella motsvarande 

skyldigheter som följer med äganderätten, lyfts nämligen sällan av domstolen, 

exempelvis: den framhålls oftare av enskilda markägare själva eller inom mil-

jörättslig doktrin.272 

 

 
271 1 kap 2 § tredje stycket RF.  
272 Se till exempel Michanek (2016), s. 397.  
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En delvis annan men sammanhängande fråga är den om var gränsen ska dras 

avseende vilka ingripanden av miljöskyddsskäl som är rimliga att ersätta. 

Detta är som nämnts en av de mer kontroversiella. Givet dess ideologiska 

laddning kan den svårligen ges några entydiga svar som lyckas undvika den 

politiska kompromissens brist på konkretion. Svaren kommer förmodligen 

under överskådlig framtid vara beroende av styrkan i just den lagstiftnings-

mässiga överenskommelse som ligger till grund för dem, och likaså av styr-

kan i de motstående intressen som representerar sidorna i konflikten.  

 

Av rättsutvecklingen de senaste åren går det att ana att gränsdragningen mel-

lan det en markägare bör kunna tåla och inte oftast får ett utfall till den en-

skildes fördel. Det finns flera faktorer som talar för detta. Ett exempel är till-

lämpningen och betoningen av proportionalitetsprincipen. Även om det inte 

finns något statistiskt underlag för att säga att den tillämpas på ett enhetligt 

eller systematiskt sätt i alla mål som rör konflikten mellan miljö och egen-

domsskydd, så kan vissa tendenser anas. Dessa tendenser är huvudsakligen 

hänförliga till proportionalitetsprincipens interna logik: avvägningen är en 

tankemodell för att försöka få svar på vad som kan anses vara ett rimligt utfall 

i exempelvis en konkret prövning, där äganderätt ställs mot ett långsiktigt 

miljömål. I en sådan prövning ställs, typiskt sett, en mycket konkret rättighet 

(till exempel att rätten att fritt bruka mark) mot ett i varierande grad abstrakt 

mål stadgat i exempelvis miljöbalken. Vad som är ett rimligt utfall i en sådan 

prövning tycks ofta vara en ganska enkel fråga: i synnerhet när prövningens 

utgångspunkt är förhållandena på den enskildes sida. Antingen åläggs den 

enskilde en börda som lätt kan konceptualiseras som en konsekvens av ett 

allmänt strävande,273 eller så får det allmänna ersätta de ekonomiska skador 

som följer av miljöskyddet. I de flesta fall tycks den senare lösningen förordas.  

 

Här gör sig aspekter som så kallad epistemisk osäkerhet, det vill säga kun-

skapsosäkerhet, påminda. Den typ av utredningsmässig osäkerhet som exem-

pelvis miljööverdomstolen citerade som hinder mot avverkningsförbud i 

 
273 Och därmed alltså något som den enskilde inte nödvändigtvis håller med om.  
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lavskrikemålen bör visserligen inte läggas den enskilde till last. Inte minst 

talar rättssäkerhets- och förutsebarhetsskäl mot detta. Samtidigt riskerar 

denna osäkerhet, som antagligen ofta är svårundviklig, att medföra att miljö-

lagstiftningens ambitiösa mål inte kan uppnås. Detta eftersom osäkerheter i 

till exempel en prognos avseende en arts bevarandestatus eller en skogsmarks 

återväxt sällan står sig väl mot det långt mer greppbara egendomsskyddet — 

här representerat av ett avverkningsförbud som meddelas, och innebär stora 

konsekvenser här och nu. Den temporala skillnaden mellan värdena som står 

på spel i en proportionalitetsavvägning tycks riskera att bli för stor för att 

miljöskyddet ska kunna ges företräde. Det blir helt enkelt svårt att se skogen 

för alla träd, trots de krav274 som lagstiftningen ställer på verksamhetsutöva-

ren.  

 

Detta leder oss in på den sista av frågeställningarna.  

 
• Vilka för och nackdelar finns med det nuvarande rättsläget?  

 
Den lagstiftningsmässiga styrkan i de kompromisser som ligger till grund för 

egendomsskyddet och miljöskyddet lämnar en del övrigt att önska. Skyddet 

för båda intressen är formellt sett ambitiösa, och däri ligger kanske även en 

del av problemet: ju starkare de blir i förhållande till varandra, desto mer 

måste någon av dem stå tillbaka. Möjligen går detta att ana i faktumet att 

företrädare för både egendomsskyddet275 och miljöskyddet276 framfört åsik-

ten att båda skyddsformer, i synnerhet när de härrör ur internationell, kon-

ventions- eller EU-rättslig lagstiftning, är ”överimplementeringar”. Styrkan i 

den argumentationen kan dock ifrågasättas, på så vis att den implementerade 

lagstiftningen också tillkommit i behörig ordning och därmed är en del av 

regelkomplexet, oavsett personlig hållning i frågan. 

 

 
274 Till exempel kunskapskravet i 2 kap 2 § MB, se ovan avsnitt 3.1.2. 
275  Se till exempel LRF: Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter, LRF, 
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-skogsagarna/aktuellt-fran-lrf-
skogsagarna/ovardig-myndighetscirkus-kring-lavskrikan-fortsatter/ (Läst 2021-05-20). 
276 Se till exempel Bengtsson (1994). 



 97 

En aspekt av miljöskyddet där detta problem gör sig gällande med särskild 

tydlighet är oklarheten i förhållandet mellan miljöbalkens ersättningsregler 

och artskyddsförordningen. Här har som nämnts företrädare för miljöskydds-

intresset ibland anfört att ersättning för ingripanden med stöd av förordningen 

inte bör utgå. Detta dels eftersom att någon sådan rätt inte uttryckligen är 

stadgad, dels eftersom förordningen formellt sett är en del av miljöbalkens 

hänsynsregler, och att markanvändning som inte uppfyller reglerna därmed i 

strikt mening inte är lagenlig. Rättsläget är osäkert och i behov av klargörande 

praxis eller lagändringar. 

 

Två aspekter som möjligen hade kunnat leda till en mer rimlig och ändamåls-

styrd reglering samt intresseavvägning, är hänsyn till ackumulerad effekt och 

möjlighet till differentiering avseende ersättningsrätten.   

 

När det gäller det förstnämnda så är hänsynen till ackumulerad effekt, här i 

avseendet en hypotetisk, generell tillståndsgivning, redan etablerad i svensk 

miljörätt. Inte minst blev detta tydligt genom avgörandet MÖD 2006:53, där 

den ackumulerade effekten av en föreställd generell tillståndsgivning för en-

skilda avlopp inte ansågs förenligt med bland annat miljömålet Ingen över-

gödning. Målets utfall byggde givetvis delvis på att beslutets konsekvenser 

för den enskilde — att se sig om efter andra avloppslösningar — inte ansågs 

vara alltför betungande sett i relation till lagstiftningens mål, inbegripet mil-

jömålet. Det står härvid klart att insatserna när det gäller skogsbruket är långt 

högre, och de ekonomiska värden som står på spel är betydligt större. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis utesluta att den ackumulerade effekten av 

exempelvis generell tillståndsgivning för avverkning av en viss typ av skogs-

miljö kan beaktas inom ramen för en proportionalitetsbedömning. Inte minst 

eftersom bedömningen annars löper risk att bortse från den typen av mer lång-

siktiga konsekvenser i det enskilda fallet.  

 

När det kommer till differentiering gäller detta med avseende på två huvud-

sakliga nivåer. Dels skulle en differentiering beträffande styrkan i det all-

männa intresset kunna vara en lämplig aspekt att mer explicit beakta inom 
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ramen för proportionalitetsavvägningen. Dels borde en tydligare differentie-

ring kunna göras när det gäller förhållandena på den enskildes sida. Detta 

skulle exempelvis kunna ske genom att den äldre ordning som gällde innan 

rekvisitet berörd del av fastigheten återinfördes. En möjlighet att ta hänsyn 

till den totala storleken på fastigheten i fråga skulle möjliggöra en bedömning 

av hur pass ingripande den aktuella rådighetsinskränkningen är för markäga-

ren. Denna lösning ihopkopplad med den redan nu gällande ackumulerings-

regeln, som vid föreslagna inskränkningar garanterar den enskilde hänsyn till 

eventuella tidigare ingrepp, skulle möjligtvis kunna vara en väg framåt. Det 

skulle åtminstone kunna innebära en tydligare struktur för proportionalitets-

avvägningen, där styrkan i det allmänna intresset tydligt skulle vägas mot vad 

ingreppet skulle innebära för skogsbruket på fastigheten som helhet.  

 

Att det nuvarande rättsläget medger ersättning vid inskränkningar även i fall 

där endast små skogsskiften påverkas är visserligen positivt för småskaligt 

skogsbruk, men lika odelat positivt är det kanske inte ur samhällsekonomens 

eller skattebetalarens perspektiv när det kommer till stora, affärsmässigt 

drivna skogsbruk.  

 

En sådan ordning hade kunnat innebära att en för verksamheten mindre bety-

dande rådighetsinskränkning i ett stort skogsskifte inte medförde rätt till er-

sättning. Man kan härvid argumentera för att det finns risker med all typ av 

vinstdrivande affärsverksamhet, som exempelvis stora skogsbolag bör kunna 

hantera. Detta medan ersättning mer sannolikt skulle utgå i fall när inskränk-

ningen gäller en inte obetydlig del av en mindre skogsfastighet, där nettoef-

fekten för den enskilde är större. Gränsdragningsproblematiken skulle natur-

ligtvis kunna bli komplicerad och skulle behöva utredas med stor noggrann-

het. Det bör dock inte vara skäl nog att helt utesluta möjligheten.  

 

 



 99 

6 Diskussion och avslutande 
reflektioner 

Frågan om hur egendomsskyddet ska kunna förenas med miljöskydd och na-

turvård i skogen är till sin natur mycket omfattande. Den involverar en mängd 

olika aspekter som måste tas hänsyn till, inte bara de som beskrivits ovan. 

Eventuella försök till lösningar på problematiken bör kunna kombineras väl 

med frågor och mål om landsbygdsutveckling, lokal förankring, skogliga ar-

beten, med mera. Det bör dock anses positivt att frågan nu blivit så pass ak-

tuell genom exempelvis uppmärksammade avgöranden och offentlig debatt 

med representanter från många olika sidor av konflikten.  

 

Även Skogsutredningen i sig är ett exempel på att frågan har stor aktualitet, 

även om det i skrivande stund verkar osäkert om den kommer leda till några 

genomgripande lagändringar med tanke på den kritik som den mött under re-

missbehandlingen. Som ett exempel på utredningens förslag kan nämnas att 

100 mil av den fjällnära skogen ska skyddas av staten, med tvångsmedel om 

så krävs: givetvis med höga kostnader som följd.277 Förslaget har lett till skarp 

kritik från många håll.278 

 

Undersökningens resultat visar på en olycklig inkongruens mellan mål och 

medel i lagstiftningen som styr miljöskydd och naturvård i skogen. Effekterna 

av de reformer som genomfördes 2010 synes inte ha utretts från lagstiftarens 

håll, vilket hade varit behövligt. Inte minst med tanke på att de konsekvenser 

som påslagsregeln skulle komma att få för miljöskyddet och naturvården 

knappt kommenterades. Påslagsregelns effekter kan visserligen ses ur minst 

två perspektiv: det kan konstateras att den lett till ökade kostnader för miljö-

skyddet, samtidigt som det inte är otänkbart att den på sikt kan leda till ett 

 
277 SOU 2020:73 del 2.2., s. 972 ff. 
278  Hans Rosén, Norrlandskommuner vill stoppa skogsförslag, Dagens nyheter, 
https://www.dn.se/sverige/norrlandskommuner-vill-stoppa-skogsforslag/ (Läst 2021-05-21). 
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ökat intresse bland skogsägare för hotade arter och naturtyper, vilka potenti-

ellt kan innebära mervärden i form av skyddsersättning. Oavsett rättspolitisk 

hållning i den frågan så kommer man dock inte runt faktumet att medlen för 

miljöskyddet regelbundet måste budgeteras för att det ska fungera som det är 

tänkt. Genomslagskraften för lagstiftningen är därmed på intet sätt garanterad 

genom nuvarande ordning.  

 

Det är av stor vikt att nå en balans i arbetet för miljöskydd och naturvård i 

skogen. För att uppnå detta är det antagligen helt nödvändigt att egendoms-

skyddet sätter vissa ramar för miljöskyddet. Detta av flera skäl, varav ett av 

de viktigare får anses vara att den bedrivna miljö- och naturvårdspolitiken har 

legitimitet inom skogsbruket och bland skogsägarna. Försvinner känslan av 

delaktighet i skogsbruket bland markägarna, så riskerar också intresset och 

engagemanget för skogen som en del av den lokala naturmiljön försvinna. 

Här påminns man också om en argumentationslinje som framförts av markä-

garsidan i vissa mål som rört rådighetsinskränkningar: varför ska den enskilde 

skogsägaren hamna i en sämre position än om vederbörande inte hade förval-

tat sin skog på det sätt som skapat skyddsvärdet?  

 

Det är dock också nödvändigt att miljöskyddet kan ske på viss, noga avvägd 

bekostnad av egendomsskyddet. För att egendomsskyddets starka position 

ska ha fortsatt legitimitet så krävs sannolikt också att äganderätten medför 

skyldigheter med avseende på just naturvård och miljöskydd. Detta gör sig 

särskilt gällande med tanke på den oroväckande utvecklingen för miljön och 

för den biologiska mångfalden. Vad för typ av skyldigheter detta skulle kunna 

innebära, och hur de skulle kunna utformas utan att framstå som orimliga i 

förhållande till den enskilde, ligger utanför undersökningens ramar. Det är 

dock en högst intressant och relevant fråga att ställa för framtiden.  
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