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Abstract 

Recently, more and more companies have come to exercise activities under the right of public access on land 

that belongs to whomever. The High Court has assessed that such use of land; channeling, is permitted, but in 

NJA 1996 s. 495 (“The Rafting Case”) also announced that this use is only allowed as long as the land remains 

unharmed. Since the question of damages in the context of the right of public access has not yet been treated in 

jurisprudence, the object of this thesis has been to investigate the possibilities to obtain restitution for damages 

via tort law, liability under the environment act as well as for proprietary intrusions under the expropriation act 

and restitution via insurance. Expropriation, however, cannot currently be made use of, since the right of public 

access is an intrusion which does not entail restitution. 

There are extensive possibilities for considering damage to the land as damage to property. However, there are 

ramifications for both the legal options for damages: the tort law and the environmental act. The tort law 

requires tortuous behaviour from the tortfeasor to be established, which is difficult when several persons stay at 

one place simultaneously. The canalizer may be considered tortuous under the principle of vicarious liability and 

cumulative or anonymous tort. According to these principles, the canalizer is responsible for the actions of 

certain individuals, even though they have not, individually, been negligent. The environmental liability for 

damage is based on restitution for disturbances that are not common to the place nor to the general public. This 

fact is difficult to establish in the context of the right of public access. The remedial responsibility of the 

environmental act is constructed for operations that are harmful to the environment, which is why it is dubious 

whether the responsibility is applicable to the canalizer’s activities. Currently, compensation for expropriation 

cannot result of use of land under the right of public access. This is peculiar, since many usufructs reminiscent of 

the right of public access, i.e. the easement, result in such compensation. Some forms of damage to the land can 

be insured. Although, most damage in this context arise from invasion, a cause of damage which is nearly 

impossible to insure. All forms of restitution have proven insufficient for compensating damage that is esthetic 

or otherwise non-pecuniary.  

Depending on if the right of public access is regarded as proprietary intrusion or something that exists alongside 

the right to property, one comes to different conclusions about the extent of compensation for damage. In the 

former case, only substantial damage is compensable. In the latter case, even the right to use the land occasions 

compensation. The liability which best meets the needs of the proprietor: compensation and restoration of 

damage to his property, is the remedial responsibility of the environmental code. This responsibility alone fully 

restores harm to the environment. However, the applicability of the remedial responsibility needs to be 

established in jurisprudence.   
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Sammanfattning 

Under senare tid har allt fler företag börjat utöva verksamhet där mark nyttjas för olika aktiviteter med stöd av 

allemansrätten. HD har bedömt att sådant nyttjande; kanalisering, är tillåtet med stöd av allemansrätten, men 

uttalade i NJA 1996 s. 495 (”Forsränningsmålet”) samtidigt att nyttjandet bara är tillåtet så länge marken inte 

skadas. Eftersom skadeståndsfrågan aldrig har prövats i samband med allemansrätten har föremålet för denna 

uppsats varit att utreda möjligheterna att utfå ersättning för skador via allmänna skadeståndsrättsliga regler, 

skadestånds- och avhjälpandeansvaret i miljöbalken samt för intrång i äganderätten via expropriationslagen och 

möjligheten att få ersättning ur en försäkring. Expropriationsalternativet kan inte användas idag, eftersom 

marknyttjande med stöd av allemansrätten är ett icke ersättningsgillt intrång i äganderätten. 

Möjligheterna till att betrakta en skada på marken som en sakskada är stora. Det finns emellertid omständigheter 

som skapar komplikationer för båda skadeståndsansvarsformerna. En allmän skadeståndstalan kräver att culpa 

hos skadevållaren kan bevisas, vilket kan vara svårt när många människor vistas på en plats samtidigt. 

Kanalisatören kan betraktas som culpös enligt principerna om kumulativ eller anonym culpa, enligt vilka en 

principal blir ansvarig, trots att de individer han ansvarar för inte, var och en för sig, varit culpösa. Det 

miljörättsliga skadeståndsansvaret bygger på ersättning för störningar som inte är orts- eller allmänvanliga. När 

det gäller allemansrättsligt nyttjande torde många störningar betraktas som just orts- eller allmänvanliga. 

Avhjälpandeansvaret i miljöbalken bygger på ersättning för miljöfarlig verksamhet, och det är tveksamt om det 

kan tillämpas på kanalisatörens verksamhet. Expropriationsersättning på grund av allemansrättsligt nyttjande 

tillerkänns inte markägaren enligt gällande rätt, vilket kan tyckas märkligt eftersom många nyttjandeformer som 

påminner om allemansrätten, t.ex. servitut, medför sådan ersättningsrätt. Det finns vissa möjligheter att ersätta 

markskador ur försäkringar. Dock är de flesta skador följden av invasionsproblematik, som är mycket svårt 

försäkra. Samtliga ersättningsformer har visat sig otillräckliga för att ersätta skador som är estetiska och ideella, 

eftersom sådana skador inte kan beräknas i pengar.  

Beroende på hur marknyttjande med stöd av allemansrätten betraktas har man olika åsikt om i vad mån 

kanalisatören borde ersätta markägaren för skador på marken. Om nyttjandet uppfattas som någonting som finns 

vid sidan av markäganderätten är endast konkreta skador ersättningsgilla. Om man anser att nyttjandet är ett 

intrång i äganderätten och en förmögenhetsöverföring från markägaren till kanalisatören bör emellertid redan 

rätten att nyttja marken föranleda ersättning. Den ersättningsform som bäst tillgodoser markägarens intresse av 

att få skador på marken åtgärdade och få ersättning för ekonomisk förlust är avhjälpandeansvaret. Endast det 

ansvaret reparerar till fullo skador på miljön. Det krävs emellertid ett domstolsavgörande för att slutligen 

klargöra avhjälpandeansvarets tillämplighet. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vad händer om en kommersiell bärplockare startar en skogsbrand? Funderingen uppkom under 

sommaren 2010. Varje sommar debatteras i dagspressen den omfattande kommersiella 

bärplockning som pågår (främst i de norra delarna av landet) i juli-september varje år.1 

Möjligheten att vistas i skog och mark med stöd av allemansrätten är utan tvekan en av Sveriges 

stoltheter. Många människor nyttjar mark med stöd av allemansrätten dagligen: på promenad, 

löprunda, ute med hunden, på cykel, till häst, med skidor, båt eller på badutflykt.  I hälsans 

tidevarv är bär- och svampplockning populärt, och friluftslivet blomstrar. Trots att 

allemansrättens omfång inte definieras direkt i lag är doktrinen tämligen enig: de uppräknade 

aktiviteterna ryms inom det allemansrättsliga begreppet när de inte inkräktar på hemfriden eller 

är till skada för marken de utövas på.2 Exempel på företeelser som stödjer sig på allemansrätten, 

utan att vara uttryckligen tillåtna i lagen, är det ökade kommersiella nyttjandet av mark med stöd 

av allemansrätten som har uppkommit under senare år. Såväl svenska som utländska företag3 har 

som affärsidé att förmedla naturupplevelser till stora grupper av människor.4 För 15 år sedan 

uttalade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) ett blankt nej till sådan verksamhet.5 HD bedömde 

emellertid frågan annorlunda i Forsränningsmålet, NJA 1996 s. 495. 

Under de senaste decennierna har turism där mark nyttjas med stöd av allemansrätten ökat 

alltmer. 6  I Forsränningsmålet konstaterade HD att aktiviteter som innebär att kommersiella 

aktörer utövar verksamhet och därvid vistas på mark med stöd av allemansrätten är tillåtna. 

Företaget, i doktrinen benämnd kanalisatören, kanaliserar härvid rätten att nyttja marken med stöd 

av allemansrätten från den enskilda individen, som kallas nyttjaren eller utövaren i doktrinen. 

Emellertid kan aktiviteterna som företaget utövar vara så omfattande att de är till skada för 

marken de utövas på, varvid de kan förbjudas eller ligga till grund för en skadeståndstalan. När 

                                                      
1 Den som företar en sökning på ”bärplockare” på Västerbottenskurirens hemsida, www.vk.se (2010-11-08), får 226 
träffar på artiklar som behandlar ämnet. Se även: KD: Tillstånd ska krävas för bärplockning, www.vk.se, (2010-11-08); 
Motion 2010/11:Sk218 Skogens skatter. 
2 Bengtsson, Allemansrätten – vad säger lagen?, s. 7 f. 
3 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s. 145. [Samtliga referenser avser tionde upplagan.] 
4 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2009, s. 3. 
5 Bonde & Teljer, Gården och allemansrätten, s. 44.  
6 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2009, s. 3. 

http://www.vk.se/
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aktiviteterna är omfattande och många människor vistas på en plats talas, i doktrinen, om 

invasion.7  

Hur kan innebörden av begreppet skador på marken bestämmas? Räcker den skadeståndsrättsliga 

begreppsbildningen till för att förstå de skador på marken som kan uppkomma som en följd av 

kanalisatörens verksamhet? Om de skadeståndsrättsliga definitionerna används, vilka konsekvenser 

får det för vad som betraktas som markskador? I litteraturen talas ibland om att den som nyttjar 

mark med stöd av allemansrätten måste ta särskild hänsyn till mark som är synnerligen känslig.8 

Är det möjligt att ställa krav på att nyttjaren inser att han befinner sig på sådan mark och låta 

culpabedömningen påverkas av det?  

I svensk ersättningsrätt har försäkringar länge spelat en avgörande roll för den skadelidandes 

faktiska möjligheter till ersättning.9 Så snart ett skadeståndsansvar omtalas är det därför också 

intressant att fråga sig hur försäkringsmöjligheterna ser ut för de olika riskerna.  

Den osäkerhet som råder så länge dessa frågor inte har besvarats är ett problem. Dels är 

markägarens skydd oklart, dels är det svårt för såväl nyttjaren som kanalisatören att förutse vilket 

ekonomiskt ansvar som kan komma att åläggas honom. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan skador på mark, som orsakas genom, av en kanalisatör organiserat, allemansrättsligt 

nyttjande av marken i fråga, ersättas? Är det möjligt att försäkra sådana skaderisker? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån gällande lagstiftning, systematisera möjligheterna till 

ersättning10 av skador på marken som uppkommer i relationerna mellan en markägare och en 

kanalisatör vid kommersiellt nyttjande av mark under åberopande av allemansrätten.  

För att finna en sådan systematik diskuteras vem som skulle kunna bli ansvarig för skador på 

marken när den aktuella marken nyttjas med stöd av allemansrätten och nyttjandet är organiserat 

av en kanalisatör. Diskussionen syftar till att utmynna i ett resonemang kring vem som bör bära 

detta ansvar. För att kunna uppnå detta syfte måste först bedömas hur begreppet ”skador på 

                                                      
7 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s. 145. 
8 Bengtsson, Allemansrätt och markägarskydd, s. 51. [Samtliga referenser avser andra upplagan.] 
9 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 27, 185 ff. [Samtliga referenser avser åttonde upplagan.] 
10 Innebörden av detta begrepp vidareutvecklas i avsnitt 2. 
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marken” kan förstås och vilka konsekvenser de olika definitionerna får för ersättningsansvarets 

omfattning.  

Det finns flera möjliga regelverk som kan användas för att bedöma vad som är ”skador på 

marken”: t.ex. skadeståndsrätt, miljörätt och intrångsjuridik. I expropriationslagen finns regler 

om ersättning för intrång i äganderätten. Enligt dessa regler ersätts inte skador i konkret 

bemärkelse. Vad som ersätts är skador som utgör rådighetsinskränkningar, vad som kan betraktas 

som skador på äganderätten samt en del skador av ekonomisk natur. Därför är det principiellt 

intressant att behandla också expropriationsrätten på samma sätt som skadeståndsreglerna. 

Beroende på vilken av dessa ingångar till skadebegreppet som används kommer den som har 

orsakat markskadorna att kunna hållas ansvarig på olika sätt. I de fall där skadorna kan bedömas 

direkt utifrån de skadeståndsrättsliga definitionerna kan markägarens skador, åtminstone som 

utgångspunkt, ersättas med stöd av skadeståndslagen eller miljöbalkens skadeståndsregler.11 Detta 

ansvar är det som är av huvudsakligt intresse för denna uppsats. Det är dock långt ifrån säkert att 

skadeståndslagens regler räcker till för att kompensera markägaren för de förluster han kan 

åsamkas, som följd av kanalisatörens verksamhet. Därför finns det ett behov av att diskutera olika 

försäkringslösningar – vem bör ha försäkringsansvaret och hur kan försäkringar fungera som 

metod för att ersätta skador på marken? 

Vidare avser jag att problematisera de olika ersättningsmöjligheterna, vilket utmynnar i en 

argumentation kring vilken ersättningsmöjlighet – allmänt eller miljörättsligt skadeståndsansvar, 

avhjälpandeansvar för miljöskador, expropriationsersättning eller försäkring – som bäst 

tillgodoser olika ersättningsbehov. 

1.4 Metod 

Till den del allemansrättens materiella omfång behöver belysas kommer information att sökas i 

rättskällorna. Tonvikten kommer att ligga på doktrinen eftersom det är denna källa som erbjuder 

den rikaste beskrivningen av innehållet i de principer som sätter upp ramarna för vad som är 

tillåtet med stöd av allemansrätten. 

Strukturen på de regler som kan vara till nytta för att bestämma vilken skadedefinition som är 

ändamålsenlig vid allemansrättsligt nyttjande är splittrad. Reglerna återfinns inom många olika 

rättsområden. Vidare är oskriven rätt och icke-juridiska överväganden, angående markägarens 

                                                      
11 Se HD:s resonemang i Forsränningsmålet, där det uttalades att en skadeståndstalan hade kunnat vinna framgång. 
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intressen i marken, av intresse. Alla dessa delar måste beaktas i syfte att nå fram till en helhetsbild 

av den mest ändamålsenliga möjligheten till ersättning för skador på marken som uppkommer 

som en följd av att en kanalisatör nyttjar mark för kommersiella ändamål under åberopande av 

allemansrätten. 

Vad gäller markskadebegreppets innebörd och diskussionen om vem som skulle kunna bli ansvarig 

för skador på marken undersöks dels skadeståndsrätten, dels miljörätten, och dels 

expropriationsrätten för att visa på olika definitioner. Det innebär att jag utgår från rättskällorna 

för att finna olika definitioner av skadebegreppet. För att kunna värdera effekterna av de olika 

definitionerna av ”skador på marken” måste de olika definitionerna ställas i relation till behoven 

hos kanalisatören och markägaren. Argumentationen kommer främst att kretsa kring prevention, 

reparation och rättsekonomiska perspektiv. Rättsekonomiska perspektiv torde bäst ta hänsyn till 

kanalisatörens och markägarens intressen av lönsam verksamhet. En ytterligare 

argumentationspunkt av vikt är allemansrättens fortlevnad som rättsinstitut. Markägarens och 

kanalisatörens intressen kommer att bedömas utifrån uttalanden i doktrin och dagspress som 

behandlar problematiken vid aktiviteter, som organiseras av en kanalisatör, med stöd av 

allemansrätten. För att ge en bild av de faktiska överväganden och risker som en skogsägare ställs 

inför genomförs en diskussion med Erik Wilhelmsson, lektor vid SLU.  

Möjligheterna till försäkringsersättning behandlas utifrån dels försäkringsavtalslagen och 

grundläggande försäkringsrättsliga principer, dels specifika bolags försäkringsvillkor. Valet av 

bolag har härvid träffats utifrån de stora, kända namnen, varefter villkorens tillgänglighet slutligen 

har avgjort vilka bolag som behandlas: If, Folksam och Länsförsäkringar. En bredare undersökning 

av villkor från samtliga stora bolag hade naturligtvis varit möjlig att företa med mer tid. En sådan 

undersökning hade också bidragit till en mer komplett beskrivning av möjligheterna till 

försäkringsersättning. Den undersökning som har företagits bidrar emellertid till att ge en inblick i 

de generella möjligheterna till skadeersättning ur standardförsäkringar. Det torde väl uppfylla 

syftet med att belysa försäkringsreglerna. För att kunna ge en bild av den praktiska 

försäkringsbarheten i de behandlade skadetyperna kommer också intervjuer genomföras med ett 

par personer som är yrkesverksamma i försäkringsbranschen. Intervjupersonerna har, i samråd 

med Harald Ullman, valts på grund av sin expertkunskap. Att genomföra intervjuer hör vanligen 

inte samman med juridikens metod. Intervjuerna kan inte, och avser inte att, tillerkännas något 

värde som rättskälla. Syftet med dem är att belysa de praktiska möjligheterna till att teckna 

försäkringar för vissa skadetyper. De har genomförts per telefon och utan standardiserade frågor. 
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Diskussionen med intervjupersonerna har förts utifrån konkreta frågeställningar som har 

uppkommit under arbetets gång.  

Frågan om ersättningsansvaret vid en kanalisatörs nyttjande av mark med stöd av allemansrätten 

uppkom, som sagt, från början ur en fundering: Vad händer om en kommersiell bärplockare startar en 

skogsbrand? Trots att jag ansluter mig till allemansrättens ivrigaste anhängare inryms en tanke i den 

frågeställningen: markägaren har ett behov av skydd mot okontrollerat nyttjande av sin mark. Jag 

väljer att påpeka detta i samband med metodavsnittet eftersom det finns en risk för att jag 

påverkas av denna uppfattning i mitt arbete. Jag strävar dock efter att lösgöra mig från denna 

uppfattning och förhålla mig öppen för att det mycket väl skulle kunna visa sig att den mest 

ändamålsenliga lösningen är att markägaren till stor del får stå för kostnader som följer av 

allemansrättsliga nyttjande.  

1.5 Avgränsningar 

Åtskilliga framställningar har redan beskrivit allemansrättens innehåll. Därför behandlas detta 

endast i korthet i denna uppsats. En aktuell och bra översikt ges av Bengtsson i Allemansrätten – vad 

säger lagen?,12 vilken rekommenderas för den som i detalj vill fördjupa sig i vad som är tillåtet med 

stöd av allemansrätten. Inte heller kommer någon genomgång ske av de regler, som behandlar 

markägarens skyldighet att vidta åtgärder eller utbetala ersättning när han, på ett otillåtet sätt, 

hindrar att någon nyttjar hans mark under åberopande av allemansrätten.13 

Tonvikten i uppsatsen kommer att ligga på ekonomisk ansvarighet till följd av markskador som 

orsakats vid allemansrättsligt marknyttjande organiserat av en kanalisatör. Härvid finns olika 

aktörer, med olika intressen, vars behov skulle kunna ersättas på olika sätt. Det är möjligt att 

identifiera fyra huvudaktörer: markägaren, kanalisatören, allmänheten och staten. 14  Den 

sistnämnda kan uppträda dels som markägare, dels som sakägare, när vissa ideella intressen 

aktualiseras. Ett exempel på den senare situationen är Järvfallet, NJA 1995 s. 249, där staten 

tilldömdes skadestånd när en man dödat två järvar. Statens intressen i dessa avseenden kan dock 

jämställas med markägarens. Därför behandlas staten som enskild intressent inte vidare här. 

Markägaren kan ha många olika typer av intressen i sin mark. De vidareutvecklas i avsnitt 2, men 

sammanfattas här. Markägarens intressen inkluderar ekonomisk avkastning, ideella intressen som 

                                                      
12 Bengtsson, Bertil, Allemansrätten – vad säger lagen?, Naturvårdsverket, Solna 2004. 
13 Se exv. Ahlström, Allemansrätten. En bok om vad som gäller i naturen, s. 57 – 63. 
14 Härvid avses även andra offentliga markägare; kommuner och landsting. 
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rekreation och sådana intressen som kan betraktas som samtidigt ideella och ekonomiska; jakt, 

fiske och bärplockning etc.  

Kanalisatören torde nästan uteslutande ha ekonomiska intressen av den verksamhet han bedriver i 

anslutning till marken. I egenskap av företagare har han ett behov av lönsamhet. Det kan mycket 

väl tänkas att kanalisatören också har mer altruistiska motiv till att driva sin verksamhet, men 

dessa kan nog, utan att vara alltför kategorisk, sägas vara underordnade intressena av ekonomisk 

vinning.  

Rättsläget idag tycks vara sådant att allmänhetens intresse inte är ersättningsgillt. Det saknas 

möjlighet att få ut ersättning för att någon inskränker möjligheten att nyttja mark med stöd av 

allemansrätten. Denna slutsats följer av principen att en ekonomisk förlust som någon, här 

nyttjaren, lider till följd av att någon annan, här markägaren, orsakas skada inte är 

ersättningsgill.15 Således kan inte heller kanalisatören få ersättning för motsvarande förlust. Utan 

att säga att rättsläget är rimligt lämnas allmänhetens och kanalisatörens intressen av ersättning 

därhän i denna uppsats. Det skulle kräva en ytterligare framställning av samma dignitet som denna 

för att kunna behandla den frågan.  

De olika aktörernas intressen kan antingen omfatta samma resurs på marken, som blåbär eller en 

urskog, eller olika resurser, som när markägaren bedriver skogsbruk medan kanalisatören och 

allmänheten har intresse av en älv för kanotpaddling eller av skogen i egenskap av strövområde.16 I 

den fortsatta framställningen kommer fokus att ligga på markägarens intressen och 

ersättningsbehov. Detta val gjordes inledningsvis på grund av ämnets status i den allmänna 

debatten.17 På grund av ämnets aktuella status är det, enligt min mening, intressant att i förstone 

genomföra det arbete som avses här, och att lämna diskussionen om skyddet för allmänhetens och 

kanalisatörens intresse av allemansrättsligt marknyttjande till en framställning av senare datum. 

Ibland behöver regler om straffansvar som finns i bl.a. brottsbalken nämnas. Påföljderna blir dock 

irrelevanta, eftersom de inte har något mått av reparation i förhållandet mellan 

nyttjaren/kanalisatören och markägaren. 

När det gäller just skador på marken är det uteslutet att betrakta dem som personskador. En sådan 

slutsats förefaller förmodligen naturlig för läsaren. Det innebär inte att förekomsten av 

                                                      
15  Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 436 – 439. Skadetypen benämns vanligtvis tredjemansskada. Principerna för 
ersättning av sådan skada vidareutvecklas i avsnitt 4.3. 
16 Westerlund, Naturvård och pågående markanvändning, s. 34 f. 
17 Se ovan i avsnitt 1.1. 
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personskador skulle vara irrelevant för om kanalisatören ska få bedriva sin verksamhet, eller att 

personskador inte leder till kompensationsmöjligheter. Fastän principen inte har uttalats i de mål 

där skador påtalats, som den yttersta gränsen för vad som är tillåtet med stöd av allemansrätten, 

förefaller det rimligt att anta att den som orsakar personskador dels blir skyldig att ersätta den 

skadelidande, dels måste vidta åtgärder för att förhindra upprepning. Rättsordningen torde 

betrakta personskador som minst lika allvarliga som markskador. Emellertid är personskador inte 

en lika naturlig följd av invasionsproblematik, och risken för personskador vid brand på en 

avlägsen skogsfastighet inte lika överhängande, som risken för omfattande sakskador. Därför är 

denna diskussion irrelevant i detta sammanhang. 

En extrem modell, som skulle kunna användas för att skydda markägaren mot att skador 

uppkommer på hans mark, är att kanalisering av den allemansrättsliga nyttjanderätten förbjuds 

eller allemansrätten som sådan avskaffas helt. Dessa två alternativ kommer inte att diskuteras, 

eftersom utgångspunkten för denna framställning är att allemansrätten är ett uttryck för frihet och 

en önskvärd företeelse. Det är också kanalisering av den allemansrättsliga nyttjanderätten, 

eftersom aktiviteter som stödjer sig på allemansrätten kan bidra till ekonomiska fördelar för 

samhället i stort och att fler människor utnyttjar mark med stöd av allemansrätten. De resurser 

som är föremål för kommersiellt allemansrättsligt marknyttjande (natursköna områden, 

minnesmärken, bär) skulle, utan kanalisatörens verksamhet, tendera att stå outnyttjade, och det 

får anses vara en samhällsekonomisk fördel att de utnyttjas.18 

Två grundläggande förutsättningar för att skadeståndslagens regler ska utlösa ansvarighet, är culpa 

och adekvat kausalitet. Det senare begreppet är också avgörande för det strikta ansvaret i 

miljöbalken. Innebörden av och problemen med dessa begrepp har behandlats tidigare i 

detaljerade framställningar.19 Här nedan kommer vissa culpa- och kausalitetsproblem att behandlas 

i den mån de aktualiseras i förhållande till frågeställningen. Fördjupade resonemang överlåts 

emellertid till den skadeståndsrättsliga litteraturen. 

I uppsatsen talas oftare om skador på skogsmark och skogsbruk än på annan egendom eller 

intressen. Det beror på antagandet att det är sådan mark som är mest utsatt för den problematik 

som uppstår när kommersiella aktörer nyttjar mark med stöd av allemansrätten; det finns 

förmodligen betydligt större intresse för att exploatera ett markområde som inte är en rapsåker 

eller en grustäkt.   

                                                      
18 Ljungman, Om skada och olägenhet från grannfastighet, s. 265. 
19 Se t.ex. Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans, Iustus Förlag, Uppsala 1993 och Schultz, Mårten, Kausalitet 
– studier i skadeståndsrättslig argumentation, Jure, Stockholm 2007. 
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1.6 Disposition 

I avsnitt 2 preciseras vad som menas med att ”systematisera möjligheterna till ersättning” för 

skador på marken.  

I avsnitt 3 ges en behandlas allemansrättens natur och en översikt ges av vad som är tillåtet inom 

ramen för allemansrätten. Lagreglerna, relevant praxis och uttalanden från doktrin behandlas 

kortfattat. Här behandlas också förutsättningarna för en kanalisatör att organisera aktiviteter där 

mark nyttjas med stöd av allemansrätten. Forsränningsmålet och Vitlavsplockarmålet refereras 

mer ingående, i syfte att dels ge läsaren en bild av de mest centrala rättsfallen på området, dels 

redogöra för rättens argumentation, vilken återkommer i den fortsatta framställningen. Vidare 

behandlas konfliktlösningsmetoder för de situationer där kanalisatörens användning av marken 

kolliderar med markägarens. 

I avsnitt 4-6 behandlas olika definitioner av begreppet ”skador på marken” och de olika personer 

som kan tänkas vara ansvariga för skadorna utifrån gällande rätt. Fokus ligger på de allmänna 

förutsättningarna för skadestånd enligt skadeståndslagen, de miljörättsliga ersättningsreglerna och 

expropriationsersättning. Varje avsnitt avslutas med en problematisering av 

ersättningsmöjlighetens praktiska tillämpning. 

I avsnitt 7 behandlas möjligheterna att försäkra de risker som kanalisatörens verksamhet medför 

med avseende på marken.  

I avsnitt 8 problematiseras inledningsvis möjligheten att skriva kontrakt för att fördela ansvaret 

mellan kanalisatören och markägaren. Därefter behandlas frågan om vem som bör ansvara för 

skador på marken. Denna del av uppsatsen avslutas med en diskussion om den mest 

ändamålsenliga ersättningsformen. Till sist nämns några avslutande synpunkter. 
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2. En systematik av ersättningsmöjligheterna 

2.1 Markägarens intressen i marken 

Markägaren har många gånger intresse av ekonomisk avkastning från sin mark. Denna avkastning 

kan skapas genom t.ex. utvinning av naturprodukter, skogs- eller jordbruk, antingen utfört av 

markägaren själv som fysisk person, av markägaren som juridisk person eller av en 

nyttjanderättshavare som fysisk eller juridisk person. I egenskap av skogs- och jordbrukare har 

markägaren också intresse av att vissa djurarter bevaras i ett område, eftersom han t.ex. har behov 

av att grödor pollineras. Inom ramen för de ekonomiska intressena ryms också skyldigheter 

gentemot virkesköpare, nyttjanderättshavare och andra medkontrahenter. 20 De sistnämnda kan 

vara sådana organisationer som skulle kunna stödja sitt marknyttjande på allemansrätten, men som 

istället har träffat en överenskommelse med markägaren; orienteringsklubbar, 

fågelskådarföreningar, svampplockarsällskap eller upplevelseföretag.  

Markägaren kan också ha intressen av mer ideell natur. Han kan vilja utnyttja sin mark för 

rekreationsaktiviteter som liknar de han skulle kunna utöva på någon annans mark med stöd av 

allemansrätten: t.ex. bärplockning för husbehov, badutflykter och skogspromenader. En fastighet 

kan också besitta vad Bonde kallar för ett individuellt värde för markägaren.21 Med detta begrepp 

avses värdet av att bruka en gammal släktgård eller åsynen av en hisnande midnattssol utanför 

köksfönstret. 

Han kan också ha intressen som är av både ekonomisk och ideell natur; jakt och fiske. Markägaren 

kan dessutom ha skyldigheter gentemot staten till följd av sitt markägande. I skogsvårdslagen finns 

krav på hur en markägare ska sköta sin mark, vid äventyr av påföljder i form av förelägganden, 

förbud eller vite från tillsynsmyndigheten. Åtgärder för att tillse lagens efterlevnad kan 

genomföras på markägarens bekostnad.22 Liknande bestämmelser finns i 2 kap. miljöbalken. Alla 

som bedriver verksamhet på en fastighet är skyldiga att vidta åtgärder för att skydda miljön.23 

Dessa skyldigheter ger indirekt upphov till ekonomiska intressen för markägaren: intresset att 

undvika de kostnader som följer av att inte iaktta skogsvårdslagens och miljöbalkens föreskrifter. 

  

                                                      
20 Avsnittet baseras på ett utlåtande från Erik Wilhelmsson, universitetslektor vid SLU, 2010-11-10. 
21 Bonde, Vad är rättvis ersättning när mark tas i anspråk med tvång?, I: Åhman (red.), Äganderätten. Dess omfattning och 
begränsningar, s. 43. 
22 Skogsvårdslagen 35 §. 
23 Miljöbalken 2 kap. 2 – 5 §§. 
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2.2 Ersättningsbehov 

När de olika aktörernas intressen kolliderar finns det en risk för att kanalisatörens marknyttjande 

med stöd av allemansrätten skadar markägarens intressen i marken. Om kanalisatörens 

verksamhet blir alltför omfattande riskerar den att utgöra ett hinder för markägarens ekonomiska 

intressen. När kanalisatören hindrar markägarens ekonomiska intressen är det emellertid så, att 

kanalisatören inte längre kan utöva sin verksamhet med stöd av den allemansrättsliga 

nyttjanderätten, eftersom marken i det fallet inte längre är tillgänglig för allemansrättsligt 

nyttjande.24 Därvid kan markägaren vidta åtgärder för avhysning av kanalisatören.25 Alltjämt kan 

också de regler om skadeståndsersättning som beskrivs här nedan aktualiseras, fastän kanalisatören 

inte längre befinner sig inom ramarna för allemansrätten. I somliga fall kan det också bli aktuellt 

att betrakta de aktiviteter som utövas inom ramen för kanalisatörens verksamhet som olaga 

intrång.26 

Invasion kan dels medföra konkreta och tydliga spår på marken, som den ökade erosion på 

forsbranterna som uppstod i Forsränningsmålet, dels rena förmögenhetsskador för markägaren, 

när effektiviteten i skogsbruk minskar. Även markägarens ideella intressen kan komma att ta skada 

– ett uppskattat fiskevatten förstörs av erosionen på forsbranterna, exempelvis. Framförallt när de 

ekonomiska intressena kolliderar finns det anledning att diskutera hur skador på dessa intressen 

kan ersättas. 

Innebörden av begreppet skada i vardaglig bemärkelse ligger förmodligen nära den 

skadeståndsrättsliga definitionen. 27 Med sakskada förstås, enligt propositionen till 

skadeståndslagen, ”...genom fysiska medel direkt tillfogad skada på fysiska föremål, varmed avses 

såväl lösa saker som fast egendom med tillbehör”28. Detta uttalande utvecklas med resonemanget 

att en skada på materiella saker innefattar ett mått av förändring till det sämre eller en förlust av 

inneboende (reellt eller emotionellt) värde.  

När en kommersiell aktör nyttjar ett stycke mark med stöd av allemansrätten finns det många 

skador som kan uppkomma för markägaren. Utan risk för att dra en alltför drastisk slutsats torde 

de flesta skadorna uppkomma som en följd av invasion, vilket skapar större slitage på marken än 

                                                      
24 Vidare härom se avsnitt 3.1. 
25 Se utsökningsbalken 16 kap. 
26 Brottsbalken 4 kap. 6 §. Se avsnitt 3.2.1 nedan. 
27 Se t.ex. www.ne.se, där ”skada” anses vara ett skadeståndsrättsligt begrepp (2010-11-09). 
28 Prop. 1972:5, s. 579 f.  
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enstaka personer gör. Stora delar av den fortsatta redogörelsen i detta avsnitt baseras på ett 

utlåtande från universitetslektor Erik Wilhelmsson vid SLU.  

När markägaren är skogsbrukare och inte kan utföra önskade skogsbruksåtgärder kan skogen få 

lägre tillväxt.29 Växande träd kan skadas genom att kvistar bryts. Markvegetationen kan skadas när 

t.ex. blåbärsris nöts bort av invasion. Detta kan innebära både för- och nackdelar för träden: 

konkurrensen om näringen i marken minskar, samtidigt som smårötter skadas och skadegörare 

som svamp lättare kan få fäste i träden. När djur trampar upp ett område ökar risken för rotröta i 

träden. Det är möjligt att människor medför samma effekt. Skador på markvegetationen har också 

negativ estetisk inverkan.  

Omfattande invasion kan också vara en skada i sig själv, när känslan av ostördhet i skogen minskar. 

Detta kan ha negativa effekter i form av nedskräpning samt störningar i fågel- och viltlivet; 

effekter som inte innebär fysisk skada.30 Det kan röra sig om förlusten av möjligheten att se 

exempelvis älg eller tjäder i naturen 31  samt minskade jakt- och fiskemöjligheter. Att dessa 

skadetyper är relevanta i sammanhanget framgår också av Forsränningsmålet, där problemet var 

dels försämrat fiskbestånd, dels ökad erosion i forsbranterna och dels störningskänslor till följd av 

minskad ostördhet på platsen. Wiktorsson, som är negativt inställd till att mark får nyttjas med 

stöd av allemansrätten, beskriver ett flertal fall där markägare drabbats av skador som en följd av 

invasion från många människor som bevistar marken med stöd av allemansrätten.32 

Det är också tänkbart att kanalisatörens närvaro skapar än mer konkreta problemsituationer, t.ex. 

när en bärplockare i organiserad verksamhet startar en skogsbrand. 

Det är, enligt min mening, emellertid inte alldeles självklart att kanalisatören ska, eller bör, 

ersätta markägaren för de negativa effekter som följer av invasion av marken ifråga. Alla de 

personer som vistas på marken är inte nödvändigtvis där som en följd av kanalisatörens existens. 

Det är dessutom inte självklart att skadorna är ekonomiskt beräkningsbara. Hur ska t.ex. förlust 

av en viss utsikt värderas? Det är också fullt tänkbart att den bästa lösningen vore om kanalisatören 

och markägaren träffade avtal om nyttjandet på förhand. 

  

                                                      
29 Vid detta förhållande hänvisas, återigen, till avsnitt 3.1. 
30 Bengtsson, Allemansrätt och naturskydd – problem vid en friluftslagstiftning, I: Höglund m.fl., Festskrift till Gösta Walin, 
s. 56. 
31 Jfr. NJA 1995 s. 249 ”Järvfallet”, där HD diskuterade vilken form av skada som uppkommer när en järv dödats – 
bl.a. nämns just ”förlusten av möjligheten att se järven i naturen”.  
32 Wiktorsson, Den grundlagsskyddade myten, s. 21 – 24. 
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3. Allemansrätten 

3.1 Allemansrättens natur 

Vad är egentligen allemansrätten, rent juridiskt? Somliga (inklusive undertecknad) kallar den 

nyttjanderätt eller talar om den som om den vore en sådan. Det vore omöjligt att göra anspråk på 

att, en gång för alla, kunna klarlägga allemansrättens natur i en framställning på denna nivå. 

Emellertid är det av intresse att belysa ämnet. Det beror på att allemansrätten, fastän den är en 

nyttjanderätt, inte kan sägas vara en nyttjanderätt på samma vis som t.ex. ett servitut.  

Regeringsformen 2 kap. 15 § 4st garanterar allemansrättens existens. Paragrafen kompletteras av 

några bestämmelser i brottsbalken och miljöbalken om t.ex. olaga intrång och hemfridsbrott. I 

övrigt är det sedvanan som är den huvudsakliga rättskällan. Enligt Bengtsson föranleder detta att 

rätten att nyttja mark med stöd av allemansrätten gäller, när inte annat är föreskrivet i lag.33 Detta 

leder till komplikationer när samhället förändras och nya företeelser uppkommer där mark nyttjas 

med stöd av allemansrätten, eftersom det är svårt att avgöra om sådana nya företeelser är tillåtna. 

Det beror i sin tur på att allemansrättens innehåll inte är absolut i den meningen att det är en gång 

för alla klarlagt.34 Allemansrätten är elastisk i den meningen att den kan utvidgas som följd av att 

någon handling i dess gränsland avkriminaliseras.35 Att rättens innehåll fylls ut av sedvanan innebär 

också att allemansrättens utsträckning kan variera i olika delar av landet.36  

Åslund behandlar tre olika aspekter av allemansrätten: ett rättsinstitut, en sedvanerätt och en del 

av äganderättens sociala dimension. 37  Dessa aspekter erbjuder olika sätt att uppfatta hur 

allemansrätten passar in i en större juridisk kontext och hur dess materiella innehåll kan 

bestämmas. Frågan kommer inte att utredas vidare här. Vad som ska behandlas fortsättningsvis är 

hur allemansrätten kan förstås i förhållande till markäganderätten. 

Bengtsson sammanfattar allemansrätten som ”den begränsade rätt var och en har att använda 

annans fastighet – mark och vatten – främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och 

under en kortare tid uppehålla sig där”38. Det som gör denna rättighet speciell är att den finns 

oavsett om nyttjaren har markägarens tillstånd.  

                                                      
33 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 430. 
34 Åslund, Allemansrätten och markägaren, I: Åhman (red), Äganderätten. Dess omfattning och begränsningar, s. 145 f. 
35 Bengtsson, a.arb., s. 430. 
36 Bengtsson, a.arb., s. 431. 
37 Åslund, a.arb. s. 151 ff. 
38 Bengtsson, Allemansrätten – vad säger lagen?, s. 7. 



 
 
 

Sida | 19  
 

Fastän allemansrätten är en nyttjanderätt är den, som sagt, inte en sådan nyttjanderätt som 

föranleder ersättningsrätt enligt expropriationslagens bestämmelser. Etiketten ”nyttjanderätt” i 

samband med allemansrätten säger mycket lite om allemansrättens effekter på markäganderätten. 

Markäganderätten, sammanfattad av Åslund, ger ägaren rätten att ”faktiskt besitta, utnyttja och 

bestämma vem som och på vilket sätt denne får lov att använda, med flera rättigheter, den ägda 

egendomen och skyldigheten att inte ägna sig åt skadegörande verksamhet med mera.”39 Därtill, 

fortsätter Åslund, innebär markäganderätten två saker för icke-ägaren: en skyldighet att inte 

inkräkta på äganderätten samt en begränsad rättighet att nyttja marken. I detta sista led ryms 

allemansrätten.  

Med utgångspunkt i det som beskrivits i föregående stycke finns det tre sätt att betrakta 

allemansrätten utifrån dess effekter på äganderätten. Antingen är allemansrätten någonting som 

finns vid sidan av äganderätten, eller också någonting som inskränker äganderätten. Dessutom är 

det, som Åslund beskriver i sin avhandling och som har beskrivits på föregåense sida, möjligt att 

betrakta allemansrätten som en del av äganderätten. I detta sammanhang behandlas dock enbart de 

två förstnämnda sätten att betrakta allemansrätten, eftersom huruvida allemansrätten betraktas 

som en inskränkning i äganderätten eller som någonting som finns vid sidan av den kommer att 

visa sig avgörande för en rad frågor, vilka behandlas i avsnitt 8. I denna diskussion likställs också 

synen på allemansrätten som en del av äganderätten med synen på allemansrätten som ett 

fenomen vid sidan av äganderätten, eftersom dessa synsätt innebär en liknande uppfattning om hur 

allemansrätten påverkar äganderätten.  

Bengtsson menar att det, för det första, är möjligt att se allemansrätten som ett offentligt intresse 

bakom medborgarnas rätt att röra sig fritt i mark och vatten. Härvid förnekas att rätten innebär en 

förmögenhetsöverföring från markägaren eller en ekonomisk belastning för denne. För det andra 

kan rätten jämföras med särskilda rätter till fast egendom; servitut och nyttjanderätt. Ett sådant 

synsätt motiverar att allemansrätten skyddas mot skador från markägarhåll eller från annan 

verksamhet.40 Det är framförallt när mark nyttjas med stöd av allemansrätten på det vis som 

Åslund kallar för ”vardagsnyttospåret”; när en person genar över grannens mark till bussen, som 

allemansrätten från nyttjarens synvinkel ter sig som en nyttjanderätt eller ett servitut.41 Bengtsson 

menar att det inte är särskilt stor skillnad på avtalade civilrättsliga bruksrätter och 

                                                      
39 Åslund, a.arb., s. 159. 
40 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 426. 
41 Bengtsson, a.arb., s. 428. 
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allemansrätten. 42  Av Forsränningsmålet följer att problemen med allemansrättsligt nyttjande 

måste vara långtgående och besvärande innan ett sådant föreläggande är möjligt. Bengtsson skriver 

att allemansrätten, i likhet med servitut, innebär en belastning för markägaren som ofta är 

betydligt större än nyttan som allmänheten får av att kunna nyttja området.43 Frågan är emellertid 

om detta påstående från Bengtssons sida alltid stämmer med verkligheten. Inte minst när 

kanalisatören är ett bärplockningsföretag är det fullt tänkbart att kanalisatören får avsevärd nytta 

för egen del, utan att egentligen störa markägaren alls. 

Regeringen behandlar allemansrättens natur kortfattat i prop. 1993/94:117. Härvid anförs att 

allemansrätten, ur markägarens perspektiv, är en inskränkning i äganderätten som inte föranleder 

någon ersättningsmöjlighet.44 Detta uttalande skedde i samband med att allemansrätten skrevs in i 

regeringsformen, och återspeglar tydligt den ställning som allemansrätten är given i gällande rätt.  

Emellertid säger regeringens uttalande, givetvis, ingenting om rimligheten i att uppfatta 

allemansrätten som en icke ersättningsgill inskränkning i äganderätten. Hur man väljer att 

betrakta allemansrätten är avgörande för en rad frågor, vilka ska återkommas till i avsnitt 8. Såhär 

långt är det tillräckligt att ha belyst hur allemansrätten kan betraktas och att visa på några olika 

faktiska omständigheter som talar för olika tolkningar. 

I flera olika sammanhang har det diskuterats om allemansrätten är en sådan särskild rätt som leder 

till att rättighetsinnehavaren tillerkänns ersättning för skador på föremålet för rätten eller för 

intrång i rätten. En bostadsrättsinnehavare har t.ex. rätt till ersättning när lägenheten skadas, trots 

att det inte är han själv, utan bostadsrättsföreningen, som äger byggnaden. 45  En 

nyttjanderättshavare har också rätt till ersättning enligt expropriationslagen för intrång i rätten.46 

Någon sådan särskild rätt tillkommer inte den som rör sig på ett markområde med stöd av 

allemansrätten.47  

Ju mer omfattande kanalisatörens verksamhet blir ter sig emellertid allemansrätten alltmer som 

en inskränkning i markäganderätten. Det är omöjligt att förneka att kanalisatören, som en följd av 

sina aktiviteter, tillgodogör sig en förmögenhet. För den skull är det dock inte säkert att 

förmögenheten har överförts från markägaren, eller från någon alls.  

                                                      
42 Bengtsson, a.arb., s. 428. 
43 Bengtsson, a.arb., s. 435. 
44 Prop. 1993/94:117, s. 19. 
45 NJA 2009 s. 16. Vidare härom i avsnitt 4.3. 
46 Se avsnitt 0. 
47 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, s. 223 f. Bengtsson själv diskuterar rimligheten i denna uppfattning i 
SvJT 1985 s. 425. 
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Det sistnämnda förhållandet ska klargöras med ett exempel: Markägaren A äger mark där det 

skulle vara möjligt att plocka stora mängder blåbär på en säsong. A plockar blåbär där för 

husbehov. Bärplockningsföretaget B plockar resten av bären. A har (i detta fall) inte något behov 

av de blåbär som B har plockat. Om inte B hade plockat dem skulle de ha ruttnat bort i skogen 

(vilket i och för sig hade bidragit till biomassan på platsen). Härvid är det tveksamt om det är 

möjligt att uppfatta situationen som om en förmögenhetsöverföring har skett från A till B. A skulle 

ha kunnat sälja bären som B plockade eller tillgodogöra sig de på något annat vis, men det hade 

krävt att han faktiskt plockat bären själv.  

Utifrån detta resonemang är det möjligt att argumentera för att allemansrätten ska betraktas som 

någonting som finns vid sidan av markäganderätten, i vart fall så länge det nyttjande som stödjer 

sig på allemansrätten uppfyller Pareto-kriteriet. 48  Det kriteriet innebär att den samhälleliga 

välfärden ökar så länge markägaren inte hamnar i ett sämre läge, för att kanalisatören nyttjar hans 

mark. Då är allemansrätten något som finns vid sidan av markäganderätten, och uppvisar 

betydande likhetsdrag med en frihet för nyttjaren, utan betungande effekter för 

markäganderätten. Det är emellertid inte helt sant att domstolarna bara tillåter marknyttjande 

som stödjer sig på allemansrätten så länge nyttjandet inte är till förfång för markägaren. Som 

Bengtsson har anfört är stundom det allemansrättsliga nyttjandet mer betungande för markägaren 

än vad det är till nytta för kanalisatören. Forsränningsmålet ger också vid handen att markägaren 

måste tåla ett visst intrång i sin markäganderätt på grund av allemansrätten.  

3.2 De allemansrättsliga aktiviteterna 

3.2.1 Straffrättsliga bestämmelser 

Motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden, främst i brottsbalken men också i bl.a. 

terrängkörningslagen, är de rättskällor som tydligast beskriver vad som är tillåtet med stöd av 

allemansrätten.49 Ofta uttalas devisen ”inte störa – inte förstöra” som en sammanfattning av vad 

allemansrätten tillåter. 

I brottsbalken finns två grundläggande begränsningar av vad som är tillåtet inom ramen för 

allemansrätten. För det första måste marken, för att vara tillgänglig för andra aktiviteter, vara 

tillgänglig för fotgängare. Om inte ens detta är tillåtet kan man dra slutsatsen att inte heller några 

                                                      
48 Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi. En introduktion, s. 52 f.  
49 Prop. 1993/94:117, s. 18. 
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andra aktiviteter är tillåtna.50 Denna begränsning följer av 12 kap. 4 § brottsbalken, som behandlar 

tagande av olovlig väg:  

”Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som kan skadas därav, dömes för tagande 

av olovlig väg till böter.” 

Samma bestämmelse gäller för t.ex. cyklister, skidåkare och ryttare. Cyklister, skidåkare och 

ryttare riskerar emellertid att, i större utsträckning än fotgängare, skada marken till följd av sin 

trafik. Inte ens den som befinner sig på en lovlig väg i paragrafens mening får bryta mot hemfriden 

(vid bostad) eller göra sig skyldig till olaga intrång (vid byggarbetsplatser och på företag).51 Det 

avgörande för huruvida hemfriden bryts blir hur långt hemfridsintresset kan anses gå. I vart fall 

står det klart att området som omfattas av hemfridsintresset är mer vidsträckt invid bostadshus än 

vid ekonomibyggnader och företag.52 

När trafiken istället utgörs av motorfordon är regelverket strängare. Motorfordon omfattas inte av 

allemansrätten, utan motorfordonstrafik regleras uteslutande i terrängkörningslagen och 

väglagstiftningen.53 Motorfordonstrafik är ändock ett fenomen som är intressant i sammanhanget, 

varför det behandlas här. Tagande av olovlig väg är alltjämt en bestämmelse som kan komma 

ifråga, men här kompletteras den med terrängkörningslagen (1975:1313). Lagen förbjuder all 

barmarkskörning i terräng med bil, motorcykel, snöskoter och andra motorfordon för andra 

ändamål än skogs- eller jordbruk. Förbudet gäller också på snötäckt skogsmark med plant- eller 

ungskog och snötäckt jordbruksmark. I de senare fallen är dock trafiken tillåten om det är 

uppenbart att körningen kan ske utan risk för att skogen/marken skadas. 54  I fjällmark kan 

regeringen meddela mer omfattande förbud. Brott mot terrängkörningslagens regler leder till 

böter och, i graverande fall, skadeståndsansvar.55 Oavsett om markägarens tillåtelse föreligger 

eller ej, är trafiken otillåten,  eftersom terrängkörningslagens bestämmelser syftar till att skydda 

naturen.56  

  

                                                      
50 Bengtsson, Allemansrätten – vad säger lagen?, s. 15. 
51 Brottsbalken 4 kap. 6 §. 
52 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, s. 148. Vidare härom se Åslund, Allemansrätten och marknyttjande. Studier 
av ett rättsinstitut, s. 250 f. 
53 Terrängkörningslag 1 §. 
54 Terrängkörningslag 1 §.  
55 Terrängkörningslag 4 §.  
56 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, s. 150. 
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Rätten att rasta eller övernatta på en fastighet begränsas av reglerna om egenmäktigt förfarande i 

brottsbalken 8 kap. 11 § 2 st. Den som företar en långvarig vistelse på en fastighet kan anses skilja 

markägaren från hans besittning av marken.57 Att t.ex. solbada, rasta eller tälta en natt i skogen är 

tillåtet. En möjlighet finns också att elda under säkra förhållanden, vilken begränsas av 

brottsbalken 13 kap. 6 § om vårdslös eldning samt säsongsbestämmelser om eldningsförbud.58 

Inom allemansrätten ryms också rätt att ta naturprodukter, vilket är en omdiskuterad rättighet.59 

Vid äventyr av att dömas för åverkan förbjuds i brottsbalken 12 kap. 2 § 2 st. olovligt tagande av 

”växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller 

kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk”. Vissa av de 

uppräknade produkterna saknar värde i dagens samhälle; ollon, löv, bast och kåda var förr 

värdefulla för markägaren. Till den delen torde bestämmelsen vara obsolet. 60  Riksåklagaren 

uttalade i Vitlavsplockarmålet, NJA 1986 s. 637, att paragrafen inte ska bokstavstolkas. Tolkning 

bör ske utifrån vad som är rimligt med hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet och de 

förutsättningar som gäller vid varje tolkningstillfälle. Denna tolkning stöds av HD:s resonemang i 

målet och av regeringens uttalanden i motiven till regeringsformen.61 

3.2.2 Miljörättsliga bestämmelser 

Det finns också bestämmelser i miljöbalken som begränsar den enskildes rörelsefrihet i naturen. 

Reglerna om miljöhänsyn i detta hänseende riktar sig främst till fastighetsägaren, vars förfoganden 

över marken begränsas av hänsyn till allmänt friluftsliv, värdefull kultur- eller naturmiljö, 

biologisk mångfald etc.62 Strandskyddsreglerna är ett exempel på miljörättsliga bestämmelser som 

utgör en gräns för vad som är tillåtet med stöd av allemansrätten.63 Ett sådant skydd innebär 

främst inskränkningar i markägarens möjligheter att bebygga det strandskyddade området. 

Reglernas syfte är att tillgängliggöra ständerna för allmänheten och innebär ett skydd för det 

allemansrättsliga nyttjandet.64 

De miljörättsliga bestämmelserna innehåller också regler till skydd för allmänheten om 

markägarens möjligheter att förfoga över sin mark. Dessa regler gäller bl.a. stängselgenombrott 

och strandskydd. 

                                                      
57 Bengtsson, a.arb., s. 151. 
58 Alström, Allemansrätten. En bok om vad som gäller i naturen, s. 41. 
59 Se avsnitt 1.1 om den debatt som förekommer i media i samband med omfattande kommersiell bärplockning. 
60 Bengtsson, a.arb., s. 153; se även HD:s resonemang i NJA 1986 s. 637, Vitlavsplockarmålet.  
61 Prop. 1993/94:117, s. 19. 
62 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, s. 171. 
63 Åslund, Allemansrätten och marknyttande. Studier av ett rättsinstitut, s. 72. 
64 Åslund, a.arb., s. 78. 
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3.3 Allemansrättens subjekt 

I regeringsformen 2 kap. 15 § 3 st. stadgas att ”alla” har tillgång till naturen med stöd av 

allemansrätten. Vad som avses med det ordvalet kommenteras inte i förarbetena. Ett sådant 

uttalande finns emellertid i propositionen till miljöbalken, med avseende på 7 kap. 1 § som 

stadgar att var och en som nyttjar mark med stöd av allemansrätten ska visa hänsyn och varsamhet 

i sitt umgänge med naturen. Här påpekas att utgångspunkten är att alla ska ha tillgång till naturen 

med stöd av allemansrätten, 65  vilket knappast är något förtydligande jämfört med 

regeringsformens lydelse.  

Av lagstadgandena kan alltså slutsatsen dras att i vart fall alla som kan utöva allemansrättsliga 

aktiviteter kan nyttja mark med stöd av allemansrätten. Sådana utövare är åtminstone enskilda 

personer.66 Det är emellertid inte alldeles självklart vilken rätt som tillkommer juridiska personer. 

Vissa uttalanden i doktrin talar rakt emot denna möjlighet, 67  medan andra är mer positivt 

inställda.68 Naturvårdsverket menade, i sin rapport från 1985, att det numera inte finns några 

hinder mot att någon nyttjar mark med stöd av allemansrätten i sin näringsverksamhet.69 Åslund 

sammanfattar, i sin avhandling från 2008, diskussionen på så sätt att juridiska personers nyttjande 

är möjligt, men omdiskuterat.70  

Problemet med att se en juridisk person som nyttjare av mark med stöd av allemansrätten är att 

den huvudsakliga formen av allemansrättsligt nyttjande är utövning, dvs. utövning av en fysisk 

aktivitet.71 Visst kan en juridisk person sägas utöva allemansrättsliga aktiviteter i den mån den 

person som utövar aktiviteter på marken är en behörig företrädare för den juridiska personen. Så 

är emellertid sällan fallet: vid kommersiellt nyttjande av mark med stöd av allemansrätten är 

flertalet personer som utövar aktiviteter på marken inte företrädare för den juridiska personen, 

utan den juridiska personens kunder 72 eller anställda. De sistnämnda kan vara behöriga företrädare 

för kanalisatören som juridisk person, men måste inte vara det. En juridisk person utövar därför 

inte själv aktiviteter i skog och mark med stöd av allemansrätten. Det som den juridiska personen 

gör är att kanalisera den allemansrättsliga nyttjanderätten. Alla de fysiska personer som utövar 

aktiviteter på ett markområde till följd av den juridiska personens verksamhet är allemansrättsliga 

                                                      
65 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 706. 
66 Åslund, a.arb., s. 148. 
67 Bonde & Teljer, Gården och allemansrätten, s. 10.  
68 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s 427.   
69 Naturvårdsverkets, Allemansrätten och kommersen, s.10 f.   
70 Åslund, Allemansrätten och marknyttjande. Studier av ett rättsinstitut, s. 149. 
71 Åslund, a.arb., s. 148-150. 
72 Åslund, a.arb., s. 148-152. 
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subjekt. Därmed är den juridiska personen, kanalisatören, också ett allemansrättsligt subjekt.73 

Åslund menar att resonemanget blir detsamma om kanalisatören inte är en juridisk person utan 

någon annan typ av näringsidkare, såsom var fallet i Forsränningsmålet.74 Av det resonemanget 

följer att det finns en annan form av allemansrättsligt nyttjande, utöver själva utövandet.  Baserat 

på underrätternas resonemang i Forsränningsmålet förefaller denna nyttjandeform vara 

kanalisering; att utövare anvisas en viss aktivitet på en viss plats.75  

3.4 Praxis om kommersiellt nyttjande mark med stöd av allemansrätten 

3.4.1 NJA 1986 s. 637: Vitlavsplockarmålet 

I Vitlavsplockarmålet finns stöd för att en person i någon mån kan anses vara ansvarig för den 

sammanlagda aktiviteten hos flera utövare av allemansrättsliga aktiviteter. Britt-Marie K ägde 

samtliga aktier i ett bolag. Lars P var hennes anställde som skötte driften i bolaget. De två 

organiserade skövling (HD:s ordval) av vitlav på ett markområde tillhörigt Idre jordägande 

socknemän. Emellertid genomfördes plockningen av andra personer, vilka hade anvisats platsen 

för plockning av Lars P och  fått löfte av denne att sälja vitlaven till bolaget.  

Samtliga instanser dömde både Britt-Marie K och Lars P för stöld, till böter och 

skadeståndsansvar. Ingen av instanserna diskuterade frågan om vilket ansvar de åtalade hade för de 

faktiska plockarnas agerande. De faktorer som avgjorde att just de åtalade var ansvariga för 

plockandet av vitlav tycks, av HovR:ns resonemang att döma, ha varit just anvisningen av platsen 

och löftet om uppköp av vitlaven.  

HD resonerade kring katalogen över förbjudna naturprodukter i brottsbalken 12 kap. 2 § 2 st. I 

linje med Riksåklagarens anförande ansåg rätten att paragrafen skulle tolkas så, att de förbjudna 

naturprodukterna var sådana som utgjorde ett ekonomiskt värde för markägaren. Därvid kunde 

icke uppräknade produkter komma att falla in under formuleringen ”annat sådant, som ej är berett 

till bruk”. Skillnaden mellan de tillåtna och de otillåtna naturprodukterna var, att de senare lättare 

kunde göras till föremål för omfattande exploatering, vilket HD ansåg att vitlaven i fallet i 

Vitlavsplockarmålet kunde göras. Det faktum att vitlav har en långsam återväxt kunde medföra 

skador inte bara på laven som sådan, utan även på marken och annan växtlighet, vilket var ett 

argument för att vitlav var en förbjuden produkt när den plockades i denna omfattning.  

                                                      
73 Åslund, Allemansrätten och markägaren, I: Åhman (red), Äganderätten. Dess omfattning och begränsningar, s. 147 f. 
74 Se avsnitt 3.4.2. 
75 Åslund, Allemansrätten och marknyttjande. Studier av ett rättsinstitut, s. 148-157. 
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3.4.2 NJA 1996 s. 495: Forsränningsmålet 

I Forsränningsmålet hyrde Karsten Y ut forsränningsutrustning till turister, under firman White 

Water Rafting. Turisterna anvisades att forsränna i en fors som låg på Per N:s fastighet. 

Fastigheten fick utstå avsevärt slitage till följd av aktiviteterna, och Per N ville få Karsten Y:s 

forsränningsverksamhet förbjuden.  

TR:n lämnade käromålet utan bifall, men uttalade att Per N:s talan, rent principiellt, hade kunnat 

utformas som en skadeståndstalan och att ”den som anordnar kollektivt nyttjande av annans mark 

kan krävas på skadestånd för skador som genom vållande från arrangörens sida förorsakas av 

deltagarna, oavsett om deltagarna var för sig uppträder inom ramen för allemansrätten”.  

HovR:n fann det visat att Karsten Y:s verksamhet hade skadat och varit till olägenhet för Per N:s 

fastighet. Den allemansrättsliga nyttjanderätten fick inte gå så långt att fastighetsägaren, eller 

annan med särskild rätt till fastigheten, tillfogades ”nämnvärd olägenhet eller skada”. HovR:n 

återkom också till samma resonemang som TR:n förde. Gränsen för vad en fastighetsägare måste 

tåla med hänsyn till allemansrätten, ansåg HovR:n, var snävare när de allemansrättsliga 

aktiviteterna är av kommersiell natur, är begränsade till ett visst område och har ett visst mått av 

varaktighet och upprepning. I sådana lägen antogs arrangören av aktiviteterna inse risken för att 

hans verksamhet hade skadliga följder för fastighetsägaren, varvid arrangören borde ha vidtagit 

åtgärder för att minska skadan eller avbryta aktiviteterna. Det var, enligt HovR:n, möjligt för en 

fastighetsägare att utforma sin talan som en förbudstalan förenad med vitesföreläggande. HovR:n 

fann de uppräknade omständigheterna vara uppfyllda i Forsränningsmålet, och biföll Per N:s 

förbudstalan. Minoriteten ansåg, emellertid, att förbudstalan bara kunde omfatta den del av 

forsränningsverksamheten som gick utöver vad fastighetsägaren måste tåla med hänsyn till 

allemansrätten.  

HD konstaterade i målet, att aktiviteter som innebär att kommersiella aktörer drar nytt av 

allemansrätten är tillåtna. Allemansrätten tillkommer den enskilde, men enskilda personer kan gå 

ihop och nyttja mark gemensamt med stöd av allemansrätten, under förutsättning att envar håller 

sig inom allemansrättens ramar. HD biföll samtidigt förbudstalan, med hänvisning till att 

forsränningen var så omfattande, att den gick utöver vad Per N hade att tåla på grund av 

allemansrätten. Med hänvisning till HovR:ns resonemang, konstaterade HD att Karsten Y måste 

ha insett att hans verksamhet var mycket intensiv och till skada för marken. Karsten Y 

argumenterade att han inte lade sig i var hans kunder nyttjade den hyrda utrustningen, varför han 
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inte ansvarade för kundernas beteende på något sätt. HD fastställde att detta argument inte höll – 

Karsten Y ansågs anvisa sina kunder forsen på Per N:s mark.  

3.1 När kanalisatörens och markägarens verksamhet kolliderar 

Naturvårdsverket konstaterar att allemansrätten som sådan inte kan hindra en markägare från att 

bruka sin mark som han önskar, givet att han håller sig inom lagarna avseende markanvändning.76 

Åslund utvecklar detta och skriver att all mark presumeras vara tillgänglig för att nyttjas med stöd 

av allemansrätten intill dess marken ianspråktas för något annat nyttjande.77 Presumtionen bryts 

vid t.ex. bostäder78 och åkermark79 (under förutsättning att marken eller grödan skadas) samt 

begränsas inom vissa naturområden.80 Att presumtionen bryts innebär att markägarens intresse 

utsläcker rätten att vistas på platsen med stöd av allemansrätten. 

Presumtionen bryts också när marken behövs för jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring. Det 

följer av att sådana markområden undantas från strandskyddet,81 eftersom de reglerna syftar till att 

tillgängliggöra stränderna för allmänheten. 82  Åslund menar att så länge det allemansrättsliga 

nyttjandet och markägarens marknyttjande kan samexistera på marken bryts inte 

tillgänglighetspresumtionen. Fastän lagstödet för detta resonemang finns i strandskyddsreglerna är 

samma tanke överförbar till de områden som inte omfattas av strandskyddet. Detsamma gäller för 

andra näringar, t.ex. hamnar, grustäkter och campingplatser.83 Konfliktsituationer löses till stor 

del med lämplighetsresonemang. Åslund refererar till omfattande rättspraxis, vari rätten (oftast 

rör det sig om mål i Regeringsrätten) argumenterat kring att mark som är lämplig för utövning av 

rekreativa aktiviteter presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig och bör fortsätta vara det. Mark 

som inte är lämplig för allemansrättsligt nyttjande bör användas för det ändamål med vilket det 

allemansrättsliga nyttjandet kommit i konflikt. 84  Utgångspunkten är alltjämt att all mark 

presumeras vara allemansrättsligt tillgänglig. Eftersom allemansrätten syftar till att tillgodose 

allmänhetens behov av rekreation är endast mark som är lämplig för rekreativa aktiviteter 

allemansrättsligt tillgänglig.85  

                                                      
76 Naturvårdsverket, Allemansrätten och kommersen, s. 12. 
77 Åslund, Allemansrätten och marknyttjande. Studier av ett rättsinstitut, s. 243. 
78 Brottsbalken 4 kap. 6 § om hemfridsbrott. 
79 Brottsbalken 12 kap. 4 § om tagande av olovlig väg. 
80 Se ovan i avsnitt 3.2.1 – 2. Se även Åslund, a.arb., s. 250 ff. 
81 Miljöbalken 7 kap. 16 §. 
82 Åslund, a.arb., s. 251. 
83 Åslund, a.arb., s. 252. 
84 Åslund, a.arb., s. 255. 
85 Åslund, Allemansrätten och markägaren, I: Åhman (red.), Äganderätten. Dess omfattning och begränsningar, s. 146 f. 
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Att låta allemansrättsligt nyttjande och markägarens nyttjande samexistera, så långt det nu är 

möjligt, kan sägas härröra ur ett nyttomaximeringsperspektiv. Ju fler människor som kan nyttja en 

resurs samtidigt, desto större nytta kan denna resurs generera.86 Ur detta perspektiv följer också 

att marken, när kanalisatörens aktiviteter inte kan samexistera med markägarens, i rättspraxis har 

ansetts böra nyttjas för det ändamål marken är mest lämpad för. När marken är lika lämplig för 

både kanalisatörens och markägarens ändamål är utgångspunkten vilken av dem som tillför den 

största samhälleliga nyttan.87 Ett sådant förhållningssätt förefaller, enligt min mening, rimligt när 

såväl kanalisatören som markägaren bedriver näringsverksamhet. Härvid torde det till och med 

vara möjligt att objektivt skatta vilken aktör; markägaren eller kanalisatören, som tillför den 

största nyttan, om nytta beräknas utifrån skatteuttag, sysselsättning och huruvida markägarens 

eller kanalisatörens verksamhet tillgodoser behov som inte kan tillgodoses via andra 

verksamheter. 

Således tycks markägaren alltid förbli oförhindrad att genomföra skogs- och jordbruksåtgärder 

utan hinder av kanalisatören, i vart fall när markägaren var den som först bedrev verksamhet på 

platsen. Det kan diskuteras vilken innebörd som ska läggas i begreppet ”samexistens”. Kan två 

aktörer samexistera om den ena skadar den andra? Att HD bifaller förbudstalan i 

Forsränningsmålet talar för att se samexistens som omöjligt vid ett sådant förhållande. I stor 

utsträckning är det förmodligen möjligt för kanalisatörens och markägarens verksamhet att 

samexistera, särskilt när markägaren bedriver skogsbruk. Markägaren kommer vilja utföra vissa 

skogsbruksåtgärder med jämna mellanrum, varvid kanalisatören får vika undan.  

3.2 Den yttersta gränsen: skador på marken 

Baserat på domstolarnas resonemang i såväl Vitlavsplockarmålet som Forsränningsmålet är 

väsentliga olägenheter för, och skador på, fastigheten den yttersta gränsen för vad som är tillåtet 

när en kommersiell aktör nyttjar mark med stöd av allemansrätten. Åslund har påpekat att det 

inte är rättvisande att tala om denna gräns för allemansrätten som sådan, eftersom 

skadeståndsreglerna kan sägas vara den yttersta gränsen för alla nyttjandeformer. Enligt hennes 

mening är gränsen för allemansrätten dels skadeståndsrätt och straffrätt, dels 

markanvändningsregler och dels sedvanan om allemansrätten själv.88 Det som har uttalats i de två 

refererade målen är emellertid att skadeståndsreglerna (och straffbestämmelserna i bl.a. 

brottsbalken 12 kap. 4 §) begränsar kanalisatörens rätt att utöva sin verksamhet, vilken redan 

                                                      
86 Åslund, a.arb., s. 255 f. 
87 Åslund, a.arb., s. 258 f. 
88 Åslund, a.arb., s. 144 f. 



 
 
 

Sida | 29  
 

förutsätts vara tillåten enligt de oskrivna reglerna om allemansrätten själv och reglerna om 

markanvändning.  

Trots domstolens uttalanden är innebörden av markskadebegreppet oklar. Begreppet kan 

bestämmas med hjälp av skadeståndslagen, miljöbalken och expropriationslagen, vilka behandlas i 

nästa avsnitt. 

I Vitlavsplockarmålet och Forsränningsmålet klarläggs att ett företag kan kanalisera rätten att 

nyttja mark med stöd av allemansrätten. I Vitlavsplockarmålet hölls Lars P ansvarig eftersom det 

var han som organiserat verksamheten. Samma princip uttrycks i verksamhetsutövarbegreppet i 

miljöbalken, där personer med ekonomiskt ansvar för verksamheten samt personer som ”driver 

och kontrollerar” verksamheten utpekas som ytterst ansvariga för vad som händer i 

verksamheten. 89  Uppfattningen stöds också av den skadeståndsrättsliga principen om 

instruktionsansvar, vilken behandlas i avsnitt 4.5.4. 

Den klassiska devisen ”inte störa – inte förstöra” talar också för att skador är den yttersta gränsen 

(eller i vart fall en av de yttersta gränserna) för i vilken utsträckning kanalisatören får bedriva 

verksamhet med stöd av allemansrätten. Har denna gräns; allemansrätten överträtts har han inte 

längre någon rätt att bedriva sin verksamhet på ett markområde. Därvid kan markägaren rikta en 

förbudstalan mot honom i enlighet med Forsränningsmålet. En sådan talan kan kombineras med 

ett skadeståndskrav. Efter att detta förhållande har konstaterats kvarstår alltjämt frågan: hur kan 

skador förstås enligt gällande rätt?  

  

                                                      
89 Miljöansvarsdirektivet art. 2.6. 
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4. Skadeståndslagen 

4.1 Sakskada eller ren förmögenhetsskada? 

För att kunna förstå en förlust som en skada i skadeståndslagens bemärkelse är det avgörande om 

förlusten kan inordnas under något av begreppen sakskada, personskada eller ren 

förmögenhetsskada.  

Definitionen av sakskada sådan den uttrycks i propositionen, som en fysisk förändring, refereras 

ofta i praxis, och har därigenom kommit att utvecklas. Fastän förändringen är rent estetisk kan 

denna definition anses uppfylld.90 I den mån marken har utsatts för en sådan fysisk förändring som 

avses i propositionen torde således saken stå klar: de direkta effekterna av en skogsbrand är en 

sakskada, vilket innebär att extrakostnader och hinder eller intrång i näringsverksamhet till följd 

av sådana skador är hänförliga till begreppet ”ekonomisk följdskada” och därför också är 

ersättningsgilla.91  

Sakskadebegreppet har, som sagt, utvidgats i praxis från den rena fysiska förändringen. När 

egendomens funktion har förlorats eller blivit nedsatt finns också grund för att se det som 

sakskada.92 Hänsyn kan också tas till vilka insatser för återställande som är nödvändiga efter en 

skadegörande händelse.93 Ett sådant resonemang lyser igenom i domskälen i Vitlavsplockarmålet, 

där HD tar hänsyn till vitlavens långsamma återväxt. Det funktionella sakskadebegreppet omfattar 

de fall där produktiv, inkomstbringande nyttjande av en viss sak hindras. 94  Det tycks, enligt 

Miljöansvarsutredningen, vara möjligt att dra paralleller mellan skada på biologisk mångfald och 

det funktionella sakskadebegreppet. Funktionsnedsättningen består härvid i att markens funktion 

som naturmiljö påverkas negativt. Denna tolkning kan göras även när markägaren inte nyttjar 

marken för ekonomiska syften. 95  

När skadan består i mer svårdefinierade element, som hinder mot effektivt skogs- eller jordbruk, 

blir gränsdragningen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada aktuell. Diskussionen är 

intressant eftersom det, som läsaren säkert känner till, är betydligt svårare att få ersättning för ren 

förmögenhetsskada än för sakskada när inget brott har begåtts.96 För markskadornas vidkommande 

                                                      
90 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 105. 
91 Skadeståndslagen 5 kap. 7 §. 
92 NJA 1996 s. 68. 
93 NJA 2004 s. 566. 
94 Andersson, Håkan, Rättsutlåtande (mål T- 5030-01), Uppsala 14 november 2001, s. 9. Citat i Nilsson, 
Flygmotorfallet (NJA 1996 s. 68) och dess konsekvenser, s. 63. 
95 SOU 2007:21, s. 102. 
96 Jfr. skadeståndslagen 2 kap. 1 – 2 §§. 
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faller åtminstone försämrat marknadsvärde i fastigheten till följd av kanalisatörens nyttjande, utan 

att det finns samband med en sakskada, under definitionen av ren förmögenhetsskada. En sådan 

värdeminskning omfattas dock knappast av den utvidgning som har medgivits i praxis från 

skadeståndslagens huvudregel, som säger att ren förmögenhetsskada bara ersätts om den har 

orsakats genom ett brott. 97  Därför måste den markägare som vill få ersättning för ren 

förmögenhetsskada försöka använda sig av miljöbalkens bestämmelser.98 

4.2 Ideell skada 

Det finns olika ideella skador som kan uppstå på mark när en kanalisatör nyttjar mark under 

åberopande av den allemansrättsliga nyttjanderätten. Ett exempel är sådan estetisk förändring som 

saknar relation till en negativ förändring i fastighetsvärdet. Av Järvfallet, NJA 1995 s. 249, följer 

att det också kan röra sig om förlusten av möjligheter att se en viss art i naturen. Det skulle också 

kunna handla om förlorat rekreationsvärde för markägaren, eller en känsla av otrygghet när många 

människor vistas nära markägarbostaden. Eventuellt skulle det dock kunna vara möjligt att 

argumentera för att somliga av dessa skador betraktas som sakskador. Om en viss art försvinner 

från platsen vore det mer förmånligt för markägaren att betrakta förlusten som en nedsättning i 

markens funktion som naturmiljö99 än att tala om ideell skada. En sådan argumentation kan vara 

möjlig bl.a. för en markägare som idkar skogs- eller jordbruk, när det rör sig om förlust av arter 

som  har betydelse för pollinering. Blotta förlusten av möjligheten att se en viss art i naturen 

medför svårigheter vid fastställandet av ersättningens storlek, eftersom sådana förluster är svåra 

att beräkna i pengar.  

Järvfallet innehåller en intressant diskussion om värderingen av en ideell skada. Omständigheterna 

i målet var att en man dödat två järvar vid olika tillfällen. Mannen dömdes på straffrättslig grund. 

Staten yrkade ersättning för järvarnas värde, varvid HD fastslog att det var fråga om en ideell 

skada; förlusten att inte kunna se järven i naturen. Markägaren kunde inte tillerkännas ersättning 

för förlorat naturvårdsvärde, eftersom det värdet ansågs tillkomma var och en som vistas på 

platsen och därmed var att anse som ett icke ersättningsgillt tredjemansvärde. Staten anförde att 

järvarna representerade en nedlagd naturvårdskostnad om minst 200 000 kr, vilken var fullt 

beräkningsbar och ersättningsgill. HD avgjorde att järven, i egenskap av ett fridlyst djur, inte 

besatt något ekonomiskt värde i sig. Emellertid representerade den, för statens vidkommande, en 

nedlagd kostnad som blivit onyttig när djuren dödats. Statens förlust bestod i att djurens funktion 

                                                      
97 Jfr. NJA 1987 s. 692 och NJA 2007 s. 608. 
98 Se avsnitt 4.6. 
99 Se avsnitt 4.1. 
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som del av en livskraftig avelsstam försämrats, varför skadeersättningen skulle uppgå till djurens 

avelsvärde. Det värdet bestämdes genom en skälighetsbedömning. Slutligen hänvisade HD i 

värderingsfrågan till TR:ns värdering: 20 000 kr per djur – en väsentligt lägre värdering än de 

faktiskt nedlagda kostnaderna.  

På grund av referensen till djurens funktion i avelshänseende är det i viss mån möjligt att betrakta 

HD:s dom i Järvfallet som en parallell till det funktionella sakskadebegreppet som behandlades i 

föregående avsnitt. Det är, som sagt, snart sagt en nödvändighet att en skada på marken kan 

betraktas som en sakskada för att den ska vara möjlig att ersätta. Som har framgått av föregående 

avsnitt är långt ifrån alla tillfällen där skada på marken i allmän bemärkelse har uppstått sådana att 

de utan vidare kan inordnas under kategorierna sakskada eller ren förmögenhetsskada.100 Detta 

leder till komplikationer, eftersom ideella skador som huvudregel bara ersätts när det finns 

uttryckligt lagstöd. För att ersättning enligt skadeståndslagen ska utgå krävs att en ideell skada har 

samband med personskada101 eller att skadan uppkommit som en följd av att ett brott har begåtts 

mot (bl.a.) den skadelidandes frid.102 Således är det, i de fall som diskuteras här, förmodligen bara 

möjligt för markägaren att få ersättning för rena ideella skador om hemfridsbrott eller olaga 

intrång har begåtts. Vid t.ex. skada på biologisk mångfald och rent estetiska försämringar är det 

mycket svårt att få rätt till ersättning.  

Dufwa gör, i en kommentar till Erikssons bok Rätten till skadestånd vid miljöskador, 103 en distinktion 

mellan ideella skador som har, respektive inte har, samband med personskada. De senare 

benämns ren ideell skada. Av Dufwas kommentar och Erikssons genmäle104 framgår att ersättning 

för ren ideell skada inte kan vara ett resultat av en talan grundad på miljöbalken. 

Ersättningsmöjligheterna för ideell skada regleras i skadeståndslagen. Enligt Eriksson innebär detta 

att möjligheterna till ersättning saknar praktisk betydelse. Anledningen torde vara att, om det 

strikta ansvaret i miljöbalken inte kan tillämpas, skadeståndslagens regler bara medger ersättning 

för ideella skador i den mån de orsakas genom brott eller följer av personskada. Det kan vara svårt 

att uppnå, vilket kommer att visas nedan i avsnitt 0. Dufwa, å sin sida, anser att det finns stöd i 

äldre praxis för att ersättning kan utgå vid vissa rena ideella skador.105  

                                                      
100 Jag bortser härvid från personskada. Förvisso är sådana skador i hög grad ersättningsgilla, men de saknar betydelse i 
detta sammanhang. 
101 Skadeståndslagen 5 kap. 1 §. 
102 Skadeståndslagen 2 kap. 3 §.  
103 Dufwa, SvJT 1987 s. 46, s. 47. 
104 Eriksson, SvJT 1987 s. 390. 
105 Dufwa, SvJT 1987 s. 46, s. 47. 
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Det finns stöd för uppfattningen att ersättning kan utgå när skadan i huvudsak betraktas som 

ideell.106 HD har medgett ersättning för skador där reparationskostnaderna överstigit föremålets 

värde i oskadat skick. Härvid måste kostnaderna förefalla rimliga.107 Målen rörde ersättning för 

skadade husdjur, men påvisar ändock att det finns en möjlighet att ersätta ideella skador. Det är 

värt att anmärka att den ideella skadan i samtliga fall där ersättning utgått har varit förenad med en 

påvisbar (men till storleken mindre) ekonomisk skada, 108 vilket enligt Eriksson torde vara en 

förutsättning för att ersättning ska kunna utgå i dessa fall.109  

Oavsett hur långtgående möjligheter till ersättning för ideella skador som reellt sett finns, 

tenderar sådana icke-ekonomiskt värderbara skador att undervärderas, i de fall där ersättning 

faktiskt beviljas.110  

4.3 Skada hos markägarens medkontrahenter 

När markägarens medkontrahenter lider ren förmögenhetsskada som en följd av kanalisatörens 

verksamhet ligger det nära till hands att betrakta skadan som en icke ersättningsgill 

tredjemansskada.111 Av detta följer att t.ex. en virkesköparen har att, i första hand, hålla sig till sin 

kontraktspart (dvs. markägaren) för ersättning. I somliga fall kan emellertid huvudregeln komma 

att ge vika. Det rör sig om de fall där medkontrahenten har ett så starkt intresse i marken att han 

kan tillerkännas ersättning – en slutsats som framgår av NJA 2009 s. 16. Fallet har redan nämnts i 

avsnitt 3.1. Sakomständigheterna i fallet var sådana att en bostadsrättsinnehavare haft kostnader 

för ersättningsbostad under en period när hennes bostadsrätt reparerades efter en vattenskada. 

Vattenskadan orsakades av en entreprenör, som var anlitad av bostadsrättsföreningen, och 

eftersom föreningen äger fastigheten var det föreningen som hade lidit sakskada i fallet. 

Bostadsrättsinnehavarens kostnad betraktades, av entreprenören, som en icke ersättningsgill 

tredjemansskada. HD uttalade inledningsvis att tredje mans möjligheter till att få ersättning för 

sina förluster i samband med en sakskada beror på tredje mans relation till den skadade saken. 

Han måste härvid ha ”konkreta och näraliggande intressen” knutna till saken. En 

nyttjanderättshavare kan ha ett sådant intresse, om han kan anses ha tagit över ägarens ekonomiska 

intresse i saken. Nyttjanderättshavaren måste, för att ett sådant övertagande ska vara möjligt, inta 

en ställning i förhållande till saken som jämställer honom med ägaren. För det första ska 

                                                      
106 SOU 2007:21, s. 124. 
107 NJA 2001 s. 65 I och II, s. 70. 
108 SOU 2007:21, s. 124. 
109 Eriksson, Rätten till skadestånd vid miljöskador, s. 54. 
110 Dahlman, Konkurrerande culpakriterier, s. 92. 
111 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 360. 
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nyttjanderättshavaren i sådant fall ha en särskilt skyddad rådighet över saken. För det andra är 

rådighetens stadigvarande karaktär av intresse. HD bedömde emellertid inte att dessa krav var 

uttömmande eller nödvändiga. Bostadsrättsinnehavaren intog, fastställde HD, en ställning som 

liknar ägarens i förhållande till den skadade bostadsrätten. Därför kunde ersättning för 

kostnaderna för ersättningsbostad ersättas. 

NJA 2009 s. 16 ger stöd för att det i vissa fall finns rättslig grund för att betrakta markägarens 

medkontrahent som innehavare av ett sådant särskilt intresse i marken att han blir berättigad till 

ersättning för skador i den mån de drabbar honom.112 Det avgörande i detta fall är om det finns 

sakrättsligt skydd eller besittningsskydd för medkontrahentens intresse, vilket följer av 

NJA 2009 s. 16. Hellner & Radetzki menar dock att de intressen som inte åtnjuter sakrättsligt 

skydd är mycket vanskliga att uttala sig om. De torde inte vara ersättningsgilla.113 

Dessa omständigheter leder till slutsatsen att det kan vara möjligt, för vissa av markägarens 

medkontrahenter, att få ersättning för skadade intressen. En arrendator har besittningsskydd 

enligt jordabalkens 7 kap. och åtnjuter en ställning som liknar bostadsrättsinnehavarens i 

NJA 2009 s. 16. Det beror på att arrendatorn har en sådan särskilt skyddad rådighet som HD 

talade om, vilken dessutom har en stadigvarande karaktär. En virkesköpare kan, i vissa fall, också 

vara innehavare av en sådan nyttjanderätt som föranleder att han har ett sådant särskilt intresse i 

marken att kanalisatören kan bli skyldig att ersätta virkesköparen för skador som kanalisatören har 

orsakat. Det rör sig om de situationer där virkesköpet har skett på avverkningsuppdrag114 eller på 

rotpost115. Eftersom svampplockarföreningar, scoutkårer och andra liknande medkontrahenter till 

markägaren inte har besittningsskydd eller sakrättsligt skydd för sitt intresse är skador på dessa 

verksamheter inte ersättningsgilla. 

4.4 Skada till följd av brott mot förpliktelser i skogsvårdslagen 

Skogsägaren har två förpliktelser till följd av skogsvårdslagen: effektivitet i skogsbruket och 

miljöhänsyn.116 Vidare är skogsägaren också skyldig att ta hänsyn till allmänna intressen av t.ex. 

rekreation och kulturmiljövård. Som nämnt i avsnitt 2.1 kan Skogsstyrelsen (tillsynsmyndigheten) 

vid vite förelägga eller förbjuda en skogsägare att företa en viss åtgärd med avseende på skogen.117 

                                                      
112 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 362 f. 
113 Hellner & Radetzki, a.arb., s. 363. 
114 En uppdragstagare avverkar virket mot ett överenskommet pris per volymenhet virke – volymen mäts när virket 
når industrin varvid virkesköparen blir ägare till virket. Se Ödberg, Skogsavverkningsrätt, s. 234. 
115 Virkesköparen köper virket stående på rot i skogen. 
116 Skogsvårdslagen 1 §.  
117 Skogsvårdslagen 35 §.  
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Med effektivt skogsbruk menas mer konkret att den som äger marken är skyldig att dels avverka 

skogen vid en lämplig tidpunkt, dels tillse att föryngringen och återväxten av skogen sker i en 

lämplig takt. För ändamålet finns bestämmelser om bl.a. vilket träslag som bör planteras i viss 

skog. Om kanalisatörens närvaro leder till att skogsägaren inte kan leva upp till framförallt sina 

förpliktelser ifråga om återväxt, och skogsägaren därvid drabbas av kostnader till följd av 

vitesföreläggande, kan den diskussion som har förts ovan i avsnitt 4.1 komma att aktualiseras; är 

denna typ av skada att betrakta som en ren förmögenhetsskada eller en sakskada? Denna situation 

torde dock vara extremt sällsynt, eftersom kanalisatörens verksamhet måste vara mycket 

omfattande för att utgöra ett sådant hinder. Dessutom finns den presumtion som omtalas i avsnitt 

3.1, vilken inte tillåter marknyttjande med stöd av allemansrätten om marken behövs för (bl.a.) 

skogs- eller jordbruk och verksamheterna inte kan samexistera. 

I detta sammanhang är det möjligt att, genom att se skadan som en nedsättning i markens funktion 

som skogsbruksmiljö, argumentera för att markägarens skada betraktas som en sakskada. Härvid 

kan de kostnader som markägaren har till följd av denna funktionsnedsättning ersättas. En sådan 

syn skulle emellertid bara ersätta kostnader för att vidta åtgärder i enlighet med ett sådant 

föreläggande om åtgärder från tillsynsmyndigheten som avses i avsnitt 2.1. Vitet kan möjligen 

betraktas som en ekonomisk följdskada, varvid ersättning för detta också kan utgå. Visst stöd för 

denna uppfattning finns också i Järvfallet, och Fornminnesfallet, NJA 1993 s. 753. Där 

tillerkändes staten skadestånd för de kostnader man hade haft för att bevara järvstammen 

respektive ett fornminne, vilka hade skadats genom tjuvskytte respektive att markägaren hade 

flyttat det. Det avgörande i båda målen var att staten hade en offentligrättslig skyldighet att bevara 

järvstammen och skydda fornminnena. Darpö menar att fallen ska tolkas så, att staten har rätt till 

ersättning för utgifter orsakade av lagstridiga angrepp på offentligrättsliga intressen.118 Emellertid 

finns det, enligt min mening, utrymme för att se fallen som att den skadelidande (i dessa fall 

staten) hade en plikt att vårda viltstammen och fornminnet. Justitierådet Linds tillägg till domen i 

Järvfallet belyser sambandet mellan vårdplikten och skadeståndet. Plikten förefaller, enligt Linds 

resonemang, skapa ett sådant särskilt intresse i den skadade saken som medför ersättningsrätt – att 

jämföra med de särskilda nyttjanderätter som behandlas i föregående avsnitt. Min uppfattning är 

att samma typ av plikt åläggs skogsägaren genom skogsvårdslagen, varför samma resonemang som 

i Järvfallet och Fornminnesfallet kan användas.  

  

                                                      
118 Darpö, Eftertanke och förutseende, s. 98. 
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4.5 Förutsättningar för ansvar 

4.5.1 Ansvarssubjektet 

Tanken på att reparera markskador som har uppkommit genom nyttjande som stödjer sig på 

allemansrätten försvåras av att det sällan finns en direkt motpart som markägaren kan rikta en 

talan mot. Det problemet omintetgörs i viss mån när kanalisatören är en del av ekvationen. En 

skadeståndstalan som riktas mot honom gäller emellertid bara den enskilde kanalisatören, varför 

någon prevention inte kan uppnås gentemot de nyttjare som befinner sig vid sidan av hans 

verksamhet. Det råder också viss tveksamhet angående hur stort bevisvärde en dom mot en 

kanalisatör kan ges i ett annat sammanhang, när en annan kanalisatör står på tur och nyttjar samma 

mark med samma affärsidé.119  

4.5.2 Kausalitet 

En av hörnstenarna i skadeståndsansvar, oavsett om det grundas på skadeståndslagen eller 

miljöbalken, är kausalitet mellan en handling och skadan.120 Fastän, som nämnt i avsnitt 1.5, 

kausalitetsfrågorna inte ska behandlas särskilt ingående i denna uppsats ska här nämnas några 

problem i samband med skador som har uppkommit på mark där en kanalisatör utövar 

verksamhet.  

I NJA 1981 s. 622 stipulerade HD en bevislättnadsregel för de fall där orsakssammanhanget är 

tvistigt. I sådana fall ”får det anses tillräckligt för att man skall godta den skadelidandes påstående 

om ett visst orsaksförlopp, att detta framstår som klart mera sannolikt än någon förklaring till 

skadan som lämnas från motsidan (jfr. NJA 1977 s. 176) och därtill även i sig är sannolikt med 

hänsyn till omständigheterna i målet.” Denna lindring av beviskravet, uttalade HD, är lämplig 

särskilt i sådana fall där händelseförloppet är komplicerat och svåröverskådligt. Domen till trots är 

det inte alldeles utan vidare möjligt att avgöra vilken innebörd som ska läggas i begreppet ”klart 

mera sannolikt”. 

Allemansrätten tillkommer envar. Således är det inte uteslutet att en plats bevistas av andra 

personer än de som är där till följd av just kanalisatörens verksamhet. En sådan argumentation 

fördes (fruktlöst) av svaranden i Forsränningsmålet: det fanns människor som åkte till platsen för 

att forsränna utan att vara i kontakt med Karsten Y. Fastän detta argument inte höll i 

Forsränningsmålet skulle det mycket väl kunna hålla i ett annat fall, om kanalisatören lyckas visa 

                                                      
119 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 432. 
120 Kravet kan utläsas ur ordet ”orsakat” i miljöbalken 32 kap. 1 § och ordet ”vållar” i skadeståndslagen 2 kap. 1 §.  
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att någon annan har orsakat skadan, eller om markägaren inte lyckas göra ”klart mera sannolikt” 

att det är just kanalisatören (eller någon han ansvarar för) som har orsakat skadan. Grunden för att 

bifalla en sådan argumentation är att kanalisatörens verksamhet inte är en nödvändig betingelse för 

att skadan ska uppkomma – för skadans uppkomst hade det varit tillräckligt med invasionen av de 

nyttjare som inte är kanalisatörens kunder. 

4.5.3 Culpaansvaret 

Den andra hörnstenen i det allmänna skadeståndsansvaret är culpa.121 Det är, emellertid, inte 

alltid problemfritt att bevisa att den som har orsakat en skada också har betett sig vårdslöst. När 

skadeståndstalan grundas på att någon gjort sig skyldig till något av de brott som utgör gränser för 

allemansrätten122 är det möjligt att använda den uppsåtsprövning rätten företagit i brottmålet till 

bevis i skadeståndsfrågan. Så länge skadevållaren bryter mot en författning eller annan föreskrift 

som avser att skydda skadeobjektet kommer culpabedömningen att starkt influeras av detta.123 När 

det gäller skador till följd av allemansrättsligt nyttjande är dessa omständigheter av mindre 

betydelse, eftersom den som håller sig inom ramen för allemansrätten inte bryter mot vare sig 

författningar eller föreskrifter. Den som bryter mot t.ex. 12 kap. 4 § brottsbalken om tagande av 

olovlig väg befinner sig, som nämnt tidigare, inte längre inom ramen för allemansrätten. 

Den förhärskande modellen för att bedöma culpa i svensk rätt vilar på fyra faktorer. Sannolikheten 

för skadans uppkomst, möjligheterna att förekomma skadan, skadans storlek och den handlandes 

möjligheter att inse risken för skadan. 124  Andersson jämför culparegeln med att ”ett visst 

förfarande har avvikit från en handlingsnorm som tänks appliceras på situationen”.125 Han jämför 

det handlande som är rätt enligt culparegeln, med det sedvanliga beteende som kan iakttas hos 

förståndigt och omdömesgillt folk på det aktuella området. Hellner & Radetzki uttalar att 

culpabedömningen går emot en ökad objektivisering.126 Det innebär att det inte är möjligt att ta 

hänsyn till individuella faktorer. Bedömningen handlar, enligt Anderssons mening, om att göra en 

avvägning mellan de riskfaktorer som talar för att skadevållaren ska hållas ansvarig för skadan och 

de mothänsyn som talar mot ansvarighet. Härvid bör bedömaren företa en total samhällelig 

värdering av de båda intressena.127  

                                                      
121 Skadeståndslagen 2 kap. 1 §. 
122 Se avsnitt 3.2.1 ovan. 
123 Hellner & Radetzki, a.arb., s. 130. 
124 Hellner & Radetzki, a.arb., s. 134. 
125 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 265. 
126 Hellner & Radetzki, a.arb., s. 140 f. 
127 Andersson, a.arb., s. 371 – 274. 
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Dahlman128 beskriver tre kriterier för att genomföra en culpabedömning: normalitetskriteriet, det 

ekonomiska kriteriet och trygghetskriteriet. Dessa tre kriterier kan användas för att avgöra 

huruvida en person har varit culpös. Normalitetskriteriet innebär att den som har vållat en skada 

hade varit skyldig att vidta de försiktighetsåtgärder som vanligtvis brukar vidtas i den bransch där 

skadevållaren är verksam. (Detta är det kriterium som också Andersson beskriver, se ovan.) Om 

sådana åtgärder har försummats är skadevållaren culpös.129 Det ekonomiska kriteriet stipulerar att 

skadevållaren har undvikit culpa om han inte hade kunnat minska de totala kostnader som 

genereras i hans verksamhet genom att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. För att kunna 

använda detta kriterium måste verksamhetsinterna kostnader jämställas med verksamhetsexterna 

kostnader – det är nödvändigt att ha ett samhällsekonomiskt perspektiv.130 Den skadevållande har 

varit culpös enligt trygghetskriteriet om det finns en säkerhetsbrist i hans verksamhet, vilken leder 

till att presumtiva skadelidande utsätts för ”oacceptabel otrygghet”. Detta förhållande avgörs 

utifrån allvarligheten i den förestående olyckan och den skadelidandes möjligheter att själv 

undvika olyckan genom egen aktsamhet.131 Det finns ingen tydlig systematik bakom de domar från 

HD som Dahlman refererar till i sin kategorisering. Istället, menar Dahlman, tycks HD tillämpa 

de tre kriterierna godtyckligt efter hur omständigheterna i varje enskilt fall ser ut.132  

Det finns argument som talar mot samtliga tre kriterier. För markskadornas vidkommande tycks 

trygghetskriteriet inte särskilt ändamålsenligt, eftersom åtminstone de två domar som Dahlman 

refererar rör personskador.133  

Normalitetskriteriet brister i det hänseendet att culpabedömningen blir slapp om den normala 

samhälleliga aktsamheten är slapp. Problemet kan åtgärdas genom lagstiftning om vad som anses 

”normalt aktsamt”.134 Både det ekonomiska kriteriet och trygghetskriteriet riskerar att hålla en 

person ansvarig trots att han har agerat precis som alla andra hade gjort i en liknande situation, 

vilket undergräver samhällsmoralen. Härvid kan man fråga sig varför det är rimligt att jämställa 

skadevållarens kostnader med den skadelidandes; varför den presumtiva skadelidandes trygghet är 

mer värd än skadevållarens?135 Att tvinga en presumtiv skadevållare att, nästintill in absurdum, 

vidta försiktighetsåtgärder så att alla presumtiva skadelidanden skyddas oavsett hur ovanliga deras 

                                                      
128 Dahlman, Christian, Konkurrerande culpakriterier, Studentlitteratur, Lund 2000. 
129 Dahlman, a.arb., s. 33. 
130 Dahlman, a.arb., s. 43 och 85 f. 
131 Dahlman, a.arb., s. 69. 
132 Dahlman, a.arb., s. 112. 
133 Dahlman, a.arb., s. 59 f. 
134 Dahlman, a.arb., s. 78 f. 
135 Dahlman, a.arb., s. 83 f. 
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skador är innebär emellertid att skadelidandens trygghet värderas högre än skadevållarens.136 I det 

ekonomiska kriteriet finns en inneboende snedvridning, eftersom det kriteriet undervärderar 

icke-ekonomiska intressen. Det är inte möjligt att jämföra skadekostnader med 

förebyggandekostnader när skadekostnaderna inte går att beräkna i pengar för att skadan består i 

t.ex. förlorade möjligheter att nyttja marken för rekreationsaktiviteter. Det ekonomiska kriteriet 

medför också att skador hos rika personer värderas högre än skador hos fattiga personer.137 Just 

när det gäller skador på mark skulle detta resultat emellertid kunna betraktas som fördelaktigt ur 

markägarens perspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom det medför att 

aktsamhetskravet blir högre ställt när marken är produktiv och värdefull på något sätt än annars. 

Det ekonomiska kriteriet tar heller inte hänsyn till att det finns ett inneboende värde i att någon 

faktiskt åläggs skadeståndsansvar.138 Sådana händelser bidrar till ökad rättssäkerhet, vilket generellt 

brukar betraktas som önskvärt i den juridiska diskursen. 

Culpabedömningen vid markskador blir först och främst beroende av vilken skada som har 

uppkommit. En lägereld på en knastertorr tallhed i juli som orsakar en skogsbrand torde med 

mycket liten sannolikhet kunna betraktas som någonting annat än culpös med det resonemang som 

har redovisats ovan. Däremot är förekomsten av culpa kanske mer diskutabel vid invasionsskador. 

I det fallet har var och en som vistas på marken förmodligen hållit sig inom vad som kan betraktas 

som normal aktsamhet; att promenera i skogen är sällan en handling som i sig skapar någon 

överhängande risk för skada.  

När det resonemang som har anförts här appliceras på situationen med markskador orsakade av en 

verksamhet, som organiseras av en kanalisatör, på markområdet kan följande slutsatser dras. 

Baserat på Anderssons uttalanden finns det möjlighet att ställa något högre aktsamhetskrav på den 

som är verksam inom en viss bransch än på den som uppträder i egenskap av lekman. Därför 

skulle det, rent juridiskt, kunna vara möjligt att ställa krav på kanalisatören att han, i utövandet av 

sin verksamhet, har inhämtat tillräcklig information om området han vistas på, och därvid vidtar 

rimliga åtgärder för att förhindra att hans verksamhet är till skada för marken. Denna slutsats 

ligger också i linje med miljöbalken 2 kap. 2 §, vari den som utövar verksamhet i miljöbalkens 

bemärkelse åläggs en skyldighet att utreda hur miljöskador kan förebyggas i hans verksamhet. 

Kravets skärpa beror, enligt regeringen, av verksamhetens art och sannolikheten för att en viss 

åtgärd ska medföra skador på miljön. I det vardagliga livet kan kunskapskravet begränsas till att 

                                                      
136 Dahlman, a.arb., s. 91. 
137 Dahlman, a.arb., s. 92 f. 
138 Dahlman, a.arb., s. 95 f. 
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studera information på förpackningar och dylikt, medan en industriverksamhet måste inhämta 

information såväl inom som utom riket.139 

I inledningen till denna uppsats ställs en fråga: Är det möjligt att ställa krav på att nyttjaren inser 

att han befinner sig på mark som är synnerligen känslig och låta culpabedömningen påverkas av 

det? Två bestämmelser, vilka också har nämnts tidigare i avsnitt 3.1.1, kan vara till ledning för att 

besvara denna fråga. Aktsamhetskravet bör rimligtvis vara strängt vid handlanden som gränsar till 

tagande av olovlig väg enligt 12 kap. 4 § brottsbalken eller när den handlande riskerar att bryta 

mot förbudet i 1 § terrängkörningslagen. Här nämns att ta väg över plantering eller gröda 

respektive att köra på mark med plant- eller ungskog eller jordbruksmark. För att kunna fällas för 

brott förutsätts att den handlande hade någon form av insikt i vad han gjorde. Det skulle också 

kunna vara möjligt att ställa högre krav på kanalisatörens insikt än på allmänhetens, som en följd 

av bestämmelsen om informationsskyldighet i miljöbalken 2 kap. 2 §, vilken behandlades i 

föregående stycke. Dessutom är det möjligt att fundera kring hur culpabedömningen ser ut i de 

fallen där nyttjarens (eller kanalisatörens) beteende börjar gränsa till hemfridsbrott.  

4.5.4 Förutsättningar för kanalisatörens ansvar 

Kanalisatörens ansvar enligt skadeståndsrättsliga regler har sin grund i principalansvar.140 Det är, 

för att alls kunna hålla kanalisatören ansvarig för skadorna, nödvändigt att göra denna koppling. I 

somliga fall kan de enskilda kunderna eller anställda hos kanalisatören inte betraktas som culpösa i 

sig. Då kan kanalisatören, i egenskap av principal, hållas ansvarig enligt principerna om anonym 

culpa eller kumulerad culpa. Principalen kan, enligt dessa principer, ansvara även när det inte står 

klart vems agerande i ett kollektiv som orsakat skadan (anonym culpa). På samma vis blir ansvaret 

principalens, när varje agerande individ i ett kollektiv i och för sig hållit sig inom 

aktsamhetsnormerna, men det kollektiva agerandet sammantaget är att betrakta som culpöst.141 

Resonemanget kan jämföras med att själva utövandet av den skadliga verksamheten betraktas som 

culpöst.  

Också när en markskada har uppkommit som resultatet av en enskild persons culpa är det någon 

form av principalansvar som möjliggör kopplingen mellan skadevållaren och kanalisatören. Det 

gäller, med vissa undantag, för kanalisatörens anställdas culpa såväl som när kanalisatören inte 

anställer utan istället anlitar uppdragstagare via bemanningsföretag.142 I bärplockningsindustrin är 

                                                      
139 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 14 f. 
140 Skadeståndslagen 3 kap. 1 §. 
141 Prop. 1972:5, s. 469. 
142 Jfr. Skadeståndslagen 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 6 kap. 5 §. 
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bärplockarna sällan anställda direkt av uppköparen. Den vanliga anställningsformen är att en 

uppköpare anlitar bärplockare som uppdragstagare via bemanningsföretag. 143  Enligt reglerna i 

skadeståndslagen skulle också bemanningsföretaget kunna ansvara för bärplockarnas culpa. Härvid 

får en avvägning göras mellan arbetsgivaren och uppdragsgivaren för att bedöma vem som har det 

huvudsakliga inflytandet över bärplockarens arbete i varje situation.144  

Kanalisatören ansvarar också för sina kunders culpa. Det är möjligt att argumentera för 

instruktionsansvar. En sådan argumentation ligger i linje med principalansvarets syfte: att placera 

kostnader för skador som uppkommer i bedrivandet av en verksamhet på den som utövar den 

skadegörande verksamheten.145 Det ligger också i linje med själva tanken på att allemansrätten kan 

kanaliseras från kunderna till kanalisatören. Med denna rättighet bör också följa skyldigheten att 

ansvara för skador som uppkommer under det att marken nyttjas med stöd av allemansrätten. 

TR:ns uttalande i Forsränningsmålet om att kanalisatören kan göras ansvarig för agerandet hos 

kollektivet av nyttjare vilar på principen om kumulerad culpa eller anonym culpa. Samma 

resonemang kan också skönjas mellan raderna i Vitlavsplockarmålet. De två begreppen är 

grundsatser inom principalansvaret, enligt vilka principalen (kanalisatören) kan hållas ansvarig för 

ett handlande som betraktas som sammanlagt culpöst, utan att varje enskild handlande i sig kan 

betraktas som vårdlös. 146 Principalen kan ansvara även när det inte står klart vems agerande i ett 

kollektiv som orsakat skadan (anonym culpa). Resonemanget kan jämföras med att själva 

utövandet av den skadliga verksamheten betraktas som culpöst. 

4.6 Problematisering av skadeståndsansvaret 

Det finns stort utrymme för att argumentera kring att en skada på marken betraktas som en 

sakskada. Att nå fram till en sådan slutsats är, som sagt, nödvändigt för att alls kunna överväga att 

ålägga någon ansvar enligt skadeståndslagens bestämmelser. Somliga markskador är svårvärderade 

i ekonomiska termer: förlorat rekreationsvärde för markägaren, förlust av biologisk mångfald, 

minskade jakt- och fiskemöjligheter osv. Det framgår av det som har redovisats hittills att sådana 

skador kan ersättas enligt gällande rätt. Emellertid måste man hålla i minnet att de faktiska 

ersättningsmöjligheterna i en del fall är tveksamma, bl.a. eftersom skadorna undervärderas. 

                                                      
143 Motion 2009/10:Sf323 Löne- och arbetsvillkor för utländska bärplockare. 
144 Prop. 1972:5, s. 479. 
145 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 154. 
146 Prop. 1972:5, s. 469. 
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Att ideella skador inte ersätts, eller undervärderas, enligt den rådande lagstiftningen är ett 

problem som utsträcker sig långt bortom ersättning för skador på marken vid allemansrättsligt 

nyttjande. Hur kan t.ex. förlusten av en närstående någonsin värderas i pengar? Ändå är den 

rådande uppfattningen att sådana skador borde kompenseras, om än symboliskt. Det är nödvändigt 

att acceptera att skadorna aldrig kan täckas fullt ut om de inte kan värderas i pengar. Om marken 

besitter ett stort individuellt värde för markägaren kan förmodligen inga pengar i världen helt och 

fullt försätta honom i samma situation som om det skadade värdet vore intakt.   

Somliga av markägarens medkontrahenter kan ha ett sådant intresse i marken att deras skada 

innebär ett avsteg från huvudprincipen om att tredjemansskador inte ersätts. Detta innebär att 

kanalisatörens ansvar riskerar att bli mycket långtgående om hans verksamhet påverkar aktörer 

vars intressen han generellt saknar förutsättningar att förutse. 

Den slutsats som kan dras från undersökningen av de regler som behandlar vem som blir ansvarig 

för skador är att det finns vidsträckta möjligheter till att ålägga kanalisatören ansvaret för skador. 

Förutsättningen är, som läsaren säkert förstår, att det går att etablera adekvat kausalitet mellan 

kanalisatörens handlande och skadan. Det kravet finns i både miljörättsligt och skadeståndsrättsligt 

hänseende. Den bevislättnadsregel som fastlades i NJA 1981 s. 622 innebär en viss förenkling ur 

markägarsynpunkt vid frågan om att etablera ett adekvat orsakssamband. Fastän den exakta 

innebörden av ”klart mera sannolikt” inte är möjlig att utreda här, är det möjligt att anta att i de 

situationer som påminner om Forsränningsmålet, där en kanalisatör nyttjar ett markområde 

samtidigt som en något begränsad ström övriga nyttjare bevistar platsen, kan markägaren relativt 

enkelt nå upp till beviskravet.  

Det medför emellertid, i viss mån, en tung börda för kanalisatören. Att utan vidare ålägga honom 

ansvaret för samtliga skador på marken bara för att han bedriver verksamhet på en plats kan tyckas 

alltför drastiskt. Det finns en inneboende snedvridning i en sådan uppfattning, eftersom det skulle 

innebära att kanalisatören får ansvara för skador som orsakas av andra nyttjare av marken än 

enbart hans egna kunder och anställda. Det saknas nämligen praktisk möjlighet att hålla ett 

kollektiv av nyttjare ansvariga för skador, vilket framgår motsatsvis av tanken på kollektiv culpa 

ovan.147 Eftersom det å ena sidan tycks betungande att lägga ansvaret för samtliga skador på 

kanalisatören i många fall, å andra sidan otvivelaktigt är hårt mot markägaren att inte kunna vända 

sig mot någon alls för att få kompensation för skador handlar slutavvägningen om vem som borde 

stå ansvaret för skador i detta hänseende. Det är möjligt att lösa problemet genom att 

                                                      
147 Se även Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 436. 
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proportionera ansvaret, så att kanalisatören endast ansvarar för skador i den utsträckning han har 

orsakat dem. Det leder dock till bevissvårigheter, vilka inte är helt lätta att komma runt.  

Framförallt vid invasionsskador uppstår, som sagt, problem i bedömningen av om kanalisatören 

har varit culpös. Slutavvägningen handlar om det enskilda fallet. Vissa generella synpunkter kan 

emellertid anföras. Om normalitetskriteriet används i culpabedömningen, vilket både Andersson 

och Dahlman ser som en möjlighet, riskerar förutsebarheten i rättstillämpningen att vara låg – i 

vart fall innan det finns en tydlig prejudikatbildning med avseende på invasionsskador att förhålla 

sig till. Det beror på att det är svårt att bedöma vad ”normalt aktsamt beteende” är i detta 

sammanhang. HovR:n resonerade, i Forsränningsmålet, kring att kanalisatören borde antas ha 

insikt i skaderisken när hans verksamhet är av varaktig karaktär.148 Det är en viktig slutsats för 

markägarens del. Det hade varit en än viktigare slutsats om det varit HD som formulerat sig så. 

Eventuellt kan också viss ledning hämtas från informationsplikten i miljöbalken 2 kap. 149 

Bestämmelsen kan användas på så vis att kanalisatören betraktas som culpös i det att han inte 

uppfyllt sin informationsplikt.  

Det ekonomiska kriteriet har en fördel ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Förhållandet mellan 

kostnaderna för att förebygga en skada och väntevärdet för samma skada kan utgöra grunden för 

att räkna på huruvida en handling kan betraktas som culpös. Om väntevärdet överstiger 

förebyggandekostnaderna har skadevållaren varit culpös om han inte har vidtagit den 

förebyggande åtgärden. En sådan beräkningsmetod passar väl in i ett företagsekonomiskt 

sammanhang, och är därför fördelaktig när den presumtive skadevållaren är näringsidkare. Härvid 

uppstår emellertid ett problem med invasionsskador, som förvisso är förutsebara, men kan vara 

svåra att vidta förebyggande åtgärder mot. Om det inte finns någon förebyggande åtgärd som kan 

vidtas, eller om en sådan åtgärd inte är kostnadseffektiv, i och med att kostnaden för åtgärden 

överstiger väntevärdet för skadan, kan inte culpakriteriet uppfyllas – varvid markägaren får stå en 

risk som han kanske inte borde.   

                                                      
148 Se avsnitt 3.4.2 ovan. 
149 Se avsnitt 5 nedan. 
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5. Markskador i miljöbalken: Miljöskada 

5.1 Avhjälpandeansvar 

Miljöbalken utformades utifrån the polluter pays principle – förorenaren betalar. Reglerna syftar till 

att skydda miljön och ålägga den, som har orsakat en miljöskada, kostnaderna för att åtgärda 

denna skada. Det är, utifrån miljöbalken, möjligt att förstå skador på flera olika sätt. De baseras på 

möjligheterna till att vidta åtgärder gentemot en verksamhet som är skadlig för miljön. Många av 

dessa möjligheter är sådana som det allmänna kan vidta gentemot en verksamhetsutövare som 

påföljd av miljöskadlig verksamhet, och alltså inte omedelbart användbara för att uppnå reparation 

av skador i relationen mellan markägaren och kanalisatören. Det finns dock en möjlighet för en 

fastighetsägare att begära ersättning från kanalisatören för att fastighetsägaren varit tvungen att, 

gentemot det allmänna, avhjälpa miljöskador som de facto har orsakats av kanalisatören. Inte 

heller miljöansvarsdirektivets principer för skadebegreppets omfattning och verksamhetsutövarens 

ansvar erbjuder något omedelbart medel för reparation av skador på marken för markägarens del. 

Direktivet är grunden för miljöansvaret i 10 kap., och omfattar således endast 

verksamhetsutövarens ansvar gentemot det allmänna.150  Principerna för verksamhetsutövarens 

ansvar behandlas nedan i avsnitt 0.  

Avhjälpandeansvaret är utformat för att avse miljöfarlig verksamhet. Inga-Britt Höök, 

försäkringsmäklare på UIB Nordic AB, menar att avhjälpandeansvaret inte kan tillämpas på skador 

som orsakas av kanalisatörens verksamhet, eftersom den inte kan betraktas som miljöfarlig. 

Avhjälpandeansvaret i 2 kap. 8 § miljöbalken innebär att den som bedrivit en verksamhet som har 

orsakat en miljöskada ska företa eller bekosta åtgärder för att återställa miljön. Skador på biologisk 

mångfald kan vara sådan miljöskada som avses i 2 kap. 8 §.151 Det är emellertid inte så att varje 

liten negativ förändring i miljön kan betraktas som en skada.152 När den biologiska mångfalden 

skadas är det staten som har talerätt, men det finns en möjlighet för markägaren att få ersättning 

om hans ekonomiska intressen tar skada i sammanhanget.153  

  

                                                      
150 Miljöansvarsdirektivet, beaktandesats 14. 
151 SOU 2007:21, s. 86 f.  
152 SOU 2007:21, s. 87. 
153 SOU 2007:21, s. 123. 
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I första hand gäller avhjälpandeansvaret i den omfattning som redovisas i 10 kap. miljöbalken, som 

behandlar föroreningar. Darpö preciserar tillämpningsområdet för det tionde kapitlet med att det 

måste föreligga en konstaterad förorening för att ansvar ska uppkomma.154 Avjälpandeansvaret i 2 

kap. 8 § gäller dock varje åtgärd som skadar miljön. Bengtsson exemplifierar att den som gräver 

upp ett värdefullt botaniskt område rent principiellt skulle kunna bli skyldig att avhjälpa skada på 

naturmiljön i enlighet med 2 kap. 8 §. En sådan tillämpning skulle emellertid, enligt Bengtsson, 

kunna strida mot egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen. Det beror på att markägaren i 

någon mån måste vara fri att disponera sin egen mark. Avhjälpandeskyldigheten för skador som 

inte omfattas av 10 kap. skulle kunna begränsas av en skälighetsbedömning enligt en analog 

tillämpning av 2 kap. 7 §.155 Av propositionen till miljöbalken framgår att avhjälpandeansvaret kan 

medföra att den som har orsakat skadan blir skyldig att både åtgärda problemet och betala 

skadestånd. Regeringen uttalar att ”[s]å kan ju skadestånd åläggas för förfluten tid utan hinder av 

att en skyldighet uppkommer att undanröja en skada eller olägenhet för framtiden.”156  

Det intressanta med just detta sätt att betrakta skador och ersättningsskyldighet är att 

avhjälpandeansvaret inte nödvändigtvis föranleder åtgärder som ligger i markägarens intresse, 

eftersom ansvaret syftar till att skydda miljön. Markägaren kan emellertid ha intressen av 

ekonomisk karaktär; t.ex. skogsbruk, vilka inte tillgodoses genom avhjälpandeansvaret.157 

5.2 Skadeståndsansvar 

5.2.1 Skador i omgivningen 

Till skillnad från skadeståndslagen gör inte det miljörättsliga skadebegreppet någon avgörande 

distinktion mellan sakskada och ren förmögenhetsskada i fråga om ersättningsbarhet. Den senare 

typen ersätts emellertid bara om den är ”av någon betydelse”. 158  Ett riktmärke vid denna 

avvägning är det självriskbelopp som används i vanliga hemförsäkringar. Vid skador på fastigheter 

bör bedömningen ske mot bakgrund av fastighetens totalvärde.159  

  

                                                      
154 Darpö, SvJT 2000 s. 481, s. 496 f. 
155 Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar, s. 77. 
156 Prop. 1997/98:45, s. 663 f. 
157 Bengtsson, a.arb., s. 116. 
158 Miljöbalken 32 kap. 1 §, se även: Bengtsson, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, s. 230. 
159 Prop. 1985/86:83, s. 40. 
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Miljöbalkens skadeståndsregler i 32 kap. stipulerar ett strikt ansvar för skador ”i omgivningen” 

som orsakas av en verksamhet belägen på en fastighet. Eriksson beskriver den geografiska vidden 

av omgivningsbegreppet på ett tydligt sätt. 160  Det saknas helt begränsningar för hur långt 

”omgivningen” kan utsträckas, vilket får följden att även mycket geografiskt avlägsna störningar 

kan bedömas vara skador i omgivningen.161 Att verksamheten ska vara knuten till en fastighet 

innebär inte att den måste vara begränsad till en registerfastighet. Inte heller måste den omfatta 

fastigheten i sin helhet, utan det är tillräckligt att den är belägen på en fastighet. 162  Med 

”omgivningen” avses verksamhetens omgivning,163 vilket innebär att det finns utrymme för att skador 

på en del av en fastighet ersätts när de orsakas av en verksamhet som bedrivs på en annan del av 

samma fastighet.164 I Miljöskadeutredningens betänkande framfördes att ”det bör här fordras att 

arbetsområdet är någorlunda avgränsat och inte utan vidare tillgängligt för utomstående”. 165 

Omgivningsrekvisitet finns till för att det finns liten vinning i att en verksamhet blir 

skadeståndsskyldig mot ”sig själv”, i någon mening. Strikt ansvar ska inte gälla för interna skador. I 

propositionen till miljöskadelagen uttalas att sådana skador torde kunna få tillräckligt skydd 

genom skadeståndslagen.166 

I detta sammanhang är det värt att påpeka att den som orsakar personskador vid besprutning av ett 

större skogsområde där allemansrättsliga aktiviteter utövas inte, med framgång, kan åberopa att 

omgivningsrekvisitet fallerar.167  

Skador som orsakas av transportmedel, dvs. rörliga störningskällor, omfattas principiellt inte av 

lagen.168 Eriksson menar att även den människa som rör sig till fots faller under kategorin ”rörliga 

störningskällor”, så länge hon blott färdas till fots och inte företar någon annan aktivitet som att 

slänga skräp, vilket skulle medföra att hon betraktades som en verksamhet. Vidare härom i avsnitt 

0. Det är dock tveksamt i vilken utsträckning miljöbalkens störningsregler verkligen kan få den 

tillämpning som antyds genom det ovanstående. Eriksson påpekar att det förefaller som ett 

                                                      
160 Eriksson, Några synpunkter med anknytning till tre begrepp i 32 kap. miljöbalken, I: Essays on tort, insurance, law and 
society in honour of Bill W. Dufwa, vol. 1, s. 383 – 386. 
161 Eriksson, a.arb., s. 386. 
162 Prop. 1985/86:83, s. 37. 
163 Prop. 1985/86:83, s. 38. 
164 Prop. 1985/86:83, s. 16. 
165 SOU 1983:7, s. 248. 
166 Prop. 1985/86:83, s. 16. 
167 SOU 1983:7, s. 248. 
168 Prop. 1985/86:83, s. 15. 
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långskott att miljöbalkens regler verkligen skulle tillämpas på en sådan händelse. Snarare blir 

skadeståndslagens bestämmelser aktuella.169 

Omgivningsbegreppets omfattning har avgjorts i NJA 2003 s. 384, där frågan var om en 

hyresgästs och en fastighetsägares skadade egendom befann sig i verksamhetens omgivning, när 

verksamheten bedrevs av en annan hyresgäst inom samma fastighet. HD tog fasta på 

motivuttalandet om att verksamheterna ska vara klart avgränsade från varandra. Trots att 

hyresgästen och fastighetsägarens verksamhet bedrevs i samma lokal var verksamheterna skiljda 

från varandra. Det som avgjorde målet var att fastighetsägaren själv kunde välja sin hyresgäst, 

varför fastighetsägaren inte befann sig i omgivningen av hyresgästens verksamhet.  

Konsekvensen av att endast skador i verksamhetens omgivning ersätts, och av NJA 2003 s. 384, är 

att den markägare som tillåter att kanalisatören utövar verksamhet på hans mark inte kan grunda 

en skadeståndstalan på 32 kap. miljöbalken. Däremot kan han göra det så länge han inte har tillåtit 

det. I det senare fallet träffar skadan omgivningen. Samma resonemang kan föras i fråga om rena 

förmögenhetsskador: om markägaren drabbas av ekonomiska förluster på grund av att han hindras 

att bruka marken under en kortare period till följd av kanalisatörens verksamhet kan han få 

ersättning om han inte tillåtit verksamheten.170 

För avhjälpandeansvar gäller bevislättnadsregeln i miljöbalken 2 kap. 1 §. Omkastad bevisbörda 

tillämpas; det är verksamhetsutövaren som ska visa att han har iakttagit de förpliktelser som 

kapitel 2 ålägger honom. 

5.2.2 Orts- och allmänvanlighet 

Det finns en toleransgräns avseende vilka störningar som är ersättningsgilla enligt miljöbalkens 32 

kap. Att en sådan gräns i någon form är avgörande vid kanalisering av allemansrätten framgår av 

Forsränningsmålet, där HovR:n uttalade att nyttjandet gick utöver vad fastighetsägaren måste tåla 

med hänsyn till allemansrätten. Denna gräns finns i 1 § 3 st. som lyder: 

”En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet, ersätts bara om den störning som har orsakat 

skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under 

jämförliga förhållanden.”  

                                                      
169 Eriksson, Några synpunkter med anknytning till tre begrepp i 32 kap. miljöbalken, I: Essays on tort, insurance, law and 
society in honour of Bill W. Dufwa, vol. 1, s. 381 not 13. 
170 Eriksson, a.arb., s. 390. 
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Sådana orts- eller allmänvanliga störningsmoment måste tålas. Bruket av ordet ”störning” har som 

konsekvens att toleransgränsen knyts till störningen som sådan, inte till den skada som störningen 

orsakar. Därför kan alldagliga skador som orsakas av ovanliga störningar ersättas.171 Dock baseras 

toleransgränsen på en skälighetsbedömning, varvid hänsyn som skadans art och den skadegörande 

verksamhetens natur och skadans storlek aktualiseras. 172  Ekonomiskt kännbara skador bör 

nämligen inte tålas.173 Det finns också möjlighet att ta hänsyn till den skadelidandes karaktär: är 

han en privatperson, en näringsidkare, en juridisk person eller ett offentligt organ? 174  Om 

markägaren är särskilt känslig för en viss typ av störning saknar det betydelse för bedömningen av 

orts- och allmänvanlighet. I sådana fall kan dock argumentet framföras att verksamhetsutövaren 

(kanalisatören) inte har tagit vederbörlig hänsyn till grannen (markägaren). Det är en form av 

vållande, i vilket fall undantaget för orts- och allmänvanlighet inte är tillämpligt.175 

Orts- och allmänvanlighet är ett begrepp som har förekommit länge i grannelagsrätten. Ett 

problem med ortsvanligheten är hur långt en ”ort” ska anses sträcka sig.176 NJA 1977 s. 424 ger 

stöd för att ”ort” avser ett område som är mindre än en hel stad – i bedömningen måste man skilja 

på olika stadsdelar. Med allmänvanlighet menas att störningen är vanlig i andra jämförliga 

miljöer. 177  Det tycks sakna betydelse om den skadelidande har flyttat till platsen efter 

störningarnas uppkomst eller om han befunnit sig där före dess.178 

Eftersom allemansrättens utsträckning är beroende av sedvanans utsträckning i olika delar av 

landet ställer sig Bengtsson frågan om mer intensivt nyttjande av mark med stöd av allemansrätten 

kan leda till att störningarna som medföljer i högre grad ter sig acceptabla genom orts- och 

allmänvanlighetsrekvisitet eller om bedömningen istället bör skärpas på samma grund.179  Att 

ansluta sig till den första bedömningen skulle medföra att den markägare som bor i ett naturskönt 

område dit organiserade utflykter är vanliga inte kan använda sig av miljöbalkens regler.  

Det har diskuterats huruvida undantaget för orts- och allmänvanliga störningar innebär ett avdrag i 

ersättningsrätten. Ett sådant avdrag skulle innebära att ersättning för en störning bara utgår till 

                                                      
171 Jfr. HD:s uttalande i NJA 1999 s. 385, s. 397. 
172 Prop. 1985/86:83, s. 41 f. 
173 NJA 1999 s. 385, s. 398. 
174 NJA 1999 s. 385, s. 398. 
175 SOU 1983:7, s. 54. 
176 A.utr., s. 52 f. 
177 A.utr., s. 53. 
178 A.utr., s. 54. 
179 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 431. 
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den del störningen ”överskjuter” orts- och allmänvanlighetsrekvisitet. Numera är det emellertid 

fastslaget att inget avdrag ska göras, en störning som överskrider toleransgränsen ersätts fullt ut.180 

5.2.3 ”Annan liknande störning” 

Miljöbalken innehåller en katalog i 32 kap. 3 §, där förutsättningarna för skadestånd uppräknas. 

Det är sista punkten om ”annan liknande störning” den som är av huvudsakligt intresse för skador 

som orsakas till följd av kanalisatörens verksamhet. Punkten ger, som Eriksson framhåller,181 

intryck av att avse sådana störningar som liknar de som uppräknas i de föregående punkterna.182 

Av förarbetena framgår emellertid att bestämmelsen omfattar bl.a. estetiska störningar som 

förfulning av landskapsbilden.183 Under denna punkt torde också invasionsskador kunna inordnas, 

menar Eriksson. Sådana skador kan alternativt ersättas med stöd av de grannelagsrättsliga reglerna 

i jordabalken, vilka utvecklas i avsnitt 5.3. Bengtsson har uttalat att uttrycket ”annan liknande 

störning” skapar en möjlighet att åberopa miljöbalkens regler vid alla möjliga störningar där regeln 

känns rimlig. Han uppställer härvid ett krav på att störningarna i 8:e punkten, i likhet med de 

störningar som avses i punkterna 1 – 7, ska vara av en varaktig karaktär.184 En sådan uppfattning 

går dock emot uttalandet i propositionen, att även verksamheter av mer tillfällig natur omfattas av 

bestämmelsen.185 Det uttalandet bör, enligt min mening, rimligen leda till slutsatsen att inte 

heller störningen inte behöver pågå under längre tid.  

Begreppet ”annan liknande störning” ska, enligt motiven till miljöskadelagen, vilka miljöbalkens 

motiv hänvisar till,186 förstås så att det inte inbegriper brand som sprider sig från en fastighet till 

en annan.187 Både Eriksson188 och Bengtsson189 menar att det råder viss osäkerhet i frågan. Eriksson 

menar att brandskador eventuellt kan omfattas av 32 kap. 3 § 8 p. miljöbalken om ”annan 

liknande störning”. Bengtsson, å sin sida, anser att den paragrafen inte kan ges den omfattningen – 

det är 32 kap. 4 § om verksamhet som medför fara för skada genom sprängning som kan tillämpas 

                                                      
180 Prop. 2009/10:162, s. 58. 
181 Eriksson, Några synpunkter med anknytning till tre begrepp i 32 kap. miljöbalken, I: Essays on tort, insurance, law and 
society in honour of Bill W. Dufwa, vol. 1, s. 387 f. 
182 Förorening av vattenområden, förorening av grundvatten, ändring av grundvattennivån, luftförorening, 
markförorening, buller och skakning. 
183 Prop. 1985/86:83, s. 45. 
184 Bengtsson, Miljöskadelagen och oskrivna rättsgrundsatser, I: Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887 – 1987, s. 86 f. 
185 Prop. 1985/86:83, s. 37. 
186 Prop. 1997/98:45 del 2, s. 975. 
187 Prop. 1985/86:83, s. 45. 
188 Eriksson, Några synpunkter med anknytning till tre begrepp i 32 kap. miljöbalken, I: Essays on tort, insurance, law and 
society in honour of Bill W. Dufwa, vol. 1, s. 389. 
189 Bengtsson, a.arb., s. 87 f. 
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analogt. Härvid aktualiseras ingen möjlighet till ersättning för brandskador med stöd av 

miljöbalkens 32 kapitel vid sådan verksamhet som kanalisatören utövar.  

När störningen består av förfulning av landskapsbilden består skadan oftast av ett försämrat 

marknadsvärde på kringliggande fastigheter – en ren förmögenhetsskada.190 HD har fastslagit att i 

sådana situationer bör bedömningen av vad den skadelidande skäligen bör tåla vara sträng.191 Av 

det faktum att det rör sig om en ren förmögenhetsskada följer, som nämnt ovan, att skadan måste 

vara av någon väsentlighet innan en skada till följd av estetisk störning ersätts. 

Miljöskadeutredningen påpekar att just ren förmögenhetsskada på grund av förfulning av 

landskapsbilden bara kan ersättas i de undantagsfall när den skadade platsen tidigare har varit en 

ovanligt attraktiv naturmiljö, vilken totalt ändrat karaktär till följd av verksamheten.192 

Att markägaren drabbas av ren förmögenhetsskada för att han hindras av kanalisatörens 

verksamhet att utöva sin egen verksamhet kan inte betraktas som en störning i miljöbalkens 

bemärkelse.193 

5.3 Alternativ: Grannelagsrätt 

Som alternativ till störningsreglerna i miljöbalken kan det vara möjligt att använda sig av reglerna 

som behandlar grannelagsrätt i jordabalkens 3 kap. Däri stadgas att ”var och en skall vid nyttjande 

av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen”.194 I NJA 1994 s. 162 

tilldömdes en granne till ett modellflygfält skadestånd av flygklubben efter att deltagarna i en, av 

klubben anordnad, tävling hade trampat ner grödor på grannens mark när de hämtade sina 

flygplan. HD ansåg inte att miljöbalkens regler kunde användas. Grannelagsreglerna är bara 

tillämpliga om kanalisatörens verksamhet utgår från en grannfastighet, vilket innebär att 

möjligheten är av störst intresse när kanalisatören t.ex. är ett hotell som anvisar sina gäster att 

vistas i naturen på grannfastigheten.195  

5.4 Verksamhetsutövaren 

Vem som kan hållas ansvarig för miljöskador är avhängigt definitionen av ”verksamhet” i 

miljöbalken. Miljöansvarsdirektivets definition av begreppet omfattar så gott som vilken form av 

                                                      
190 Eriksson, a.arb., s. 389 f. 
191 NJA 1988 s. 376. 
192 SOU 1983:7, s. 263. 
193 NJA 1996 s. 634. En kiosk drabbades av förluster till följd av avspärrningar i samband med ett gatuarbete. HD 
bedömde att sådana avspärrningar inte är en störning som omfattas av, den då gällande, miljöskadelagen. 
194 Jordabalken 3 kap. 1 §. 
195 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 342. 
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yrkesmässig utövning som helst. Det är irrelevant i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.196 

Verksamheten behöver inte heller vara permanent. 197  Det betyder att också en tillfällig 

störningskälla, exempelvis när någon, som en engångsföreteelse, dumpar sopor i vägrenen, är att 

betrakta som en verksamhet.  

I den mån verksamheten bedrivs av en juridisk person ska denna svara för 

skadeståndsskyldighet. 198  När verksamheten istället bedrivs utan egen rättskapacitet finns två 

möjliga personer att hålla ansvariga. Det rör sig om personer med ekonomiskt ansvar för 

verksamheten samt personer som ”driver och kontrollerar” verksamheten. Ett liknande 

resonemang kan skönjas i Vitlavsplockarmålet, där Lars P hölls ansvarig för de faktiska plockarnas 

agerande eftersom han hade organiserat verksamheten. 

Avhjälpandeansvaret i 2 kap. 8 § innebär att den som bedrivit en verksamhet som har orsakat en 

miljöskada ska bekosta åtgärder för att återställa miljön. Paragrafen hänvisar till 

10 kap. miljöbalken, vari stadgas mer detaljerade åtgärder. Om verksamhetsutövaren som orsakat 

skadorna inte kan identifieras är det fastighetsägaren som är skyldig att företa avhjälpandet. 

Ansvaret kan också komma att åläggas en senare förvärvare av fastigheten, om denne vid förvärvet 

känt till eller borde ha upptäckt föroreningen.199 Det är emellertid inte bara ägaren till den fasta 

egendomen som kan göras ansvarig enligt skadeståndsreglerna i 32 kap. Även den som brukar 

fastigheten i sin näringsverksamhet kan åläggas skadeståndsansvar för skador som verksamhet på 

fastigheten orsakar i fastighetens omgivning.200  

Att avhjälpandeansvaret kan åläggas en verksamhetsutövare som inte äger eller har nyttjanderätt 

till marken som skadorna uppkommer på framgår av miljööverdomstolens dom 

MÖD M 2599/07. I målet hade en golvtillverkare, utan lov från fastighetsägaren, förvarat avfall i 

en grustäkt på en fastighet. Domstolen anser att ansvaret åvilar golvtillverkaren.  

Det faktum att fastighetsägaren eller hans nyttjanderättshavare kan komma att bli ansvarig för att 

avhjälpa miljöskador enligt 10 kap. som har orsakats av kanalisatörens verksamhet kan medföra att 

fastighetsägaren riktar en skadeståndstalan mot kanalisatören med stöd av 32 kap. för att få 

ersättning för sina kostnader.201  

                                                      
196 Miljöansvarsdirektivet, art. 2.6. 
197 Prop. 1985/86:83, s. 37. 
198 Vitbok om ersättningsansvar för miljöskador, s. 18. 
199 Miljöbalken 10 kap. 3 §. 
200 Miljöbalken 32 kap. 6 §. 
201 Bengtsson, Miljöbalkens återverkningar, s. 162 f. 
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5.5 Problematisering av ansvarsförhållandet i miljöbalken 

5.5.1 Avhjälpandeansvaret 

Trots att reglerna om avhjälpandeansvar är avfattade med miljöfarlig verksamhet i åtanke finns 

ingenting som säger att det är uteslutet att kanalisatören skulle kunna åläggas ett sådant ansvar. 

Snarare tvärt om, just eftersom någon direkt begränsning till exempelvis stora industrier inte görs 

i någon av rättskällorna. Förutsättningen för att ett sådant ansvar ska kunna åläggas är, 

naturligtvis, att kanalisatörens verksamhet kan bedömas som miljöfarlig. Att ålägga kanalisatören 

avhjälpandeansvar stöds också av syftet med miljöbalken: att förorenaren ska betala för att 

återställa den skadade miljön. Därför är det intressant att diskutera, fastän tillämpligheten är 

tveksam. I slutändan behövs en domstolsprövning för att klargöra om avhjälpandeansvar kan 

aktualiseras. Om kanalisatörens avhjälpandeansvar är tveksamt är markägarens det inte – han 

torde absolut kunna åläggas detta ansvar. I den mån han kan visa att han gör det som en följd av 

kanalisatörens verksamhet är ett återkrav gentemot kanalisatören fullt realistiskt. Den skada 

markägaren drabbas av då är dock en ren förmögenhetsskada, vilket medför problem med 

avseende på den faktiska ersättningsbarheten, som beskrivits tidigare. 

Slutsatsen att enbart staten har talerätt vid skada på biologisk mångfald är inte alldeles självklar. 

Den markägare som är skogs- eller jordbrukare har intresse av biodiversitet, eftersom pollinering, 

som sagt, är avgörande för växtlighet. Miljöskadeutredningens påpekande, att markägaren kan få 

ersättning om hans ekonomiska intressen skadas i sammanhanget, är således något som är värt att 

ta fasta på. Om det inte kan anses att markägarens ekonomiska intressen tar skada av 

biodiversitetsförluster är det rimligt att staten ensam tillerkänns talerätt och ersätts utifrån vilka 

kostnader som gått förlorade, i likhet med Järvfallet.202 I sådant fall är skadan för markägarens 

vidkommande ideell, vilket leder till de komplikationer i fråga om ersättningsberäkningen som 

har anförts i avsnitten 4.2 och 4.6. 

Möjligheten att kombinera skadeståndsansvar med avhjälpandeansvar är intressant. Härvid är det 

avgörande att lyckas nå fram till en värdering där skadeståndsansvaret och avhjälpandeansvaret 

inte överlappar varandra, eftersom det skulle innebära att den ansvarige blir dubbelbestraffad.  

  

                                                      
202 Järvfallet behandlas i avsnitt 4.2. 
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5.5.2 Skadeståndsansvaret 

Den distinktion som Eriksson gör i samband med omgivningsrekvisitet skapar en komplikation när 

kanalisatören bedriver verksamhet där mark nyttjas med stöd av allemansrätten. Eriksson menar, 

som har beskrivits ovan i avsnitt 5.2, att endast i de fall där markägaren inte har gett sitt tillstånd 

till ett visst nyttjande av en fastighet kan skador på fastigheten betraktas som uppkomna i 

verksamhetens omgivning. I förstone skulle detta kunna innebära att den markägare som faktiskt 

har slutit ett avtal med kanalisatören om dennes nyttjande av fastigheten står sämre skyddad mot 

skador orsakade av kanalisatören än om verksamheten inte hade varit tillåten, eftersom tillåtelsen 

gör att möjligheterna till ersättning enligt miljöbalken faller bort. I en sådan situation har dock 

markägaren möjligheter att begära skadestånd på kontraktsrättslig grund, en grund som är mer 

generös i fråga om bl.a. ersättningens storlek än den utomobligatoriska. Problemet är att det 

nyttjande av fastigheten, som är föremål för denna framställning, sker med stöd av allemansrätten. 

Kanalisatörens verksamhet är inte otillåten i sig – den stödjer sig på lagar, praxis och sedvana i 

enlighet med vad som har beskrivits ovan i avsnitt 3. Markägaren har i sammanhanget ingen makt 

över kanalisatören så länge dennes verksamhet håller sig inom ramen för allemansrätten. Det kan 

diskuteras i vad mån en legal tillåtelse betraktas som en tillåtelse som begränsar ersättningsrätten 

på det sätt som Eriksson beskriver. Till argument härför kan sägas just det som i viss mån har 

nämnts här: att en legal tillåtelse reellt sett är minst lika mycket värd som en kontraktuell 

tillåtelse. Denna oklarhet är en orsak till varför det är osäkert i vilken utsträckning miljöbalken är 

en praktiskt användbar modell för att förstå markskadebegreppet. Eventuellt finns en klargörande 

omständighet i domskälen till NJA 2003 s. 384. Fallet avgjordes, som sagt, av att fastighetsägaren 

kunde välja sin hyresgäst - vilket inte markägaren kan göra när kanalisatören nyttjar marken för 

sina aktiviteter med stöd av allemansrätten. Med det resonemanget innebär inte den legala 

tillåtelsen som följer av allemansrätten att omgivningsrekvisitet skapar ett problem för att 

ersättning ska utgå enligt miljöbalkens bestämmelser. Det är en rimlig tolkning eftersom det kan 

tyckas oskäligt att markägaren ska stå utan skydd för att miljöbalkens ersättningsregler dras undan 

på denna grund. Om man, trots detta, skulle nå fram till slutsatsen att allemansrätten är en sådan 

tillåtelse som leder till att omgivningsrekvisitet fallerar är det möjligt att argumentera för att 

kanalisatören inte längre kan stödja sitt marknyttjande på allemansrätten i och med att marken 

skadats – markskador är, som anfört i avsnitt 3.2, en yttersta gräns för allemansrättens omfång. 

Vid ett sådant förhållande är den verksamhet som kanalisatören bedriver inte längre 

allemansrättsligt tillåten, varför allemansrätten inte heller kan anses föranleda att ett tillstånd att 

nyttja marken föreligger. (Därmed inte sagt att det inte finns andra grunder som gör att 

miljöbalkens regler kan vara svåra att tillämpa). 
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Samma typ av oklarhet uppstår ifråga om omgivningsrekvisitet i allmänhet. Motiven till 

miljöskadelagen omtalar förvisso att omgivningsbegreppet avser verksamhetens omgivning, varför 

skadan kan komma från en, från den skadade verksamheten åtskiljd, verksamhet på samma 

fastighet. Det bekräftas också av HD:s dom i NJA 2003 s. 384. Samtliga fall som har bedömts är 

dock sådana där den störande verksamheten varit stationär och haft en mer permanent karaktär än 

marknyttjande med stöd av allemansrätten har. Rättvisehänsyn talar emellertid för att markägaren 

bör betraktas som en enhet som befinner sig i kanalisatörens verksamhets omgivning. För det 

första kan han inte välja om kanalisatören ska få tillträde till hans mark. För det andra betraktas 

kanalisatörens verksamhet som åtskiljd från markägarens verksamhet om den senare skadar den 

förstnämnde genom t.ex. flygbesprutning av ett skogsområde, vilket har påpekats ovan.  

Frågan kan vidare ställas i vad mån som omfattande allemansrättsligt nyttjande kan betraktas som 

orts- och allmänovanligt. Det förefaller, enligt min mening, rimligt att lämna stort utrymme för 

att exploatering av ett markområde med stöd av allemansrätten undantas från 

skadeståndsbestämmelserna i miljöbalkens 32 kapitel på grund av undantaget om orts- och 

allmänvanlighet. Orsaken till detta är att de lagregler där allemansrätten kommer till uttryck 

genomsyras av en tanke om att naturen ska tillgängliggöras för allmänheten. Det är knappast 

någon sensationell företeelse att ett företag förmedlar naturupplevelser i rimlig skala: Den som 

minns rättens uttalanden i Forsränningsmålet kan komma till denna insikt. Detta resonemang 

lämnar utrymme för att just tillåta kanalisatörens verksamhet så länge den inte utgör en störning 

som går utöver vad som är orts- eller allmänvanligt, eller är till skada för marken på grund av 

uppsåt eller culpa. Märk väl vikten av ordet ”störning”, som har påpekats ovan. Med miljöbalkens 

resonemang är det den störning som kanalisatörens verksamhet orsakar som är den avgörande 

faktorn, inte vilka skador verksamheten orsakar. Hänvisningen i förarbetena till skadans storlek 

torde vara den huvudsakliga möjligheten att framgångsrikt hävda att en störning till följd av 

kanalisatörens verksamhet inte omfattas av undantaget. 

Slutsatsen av detta avsnitt är att miljöbalkens regler skulle kunna vara en effektiv modell för 

ersättning av skador på marken. Problemet är att reglernas tillämplighet är mycket osäker. Ur 

markägarens synvinkel borde de emellertid tillämpas, eftersom det strikta ansvaret gör att de är att 

föredra framför det allmänna skadeståndsansvaret.  

  



 
 
 

Sida | 55  
 

6. Expropriationsersättning 

6.1 Skyddet för äganderätten 

Den privata äganderätten skyddas av 2 kap. 15 § regeringsformen: Ingen ska tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller någon enskild om inte det krävs för att angelägna allmänna intressen 

ska tillgodoses. Av paragrafen framgår vidare att i ett sådant fall ska den som tvingas avstå 

egendom ha rätt till ersättning för förlusten. Ersättningsrätten uppkommer inte bara när egendom 

köps tvångsvis, utan också när mark eller byggnad ianspråktas på ett sådant vis att ägarens 

användning av marken försvåras avsevärt eller fastigheten skadas i en omfattning som är betydande 

i förhållande till fastighetens totala värde. Denna rätt gäller, trots att det inte framgår av 

regeringsformen, både när marken ianspråktas av det allmänna och när en enskild är den 

exproprierande.203  

Fastän äganderätten till mark skyddas av grundlagen är skyddet inte absolut. Trots skyddets 

existens finns allemansrätten, vilken inte betraktas som en sådan inskränkning i äganderätten som 

avses i 2 kap. 15 § regeringsformen. 204  Därför innebär expropriationsreglerna inte någon 

möjlighet till ersättning för skador på marken eller inskränkningar i markägarens 

förfogandemöjligeter som orsakas av kanalisatörens verksamhet. Bengtsson har uttalat att det kan 

tyckas märkligt för den enskilde att expropriationsersättning garanteras av grundlagen när det 

gäller ett servitut, men inte när det gäller nyttjande av mark med stöd av allemansrätten.205 

Allemansrätten kan, i likhet med servitutet, vara en ansenlig börda för den ”tjänande” fastigheten, 

vilken inte står i proportion till den (begränsade) vinning som tillkommer nyttjaren genom 

rättigheten, som nämnt i avsnitt 3.1. En förklaring, enligt Bengtsson, är att skyddet för 

äganderätten gäller tvångsöverföringar av rättigheter. En sådan överföring innefattar en förlust på 

rättighetsinnehavarens sida och en vinning på motsidan. Allemansrätten ses traditionellt som en 

rådighetsinskränkning, som inte innebär någon sådan vinning.206 Å andra sidan är det en rimlig 

slutsats att allemansrätten inte är en ersättningsgill inskränkning, eftersom nyttjaren inte har 

någon rätt till ersättning när markägaren utsläcker allemansrätten.207 

  

                                                      
203 Sterzel, Åhman & Lönnberg (red.), Äganderätten. Ansvar. Skydd., s. 50 not 6. 
204 Prop. 1993/94:117, s. 18 f. 
205 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 448. 
206 Bengtsson, a.arb., s. 445. 
207 Bengtsson, a.arb., s. 448. 
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På grund av det som har anförts i föregående stycke är det ändock intressant att belysa 

expropriationsreglerna som en hypotetisk ersättningsform och ur en jämförande synvinkel. 

Reglernas utformning ger intryck av att de skulle kunna användas av kanalisatören för att skaffa sig 

ägande- eller nyttjanderätt till markägarens fastighet. Eftersom allemansrätten ger kanalisatören 

möjlighet att utöva sin verksamhet ändå saknar han dock incitament för att göra detta, eftersom en 

expropriationsprocess med föregående förhandling representerar en kostnad.  

Rätten till ersättning för ianspråktagen egendom syftar till att tillgodose ägarens behov av 

trygghet. Den kan jämställas med den reparativa funktionen hos skadeståndsersättning, eftersom 

den som tvingas se sin egendom exproprierad ska försättas i samma läge som om han inte blivit 

utsatt för ingreppet. I likhet med skadeståndet fyller också expropriationsersättningen en 

preventiv funktion: det allmänna avvärjs genom ersättningsskyldigheten från att vidta alltför 

omfattande expropriationsåtgärder. 208  Detta resonemang antyder att det bara är staten, ett 

landsting, ett kommun eller ett kommunalförbund; det allmänna, som kan vara sökande i en 

expropriationsprocess. Så är emellertid inte fallet. Expropriation kan ske även till förmån för en 

enskild, förutsatt att expropriationens ändamål är att tillgodose ett sådant angeläget allmänt 

intresse som avses i 2 kap. 15 § regeringsformen.209  

Vad som avses med detta allmännyttighetskrav utvecklas av Ekbäck, som delar in rekvisitet i två 

led; nytta för samhället. 210  I nyttokravet ligger att värdet av den nya markanvändningen ska 

överstiga kostnaderna för att avveckla den gamla användningen sammanlagt med den förtjänst som 

den gamla markanvändningen inbringar. Vidare måste lönsamheten optimeras såtillvida att platsen 

för en viss verksamhet måste väljas utifrån vilket alternativ som maximerar nyttan. 

Samhällsrekvisitet innebär att nyttan måste vara tillräckligt väsentlig ur ett samhälleligt perspektiv. 

Det innebär, menar Ekbäck, att ingreppet i äganderätten måste vara nyttig för fler personer än 

bara den person som åtnjuter de omedelbara fördelarna av det.211   

Som redan har antytts är det inte bara äganderätten till en fastighet kan bli föremål för 

expropriation. Det är också möjligt att expropriera nyttjanderätter och servitut, eller att ta i 

anspråk och därmed utsläcka sådana särskilda rättigheter till en fastighet som redan existerar.212 

                                                      
208 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s. 114. 
209 Prop. 1993/94:117, s. 48. 
210 Ekbäck, SvJT 2008 s. 688, s. 690. 
211 Ekbäck, a.arb., s. 691. 
212 Expropriationslagen 1 kap. 1 §. 
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Bengtsson exemplifierar det sistnämnda fallet med att staten exproprierar en arrenderätt som 

hindrar statens planer med fastigheten.213  

6.2 Expropriationsändamål 

Expropriation tillåts för flera olika ändamål, varav somliga skulle kunna användas av kanalisatören, 

om det inte vore för att han saknar incitament att genomgå en expropriationsprocess eftersom han 

kan nyttja marken med stöd av allemansrätten. Framförallt är det intressant att nämna 

expropriation för näringsverksamhet och friluftsändamål 214  samt de möjligheter staten har att 

inlösa mark för att skapa skyddade områden, enligt miljöbalken 7 kap. Dessa möjligheters 

närmare innebörd ska inte utredas här. Det är tillräckligt att konstatera att det finns mekanismer 

som kan användas för att tillgodose behoven av mark för näringsverksamhet och friluftsliv utan att 

allemansrätten utgör stöd för marknyttjandet. Därför kan det tyckas märkligt, ur 

markägarsynvinkel, att dessa möjligheter inte behöver användas på grund av allemansrätten.   

6.3 Intresseavvägning 

Oavsett om något av de ändamål som uppräknas i expropriationslagens 2 kapitel är för handen ska 

en intresseavvägning ske, för att slutligen avgöra om inlösen ska genomföras. Härvid ska 

expropriationen bara ske om fördelarna med den överväger olägenheterna från allmän eller 

enskild synvinkel. I första hand ska ändamålen med expropriationen tillgodoses med andra 

medel.215 När expropriation, som i 2 kap. 4 §, sker till förmån för en näringsverksamhet, eller 

någon annan som inte är det allmänna, får åtgärden bara genomföras bara om den exproprierande 

”på ett betryggande sätt” kan svara för att egendomen verkligen används på det sätt som är 

ämnat. 216  Detta innebär att en frivillig överenskommelse mellan den exproprierande och 

markägaren bör vara den primära lösningen. Dessutom bör det allmänna försöka finna egen mark 

som kan användas för t.ex. ett företag innan expropriationsalternativet utnyttjas.217 

Här kommer inte expropriationsförfarandet att behandlas, eftersom det har underordnad 

betydelse för de situationer där expropriation, rent principiellt, kan äga rum.  

  

                                                      
213 Bengtsson, a.arb., s. 115. 
214 Expropriationslagen 2 kap. 4 resp. 9 §§. 
215 Expropriationslagen 2 kap. 12 §. 
216 Expropriationslagen 2 kap. 12 § 2 st. 
217 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s. 123. 
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6.4 Ersättningsberäkningen 

Rätten till ersättning följer av regeringsformen 2 kap. 15 § 1 st., medan en hänvisning i 2 st., 

samma paragraf, anger att annan lagstiftning reglerar ersättningens beräkning. Närmare bestämt 

rör det sig om fjärde kapitlet i expropriationslagen. Som nämnt tidigare ska fastighetsägaren (och 

andra sakägare, t.ex. nyttjanderättshavare) genom expropriationsersättningen försättas i samma 

ekonomiska läge som om expropriationen aldrig hade ägt rum. Emellertid är huvudregeln att 

ersättning utgår med 125 % av marknadsvärdet; lösenskilling (vid hel expropriation) eller av 

minskningen i marknadsvärde; intrångsersättning (vid delexpropriation). Även ”annan skada” som 

uppkommer vid expropriationen är ersättningsgill. 218  Härvid avses t.ex. fastighetsägarens 

kostnader för att flytta eller avveckla en egen rörelse samt uteblivna avkastningskostnader 

diskonterade till nuvärde. För sådana förluster medges emellertid inte det tjugofemprocentiga 

påslag som ingår i lösenskillingen och intrångsersättningen. 219 Skadeersättningens storlek bestäms 

uteslutande efter den förlust som kan beräknas i pengar, vilket innebär att ideella skador, som 

t.ex. affektionsvärde, inte kan ersättas.220 De flesta fastigheter har emellertid ett sådant individuellt 

värde för fastighetsägaren, vilket leder till att bara marknadsersättning inte vore tillräckligt för att 

fastighetsägaren frivilligt skulle sälja den fastighet han tycker mycket om. I det individuella värdet 

ingår också vad Bonde kallar för frustrationskostnader; kostnader för t.ex. en trädgård som inte 

slår igenom i marknadsvärdet.221  Sådana kostnader tillgodoses numera (i vart fall i viss mån) 

genom 2010 års lagändringar. Ersättningens storlek är nämligen följden av ny lagstiftning, vilken 

torde tillgodose önskemålen hos många fastighetsägare. Sex av tio fastighetsägare anser nämligen 

att en rimlig kompensation för intrång i äganderätten är marknadsvärdet plus kompensation.222 I 

2010 års revision av lagstiftningen slopades också presumtionsavdraget och toleransavdraget, vilka 

tidigare minskade ersättningens storlek bl.a. vid expropriation för näringsverksamhet.223 

Rätten till ersättning tillkommer fastighetsägaren, nyttjanderättshavare och fordringsägare med 

panträtt i fastigheten.224 Däremot är det inte möjligt att betrakta den som mister sina möjligheter 

till att nyttja mark med stöd av allemansrätten som sakägare.225 

  

                                                      
218 Expropriationslagen 4 kap. 1 §.  
219 Prop. 2009/10:162, s. 94. 
220 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s. 117 och 136 f. 
221 Bonde, Vad är rättvis ersättning när mark tas i anspråk med tvång?, I: Åhman (red.), Äganderätten. Dess omfattning och 
begränsningar, s. 43. 
222 Bonde, a.arb., s. 31. 
223 Ny Juridik 3:10, s. 42. 
224 Bengtsson, a.arb., s. 137. 
225 Bengtsson, SvJT 1985 s. 425, s. 440. 
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6.5 Ägarens möjligheter att påkalla inlösen 

I expropriationslagen, väglagen och miljöbalken finns regler som möjliggör för en fastighetsägare 

som drabbas av ett avsevärt intrång i sin fastighet att kräva tvångsinlösen av marken.226 I samtliga 

tre fall sker ersättningsberäkningen enligt reglerna i expropriationslagen 4 kap. Dessa möjligheter 

nämns huvudsakligen i förbigående i litteraturen. 

I expropriationslagen 3 kap. 8 § anges att, om en fastighet har utsatts för en delexpropriation, och 

en annan del av samma fastighet som en följd därav lider synnerligt men kan fastighetsägaren 

begära inlösen. I väglagen 56 § finns samma formulering, avsedd för de fall där fastigheten lider 

men som följd av att en väg dragits över fastigheten. Den markägare som, i miljöbalken 32 kap. 

11 § mening, utsätts för en så allvarlig störning, att fastigheten blir helt eller delvis onyttig för 

honom, kan begära att verksamhetsutövaren tvångsvis inlöser fastigheten. I samtliga tre fall kan 

alltså talas om en toleransgräns innan tvångsinlösen är möjligt. Bengtsson refererar, med avseende 

på miljöbalkens bestämmelse, till ett mål från 1976. Där tillerkändes en fastighetsägare inlösenrätt 

när hans fastighet kom att ligga bredvid en hårt trafikerad motorväg.227 Att döma av detta fall 

tycks gränsen vara högt ställd. 

6.6 Problematisering av expropriationsalternativet 

Vilken tyngd man ger åt en argumentation där expropriationsersättning betraktas som en rimlig 

modell för att ersätta markägaren för att hans mark nyttjas med stöd av allemansrätten är i stor 

utsträckning avhängigt hur man betraktar allemansrätten som sådan. I avsnitt 3.1 har olika sätt att 

se allemansrätten behandlats. Den som anser att allemansrätten är något som finns vid sidan av 

markäganderätten, och uppvisar fler likheter med en medborgerlig rörelsefrihet än en 

nyttjanderätt, förnekar också att allemansrättsligt nyttjande innebär en förmögenhetsöverföring 

från markägaren till nyttjaren. Denna synvinkel leder till det inte finns något ersättningsgillt 

behov hos markägaren som följd av allemansrättsligt nyttjande.  

Om man betraktar allemansrätten som ett intrång i markäganderätten, däremot, är det närmare 

till hands att uppfatta allemansrättsligt nyttjande som en sådan förmögenhetsöverföring som borde 

leda till ersättning, särskilt som ersättning utlöses av andra nyttjanderätter. I någon mening tyder 

regeringens uttalande, i samband med att allemansrätten skrevs in i regeringsformen, på att 

allemansrätten är en inskränkning i äganderätten. Den naturliga följden härav är att markägaren 

borde vara skyddad mot intrånget – men så är, som redan har visats, inte fallet. 

                                                      
226 Expropriationslagen 3 kap. 8 §, väglagen 56 § och miljöbalken 32 kap. 11 §. 
227 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken, s. 232. 
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Att förespråka en ersättningsmetod som bygger på intrångsersättning förefaller långtgående och 

komplicerad, enligt min mening. Det beror förmodligen delvis på att jag inte kan ansluta mig till 

de som anser att allemansrätten är ett verktyg som tillåter att kanalisatören i någon mån 

parasiterar på äganderätten. Allemansrätten som fenomen skulle också ta skada av en sådan 

modell. Att förespråka en lösning, där kanalisatören förvisso tvingas till att nyttja 

expropriationsreglerna för att kunna utöva sin verksamhet, skulle kunna leda till att markägarens 

ekonomiska och ideella intressen täcks till stor del. Emellertid är det långt ifrån säkert att 

markägaren vill avyttra sin fastighet, eller upplåta en nyttjanderätt till den, ens för ersättning om 

125 % av marknadsvärdet. Om kanalisatören tvingades att köpa sig en nyttjanderätt skulle 

dessutom förutsättningarna för dennes verksamhet förmodligen sjunka drastiskt. Det är en positiv 

aspekt, om man är emot kanalisatörens verksamhet, men en sådan effekt rimmar illa med min 

uppfattning här, som sagt. 

Det rådande rättsläget tillerkänner, som sagt, inte markägaren någon ersättning för att hans 

fastighet ianspråktas för verksamheter som stödjer sig på allemansrätten. Det är intressant att det 

är så, eftersom det snart sagt är ett företags affärsidé som avgör om det är nödvändigt att försöka 

nå en överenskommelse med markägaren (alternativt att genomgå en expropriationsprocess) eller 

om företaget kan utöva sin verksamhet relativt fritt, intill dess skador uppkommer som är 

ersättningsgilla på skadeståndsrättslig grund. Om kanalisatörens verksamhet är framgångsrik kan 

den vara till avsevärt förfång för markägaren. Därför kan man fråga sig varför rätt till ersättning 

saknas just för de verksamheter som organiseras av en kanalisatör. Att låta marknyttjande på 

grund av allemansrätten, som utövas av allmänheten, falla utanför ersättningsmöjligheterna 

förefaller rimligt, inte minst av praktiska skäl. Fastän det i en sådan situation är staten som skulle 

expropriera mark för att skapa ett friluftsområde kan det ifrågasättas om allemansrättsligt 

nyttjande i vardaglig bemärkelse verkligen är så betungande för en fastighet att expropriation är en 

motiverad åtgärd. Om expropriation sågs som en motiverad åtgärd skulle kostnaden för det 

allmänna bli avsevärd. Det är ohållbart – statens resurser kan användas på andra, mer angelägna 

vis. Vidare skulle ett regelverk, där allemansrättsligt nyttjande betraktas som ett sådant intrång i 

äganderätten att expropriationsersättning är påkallad, innebära att allemansrätten som rättsinstitut 

i praktiken omintetgörs. Det är, som sagt i avsnitt 1.5, inte ett önskvärt alternativ att, mer eller 

mindre, avskaffa möjligheten att nyttja mark med stöd av allemansrätten.  
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Det är möjligt att, utifrån den gränsdragning Bengtsson gör mellan allemansrätten som en icke 

ersättningsgill medborgerlig frihet respektive som en ersättningsgill förmögenhetsöverföring, 

hävda att kanalisatörens möjlighet att nyttja mark med stöd av allemansrätten innebär dels en 

inskränkning i markägarens rätt, dels en klar vinning för kanalisatören. Om så är fallet borde detta 

nyttjande betraktas som en ersättningsgill inskränkning. Ett tänkbart problem med ett sådant 

betraktelsesätt är gränsdragningen mellan sådana intrång och de intrång där marken nyttjas av 

allmänheten. I Forsränningsmålet bevistades forsen dels av kanalisatörens kunder och anställda, 

dels andra nyttjare, vilka var oberoende av kanalisatörens verksamhet. Om 

expropriationsregelverket tillämpades på kanalisatörens verksamhet finns en risk att markens 

tillgänglighet för allmänheten minskar.228 Det är, återigen, inte önskvärt. 

Låt oss emellertid anta att expropriation inte möter de hinder som har beskrivits ovan, utan är en 

fullt genomförbar metod för att tillgodose markägarens behov av ersättning från den kanalisatör 

som utövar verksamhet på hans fastighet. Vid det förhållandet skulle expropriation (av i vart fall 

en nyttjanderätt) till kanalisatörens förmån innebära att markägaren tillerkänns intrångsersättning 

och ersättning för skador. Det är emellertid inte säkert att fastighetsvärdet påverkas särskilt 

mycket, eller att markägarens verksamhet tar någon nämnvärd skada, av kanalisatörens 

verksamhet. De konkreta skadorna, som t.ex. effekterna av invasion, uppträder inte förrän efter 

dess kanalisatören har bedrivit verksamhet på fastigheten under en period, vilket innebär att 

markägarens expropriationsersättning skulle förminskas i motsvarande mån. Således skulle inte 

ersättning utgå till markägaren i särskilt stor omfattning, fastän stora kostnader skulle uppkomma 

för att bedriva en expropriationsprocess med föregående förhandlingar för kanalisatörens del. Det 

är inte heller givet att kanalisatörens verksamhet är av sådan permanens, att det skulle vara en 

rimlig kostnad att ålägga honom. 

Det finns två saker som talar för att i ökad utsträckning tvinga kanalisatören att utbetala 

expropriationsersättning för rätten att bedriva sin verksamhet på ett markområde. För det första 

skulle äganderätten stärkas, vilket somliga anser är en fördel. Ett starkt skydd för äganderätten är 

positivt ur samhällsekonomisk synvinkel.229 En skyddad äganderätt är också en förutsättning för 

rättstaten, enligt Peczenik.230 För det andra skulle expropriationsmöjligheten skapa ett incitament 

för att markägaren och kanalisatören når en frivillig, avtalsbaserad överenskommelse. Därvid är 

                                                      
228 I det fallet kan ett sådant område komma att skapas varpå en enskild nyttjare riskerar att begå olaga intrång i 
brottsbalken 4 kap. 6 § bemärkelse. 
229 Waldenström, Privat äganderätt och ekonomisk tillväxt, I: Berggren och Karlson (red)., Äganderättens konsekvenser och 
grunder, s. 41. 
230  Peczenik, Äganderättskydd genom rättstat och konstitutionalism, I: Berggren och Karlson (red)., Äganderättens 
konsekvenser och grunder, s. 161. 
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det möjligt att fastlägga riskfördelning, kontraktssumma osv., vilket skulle öka markägarens 

möjligheter till att utöva kontroll över kanalisatörens verksamhet. Frågan är dock om en 

avtalslösning verkligen är en önskvärd och ändamålsenlig modell. Diskussionen berörs vidare i 

avsnitt 8.1. 
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7. Försäkringsersättning 

7.1 Förutsättningarna för att meddela en försäkring 

En försäkring innefattar ett åtagande från en försäkringsgivares sida att stå risken för att en skada 

inträffar, i utbyte mot en premie som motsvarar väntevärdet för skadan. Det innebär att de flesta 

försäkringar innehåller ett osäkerhetsmoment, i och med att det inte är säkert när, eller om, skada 

kommer att inträffa. Livförsäkringar, emellertid, innebär emellanåt att livränta börjar förfalla från 

och med en viss tidpunkt.231 En sakförsäkring är, oftast, knuten till ett visst försäkringsställe, 

exempelvis försäkringstagarens företagslokaler.232 Ansvarsförsäkringar knyts på samma vis till en 

plats, oftast gäller de i Sverige och övriga världen, med undantag för USA.233 I de allra flesta fall är 

en försäkring en standardiserad produkt, men det är möjligt att utforma den efter de egna 

behoven. Hädanefter kommer dock bara standardmöjligheterna att behandlas, eftersom det bara 

är dessa som går att sia om i förväg. 

I svensk doktrin förordas ofta försäkringar som en bra lösning för att ersätta skador. 234  Den 

skadelidande sätts härvid i fokus, och hans intresse tillfredsställs genom att hans skada ersätts, 

oavsett vem som ersätter den. Försäkringsbolagen har starkare finansiella förutsättningar för att 

kunna stå risken för skador än den enskilde, och kostnaderna för skador pulveriseras så att 

kollektivet av försäkringstagare får stå för dem, genom premien.235 

7.2 Riskallokering 

Många diskussioner om försäkringsansvar behandlar riskallokering mellan två kontraktsparter. När 

kanalisatören, i sin verksamhet, nyttjar mark med stöd av allemansrätten föreligger inte något 

sådant förhållande mellan honom och markägaren. De resonemang som förs i fråga om 

inomkontraktuell riskallokering är emellertid av intresse även här, eftersom de uttrycker vilken 

fördelning lag eller rättspraxis borde förorda i denna situation.  

Ullman refererar till de tyska författarna Schäfer och Ott, som beskriver den optimala 

ansvarsfördelningen i ett avtal som en tvåstegsmodell. 236 Härvid skriver han att den part bör stå en 

risk som har den lägsta kostnaden för att undvika den. Principen kallas vanligen cheapest cost 

avoider. Om det inte är möjligt att avgöra vilken av parterna som är cheapest cost avoider är ska 

                                                      
231 Bengtsson, Försäkringsrätt. Några huvudlinjer, s. 23. 
232 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 51. [Samtliga referenser avser tredje upplagan.] 
233 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 162. 
234 Se bl.a. Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 27 f. 
235 Se bl.a. Bengtsson, a.arb., s. 23. 
236 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning. Version II, s. 30. 
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den part stå risken som kan försäkra risken till lägst premie – cheapest insurer. Denna bedömning 

kan vara svår att företa om det är så att försäkringsmöjligheten reellt sett står öppen för bara den 

ena parten. I ett sådant fall skulle t.ex. kontrollprincipen kunna användas som värderingsnyckel 

istället. Den säger att den som kontrollerar en risk också bör vara den som ansvarar för att 

försäkra den. 237  Kontrollprincipen talar för att alla de skador som kanalisatörens verksamhet 

riskerar att orsaka bör denne också ha försäkringsansvaret för. Enligt min mening förefaller det 

rimligt med en sådan riskfördelning, eftersom gällande rätt innebär att markägaren måste tåla 

kanalisatörens verksamhet intill dess den är till skada för honom. 

Ett sätt att bedöma en persons intresse av att teckna en försäkring för en viss risk är att undersöka 

personens riskbenägenhet. Vid antagandet att skadevållare är riskneutrala och skadelidande är 

riskaversiva är skadevållare beredda att betala upp till väntevärdet för en viss skada för att undvika 

sagda skada. Den skadelidande är beredd att betala mer än så för garantin att skadan inte 

uppkommer. I en sådan situation ökar det samhälleliga välståndet om risken överflyttas på den 

skadelidande.238 Hur kan kanalisatören och markägaren betraktas vad gäller riskbenägenhet? I den 

ekonomiska litteraturen antas företag vara riskneutrala, medan privatpersoner är riskaversiva.239 

Skogh lägger till en faktor i detta avgörande: en person blir riskaversiv när den potentiella 

kostnaden utgör en väsentlig del av personens budget.240 Enligt Lagerström ökar incitamentet för 

att arbeta med skadeförebyggande åtgärder i och med att en person åläggs eget ansvar för 

skaderiskerna.241 

Dessa omständigheter borde, för kanalisatörens vidkommande, medföra att han är riskaversiv, 

trots att verksamheten är ett företag, om de presumtiva markskadornas värde är stora i 

förhållande till hans omsättning och hans egna materiella tillgångar. Det förefaller troligt att det är 

så i många fall, eftersom ett friluftsturismföretag eller ett bärplockningsföretag inte behöver 

särskilt stora anläggningstillgångar. 

Rättspraxis har emellanåt inneburit att den som har försummat att teckna en försäkring enligt ett 

föreläggande i avtal måste stå risken för skadan, även om motparten i själva verket är 

skadeståndsskyldig. Det följer exempelvis av NJA 1949 s. 732 och HovR:ns dom i mål T 9234-

08. Båda fallen gäller emellertid sådana situationer där parterna avtalat om en viss 

försäkringsplikt.    

                                                      
237 Skogh & Lane, Äganderätten i Sverige, s. 97. [Samtliga referenser avser andra upplagan.] 
238 Dahlman, Konkurrerande culpakriterier, s. 97. 
239 Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi: en introduktion, s. 33. 
240 Skogh & Lane, a.arb., s. 93 f. 
241 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 17. 
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7.3 Vanlig försäkringsomfattning 

7.3.1 Markägarens egendomsförsäkring 

Markskador skulle kunna vara ersättningsgilla ur markägarens egendomsförsäkring. En sådan 

försäkring kan utformas på två sätt. Antingen omfattar den särskilda skadetyper, som skada genom 

brand och storm, eller alla skador som är plötsliga och oförutsedda. I det senare fallet talas om 

allriskförsäkring. I kravet på plötslig och oförutsedd skada ligger att skadan ska ha varit 

överraskande för den skadelidande i någon mån; den skadelidande borde inte ha kunnat förutse 

skadan. I rättspraxis har också ansetts att skadeförloppet ska vara snabbt.242 Innebörden av detta 

sistnämnda krav har dock varierat beroende på den skadade egendomens natur. 

Enligt uppgift från Inga-Britt Höök är det emellertid ovanligt att markägare som är privatpersoner 

har någon försäkring för produktiv skog, skogsmark och jordbruksmark. Sådana markägare äger 

50 % av den produktiva skogsmarken i Sverige. 243  Om en försäkring skulle finnas, hos 

privatpersonen eller hos en skogsägare som inte är en privatperson, är den i flertalet fall knuten 

till sådana fastigheter som är bebyggda. Det krävs en särskild försäkring som omfattar produktiv 

skog och skogsmark, vars omfattning är snäv. Försäkringen omfattar särskilda skadetyper, som 

stormskador och skogsbrand. 244  Således skulle skogsbränder kunna komma att ersättas ur 

markägarens egendomsförsäkring. Emellertid förefaller det, enligt Inga-Britt Höök, som otroligt 

att typiska invasionsskador skulle omfattas.245 En försäkring för skogsmark kan tecknas som ett 

tillägg till markägarens hemförsäkring. 

När markägaren är lantbrukare kvarstår samma problematik som för skogsägaren. När 

markägaren inte bedriver yrkesmässigt lantbruk, utan vad som kan betecknas som ”smålantbruk 

för husbehov” kan han teckna en försäkring som omfattar ”lantbruksbyggnader med 

byggnadsinventarier, lantbruksinventarier, lantbruksprodukter, djur och mark, dock inte 

tomtmark”.246 Från en sådan försäkring undantages bl.a. skador på produktiv skog och växande 

gröda – försäkringen för mark gäller bara de skador som har orsakats av en läckande cistern. I de 

flesta fall torde den markägare, som bedriver yrkesmässigt skogs- eller jordbruk, inte teckna en 

konsumentförsäkring för marken och de övriga delarna av sin verksamhet. En sådan försäkring är 

nämligen bara en ”individuell skadeförsäkring som en fysisk person eller ett dödsbo tecknar 

                                                      
242 HD för ett klargörande resonemang kring båda begreppen plötslig och oförutsedd i NJA 2007 s. 17. 
243 Skogsstyrelsen, Skogsstatistisk årsbok 2010, s. 32. 
244 Se t.ex. Länsförsäkringars försäkringsvillkor för Gårdsförsäkring, S.6, s. 31. 
245 Intervju med Inga-Britt Höök, försäkringsmäklare UIB Nordic AB, 2010-11-25. 
246 Folksams försäkringsvillkor för smålantbruk, A3, s. 8. 
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huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”.247 Markägaren tecknar istället 

en företagsförsäkring, vilken definieras negativt utifrån konsumentförsäkringen.248  

Vid brandskador finns ett försäkringsrättsligt problem. Även om markägaren har tecknat en 

försäkring som omfattar brandskador finns en regel i försäkringsavtalslagens 8 kap. som säger att 

den försäkrade är skyldig att anmäla riskökningar till försäkringsgivaren under försäkringstiden.249 

Om han försummar detta kan försäkringsgivaren, enligt 8 kap. 9 § 2 st., i de mest extrema fallen, 

komma att befrias från ansvar. Det gäller om försäkringsgivaren kan visa att ingen försäkring 

skulle ha medgivits om riskökningen hade varit känd från början. I mindre allvarliga fall kan 

istället rätten till försäkringsersättning sättas ned efter olika beräkningsmodeller. Vid just 

brandförsäkring aktualiseras detta problem, eftersom markägaren kan finna sig stående inför en 

riskökning när kanalisatören bedriver verksamhet på hans fastighet. Om kanalisatören t.ex. har för 

vana att tända eldar kan risken för brand under torra perioder öka markant. Till följd av 

bestämmelserna om riskökning kan markägaren drabbas av i vart fall förhöjd försäkringspremie, 

men också bortfall av ersättning. Givetvis kan markägaren i det fallet rikta en skadeståndstalan 

mot kanalisatören, med stöd av de regler som beskrivits ovan i avsnitt 4. En sådan process torde 

vara mer kostsam än att begära ersättning ur en försäkring. Markägaren får dock ersättning för 

sina brandskador oavsett. Om skadan bara består i höjd premie saknas dock reella möjligheter till 

ersättning – kravet för att ren förmögenhetsskada ska ersättas är, som sagt, att orsaken till skadan 

är en brottslig handling.250 

7.3.2 Ansvarsförsäkring 

I den mån det är möjligt att hålla någon ansvarig för skador på marken enligt miljöbalken eller 

allmänna skadeståndsrättsliga regler, skulle man kunna tänka sig att ett krav, riktat mot 

skadevållarens ansvarsförsäkring, kan berättigas, varvid ansvarsförsäkringen träder in och ersätter 

skadan. Så okomplicerad är emellertid inte ansvarsförsäkringen. Vissa ansvarsförsäkringar täcker 

förvisso både allmänt skadeståndsansvar och miljöansvar.251 Svårigheten att uppnå täckning för 

vissa skador i en sådan försäkring uppkommer emellertid vid en närmare studie av vems 

skadeståndsansvar som ansvarsförsäkringen täcker. Markägarens ansvarsförsäkring kan ersätta 

skador som härrör från en verksamhet på hans fastighet, om han har en kombinerad 

företagsförsäkring. I sådant fall måste fastigheten till övervägande del användas för markägarens 

                                                      
247 Försäkringsavtalslag 1 kap. 4 §. 
248 Ibid. 
249 Försäkringsavtalslag 8 kap. 10 §. 
250 Se avsnitt 4.1. 
251 Folksams försäkringsvillkor för kombinerad företagsförsäkring, III 4.1.1 och 4.5, s. 34. 
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verksamhet. 252  Det försäkringsvillkor som nu nämnts kommer från Folksams kombinerade 

företagsförsäkring, men Länsförsäkringar har en liknande klausul.253 Enligt Folksams villkor skulle 

också en nyttjanderättshavare kunna få ersättning ur sin ansvarsförsäkring för fastighetsägaransvar. 

Däremot torde inte kanalisatören kunna få det i en motsvarande situation, eftersom det krävs att 

den som nyttjar fastigheten har övertagit fastighetsägaransvaret från ägaren enligt ett ”sedvanligt 

nyttjanderättsavtal”. Så är inte fallet vid allemansrättsligt nyttjande. Därför kan förmodligen inte 

kanalisatören utnyttja sin egen ansvarsförsäkring för skadeståndsansvar som baseras på 

miljöbalken, eller de grannelagsrättsliga reglerna, eftersom de ansvarsformerna är 

fastighetsägaransvar. Länsförsäkringar undantar uttryckligen skadeståndsskyldighet som baseras på 

miljöbalken från sin ansvarsförsäkring.254 

Det finns möjlighet att teckna separat försäkring för miljöansvar, som täcker de kostnader som 

följer med avhjälpandeansvaret, bl.a. kostnader för skador på biodiversitet. Därmed skulle, i vart 

fall vissa, invasionsskador kunna täckas. En sådan försäkring skulle kunna vara en ersättningsmetod 

som tillgodoser behoven hos markägaren utan att lägga ett omfattande ansvar på kanalisatören. 

Det är en önskvärd lösning, eftersom avhjälpandeansvaret föranleder en stor kostnad, vilken kan 

vara svår att klara av för kanalisatören. En miljöansvarsförsäkring knyts till en specifik 

registerfastighet, vilket innebär att kanalisatören skulle kunna teckna en försäkring för den 

fastighet han utövar sin verksamhet på. För att försäkringen ska täcka avhjälpandeansvaret krävs 

sedan att kanalisatören verkligen har ett sådant ansvar för den försäkrade fastigheten.255 Att det 

verkligen finns ett sådant ansvar är oprövat, som sagt i avsnitt 5.5.1, och tveksamt.256 Markägaren 

skulle också, otvivelaktigt, kunna teckna en sådan försäkring.  

Att det finns en ansvarsförsäkring hos kanalisatören kan stundom leda till att culpafrågan bedöms 

till markägarens fördel. Lagerström menar att det är möjligt att skönja tendenser i praxis, där en 

ansvarsförsäkring på skadesvållarsidan gör att skadeståndsreglerna och ansvarsförutsättningarna 

pressas långt – till fördel för den skadelidande. Det beror på att  skadeståndets grava konsekvenser 

för skadevållaren uteblir när denne bara behöver stå för självrisken i försäkringen. Att det finns en 

ansvarsförsäkring på skadevållarsidan minskar, av samma anledning, också rättens benägenhet att 

jämka skadeståndsskyldighet.257  

                                                      
252 A.villkor, III 1.2, s. 34. 
253 Länsförsäkringars försäkringsvillkor för kombinerad företagsförsäkring, C 01., s. 32. 
254 Länsförsäkringars försäkringsvillkor för kombinerad företagsförsäkring, C 12.5, s. 34. 
255 Föregående bygger på en intervju med Johanna Nordqvist, underwriter Chartis Insurance SA, 2010-12-13. 
256 Se avsnitt 5.1 och 5.5.1. 
257 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 155 f. 
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7.3.3 Särskilt om invasionsskador 

Invasionsskador torde, i allmänhet, vara svåra att försäkra, både för markägaren och för 

kanalisatören. Sådana skador är, som sagt, inte ersättningsgilla ur en (existerande) 

egendomsförsäkring som avser särskilda skadetyper. Anta att markägaren istället skulle ha en 

allriskförsäkring för sin mark. Därvid omöjliggörs ersättning för just invasionsskador, eftersom 

skadorna varken kan anses vara plötsliga eller oförutsebara. Skadorna uppkommer under en längre 

tidsperiod genom ökat slitage på marken. Möjligen skulle markägarens försäkring kunna omfatta 

invasionsskador enligt t.ex. det särskilda tilläggsvillkor som ingår i Länsförsäkringars försäkring 

SkogsMax258  - ett villkor som omfattar ”annan skadehändelse”. Från det villkoret undantages 

emellertid skada genom rotröta. Om det är så som omtalas i avsnitt 2.1, att människors tramp 

ökar risken för rotröta, kan vissa frågetecken uppstå om försäkringsomfattningen om 

kanalisatörens verksamhet leder till att skogen drabbas av just rotröta. 

Inte heller kanalisatörens ansvarsförsäkring torde kunna ersätta denna typ av skador. De flesta 

ansvarsförsäkringar innehåller nämligen villkor som undantager sådana skador som är förutsebara. 

Folksams kombinerade företagsförsäkring anger härvid att skador, som ”orsakats av handlande 

eller underlåtenhet som – med hänsyn till omständigheterna – inneburit betydande risk för skadas 

uppkomst”,259 är undantagna. En motsvarande bestämmelse finns hos Länsförsäkringar: 

”12.8 Förutsebar skada 

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit under sådana omständigheter att det för den försäkrade eller 

hans arbetsledning borde ha stått klart att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.”260 

7.4 Problematisering av försäkringsomfattningen 

Av det som har anförts tidigare i detta avsnitt kan utläsas att det finns ett glapp i 

försäkringsomfattningen vad gäller markskador som uppkommer som en följd av kanalisatörens 

verksamhet. Det har redan framgått att det är framförallt invasionsskadorna som är svåra att 

försäkra. Sådana skador omfattas varken av existerande egendomsförsäkringar eller av 

ansvarsförsäkring. Det tycks onekligen finnas ett behov av mekanismer som ersätter denna typ av 

skador. Emellertid är inte försäkringsmetoden ett rimligt alternativ. Det beror på att när skadorna 

är förutsebara är väntevärdet mycket högt. En försäkringsgivare inte kan tänka sig att försäkra en 

risk för mindre ersättning än motsvarande väntevärdet för att risken realiseras. När skadorna är 

                                                      
258 Länsförsäkringars försäkringsvillkor för Gårdsförsäkring, S.6.1 och S.6.7, s. 32. 
259 Folksams försäkringsvillkor för kombinerad företagsförsäkring, III 5.9, s. 36. 
260 Länsförsäkringars försäkringsvillkor för kombinerad företagsförsäkring, C 12.8, s. 35. 
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förutsebara går väntevärdet mot skadornas verkliga värde, vilket leder till att en försäkringsgivare 

inte är intresserad av att försäkra risken. Försäkringstagaren skulle vara tvungen att betala mer än 

skadans verkliga värde för att försäkra sig mot skaderisken. Då faller syftet med försäkring. 

Det är möjligt för både kanalisatören och markägaren att självförsäkra sig, dvs. avsätta fondmedel 

för att kunna hantera en kostnad som någon av dem vet kommer att utfalla. Därvid återstår frågan 

om vem som bör avsätta dessa medel. Den kan avgöras utifrån de riskallokeringsresonemang som 

fördes i avsnitt 7.2. 

När en försäkring har tecknats för att täcka en viss risk kvarstår, precis som i skadeståndsfallet, 

problemet med att uppnå tillfredsställande ersättningsnivåer för ideella skador. Eftersom skadorna 

inte kan värderas i pengar kan inte heller en försäkring med säkerhet preciseras till ett belopp som 

täcker sådana skador.  

Kanalisatörens möjlighet att försäkra sin exponering mot miljöansvarsrisker är primärt intressant 

för den typ av kanalisatör som förekommer i Forsränningsmålet; som bedriver sin verksamhet 

stationärt på en och samma fastighet. Så snart verksamhetens utspridning är mer odefinierad och 

omfattande, som t.ex. vid organiserad bärplockning, saknas i allt väsentligt anledning att teckna 

en sådan försäkring. Kostnaden skulle bli alltför omfattande, om försäkring alls vore möjlig att 

meddela när ett specifikt försäkringsställe inte kan anges när försäkringen tecknas. Också för en 

”stationär” kanalisatör är det mycket tveksamt om det finns något värde i att teckna en 

miljöansvarsförsäkring innan det klargjorts i vad mån ett sådant ansvar kan åläggas. 

I de fall där det uteslutande är markägaren som har möjlighet att teckna försäkring skulle man 

kunna hävda att denne har en skyldighet att försöka begränsa sin skada genom att teckna en 

försäkring. Praxis pekar också delvis i den riktningen när det gäller avtalad försäkringsplikt, som 

behandlat i avsnitt 7.2. Eftersom fallen gäller avtalssituationer är det mycket tveksamt om en 

motsvarande tillämpning skulle kunna bli aktuell i en utomobligatorisk situation. Att ålägga 

markägaren försäkringsansvar till den grad att han står utan rätt till ersättning om han inte tecknar 

en försäkring förefaller mycket hårt mot honom, eftersom han inte behöver känna till att 

kanalisatören utövar verksamhet på hans mark förrän dess han står inför en skada. Han har, på 

grund av allemansrätten, heller inte någon kontroll över den risk som kanalisatörens verksamhet 

utgör. Däremot torde det ligga i markägarens eget intresse att hålla sig med brandförsäkring, om 

han vet att risken för sådana skador är förhöjd på hans fastighet. 
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8. Den mest ändamålsenliga lösningen 

8.1 Kontrakt som nyckel för ansvarsfördelningen 

En mycket enkel lösning på problemet om vem som ska ansvara för skador på marken är att 

kanalisatören och markägaren sinsemellan avtalar om kanalisatörens verksamhet och om en 

ansvarsfördelning som passar dem båda. I detta sammanhang kan också en part åläggas 

försäkringsplikt för en viss skaderisk. Därvid skulle båda parter kunna få kostnaden för att åta sig 

ansvaret för en viss skaderisk ersatt, genom att justera kontraktssumman så att den svarar mot de 

kostnader och risker som vardera parten åtar sig.  

I litteraturen framförs ofta ett stort problem med att lösa allemansrättslig problematik med 

kontrakt: transaktionskostnaderna är så höga att förtjänsterna med ett avtal går förlorade. 

Samhället som helhet gör ingen förtjänst på att en tältare, som vill slå upp sitt tält en natt i skogen, 

genomför ett omfattande arbete för att komma i kontakt med markägaren, och därefter betala 

honom för denna möjlighet. 261  För bärplockningsindustrin är det helt uteslutet att försöka 

kontakta varje enskild markägare – industrins existens är helt och hållet avhängig allemansrättens 

existens. Det beror på att bärplockningsverksamheten är utspridd över många olika fastigheter; 

transaktionskostnaderna skulle bli oerhörda. Samma problematik är inte riktigt aktuell när det 

gäller andra kanalisatörers verksamhet. Så snart verksamheten har något mått av långsiktighet, 

som t.ex. i Forsränningsmålet, är det inte ett proportionellt lika stort arbete för det 

allemansrättsliga subjektet att kontakta markägaren. Återigen bör det påpekas att så länge 

kanalisatören kan nyttja marken med stöd av allemansrätten på det sätt som nu är fallet saknar 

kanalisatören anledning att försöka nå en överenskommelse med markägaren.  

Eftersom transaktionskostnaderna är så höga mellan kanalisatören och markägaren finns också ett 

problem med expropriation som alternativ. Det beror på att principen i 

expropriationssammanhang är att tvångsinlösen ska utgöra en sista utväg, avsedd att brukas efter 

förhandlingslösningar och frivilliga överenskommelser. Därvid aktualiseras problemet med höga 

transaktionskostnader. 

Åklagaren lade ned åtalet i ett färskt fall, där en orienteringsklubb olovligen hade fällt träd i 

samband med en orienteringstävling i Tyrestaskogen; en nationalpark tillika ett naturreservat. 

Anledningen sägs vara att styrelsen för Tyrestastiftelsen inte hade påtalat för klubben att träden 

                                                      
261 Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi: en introduktion, s. 92 f. 
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inte fick fällas under det samrådsmöte som parterna hade inför tävlingen.262 Det nämnda fallet 

talar också mot att träffa avtal för att fördela ansvaret. Förvisso skulle åklagarens beslut kunna 

revideras, men det synsätt som kommer till uttryck här är att markägaren får stå risken för att inte 

ha informerat sin medkontrahent om vilka regler som gäller på hans mark. Fallet rör straffansvar, 

varför en skadeståndstalan alltjämt inte är utesluten. Själva principen är emellertid intressant att 

påpeka.   

Framförallt markägarens ställning skulle stärkas om markägaren och kanalisatören skulle upprätta 

ett kontrakt mellan sig, för att dels tillgodose rimlig ersättning för nyttjandet, och dels fördela 

ansvaret för skador på marken. Därvid skulle markägarens möjligheter till ersättning troligtvis 

öka, eftersom han skulle kunna åberopa avtalsbrott. Inomobligatoriska skadeståndsprinciper är, 

som regel, mer generösa än de utomobligatoriska regler som stipuleras i skadeståndslagen. Denna 

möjlighet kan betraktas som önskvärd, ur markägarens synvinkel.  

På ett vis förstärker också ett kontrakt kanalisatörens ställning, i det att hans möjligheter att kräva 

markägaren på ersättning ökar markant, i jämförelse med när kanalisatören nyttjar marken med 

stöd av allemansrätten. När kanalisatören utövar verksamhet där marknyttjandet stödjer sig på 

allemansrätten har denne, som anfört i bl.a. avsnitt 3.1, begränsad rätt att begära att markägaren 

förändrar sin verksamhet till förmån för honom, och begränsade möjligheter att få ersättning från 

markägaren för att dennes verksamhet hindrar kanalisatörens verksamhet. Att kanalisatören ges 

möjlighet till ersättning kan ha betydelse, t.ex. när markägaren förändrat fastigheten, eller vidtagit 

en annan åtgärd som skadar kanalisatörens verksamhet. Att detta är en nackdel för markägaren 

står klart, fastän det inte är möjligt att avgöra om den ökade risken för att bli ansvarig gentemot 

kanalisatören väger upp fördelarna av att själv få ökade möjligheter till ersättning.  

Slutsatsen av diskussionen kring kontrakt som en modell för att fördela ansvaret är att det finns 

fördelar med en sådan fördelningsnyckel för båda parter. Dock har markägaren betydligt mer att 

vinna på en sådan affär än vad kanalisatören har, i vart fall så länge kanalisatören inte utövar 

aktiviteter av mer varaktig karaktär på ett och samma markområde. Trots att kanalisatören, 

genom ett kontrakt, skulle få ökade möjligheter till ersättning från markägarhåll, om denne skadar 

kanalisatören på något vis, får vad som redovisats här anses peka på att kanalisatören, i huvudsak, 

saknar incitament för att försöka nå fram till ett avtal med markägaren. 

  

                                                      
262 Hedlund, Trädfällande orienterare slipper ansvar, www.dn.se, (2010-11-19). 
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8.2 Vem bör ansvara? 

Att döma av t.ex. Wiktorssons framställning av de problem som invasion medför, finns det ett 

behov av att ersätta markägaren för skador som uppkommer till följd av kanalisatörens 

verksamhet. Här ovan har de medel som står till buds ifråga om skadereparation behandlats. 

Beroende på om man uppfattar allemansrätten som ett omfattande intrång i äganderätten eller ej, 

har man olika uppfattning angående i vilken utsträckning skador bör ersättas, särskilt genom 

expropriationsersättning. Enligt gällande rätt är, som sagt, allemansrätten inte ett sådant intrång i 

äganderätten som föranleder ersättningsrätt enligt expropriationsbestämmelserna. I en diskussion 

om vem som bör ansvara för skador på marken, och i vilken utsträckning, är det emellertid 

intressant att ignorera denna begränsning för att belysa fler aspekter av ersättningsmöjligheten. 

Den som anser att redan möjligheten att vistas på markägarens fastighet utan lov innebär ett 

intrång i äganderätten är otvivelaktigt av uppfattningen att skadeståndsreglerna bör pressas till sitt 

yttersta för att ge markägaren kompensation för skador – ideella som ekonomiskt beräkningsbara. 

Denna person förespråkar också att allemansrättsligt nyttjande, i vart fall nyttjande från en 

kanalisatörs sida, ska omfattas av skyddet för äganderätten. Den, som uppfattar allemansrätten i 

huvudsak utifrån dess likheter med en offentlig rörelsefrihet, torde snarare vara benägen att 

uppfatta kanalisatörens nyttjande som någonting bra och problemfritt, så länge ingen konkret 

förlust uppkommer för markägaren.  

Allemansrätten är definitionsmässigt en nyttjanderätt. Det är dock, enligt min mening, inte 

uteslutet att se allemansrätten som en kombination av en frihet och en nyttjanderätt, såtillvida att 

allemansrätten, med vissa undantag, är en nyttjanderätt som finns vid sidan av markäganderätten. 

Så länge nyttjaren inte skadar marken eller inskränker markägarens förfogandemöjligheter på 

något vis saknas anledning att kräva att ersättning ska utgå. Det är möjligt att argumentera för att 

den bästa lösningen, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, redan föreligger. Så är fallet eftersom 

ett tillstånd, där kanalisatören bara nyttjar fastigheten på ett sådant sätt som markägaren själv inte 

gör, är Pareto-optimalt.263 Så snart en inskränkning eller en förlust uppkommer för markägaren, 

behövs emellertid någon form av kompensation. Ett sådant synsätt har också redovisats i bl.a. 

Forsränningsmålet.  

  

                                                      
263 Se avsnitt 3.1. 
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De rättsekonomiska aspekter som har behandlats i avsnitt 7.2 talar för att markägaren åläggs 

ansvaret för många skador, eftersom han är beredd att betala mer än väntevärdet för att undvika 

skador. Det skulle öka det samhälleliga välståndet. Emellertid förefaller en sådan lösning inte 

särskilt rättvis, eftersom markägaren inte har någon kontroll över risken. 

De flesta skulle förmodligen kunna ansluta sig till premissen att kanalisatören bör ansvara för 

skador, som han själv eller hans verksamhet har orsakat. En sådan slutsats kan dras från den 

moraliska idén om att man bör ta ansvar för sina handlingar. Problemet med den lagstiftning som 

kan användas för att hålla kanalisatören ansvarig, är att den riskerar att ålägga ansvar i situationer 

där inget ansvar bör finnas: när marken skadas dels av kanalisatörens verksamhet, dels av nyttjaren 

i ett kollektiv som agerar oberoende av kanalisatören. Vidare finns det situationer, framförallt när 

icke-ekonomiska värden går förlorade, där man skulle kunna önska att någon kunde hållas 

ansvarig, men skadeståndsreglerna inte kan användas. Dock måste nog denna risk för alltför 

utvidgat ansvar kvarstå. Eftersom den kan repareras genom noggrann bevisföring i en rättstvist, 

ligger det i viss mån inom kanalisatörens kontroll att ha sådan översikt över sin verksamhet att han 

kan visa vilka åtgärder han har vidtagit för att undvika att skada marken och vilka faktiska effekter 

hans verksamhet har på marken. Denna risk kan också ha en effektiv preventionsverkan gentemot 

kanalisatören, och få honom till att kontrollera och minimera sin verksamhets inverkan på 

naturen. Till stöd för detta talar också Lagerströms yttrande om att den som kontrollerar en 

skaderisk får ett starkt incitament att förebygga skador om han står kostnaderna för skadans 

realiserande.264 

8.3 Ansvarsformernas täckning av markägarintresset 

Markskador kan förstås som skador i både miljöbalkens och skadeståndslagens bemärkelse. Såväl 

miljöbalken som skadeståndslagen medger ersättningsmöjlighet för sakskada. Så långt kan därför 

den markägare som vill föra talan mot en kanalisatör själv välja vilket regelverk han anser ger 

honom de bästa möjligheterna till ersättning. 

Fastän det finns många olika regelverk som kan äga tillämpning på de markskador som orsakas av 

kanalisatörens verksamhet, är somliga mer användbara än andra. Det miljörättsliga 

skadeståndsansvaret har, ur markägarsynpunkt, fördelen att det stipulerar strikt ansvar för 

skadorna. Markägaren har således bara att visa att orsakssamband föreligger mellan de störningar 

som härrör från kanalisatörens verksamhet och de skador som orsakas ”på marken”. Emellertid 

kan det diskuteras om det miljörättsliga skadeståndsansvaret inte faller bort till följd av orts- och 

                                                      
264 Se avsnitt 7.2. 
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allmänvanlighetsrekvisitet. Därigenom begränsas de praktiska möjligheterna att använda denna 

modell för att nå framgång med en skadeståndstalan; resultatet av att en störning är orts- eller 

allmänvanlig är att culpaansvar inträder, varvid det miljörättsliga skadeståndsansvaret blir mycket 

snarlikt det allmänna. 

Avhjälpandeansvaret är, rent objektivt, ett regelverk som, på ett smidigare sätt än allmänt och 

miljörättsligt skadeståndsansvar, kan användas för att de facto få markskador åtgärdade. I det fallet 

att avhjälpandeansvar åberopas finns både strikt ansvar för skadorna för kanalisatören, och stora 

fördelar i bevishänseende avseende orsakssambandet för markägaren. Avjälpandeansvaret syftar 

emellertid inte till att skydda markägarintresset, utan till att skydda miljöintresset.265 Därför är 

avhjälpandeansvaret mindre intressant att åberopa, om avsikten är att tillgodose markägarens 

intressen, så snart de handlar om någon form av exploatering av marken för ekonomiska syften. 

Det finns dock, som nämnt, utrymme för att ålägga kanalisatören skadeståndsansvar på 

miljörättslig eller allmän grund vid sidan om avhjälpandeskyldighet.  

Varken miljörättsligt eller allmänt skadeståndsrättsligt ansvar lämnar särskilt stort utrymme för 

kompensation av ideella skador på marken. Sådana skador ersätts endast i extrema undantagsfall, 

att döma av vad som framgår av avsnitten 4.2 och 5.2.3. Genom avhjälpandeansvaret möjliggörs 

återställande av naturmiljön, vilket är intressant för den markägare som vill nyttja sin mark för 

rekreationsaktiviteter. På så sätt är avhjälpandeansvaret det kompensationsmetod som erbjuder de 

bästa möjligheterna till ersättning för ideella skador.  

Expropriationsersättningen förefaller, numera, vara väl utformad för att täcka markägarens 

ekonomiska och ideella behov vid intrång i markäganderätten. Eftersom kanalisatören kan stödja 

sitt marknyttjande på allemansrätten, saknar han emellertid incitament att använda 

expropriationsmekanismen, även om det är fullt tänkbart att expropriationsändamålen 

näringsverksamhet och friluftsliv skulle kunna användas av kanalisatören för att komma åt ett visst 

markområde. Så länge kanalisatören håller sig inom ramen för ”inte störa – inte förstöra” tycks det 

mig som om markägaren också saknar egentligt behov av att äganderättsskyddet utvidgas till att 

omfatta även det intrång som kanalisatörens verksamhet utgör. Så länge kanalisatören håller sig 

den ramen har han inte överskridit vad han får göra till följd av allemansrätten. Om han inte har 

överskridit vad allemansrätten tillåter är det rimligt att allemansrätten betraktas som en 

rådighetsinskränkning som inte är ersättningsgill, enligt min mening. Därför är de regler som 

ersätter skador efter att de uppkommit mer ändamålsenliga än expropriationsersättningen. 

                                                      
265 Se avsnitt 5.1. 
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Syftet med miljöbalkens bestämmelser, att skydda just miljön, ligger väl i linje med intresset av att 

upprätthålla allemansrätten som sådan. Ändamålet med allemansrätten är att tillgängliggöra skog 

och mark för alla. Miljöbalken stadgar dessutom att var och en som vistas i naturen med stöd av 

allemansrätten ska visa omtanke i sitt umgänge med den.266 Att det alls existerar någon natur är en 

underliggande förutsättning för allemansrättens existens. Därför är de miljörättsliga reglerna mest 

gynnsamma för allemansrätten som rättsinstitut.  

Att skador täcks genom en försäkring brukar, i svensk doktrin, betraktas som fördelaktigt. För 

markägaren, som drabbas av brandskador, tycks det vara ändamålsenligt, att den markägare, som 

vet med sig att hans fastighet är populär för allemansrättsliga aktiviteter, försöker upprätthålla ett 

försäkringsskydd. Invasionsskador, däremot, kan bara täckas av en miljöansvarsförsäkring, vars 

värde är tveksamt, som sagt.  

Den mest ändamålsenliga lösningen får, ur denna framställnings perspektiv, anses vara den som 

möjliggör ersättning för de skador som markägaren kan drabbas av till följd av kanalisatörens 

verksamhet. En sådan ersättning behöver, i förekommande fall, kunna ersätta såväl miljöintresset 

som markägarens ekonomiska och ideella intressen. Under förutsättning att miljöbalkens samtliga 

regler kan tillämpas, tycks det vara den lagstiftning som bäst täcker de olika typer av skador som 

kan uppkomma. Trots att markägaren behöver både avhjälpandeansvaret och skadeståndsansvaret i 

miljöbalken för att uppnå täckning av sina skadade intressen är det diskutabelt huruvida 

miljöbalkens ansvarsregler kan användas i praktiken. Som sagt krävs det ett domstolsavgörande för 

att bringa klarhet i frågan. Ett tydliggörande i fråga om avhjälpandeansvaret skulle vara 

fördelaktigt för kanalisatören likaväl som för markägaren, eftersom den förstnämnde därigenom 

skulle få klarlagt huruvida det är lönsamt att teckna en miljöansvarsförsäkring. Genom att ansvaret 

för skador på marken klargörs skulle det också skapas förutsättningar för att nya försäkringar 

utformas, särskilt utformade för de risker som kanalisatörens verksamhet utsätter marken för. 

Att döma av Forsränningsmålet kan en skadeståndstalan förenas med en förbudstalan. En sådan 

talan kan också vara värdefull när skadans icke-ekonomiska natur leder till att inga ansvarsregler 

kan användas. Därmed finns en möjlighet att åtminstone hindra att situationen förvärras.  

  

                                                      
266 Miljöbalken 7 kap. 1 §. 
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8.4 Slutord 

Skador på marken är en yttersta gräns för kanalisatörens verksamhet. Den redogörelse för 

ersättningsregelverket som har företagits här, visar dock att det finns vissa naturvärden som inte 

kan ersättas genom en skadeståndstalan. Miljöbalkens båda ansvarsvarianter, avhjälpandeansvaret 

och skadeståndsansvaret, är den bästa metoden för att uppnå maximal ersättning. Från 

markägarsynpunkt behöver de reglerna tillämpas.  

Om det inte går att betrakta en skada som ersättningsgill, betyder det då att gränsen för 

allemansrätten inte har överträtts? Att tillämpa reglerna på det sättet innebär att det skapas en viss 

gräns för vad markägaren måste tåla på grund av allemansrätten. Det låter som ett drastiskt 

påstående att tillåta ett beteende bara för att det inte kan betraktas som skadligt i juridisk mening. 

Emellertid är det förmodligen sant att konsekvensen av att de juridiska skaderekvisiten inte är 

uppfyllda måste leda till att det allemansrättsliga nyttjandet inte kan betraktas som förbjudet med 

stöd av skador på marken som allemansrättens yttersta gräns. Om ingen skada eller störning 

egentligen uppkommit i juridisk mening, hur är det möjligt att på ett förutsebart sätt bestämma 

gränserna för vad som är tillåtet? Just förutsebarheten måste värderas högt i detta sammanhang, 

eftersom allemansrätten som rättsinstitut brottas med svårigheter på förutsebarhetsfronten. 

Denna framställning har inte behandlat debatten om allemansrättens precisering i lag. I samband 

med förutsebarhetsargumentet är emellertid en kort kommentar motiverad, dock utan att 

kommentera om allemansrättens gränser borde preciseras i lag. Dock skulle förmodligen 

gränserna för kanalisatörens verksamhet behöva prövas ytterligare i praxis. En sådan prövning 

skulle kunna förbättra förutsättningarna för denna, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tämligen 

värdefulla, typ av verksamhet. Det beror på att markägarnas möjligheter att hantera problem med 

överutnyttjande skulle klargöras. Dessutom gagnar ett förtydligande kanalisatören, såtillvida att 

hans förutsättningar för att långsiktigt planera sin verksamhet skulle öka om hans möjligheter att 

förutse potentiella kostnader och risker i verksamheten också skulle förbättras. 

En frågeställning som också hade varit mycket intressant att behandla, är möjligheterna för 

allemansrättens subjekt att få ersättning för att möjligheten att nyttja marken med stöd av 

allemansrätten inskränks. Utgångspunkten i denna uppsats har varit, att allemansrättens subjekt 

inte tillerkänns någon ersättning enligt gällande rätt, om markägarens disposition över marken 

leder till en begränsning av möjligheterna att nyttja marken med stöd av allemansrätten. 

Emellertid finns det utrymme för, i ett framtida arbete, föra en diskussion kring frågan. 
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Vad händer om en kommersiell bärplockare startar en skogsbrand? Det visar sig att 

ersättningsmöjligheterna i det fallet är relativt klarlagda, och att det förmodligen är den mest 

okomplicerade delen av ansvaret för skador till följd av kanalisatörens verksamhet.   
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