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Sammanfattning  

1 kap. 1 § jordabalken (1970:994) definierar begreppet fastighet som jord vilken innefattar 

mark, indelad i fastigheter.  

En tredimensionell fastighet måste vara bestämd och ha en sluten volym; där botten och tak 

ska anges. Fastighetens gränser beskrivs i 4 kap. 27 § fastighetsbildningslagen (1970:988). En 

tredimensionell fastighet kan urholka en traditionell fastighet såväl som en tredimensionell 

fastighet. Vinningen i att ett intrång ska kunna ske genom äganderätt i form av 

tredimensionell fastighet i stället för servitut, är främst rättighetsfrågan. Servitut är en 

nyttjanderätt där äganderätten genom tredimensionellt intrång av fastighet blir starkare och 

tydligare.  

Ett intrång kan, enligt 2 kap. expropriationslagen (1977:792), ske tvångsvis genom bl.a. 

expropriation där en fastighet eller del av fastighet tas i anspråk till förmån för det 

exproprierande företaget. För att ett sådant intrång ska genomföras avvägs intresset mellan 

den enskilde och det allmänna. I avvägningen tas flera faktorer upp vilka ligger till grund för 

avgörandet. Vinningen måste överstiga kostnaden för expropriationen. I fallet med 

tunnelintrång i samband med Citybanan i Stockholm, blir vinningen i form av tid för ett stort 

antal resenärer i kollektivtrafik.  

Enligt 4 kap. 1 § ExL, har fastighetsägare som drabbas av intrång på sina fastigheter rätt till 

ersättning för förlorat marknadsvärde på sin fastighet. Denna ersättning ska täcka skada, i 

form av förlust av marknadsvärde på fastigheten, men även ytterligare faktorer som påverkar 

fastigheten kan ligga som grund för ersättning.   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Chapter 1. 1 § jordabalken (1970:994) defines property as land that includes area, which is 

divided into properties. 

A three-dimensional property must be firm with a closed volume where top and bottom are 

specified. The property boundaries are described clearly according to Chapter 4. § 27 

fastighetsbildningslagen. A three-dimensional property can undermine a traditional property, 

as well as a three-dimensional property. The benefits of an intrusion, done by property in form 

of three-dimensional property compared to an easement, is mainly the matter of justice. An 

easement is defined as usufruct, where proprietorship means having the right of use will be 

stronger and clearer by title by three-dimensional intrusion of the property.  

An intrusion can, with reference to Chapter 2. expropriationslagen, be done by authority  

including expropriation. A building or portion of property may be used for the benefit of the 

firm expropriating. For the implementation of such an intrusion an adjustment, regarding 

several factors between the individual and the public is taken into account. The benefits have 

to exceed the costs of the expropriation. Referring to the tunnel intrusion, City Line in 

Stockholm, the benefit will be time saved for a large number of passengers in public transport.  

Referring to Chapter 4. 1 § ExL, property owners who are affected by intrusion on their 

property are entitled to compensation for lost market value of their property. The 

compensation should cover damage in terms of loss in market value of the property. 

Additional factors that affect property can serve as a basis for reimbursement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.4 Metod ............................................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsning ..................................................................................................................... 2 

2. Tredimensionell fastighet .................................................................................................... 3 

2.1 Begreppet tredimensionell fastighet ................................................................................. 3 

2.2 Behov av tredimensionella fastigheter ............................................................................. 4 

2.3 Reglering av tredimensionell fastighet ............................................................................. 5 

2.4 Krav på tredimensionella fastigheter ................................................................................ 5 

2.5 Bildandet av en traditionell eller tredimensionell fastighet ............................................. 7 

3. Markåtkomst ........................................................................................................................ 8 

3.1 Egendomsskyddet ............................................................................................................. 8 

3.2 Expropriationslagen (1972:719) ..................................................................................... 10 

3.3 Plan och bygglagen (2010:990) ...................................................................................... 11 

3.4 Fastighetsbildningslagen (1970:988) ............................................................................. 12 

3.4.1 Lag om byggande av järnväg (1995:1649).............................................................. 13 

3.4.2 Båtnadsvillkoret ...................................................................................................... 13 

3.5 Servitut ........................................................................................................................... 14 

4. Värdering ............................................................................................................................ 16 

4.1 Allmänt ........................................................................................................................... 16 

4.2 Värdebegrepp ................................................................................................................. 16 

4.2.1 Marknadsvärde ........................................................................................................ 16 

4.2.2 Reservationspris ...................................................................................................... 18 

4.2.3 Taxeringsvärde ........................................................................................................ 18 

4.3 Värderingsmetoder ......................................................................................................... 18 



 

 

4.3.1 Ortsprismetoden ...................................................................................................... 18 

4.3.2 Avkastningsvärdesmetoden ..................................................................................... 19 

4.3.3 Kostnadsvärde, återanskaffningsvärde, produktionskostnadsmetod ....................... 20 

4.4 Officialvärdering ............................................................................................................ 20 

5. Ersättning ............................................................................................................................ 21 

5.1 Reglering ........................................................................................................................ 21 

5.2 Företagsnytta och företagsskada enligt influensregeln .................................................. 22 

5.2.1 Toleransavdrag ........................................................................................................ 23 

5.3 Presumtionsregeln .......................................................................................................... 24 

5.4 Proposition gällande nya ersättningsprinciper ............................................................... 24 

5.5 Vinstfördelning ............................................................................................................... 25 

5.6 Ersättning vid servitut .................................................................................................... 26 

5.7 Rådighetsinskränkningar ................................................................................................ 26 

5.8 Rättsfall NJA 2007 s. 695 (Optokabelfallet) .................................................................. 27 

6. Analys .................................................................................................................................. 28 

6.1 Gränsdragning av fastighet, hur långt upp resp. ned sträcker sig gränsen? ................... 28 

6.1.1 Nyttjas utrymme på tunneldjup av fastighetsägaren?.............................................. 28 

6.2 Vad resulterar avvägningen mellan det allmännas och den enskildes intresse? ............ 29 

6.3 Hur ska tunnelintrånget värderas och ersättas till fastighetsägaren? .............................. 31 

6.3.1 Påverkar tunnelintrång restfastighetens marknadsvärde? ....................................... 32 

6.3.2 Framtida förväntningsvärden? (Presumtionsregeln) ............................................... 34 

6.3.3 Vilka värderingsprinciper? ...................................................................................... 36 

6.4 Ersättningsanspråk vid servitut och tredimensionellt fastighetsintrång? ....................... 38 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 40 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 41 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 44 

 

 

 



 

 

Förkortningar 

ExL  Expropriationslagen (1977:792)  

FBL  Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

JB  Jordabalken (1970:994) 

LBJ  Lag om byggande av järnväg (1995:1649) 

MB  Miljöbalken (1998:808) 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900)  

Prop  Proposition 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Definitioner  

Med en traditionell fastighet menas en fastighet som inte har fastställda avgränsningar i höjd- 

och djupled, men har en avgränsad del av markytan horisontellt. 1 kap. 1 § JB.
1
  

Tredimensionell fastighet avser en fastighet med en sluten volym som är avgränsad både 

horisontellt och vertikalt, 1 kap. 1a § första punkten JB.
2
 

Urholkad fastighet avser en traditionell fastighet som har urholkats av ett tredimensionellt 

utrymme.
3
 

En tredimensionell fastighetsbildning innebär en ny – eller ombildning av tredimensionella 

fastighetsutrymmen.
4
 

Ett tredimensionellt fastighetsutrymme utgör en sluten volym som ingår i en annan fastighet 

än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt, 1 kap.  

1a § första stycket andra punkten JB 

Tredimensionellt utrymme utgör ett utrymme av en fastighet eller en samfällighet är både 

avgränsat horisontellt och vertikalt.
5
 

Immissioner är störningar i form av buller, skakningar eller föroreningar som en fastighet kan 

utsättas för p.g.a. verksamhet på en annan fastighet.
6
  

                                                 
1
 Prop. 2002/03:116 s. 4. 

2
 Ibid., 27. 

3
 LMV-rapport 2007:15 s. 5. 

4
 Prop. 2002/03:116 s. 44. 

5
 LVM-rapport 2007:15 s. 5. 

6
 Nationalencyklopedin, 2011-05-08 [www]. 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

1 kap. 1 § jordabalken (1970:994)(JB) ger det tydligaste begreppet på vad fastighet är. Fast 

egendom är jord som omfattar mark, vilken är indelad i fastigheter. Det finns ingen närmare 

förklaring av begreppet fastighet i JB. All fast egendom är inte fastighetsindelad, utan ska 

därför föras in i fastighetsregistret för att få sin registerbeteckning,
7
 med vägledning av vad 

som framgår i 1 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988)(FBL).   

Sedan den 1 januari 2004 kan fastigheter numera bildas och ombildas från traditionella till 

tredimensionella. En tredimensionell fastighet ska vara bestämd och begränsad i höjd- och 

djupled. Genom denna möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning som följer av 1 kap. 

1a § JB kan traditionella fastigheter urholkas av en tredimensionell fastighet. Detta urholkade 

tredimensionella utrymme kan t.ex. tjäna en tunnel som kommit till stånd genom 

expropriation. Staten har genom expropriation rätt att göra anspråk på annans fastighet/del av 

fastighet med syfte att tjäna det allmännas intresse, som t.ex. en väg eller spårtrafik utgör, 

vilket följer av 1 kap. 1 § expropriationslagen (1972:719)(ExL).  

När ett intrång av tredimensionell karaktär på fastighet sker är frågan huruvida detta intrång 

ska ersättas till fastighetsägaren. Skadas fastighetsägaren vid intrånget t.ex. vid byggnation av 

en tunnel under dennes fastighet? Hur värdesätts skadan? 

Ett praktiskt exempel är Stockholms tunnelbana som utgör ett servitut och sträcker sig under 

stora delar av Stockholm. Med den nya möjligheten kan i stället den nya Citybanan som nu 

byggs under Stockholm och beräknas vara klart 2017, utgöra en egen fastighet i form av 

tredimensionell fastighet. I skrivande stund finns inget ersättningsbeslut fastställt för 

Citybanan och frågan är huruvida ersättning kommer utdömas eller ej till fastighetsägare. 

Citybanan är ett omfattande projekt som utgör pendeltågstunnel om 6 km mellan Tomteboda 

och Stockholms Södra. Kostnaden för projekt uppgår till 16,8 Mdrk och ska leda till tätare 

och punktligare avgångar.
8
 Ersättningen till fastighetsägare som drabbas av expropriation, 

utdöms enligt ExL samt ska vara skälig och baseras på fastighetens marknadsvärde.  

                                                 
7
 Grauers, F, Fastighetsköp, 18 uppl., 2007, s. 84. 

8
 Trafikverket, Förstudie för Citybanan Stockholm, 2002, s. 10.   
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1.2 Problemformulering 

Ska fastighetsägare ersättas vid tredimensionellt (tunnel)intrång på dennes fastighet? 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att:  

 undersöka om en ersättning ska utgå vid (tunnel)intrång på en fastighet 

 identifiera vilka faktorer och principer som ska vägas in vid värdering av den 

tredimensionella fastighet som (tunnel)intrånget berör 

 analysera hur och om ersättning skiljer sig mellan (tunnel)intrång med hjälp av 

tredimensionell fastighetsbildning och servitut?  

1.4 Metod  

I uppsatsen granskas lagstiftning, förarbeten, doktrin, domslut samt rapporter från 

Lantmäterimyndigheten. Även intervjuer med lantmäteriförrättare och myndighetspersoner 

inom fastighetsbildning kommer att genomföras. 

1.5 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa oss till svensk rätt i avseende på tredimensionell fastighet och 

fastighetsbildning, markåtkomst och ersättning samt egendomsskyddet i expropriationslagen, 

regeringsformen, fastighetsbildningslagen, plan och bygglagen, lagen om byggnation av 

järnvägar samt miljöbalken och jordabalken. Vi avgränsar oss även till Europakonventionens 

1 artikel samt Lissabonfördragets 5 artikel. Likväl de domslut och skrifter från 

Lantmäterimyndigheten som rör ersättning vid markåtkomst gällande tredimensionell 

fastighetsbildning vid tunnelintrång. Vi riktar vår uppsats mot läsare som uppnår 

grundläggande juridisk kunskap.  
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2. Tredimensionell fastighet  

2.1 Begreppet tredimensionell fastighet 

30 år efter att JB infördes fann riksdagen ett paradigmskifte, från den 1 januari 2004 kan 

fastigheter inte längre bildas enbart p.g.a. yta (areal) eftersom även volym höjd- och djupled 

inkluderas. Fast egendom är inte bara mark och vattenområden, utan även hela byggnader och 

delar av byggnader. Det finns en stark koppling mellan fastighetsindelning och markpolitisk 

reglering av användandet av vatten- och markområden. Lämpligheten bedöms vid ny- och 

ombildning efter fastighetens ändamål samt anpassning till plan- och bygglagen.
9
 Det 

tydligaste begreppet på vad fast egendom är framgår av 1 kap. 1 § JB: 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt[…]” 

En tredimensionell fastighet måste vara bestämd och ha en sluten volym, botten och tak ska 

anges.
10

 Enligt 1 kap. 1a § andra punkten JB benämns ett tredimensionellt fastighetsutrymme 

som följer: 

”2. Tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en 

tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt” 

Fastighetens gränser beskrivs enligt 4 kap. 27 § FBL. En tredimensionell fastighet kan 

urholka en traditionell fastighet såväl som en tredimensionell fastighet. En urholkning kan 

därmed utgöras av ett tredimensionellt fastighetsutrymme. Ett sådant utrymme kan tillhöra en 

traditionell fastighet. Traditionell fastighet kan även omfatta flera arealer, dvs. att något 

hinder ej föreligger att flera arealer som ej utgör sammansatt yta kan vara en och samma 

fastighet. En vedertagen uppfattning är att fastigheters utsträckning, uppåt och nedåt, är att de 

utrymmen som är möjliga för fastighetsägaren att nyttja. Dock finns inga fastställda gränser 

vertikalt för en traditionell fastighet. Enligt en statlig utredning
11

 benämns den vertikala 

fastighetsgränsen för traditionell fastighet: 

”Uppåt och nedåt, från markytan räknat, torde en fastighet sträcka sig så långt som erfordras 

med hänsyn till de befogenheter, som i olika hänseenden tillkommer markägaren.” 

 

                                                 
9
 Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, 2005, s. 19.  

10
 Ibid., s. 20 f. 

11
 SOU 1966:63 s. 39. 
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Det är således ingen annan än fastighetsägaren som har rätt att nyttja utrymmen över eller 

under markytan.
12

 Detta resulterar i att om någon t.ex. önskar bygga en tunnel under en 

annans fastighet måste antingen en tredimensionell fastighet bildas eller en 

rättighetsupplåtelse ske i den traditionella fastigheten. Likväl gäller detta även fastighetsägare 

gentemot granne. Fastighetsägare kan bygga en byggnad som sträcker sig över annans 

fastighet även om denna sträcker sig högt över markytan och ej påverkar grannfastighetens 

användande. Ägaren av grannfastigheten måste emellertid lämna sitt medgivande.  

2.2 Behov av tredimensionella fastigheter 

Justitiedepartementets lagförslag om införandet av tredimensionell 

fastighetsbildning/indelning föreslår bl.a. att dessa, nya tredimensionella fastigheter, ska 

innefatta samma regler som för traditionella fastigheter.
13

 Det innebär att Lantmäteriet ska 

bilda dessa samt att fastigheten ska uppfylla de grundläggande krav på lämplighet som gäller 

för bildande av en fastighet. Denna tredimensionella fastighet ska kunna köpas, säljas, 

lagfaras och intecknas på samma sätt som andra fastigheter. I en proposition
14

 föreslås att de 

nya tredimensionella fastigheterna ska karaktäriseras av att de ska omfattas av fastställda 

gränser såväl horisontellt, vertikalt som djupled men att de ej ska behöva omfatta markyta. 

Vidare ska fastigheterna vara avsedda att inrymma en anläggning eller del av en anläggning 

av viss storlek med vissa egenskaper. Syftet med de föreslagna reglerna för tredimensionell 

fastighetsbildning är bl.a. att skapa förutsättningar för en bättre fastighetsförvaltning. 

Särskilda villkor ämnade att leda till bättre förvaltning eller finansiering föreslås vara 

uppfyllda som rekvisit för bildandet av tredimensionella fastigheter. Lagförslaget anses även 

kunna underlätta för bostadsrättsföreningar att särskilja kommersiella delar av dess fastighet 

till tredimensionell fastighet och därmed underlätta förvaltningen.  

I en rapport från Lantmäteriet
15

 grundad på ett antal seminarier runt om i landet med personal 

från Lantmäteriet och från kommunala lantmäterier under våren 2003, om lagförslaget 

gällande möjlighet till att skapa fastigheter av tredimensionell karaktär. Rapporten lyfter fram 

att implementering av en ny lag för bildande av tredimensionell fastighetsbildning/indelning 

kan komma att skapa praktisk och funktionell nytta för förvaltning av kapitalkrävande 

                                                 
12

 Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, 2005, s. 20 och se t.ex. Westerlind, P, Vad som är 

fastighet, 1967, s. 83 och kommentar till jordabalken, 1971, s. 50 och SOU 1966:63, s. 21 och Julstad, B, 

Tredimensionellt fastighetsutnyttjande genom fastighetsbildning. Är gällande rätt användbar?, 1994, s. 44 f .  
13

 Prop. 2002/03:116, s. 48. 
14

 Ibid. 
15

 LMV - Rapport 2003:7 s. 22. 
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anläggningar som blir separata förvaltningsobjekt. Innan lagen trädde i kraft den 1 januari 

2004 var ägaren av fastigheten bärare av finansiering och förvaltningskostnader för projekt 

likt byggnation, t.ex. ovanpå befintlig byggnad. Således låg en stor risk hos fastighetsägaren 

vid ett sådant projekt. Genom ny lag kan dessa separeras och stimulans samt utveckling 

främjas till ökning av byggnation i t.ex. tätorter. Utvecklingen i samhället skapar tätare 

storstäder vilket leder till brist på yta för ny byggnation. Där av ökar trycket på byggnation 

ovanpå och under befintliga anläggningar. Speciellt ökar behovet av byggnation på höjden, 

t.ex. byggnation av bostäder ovanpå kommersiella byggnader. Likaså blir allmänna platser 

och kommunikationsanläggningar föremål för potentiell utvidgad bebyggelse. Utrymmen 

under fastigheter blir föremål för tunnelbyggnation, likt projektet med Citybanan i Stockholm. 

Även bergrum kan bli föremål för underjordiska garage från att tidigare använts till annan 

kommersiell verksamhet. Intresset blir även att särskilja förvaltningen av fastigheterna t.ex. 

kommersiella delar från bostadsdelar. En sådan uppdelning skulle möjliggöra 

ansvarsuppdelning till de som är inriktade på förvaltning av sådana lokaler t.ex. till bostäder 

för den fastighet som är inriktad av bostäder och kommersiella delar till den fastighet som är 

inriktad mot det området. Bostadsrättsföreningar kan således tänkas komma att avskilja sina 

kommersiella andelar för att helt rikta sig åt den verksamhet som de åsyftar. Att bedriva 

förvaltning av kommersiella lokaler är ej huvudändamålet för en bostadsrättsförening trots att 

föreningen vinner nytta genom intäkter i form av lokalhyra. Problematik kan uppkomma då 

de kommersiella andelarna i föreningen överstiger den tillåtna gränsen för vad som är tillåtet 

för en äkta bostadsrättsförening. Klassificeringen blir då oäkta bostadsrättsförening och 

flertalet skillnader t.ex. skattemässigt uppkommer.  

2.3 Reglering av tredimensionell fastighet 

Lagändringar som tillkommit med den nya möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning 

finns i jordabalken (SFS 2003:626), miljöbalken (SFS 2003:627), fastighetsbildningslagen 

(SFS 2003:628) samt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 2003:629). Utöver dessa 

lagändringar finns fler ändringar kopplade till tredimensionell fastighet i skattelagstiftningen. 

2.4 Krav på tredimensionella fastigheter 

Markpolitiska bestämmelser för tredimensionella fastigheter finns i 3 kap. FBL. 

Fastighetsbildningen ska även stå i paritet med det inom planlagda området, gällande plan 

samt ej komma i konflikt med andra markreglerande bestämmelser. Detta gäller oavsett om 

det är i form av traditionell eller tredimensionell fastighetsbildning. Lämplighets- och 
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planvillkoren är av ramlagskaraktär, dvs. bedömningar görs från fall till fall med ledning av 

lagtext, förarbeten, praxis och prejudicerande domar och doktrin.
16

 Av 3 kap. 1a § FBL följer 

kraven för tredimensionell fastighetsbildning: 

”Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller ombildas får 

ske endast om 

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller annan anläggning 

eller en del av en sådan, 

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska 

kunna användas på ett ändamålsenligt sätt, 

3. det står klart att åtgärden a) är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och 

användning[…] ” 

3 kap. 1 § FBL reglerar att bedömningen görs huruvida fastigheten blir varaktigt lämplig för 

sitt ändamål genom fastighetsbildningen. Byggnation av en fastighet för industriändamål 

måste vara byggd för varaktig lämplighet likaså en fastighet för bostadsändamål. Fastigheten 

ska vara byggd för ändamålet oberoende av vem som äger fastigheten. Tillfälligt ändamål är 

alltså ej tillräckligt för fastighetsbildning för att uppfylla rekvisitet för fastighetsbildning. 

Någon tidsbegränsning är ej utsatt för vad som är varaktigt och vad som är av tillfälligt behov. 

Det är dess belägenhet och utformning som vid bedömningen blir avgörande.
17

 Anledningen 

är att bostadshus ej ska uppföras i direkt anslutning till t.ex. industrier. Ett annat krav är att 

ändamålet ska vara aktuellt. Fastigheten ska inom en nära framtid kunna användas för sitt 

avsedda ändamål. Det går alltså ej att bilda en fastighet som ej kommer att behövas förrän 

långt framåt i tiden. Någon tidsgräns finns dock ej lagreglerad. Tillgängligheten måste 

säkerställas genom gemensamhetsanläggningar eller servitut samt även för bärande av väggar 

och stammar i fastigheten.  Behovet av vägar etc. som krävs för fastighetens ändamål måste 

också säkerställas enligt FBL. Vatten och avlopp krävs vid bostäder liksom speciella krav vid 

t.ex. jordbruksfastigheter. Undantagsregeln finns i 3 kap. 9 § FBL. Finns det möjlighet att 

åstadkomma en totalt sett bättre fastighetsindelning genom fastighetsbildning får denna 

ombesörjas även om fastigheten ej genom detta blir lämplig för sitt ändamål. Vid 

tredimensionella fastigheter gäller särskilda krav för fastighetsbildning. Tidigare har servitut 

och nyttjanderätter fungerat som en metod för att genomföra fastigheter med tredimensionell 

                                                 
16

 Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, 2005, s. 31. 
17

 Ibid., s. 62. 
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karaktär för att lösa problem i fastighetsbildning. Nu när tredimensionella fastigheter kan 

bildas är kraven utökade enligt 3 kap. 1 § andra stycket FBL till att det ska tydligt vara:  

”[…]klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda 

ändamålet[…] ” 

Kravet är också att tredimensionella fastigheten ska innehålla en byggnad eller annan 

anläggning eller en del av sådan. Under särskilda villkor kan fastighetsbildningen ske innan 

byggnaden eller anläggningen är uppförd. Krav på att rättigheter som är nödvändiga måste 

tillförsäkras på ett ändamålsenligt sätt. Det måste med andra ord finnas tillgänglighet till 

fastigheten t.ex. måste en fastighet under markytan kunna nås genom en tunnelförbindelse 

eller motsvarande. Ändamålsenlig förvaltning måste säkerställas likväl att förvaltningen 

tryggar finansieringen eller utförandet av anläggningen.  

2.5 Bildandet av en traditionell eller tredimensionell fastighet 

Tredimensionell fastighet ska bildas när det står klart enligt FBL att det ej finns något 

lämpligare alternativ. Detta p.g.a. att det medför kostnader för samhället vid 

fastighetsregistrering och planläggning. Andra tredimensionella avgränsningar kan ske genom 

servitut samt i vissa fall även genom gemensamhetsanläggning. En avvägning mellan dessa 

vägar får göras inför beslut om fastighetsbildning. Faktorn som avgör valet mellan traditionell 

eller tredimensionell fastighet är ändamålet för fastigheten. 

Vid tredimensionell fastighetsbildning ska möjligheten till annan fastighetsbildning prövas. 

Först sker en prövning av ett begränsat tredimensionellt utrymme, därefter undersöka vilka 

övriga åtgärder som föreligger.  Underjordisk mark som samtidigt ej kräver markyta för 

verksamhet ovan jord blir tillsynes mer lämplig som tredimensionell fastighet. Krävs mark 

både under och på markytan, är en traditionell fastighet med servitutsrätt för delen under jord 

ett alternativ. Avskiljandet av byggnadsdel med särskilt ändamål som skiljer sig från 

byggnadens användning i övrigt och innehar ingen övrig koppling till annan fastighet har mer 

tredimensionell fastighets karaktär än traditionell fastighet.
18

 Motivering ska vara till 

konstruktion, användning, förvaltning och finansiering samt stå fri från annan alternativ 

metod till förfogande. Punkten om alternativ metod till förfogande kan stå avgörande för om 

en tredimensionell fastighetsbildning kommer till stånd. Avvägningen mellan att välja att 

knyta servitut till det avgränsade tredimensionella utrymmet blir kärnfrågan.   

                                                 
18

 Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, 2005, s. 57. 
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3. Markåtkomst 

3.1 Egendomsskyddet 

Den enskildes äganderätt ska vara förankrad med frihet, men denna äganderätt är dock ej en 

absolut rättighet. Detta p.g.a. att en enskildes äganderätt måste ha som syfte att tillgodose det 

allmänna intresset. Det följer även av olika rättssystems regleringar för vilka möjligheter som 

erhålls angående åtkomst av mark vilket har en stor betydelse för ett samhälles utveckling. 

Ersättningsfrågan som uppkommer vid ingrepp av markåtkomst utgör därmed en värdemätare 

för den enskildes rätt till egendomsskydd.
19

  I de fall samhället har som intresse att genom 

tvång förändra markanvändningen krävs det både förändring gällande ägarförhållanden, 

rättighetsstrukturer och fastighetsindelningen. Fastighetsindelningen kan behöva ändras med 

anledning av t.ex. utförande av ett järnvägsprojekt vilket således kan medföra intrång på en 

enskildes fastighet. Den enskilde markägaren har dock vetorätt att avstå upplåtande samt 

överlåtande av sin mark för allmännyttiga förändringar i de fall behörighet för 

tvångsmöjlighet saknas. Den enskilde markägaren har även p.g.a. sin monopolställning rätten 

att kräva en oskäligt hög ersättning för att upplåta eller överlåta sin mark för allmännyttiga 

förändringar.
20

  

I det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen utgivet den 4 november 1950 som 

även har inkorporerats i svensk rätt
21

 framgår utförliga bestämmelser i artikel 1 om skyddet 

för den enskildes egendom:   

”Varje fysisk eller juridisk person ska har rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas 

sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag 

och i folkrättens allmänna grundsatser.  

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning 

som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med 

det allmännas intresse eller för att säkerhetsställa betalning av skatter eller andra pålagor 

eller av böter och viten. ”  

Vad som avses med begreppet egendom enligt Europakonventionens artikel 1 har dock en 

vidsträckt betydelse som är viktigt att klargöra att det avser både fast- och lös egendom men 

                                                 
19

 Prop. 2009/10:162, s. 45. 
20

 Ekbäck, P, Fastighetsbildning och fastighetsbestämning, 2007 s. 67 f. 
21

 Prop. 2009/10:80 s. 158.  
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även ekonomiska intressen och presumtiva förväntningsvärden vid utövandet av 

näringsverksamhet.
22

 

Enligt 2 kap. 15 § RF framgår att nödvändigheten av ett intrång på den enskildes äganderätt 

följer enligt en proportionerlig avvägning mellan det allmänna och de enskildas intressen den 

s.k. proportionalitetsprincipen  

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det 

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom 

ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den 

för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att 

pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada 

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

Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag ” 

Den enskilde ska ej behöva tvingas p.g.a. expropriation, att avstå sin egendom till det 

allmänna eller annan enskild. Således ska det ej vara accepterat att det allmänna inskränker på 

ens egen användning av mark eller byggnad av s.k. rådighetsinskränkningar.
23

 Dock är det 

allmänna skyddet för den enskildes egendom ej ovillkorligt när allmänna inskränkningar får 

ske ifall detta tillgodoser allmänhetens intresse. Innebörden av vad som menas med rekvisitet 

angelägna allmänna intressen måste ske efter en avvägning av vad som anses vara acceptabelt 

i demokratiskt samhälle.
24

  T.ex. samhällets behov att ta den enskildes mark i anspråk för att 

uppföra trafikleder så som vägtunnelbyggnation likt Törnskogstunneln i Stockholm.  

Av Lissabonfördragets 5 artikel följer att i utkasten till lagstiftningsakter ska hänsyn tas till att 

det finansiella eller administrativa ansvar som vilar på unionen, nationella regeringar, 

regionala eller lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare så långt som möjligt 

ska begränsas och stå i proportion till det mål som ska uppnås. 

                                                 
22

 Prop. 2009/10:80 s. 163 f. 
23

 Prop. 2009/10:162 s. 45. 
24

 Prop. 2009/10:80 s. 164. 
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3.2 Expropriationslagen (1972:719) 

Begreppet expropriation betyder ianspråktagande av fast egendom, med ersättning till 

fastighetsägaren, för det allmännas intresse genom expropriation.
25

 Expropriationen ska skapa 

äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt.  

Staten kan tänkas behöva använda sig av sina medborgares fastigheter vid t.ex. byggnation av 

motorvägar, järnvägar och ledningar osv. har en lag om expropriation stiftats. ExL ger staten 

och annan fastighetsägare rätt att i vissa fall ta annans fastighet i anspråk. 1 kap. 1 § ExL 

poängterar att det kan gälla all sorts fast egendom, således även tredimensionella utrymmen,
 26

 

vilket även framgår av en proposition till ExL.
27

 Det krävs dock anledning till expropriation 

enligt 2 kap. ExL, som reglerar vilka rekvisit som ska föreligga för ett expropriationsärende. 

Vid expropriation inom tätbebyggt område framgår det av 2 kap. 1 § ExL att: 

 ”Expropriation får ske endast om[…] 

1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid kommer att 

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

synpunkt[…]” 

 

Enligt ovan paragraf ska kommunen genom skälighetsbevisning klargöra att fastigheten eller 

utrymmet behövs för samhällsutbyggnaden. Enligt en kommentar till 2 kap. 1 § ExL
28

 sätts ej 

kraven på bevisningen alltför högt. 2 kap. 2 § ExL hänvisar att expropriation får ske för att 

tillgodose allmänt behov av transport, samfärdsel eller annan kommunikation. En kommentar 

till denna paragraf
29

 visar att expropriation kan ske för alla slag av kommunikationsbehov och 

i första hand för allmän väg, men regeln kan även tillämpas på järnväg och spårväg etc. 

Ersättning ska utgå till fastighetsägare vars egendom blir föremål för expropriation, oavsett 

om det rör sig om inlösen av fastighet eller intrång,  på fastighet. Ersättningen regleras enligt 

4 kap. ExL vilket redovisas närmre i avsnitt 5.  

För att förhindra onödiga expropriationer, vilka framkommer av 2 kap. 12 § ExL, finns 

rekvisitet att fastigheten eller del av fastigheten som exproprieras ska användas för det 

avsedda ändamålet. Finns det ett annat sätt att tillgodose allmänt intresse får 

                                                 
25

 Bouvin, B, Stark, H, Expropriationslagen, en kommentar, andra upplagan, 1989, s. 22 f. 
26

 Karnov lagkommentar till 1 kap. 1 § ExL, 2011-06-01. 
27

 Prop 2002/03:116 s. 85 f. 
28

 Karnov lagkommentar till 2 kap. 1 § ExL, 2011-06-01. 
29

 Karnov lagkommentar till 2 kap. 2 § ExL, 2011-06-01. 
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expropriationstillstånd ej meddelas. Innan expropriation äger rum ska den exproprierande 

inlett seriösa förhandlingar med säljaren om att förvärva fastigheten eller del av fastigheten på 

frivillig basis. Omfattningen av expropriationen ska vara ändamålsenlig och ej mer 

omfattande än vad som krävs.
30

 Rekvisiten för att kunna genomföra en expropriation av 

fastighet är att det ska bevisas att intrånget icke kunna göras genom annan åtgärd. Det ska 

vara styrkt att det ej finns alternativa åtgärder för att kunna utföra åtgärden som 

expropriationen skulle skapa. T.ex. kan en nybyggnation av en motorväg dras runt person X 

fastighet utan större besvär för den exproprierande ska den nya motorvägen dras runt 

fastigheten. Medföljer runt dragning tillräckligt stort besvär för den exproprierande t.ex. 

ekonomiskt eller tidsmässigt, exproprieras person X:s fastighet till förmån för 

motorvägsbygget. Avvägning sker mellan den enskildes och det allmännas intresse vid beslut 

om expropriation.  

3.3 Plan och bygglagen (2010:990) 

Enligt 1 kap. 1 § PBL framgår att lagens huvudsakliga syfte är att skydda den enskildes frihet 

samt att främja för en hållbar samhällsutveckling som innefattar jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden. Lagen har även till avsikt att tjäna för en god och långsiktigt samt för en 

hållbar miljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Av detta 

framgår att även denna lag tar både de allmännas och den enskildes intressen i beaktande, 

vilket följer av som ovan nämnt, den s.k. proportionalitetsprincipen. Det framkommer även en 

del bestämmelser i PBL angående kommunens rätt att genomföra tvångsförvärv eller inlösen 

av mark. I de fall mark eller annat utrymme som är allmän plats och följer enligt detaljplan 

(vilket även kommunen är huvudman till), är kommunen skyldig att på begäran av markens 

rättmäktiga ägare att lösa in marken eller det angivna utrymmet, vilket följer av 14 kap. 14 § 

PBL. Det har dock skett en förändring från tidigare lydelser i 14 kap. 15 § första stycket PBL 

angående den som ska vara huvudman för den allmänna platsen. Denna har numera genom 

äganderätt eller nyttjanderätt skyldigheten att förvärva marken eller utrymmet.
31

  

”Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som 

kommunen inte är huvudman för, är den som ska vara huvudman för platsen skyldig att på 

fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till 

marken eller utrymmet.” 

                                                 
30

 Sjödin, E, Ekbäck, P, Kalbro, T, Norell, L, Markåtkomst och ersättning, andra upplagan, 2007, s. 40. 
31

 Prop. 2009/10:170 s. 252. 
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Att detaljplaner upprättats medför även att det sker en prövning av tillåtligheten för rättighets- 

och markförvärv vilket sedermera regleras i bl.a. FBL, vilket redovisas i avsnitt 3.4.  

Kommunen har rätt att i en detaljplan bestämma att viss mark ska vara reserverat för 

allmänhetens ändamål.
32

 T.ex. sådana fall då en detaljplan blir gällande är på de områden där 

det förekommer en reservation för allmänna trafikanläggningar, så som för fordonstrafik (z-

områden) samt för vägtrafiktunnlar (t-områden)
33

 likt projektet för byggnation av den nya 

Citybanan i Stockholm. Det finns även bestämmelser i anläggningslagen (1973:1149) som 

beskriver att en detaljplan kan omfatta markreserveringar angående trafikanläggningar för 

gemensamhetsanvändning av flera fastigheter (g-områden).
34

 Enligt 14 kap. 18 § PBL är den 

som ska vara huvudman för gemensamhetsanläggningen även skyldig att på fastighetsägarens 

begäran förvärva nyttjanderätt eller annan sådan behövlig rätt för utförandet av dess 

användning.
35

  

3.4 Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Med hjälp av FBL sker fastighetsindelning och nya fastigheter bildas. Bildande, ändring och 

upphävning av servitut samt dess rättigheter sker också med hjälp av 1 kap. 1 § FBL. 

Förändringar i fastigheten sker genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning vilka 

utförs av Lantmäteriet genom en förrättning. Markåtkomst kan ske genom fastighetsbildning i 

form av fastighetsreglering, även överföras från en fastighet till en annan genom 

fastighetsregleringen. Detaljplan och andra beslut om markanvändningen ligger dock till 

grund för fastighetsindelningen. De två parter som står mot varandra är det allmänna och den 

enskildes, vilket följer enligt 3 kap. och 5 kap. FBL. Tredimensionell fastighet ska vara ett 

fastställt och begränsat utrymme av en byggnad eller annan anläggning. Förarbetena påvisar 

att den tredimensionella fastigheten omfattar även säkerhets- eller underhållszon utöver dess 

utrymme.  Definitionen av en byggnad eller annan anläggning avses detsamma som i 2 kap. 

1§ JB,
36

 vilket även följer av 3 kap. 1a § punkt 3b FBL, som delger kravet för 

fastighetsbildningen ska leda till vinster i förvaltningshänseende. Kravet för tredimensionell 

fastighetsbildning är att den ska vara: 

”[…]ägnad att leda till mera ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller trygga 

finansiering eller uppförandet av anläggningen[…]” 

                                                 
32

 Prop. 2009/10:170 s. 210. 
33

 Sjödin, E, Ekbäck, P, Kalbro, T, Norell, L, Markåtkomst och ersättning, andra upplagan, 2007, s. 42. 
34

 Ibid., s. 43. 
35

 Prop. 2009/10:170 s. 252. 
36

 Karnov lagkommentar till 3 kap. 1a § punkten 3b FBL, 2011-06-01. 
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En lagkommentar till av 3 kap. 1a§ punkt 3 b FBL understryker att: 

”[…]Så kan t.ex. vara fallet när ett bergrum, använt för industriell verksamhet, skiljs av från 

den ovanpå bergrummet belägna bostadsfastigheten eller när en byggnad, som delvis består 

av kommersiella lokaler och delvis av bostadslägenheter, delas upp i en affärsfastighet och en 

bostadsfastighet.” 
37

 

Förarbetena betonar dock att lämpligheten ligger i att en anläggning normalt förvaltas av en 

enda fastighetsägare i stället för splittring till flera olika fastighetsägare. För att genom tvång 

utföra fastighetsreglering måste således regleringen leda till en mer lämplig 

fastighetsindelning, fördelarna ska överväga kostnaderna samt de olägenheter som 

tvångsregleringen för med sig enligt 5 kap. 4 § FBL. Fastighetsregleringen måste medföra en 

värdeökning, vilket i sig ska vara större än de förräntnings- och övriga kostnader som uppstår 

p.g.a. regleringen.
38

 När fastighet tas i anspråk genom 14 kap. 1 eller 2 § PBL värderas 

fastigheten, som vid expropriation eller annat liknande tvångsförvärv, efter 5 kap. 10a § tredje 

stycket, tredje meningen FBL:  

”Det ska även tas skälig hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den 

tillträdande fastigheten[…]” 

3.4.1 Lag om byggande av järnväg (1995:1649) 

För byggnation av järnvägar upprättas en plan enligt 2 kap. 1c § LBJ. I planen ska fördelarna 

med byggnationen överväga olägenheterna som medförs vid byggnationen. När järnvägen ska 

tillgodose allmänt transportbehov får mark tas i anspråk enligt reglerna i FBL. Inlösen av 

mark och ersättning för marken ska utges enligt 4 kap. 1 § LBJ. 

3.4.2 Båtnadsvillkoret 

Med båtnadsvillkor menas den nytta eller värdeökning som uppkommer vid en 

fastighetsindelningsåtgärd. Således ska fastighetsbildningsåtgärden leda till en mer lämplig 

fastighetsindelning eller till en mer ändamålsenlig markanvändning.
39

 5 kap. 4 § FBL 

garanterar att fastighetsägare endast kan tvingas avstå mark eller utrymme om åtgärden leder 

till en förbättrad fastighetsindelning.
40

 Ändringen i fastighetsindelningen ska i första hand 

                                                 
37

 Karnov lagkommentar till 3 kap. 1a§ punkten 3b FBL, 2011-06-01. 
38

 Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, 2005, s. 110. 
39

 Julstad, B, Fastighetsindelning och markanvändning, tredje upplagan, 2005, s. 115. 
40

 Julstad, B, Sjödin, E, Tredimensionell fastighetsindelning, 2005, s. 101. 
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vara fastighetsekonomiskt motiverad.
41

 De kostnader som medförs för fastighetsägarna i form 

av t.ex. förrättnings- och anpassningskostnader ställs mot värdeökningen. Förrättnings- och 

anpassningskostnader uträknas genom kostnadsfördelningsbeslut. Båtnaden bestäms och 

fördelas efter ersättningsbeslut, där kostnaderna ska fördelas proportionerligt på fastigheterna, 

vilket regleras i 5 kap. 13 § FBL. Kravet är också att den sökandes fastighet förbättras genom 

regleringen. Vidare kan en uttalad och befogad opinion bland fastighetsägarna stoppa en 

reglering.
42

 

3.5 Servitut 

Servitut innebär rätten för en ägare av en fastighet – härskande fastigheten - att ta i anspråk av 

ett visst utrymme av en annan fastighet – tjänande fastigheten – som är annans än dennes 

egna. De grundläggande reglerna för servitutsrättigheterna återfinns i 14 kap. 1 § JB där det 

även står klart att servitut endast är tillåtet vid upplåtelser som har för avsikt att främja för ett 

ändamålsenligt nyttjande av den fasta egendomen.
43

 14 kap. 1 § JB är likaså gällande även för 

s.k. officialservitut vilket regleras i 14 kap. 1 § tredje stycket JB. Med officialservitut menas 

servitut som bildas genom beslut vid förrättning av en myndighet vid tillämpning av: FBL, 

AL, MB och ExL. De anläggningar som kan anses tillhöra den tjänande fastigheten samt de 

föremål som ligger utanför fastigheten är godtagbara servitut enligt 2 kap. 1 § andra stycket 

JB. Detta gäller även utöver marken, den byggnad eller anläggning som tillhör men likaledes 

är belägen utanför den tjänande fastigheten. Rättssubjektet för servitutet är således den 

fastighet som byggnaden eller anläggningen tillhör.
44

  

Ett servitut är en begränsad rättighet vilken är ansluten till äganderätten och utgör även ett 

komplement till äganderätten. Detta innebär att en byggnad därmed kan uppföras på annans 

mark i de fall det finns stöd i ett tecknat nyttjanderättsavtal, gällande t.ex. ett 

anläggningsarrende eller uppförande av en järnvägstunnel likt Citybanan i Stockholm. Ett 

servitut blir även tillämpligt oberoende av vem som är den rättmäktiga ägaren till 

fastigheterna som servitutet berör. I de fall markbehovet måste lösas p.g.a. att en större 
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 LMV-Rapport 2007:15, s. 10. 
42

 Ibid., s. 10. 
43

Beckman, Lars K, Bäärnheilm, Mauritz, Cederlöf, Joakim, Larsson, Nils, Lindberg, Magnus, Millqvist, Göran, 

Nillson, Leif I, Synnergren, Stieg, Jordabalken - Lagkommentarer och litteratur, 2007, s. 384. 
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nyttjanderätt av marken föreligger, sker detta endast enligt ExL:s regler genom expropriation 

av äganderätten, i de fall ett frivilligt avtal ej kan uppstå mellan parterna.
45

  

Med servitut kännetecknas vanligtvis en aktiv rätt att nyttja den tjänande fastigheten, ett s.k. 

positivt servitut, t.ex. rätten att få ta annans mark i anspråk för att bygga någon form av 

anläggning. I de fall ägaren till den tjänande fastigheten har åtagit sig positiva prestationer 

som är utanför ramen av vad som framgår enligt 14 kap. 1 § andra stycket JB ska detta ej 

utgöra en del av servitutsavtal även om avtalet i sig uppfyller alla servitutsrekvisiten. Dessa 

prestationer ska således ingå i ett obligationsrättsligt avtal vilket i sig är bindande parterna 

mellan. Det får dock ej bindande verkan gentemot tredje man och kan likaså ej knytas till de 

ägda fastigheterna.
46

 En ägare av den tjänande fastigheten kan även avstå från att förbinda sig 

att aktivt utnyttja sin fastighet i vissa hänseenden s.k. negativ servitut. Detta innebär att den 

tjänande fastighetens ägare ej har tillstånd att uppföra byggnader eller bedriva viss 

verksamhet på dennes fastighet utan ett medgivande från den härskande fastighetens ägare. 

Ägaren av den tjänande fastigheten underkastar sig därmed vissa inskränkningar i 

användningen av sin fastighet till förmån för den som är ägare av den härskande fastigheten.
47

  

När Stockholms tunnelbana byggdes utfördes flera intrång i fastigheter genom 

servitutsintrång. Rättsfallet NJA 1978 s. 57, om Stockholms tunnelbana, påvisar att det går att 

utföra ett servitut till fördel för en av kommunens fastigheter som är lokaliserad i en annan del 

av kommunen än den fastighet som servitutet belastar. Tunnelbanesträckan var av samma 

tunnelbanelinje fram till den fastighet som servitutsfrågan rör och rekvisitet om 

ändamålsenlighet enligt 7 kap. 1 § 1st FBL ansågs uppfyllt. Högsta domstolen ändrade i ovan 

nämnd dom både tingsrättens och Hovrättens domslut och biföll talan om servitutet till 

förmån för byggnationen av tunnelbanan.  

Ett annat fall av urholkning i traditionell fastighet genom tunnelintrång är Citytunneln i 

Malmö. Där utsågs intrånget att vara ett servitut p.g.a. att tredimensionell fastighetsbildning ej 

var möjlig vid byggstarten som inleddes 2005 och färdigställdes 2010. Citytunneln i Malmö 

är en sex kilometer lång tunnel under centrala Malmö med underjordiska stationer. Syftet med 

tunneln var att vidga Malmös centralstation och öka kapaciteten av tågtrafiken ut i hela Skåne 

genom reducerade restider till och från Malmö.  
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4. Värdering 

4.1 Allmänt  

För att kunna beräkna ett ersättningsbelopp som ska utdelas till fastighetsägare vid t.ex. 

expropriation krävs en värdering av fastighetens värde.
48

 ExL påvisar att det är 

marknadsvärdesförlusten som ska ersättas. Beräkningen av marknadsvärdet sker enligt olika 

metoder beroende på vilken typ av fastighet som drabbas av marknadsvärdesförlusten. 

4.2 Värdebegrepp  

4.2.1 Marknadsvärde 

Med marknadsvärde menas det pris som en fastighet sannolikt skulle betinga vid en 

försäljning på den allmänna marknaden vid en viss tidpunkt.
49

 Således ska denna tolkning 

endast betraktas som en vägledning av marknadsvärdets innebörd och ej uppfattas som en 

slutgiltig definition.
50

 Det är följaktligen viktigt att särskilja vad som menas med pris och 

marknadsvärde. Priset är ett bestämt belopp som har eller ska betalas vid en bestämd tidpunkt. 

Marknadsvärdet definieras som ett belopp jämte en marginal på plus/minus x kr.
51

 T.ex. är en 

fastighet med småhusbyggnad värd 3 000 000 kr plus/minus 100 000 kr. Det sannolika priset 

blir således mellan 2 900 000 kr och 3 100 000 kr. Bedömningen av marknadsvärdet blir ett 

mer rörligt belopp med marginal p.g.a. konjunkturen.  

Vid värdering av marknadsvärdet måste en utredning ske i varje enskilt fall angående vilka 

bedömningskriterier som ska ligga till grund vid tidpunkten för fastställandet. Hänsyn tas 

dock ej till den värdehöjande effekt som kan föranleda en parts särskilda intresse att förvärva 

fastigheten ej heller den värdesänkande effekt som kan uppstå vid en eventuell expropriation. 

Marknadsvärdet ska därför vara fristående från utomstående parters intressen att förvärva eller 

sälja fastigheten.
52

 Vid fastställandet av en fastighets marknadsvärde kan metoder så som 

ortsprismetoden, avkastningsmetoden och/eller produktionskostnadsmetoden tillämpas.
53

  

Marknadsvärdeminskningen ligger till grund för ersättningen till fastighetsägaren som får del 

av sin fastighet exproprierad enligt ExL. Det är dock relativt svårt att bevisa hur stor 

                                                 
48

 Sjödin, E, Ekbäck, P, Kalbro, T, Norell, L, Markåtkomst och ersättning, andra upplagan, 2007, s. 115. 
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 Prop. 2009/10:162 s. 51. 
50

 SOU 2008:99 se även Hager, Richard, Värderingssätt, Stockholm 1998, s. 373. 
51

 Sjödin, E, Ekbäck, P, Kalbro, T, Norell, L, Markåtkomst och ersättning, andra upplagan, 2007, s. 115. 
52

 SOU 2007:29 s. 32, se även NJA 2002 s. 45. 
53

 SOU 2007:29 s. 32. 
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marknadsvärdesminskning som uppstått gällande intrånget på en liten del av en fastighet efter 

att expropriation har genomförts. Av förarbeten till ExL framgår att ersättningen torde i stället 

sättas till ett visst belopp per kvadratmeter s.k. direktuppskattning för att uppnå det mest 

tillförlitliga marknadsvärdesskillnaden.
54

 Normalt har förändringar som rör tomtmark mindre 

betydelse för en bebyggd fastighets totala marknadsvärde, således blir det sällan möjligt att 

genom värderingsmetoder som t.ex. ortsprismetoden att bestämma 

marknadsvärdeminskningen. Således värderas skadan av intrånget enligt praxis genom 

delposter som bedöms var för sig. Normala skadeposter som är aktuella är:
 
 1.värdeminsning 

p.g.a. att areal av fastighetsägares mark tas i anspråk, 2. värdeminskning till följd av förlust av 

fastighetstillbehör t.ex. bergvärmeinstallation, 3. Värdeminskning till följd av 

immissionsskador på restfastigheten t.ex. uppkomst av störningar i from av buller och 

skakningar.
55

 Areal som tas i anspråk värderas enligt praxis genom marginalvärden vilket 

behandlas i Lantmäteriets rapport.
56

 Marginalvärdet bestäms efter minskad areal till andel 

(normalt 20-50 procent) av tomtmarkens genomsnittliga värde. Ledningsupplåtelser får en 

lägre procentsatts eftersom intrånget sker i begränsad mån. 

När areal tas i anspråk som påverkar nyttjandet av en fastighet inför framtida anläggningar 

och byggnationer, uppkommer en förlust och ersättningsanspråk vilket kan göras gällande 

gentemot det exproprierande företaget. T.ex. kan ett intrång av tunnelkonstruktion under en 

fastighet släcka möjligheten till att kunna utvinna bergvärme samt även möjligheten att bygga 

ett underjordiskt utrymme som garage eller källare. I en artikel presenteras planer för 24 

stycken underjordiska garage i Stockholms innerstad.
57

 Stockholms Parkering har i en 

skrivelse från 2010 lagt fram planer för underjordiska garage som är lokaliserade under 

befintliga fastigheter.
58

  

Utgångspunkten enligt ExL är att fastighet som avstår mark eller upplåter utrymme ska 

ersättas för marknadsvärdeminskningen. Marginalvärde räknas ut och värdesätts därefter samt 

ytterligare värdeminskningseffekter tas i beaktande, så som förlust av växter, 

komplementbyggnader och anläggningar.
59

 Det finns en del grundtankar kring vad som ska 

räknas in i värdeminskningseffekter. Väsentliga effekter som påverkar värdet, oväsentliga 
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 LMV-rapport 1999:7,  s. 7. 
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 LMV-rapport 1986:16, s. 15. 
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 Eidevall, M, Sju underjordiska garage planeras, Mitt i Vasastan, 2011-03-22, s. 5. 
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 Stockholms Parkering, för en bättre stadsmiljö – utredning om utbyggnad av parkeringsanläggningar i 

innerstaden, 2010, s.6 f.  
59

 LMV-rapport 1999:7, s. 11 f. 
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effekter för marknadsvärdet samt mindre väsentliga effekter som har en betydelse för 

helhetsintrycket. Kostnaden för nyplantering/nyanläggning tas fram vid väsentliga objekt, 

t.ex. staket, garage, buller, dominerande träd och viktigare anläggning. Objektet ska vara 

väsentligt till funktion och allmän förekomst på likartade småhusfastigheter. Det ska vara 

sannolikt att objektet skulle återanskaffats av en normal fastighetsägare. För mindre 

väsentliga värdeminskningseffekter görs samma kostnadsuträkning dock med avdrag för 

slitage. Den erhållna summan multipliceras sedan med en direktuppskattad faktor normalt <1, 

och ett marknadsvärdebidrag tas således fram. Till de mindre väsentliga objekten hör t.ex. 

marginella träd och byggnader samt buskar och allmän vegetation. Oväsentliga objekt är 

personliga anläggningar och flyttbara anläggningar och växter.
60

 

4.2.2 Reservationspris 

Med reservationspris menas det lägstapris fastighetsägaren kan tänka sig sälja fastigheten för. 

Priset ska stå i paritet till vad en köpare kan tänkas köpa fastigheten för efter förhandlingar 

utan hänsyn till tvång. Således tas fler faktorer i beaktning vid värderingen t.ex. säljarens 

affektionsvärden och även sociala värden.
61

 Ägaren av en fastighet har dock rätten att 

”reservera”, behålla sin fastighet i sin ägo till dess att priset uppgår till det lägstapris som 

ägaren kan tänkas sälja fastigheten för.
62

 

4.2.3 Taxeringsvärde 

5 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) säger att taxeringsvärdet ska sättas till  

75 procent av marknadsvärdet. Att värdera efter taxeringsvärdet är dock mer komplicerat än 

så. Taxeringsvärdet är uppdelat per markvärde, byggnadsvärde samt jordbruksvärde etc. 

Värdet sätts genom ett schablonförfarande vid taxeringen.  

4.3 Värderingsmetoder  

4.3.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden går ut på att genom statistik över försäljningar på orten bestämma ett 

sannolikt pris för fastigheten vid försäljning på den allmänna marknaden. Ur statistiken väljs 

jämförbara fastigheter ut och jämförs, med det som underlag, sätts värdet på fastigheten. 

Informationen om jämförelsefastigheterna blir således en avgörande faktor för värderingen. 

Storlek, läge och flertalet andra faktorer spelar en stor och avgörande roll för värdet och måste 
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därför beräknas in bland jämförelseobjekten.
63

 Av förarbetena till ExL framgår det att vid 

bestämmandet av marknadsvärdet ska i förstahand ortsprismetoden tillämpas, i de fall 

material för denna metod saknas tillämpas någon av de övriga metoderna.
64

 Vid värdering kan 

marknaden simuleras. Värderaren försöker då sätta sig in i hur parterna på marknaden 

resonerar kring prisbestämningen och studerar även tidigare priser. Beteenden i 

prisbildningsprocessen lyfts fram likväl en avkastningsanalys.
65

  

Ersättning vid expropriation ska ersätta dels förlusten i mark/fastighet (med värderingen som 

grund) samt för skada i drabbad restfastighet. Skadan kan te sig i olika former t.ex. vid 

byggnation av väg och den drabbade fastigheten får längre transportsträcka till sin fastighet än 

tidigare. Intrångsersättningen ska täcka samtliga effekter på fastigheten.
66

 

Marknadsvärdeminskningen tas fram genom marknadsvärdet före och efter att intrånget 

bestäms. Vid små intrång kan det vara svårt att bedöma olika värden före och efter 

ingreppet.
67

 Således kan en direktuppskattning genom marknadssimulering uppskattas. Det 

framgår av förarbetena till ExL
68

 att det är lämpligt med direktuppskattning vid små intrång 

vilka benämns som ringa del av fastigheten.   

I NJA 1990 s. 296 gällande dåvarande vattenlagen för förlust av obetydliga fallhöjder 

hävdade kraftbolaget att förlusterna var obetydliga i påverkan av marknadsvärdet. Dessa 

obetydliga förluster leder till att ersättningen uteblir. Högsta domstolen uttalade dock med 

hänvisning till prop. 1974:83 s. 176 att lagens mening måste antas vara att ersätta även 

obetydliga fallhöjdsförluster.
69

 Flera aspekter vägs in vid värderingen av ersättningen för 

fastigheten: fysiska skadan (effekten) som intrånget orsakar samt den upplevda skadan. Den 

upplevda skadan uppkommer t.ex. genom utsiktstörning eller buller.  

4.3.2 Avkastningsvärdesmetoden 

Vid värdering av kommersiella fastigheter likt jordbruksfastigheter etc. kan avkastningsvärdet 

beräknas. Den metoden går ut på att nuvärdet av de framtida nettoavkastningarna beräknas. 

Avkastningsvärdet blir knutet till fastighetsägaren subjektivt och individuellt beroende på 

kalkylränta och uträkningsmodell.  
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4.3.3 Kostnadsvärde, återanskaffningsvärde, produktionskostnadsmetod 

En annan metod att beräkna värdet på en fastighet är genom kostnadsvärde eller 

återanskaffningsvärde. Metoden går ut på en uträkning av vad det kostar att t.ex. uppföra en 

ersättningsbyggnad i motsvarande skick. Nybyggnadskostnaden minus avdrag för ålder och 

förslitningar, en beräkning görs av det tekniska nuvärdet.
70

 

4.4 Officialvärdering 

”Är sakägarna inte överens om ersättningen vid t.ex. fastighetsreglering eller upplåtelse av 

ledningsrätt ska lantmäterimyndigheten efter egen utredning bestämma ersättningen. En 

sådan utredning kallas officialvärdering.” 
71

 

Lantmäteriet utför officialvärdering samt finner vägledning genom rekommendationer i skrift 

om hur ersättning ska utdömas.
72 

I skriften finns olika normer för värdering av ersättningen. 

Den skada som intrånget medför, uträknat årsvis, beräknas tillsammans med en kalkylränta 

som ligger till grund för ersättningen. Utgångspunkten är årsskadan beräknat på 5 eller 10 år, 

som ska ersättas. Någon regel för specifik norm finns ej utan den norm som lämpar sig bäst 

för ändamålet väljs av lantmäteriförrättaren. Värderingsmetoden ska leda till ersättning enligt 

gällande rätt och Lantmäteriet väljer således en norm som ger en rättsenlig ersättning. 

Parternas agerande i frågan är dock avgörande, eftersom de kan komma överens om en 

specifik värderingsmetod. Vid en officialvärdering gör lantmäteriförrättaren vanligtvis en 

rimlighetskontroll för ersättningen, när hänsyn till bl.a. skäliga anpassningsåtgärder 

kontrolleras. I vissa fall kan frånsteg från normen göras för att utdöma ersättning på en 

rimligare nivå.
73
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5. Ersättning 

5.1 Reglering 

Huvudregeln för ersättning följer enligt 4 kap. 1 § ExL att fastighetsägaren ska stå i samma 

förmögenhetsställning som innan expropriationen ägt rum.
74

  Ersättningen ska stå i paritet till 

skadan fastighetsägaren lider vid expropriationen. Som huvudregel gäller att rätten till 

ersättning föreligger endast när det uppstått en ekonomisk skada p.g.a. expropriationen. Detta 

följer även av reglerna enligt den allmänna skadeståndsrätten då det måste föreligga en 

kausalitet och ett orsakssamband för att ersättning ska utdömas. Skadan måste ha uppstått 

p.g.a. expropriationen dvs. skador som uppkommer under expropriationen men kan hänföras 

till andra orsaker än expropriationen ska inte ersättas enligt ExL:s bestämmelser. Skadan som 

uppstår måste samtidigt vara advekvat dvs. att den är beräknelig och ej slumpmässig.
75

 Dock 

föreligger en väsentlig skillnad mellan ExL:s ersättningsregler och den allmänna 

skadeståndsrätten. Ersättning enligt ExL fördelas på olika ersättningsposter så som 

intrångsersättning, löseskilling och annan ersättning. Intrångsersättning utges för den 

marknadsvärdesminskning som avser en del av en fastigheten medan löseskilling avser hela 

fastigheten. Annan ersättning är för s.k. restskada som ej åtnjutit någon ersättning enligt 

intrångsersättning eller löseskilling.
76

      

Den 1 augusti 2010 ändrades ExL på en del punkter.  En väsentlig förändring är påslag för 

marknadsvärde vid ersättning för expropriation. Enligt 4 kap. 1 § andra stycket ExL 

tillkommer ett påslag på 25 procent av marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen för 

att visa ökad hänsyn till att fastighetsägaren ofrivilligt får en inskränkning på sin fastighet. 

Detta innebär ej påslag på den del av ersättningen för s.k. företagsskada, dvs. i första hand 

miljöskador som följer av 4 kap. 2 § fjärde stycket ExL. Enligt 4 kap. 1 § ExL ersätts intrång:  

”För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat följer av vad som 

sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. 

Exproprieras en del av en fastighet, ska intrångsersättning betalas med ett belopp som 

motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom 

expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även 
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sådan skada ersättas. Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning 

betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen[…]” 

Det ligger i det allmännas nytta att ej utge för höga ersättningar vid expropriation. 

Fastighetsägaren ska ej heller lida ekonomisk förlust till följd av att fastighetsägarens 

egendom tas i anspråk genom expropriation. Höga ersättningar blir ogynnsamma i det 

allmännas intresse genom ekonomisk påfrestning ur t.ex. kommunalt perspektiv (som får 

större utgifter) liksom samhällsekonomiskt, eftersom höga ersättningar leder till höjda värden 

på fastigheter. Höjda värden på fastigheter skapas genom för hög ersättning vid expropriation 

och utgör således en del av problemet med en växande markvärdesstegring. Denna växande 

markvärdesstegring har länge utgjort ett allvarligt problem som har varit svårt att komma 

tillrätta med, speciellt i tätorterna. Till grund för detta problem ligger ersättning för 

förväntningar av användning av marken med värdeökning som följd.
77

 Åke Bovin och Hans 

Stark poängterar att:  

”Stora fördelar skulle vinnas om ersättningsreglerna kunde ges sådan utformning att 

möjligheterna att få ersättning för detta slags förväntningsvärden går förlorade.”
78

  

Ersättning ska vara skälig, i vissa fall är det skäligt att ej utge ersättning t.ex. i RÅ 1994 ref 54 

där vissa fastigheter i ett sommarstugeområde skulle lämna ifrån sig bit av mark när området 

skulle detaljplaneras. Regeringsrätten fann det ej skäligt att endast vissa fastighetsägare skulle 

drabbas. Dock framgår av ett utlåtande från en Lantmäterirapport
79

 att vid ringa intrång på 

marknadsvärdet, bör ringa ersättning utdömas.  

5.2 Företagsnytta och företagsskada enligt influensregeln  

Utöver den förlust av areal som en fastighetsägare kan drabbas av vid expropriation kan det 

enligt 4 kap. 2 § ExL uppkomma negativa influenser s.k. företagsskada. i form av 

immsionsskada. Det kan även uppstå en positiv influens s.k. företagsnytta genom 

expropriationen. T.ex. kan fastighetsägaren åtnjuta förbättrad tillgänglighet till fastigheten och 

således öka marknadsvärdet på fastigheten.
80

 Dock faller bagatellartad nytta eller skada 

utanför ramen för den s.k. influensregeln enligt 4 kap. 2 § första stycket ExL.  
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Departementchefen utrycker att influensreglen: 

”[…]tar sikte enbart på förändringar av fastighetens marknadsvärde och inte på den 

ekonomiska skada som fastighetsägaren i övrigt kan orsakas av expropriationsföretaget.”
81

  

Enligt förarbetena till ExL
82

 om influensregeln framgår att fastighetsägaren får högre eller 

lägre ersättning beroende på hur denne drabbas av expropriationen. Värdet på fastigheten kan 

öka eller minska och det är avgörande för ersättningen. Åtnjuter fastigheter nytta och 

värdehöjning genom expropriationen vid t.ex. byggnation av ett köpcentrum som är 

fördelaktigt lokaliserad för fastighetsägaren, vars fastighet/del av fastighet exproprieras får 

denne räkna med utebliven ersättning för expropriationen.  Detta då expropriationen medför 

en värdeökning på fastigheten. Ersättningen kan dock sättas ned då intrång sker på en 

fastighetsägares mark t.ex. ett intrång på en fastighetsägares mark kommer att ske p.g.a. 

uppförande av väg. Marknadsvärdet för intrånget beräknas till 100 000 kr. Fastighetsägaren 

åtnjuter fördel av väguppförandet p.g.a. att vägen medför till bättre 

kommunikationsmöjligheter, som gör att marknadsvärdet ökar företagsnyttan och beräknas 

till ett värde av 70 000 kr. Dock orsakar vägen buller i företagsskada som sänker 

marknadsvärdet med ett beräknat belopp om 40 000 kr.  

Utgångspunkten är att bortse från företagsnytta och företagsskada vid beräkning av ersättning. 

Ersättningen blir således marknadsvärdet på den mark som expropriationen gäller, dvs.  

100 000 kr i fallet. En skälighetsbedömning görs med beaktande av företagsnytta och 

företagsskada beroende på orts- och allmänvanlighetsrekvisiten.  Faktorer som avgör rätt till 

ersättning är ifall bullernivån ligger inom en accepterad gräns t.ex. är nivån högre med buller 

och mer vanligt förekommande i storstäder än på landsbygd. Toleransnivåerna är således 

olika från fall till fall. Således kan ersättningen höjas med beloppet 40 000 kr i företagsnytta 

eller sänkas med 70 000 kr i form av företagsskada i ovan exempel. 

5.2.1 Toleransavdrag 

Enligt tidigare lydelse i ExL i de fall företagsskada likväl miljöskada så som 

immissionsskador, enligt 32 kap. MB, låg till grund, jämkades ersättningen efter vad som är 

allmänt vanligt förekommande på närområdet enligt orts- och allmänvanlighetsrekvisiten.  

Innan ersättning utdömdes gjordes ett skälighetsavgörande i syfte att skapa en rättvis 

ersättning till fastighetsägarna när de drabbats av samma intrång. Ett schablonbelopp ett s.k. 
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toleransavdrag drogs av från ersättningen normalt med 5 procent av det oskadade 

fastighetsvärdet. Lagstiftaren ansåg det oskäligt att ersättning skulle utdömas även för sådan 

skada som fastighetsägare torde tåla t.ex. i form av buller från trafikerad väg i centrala 

Stockholm. Efter omformuleringen av 4 kap. 2 § första stycket ExL, ersätts numera hela den 

ersättningsgilla skadan utan att något toleransavdrag avräknas från den totala ersättningen.
83

    

5.3 Presumtionsregeln  

Syftet med denna regel, som numera är upphävd, var att begränsa rätten till ersättning för s.k. 

förväntningsvärden dvs. förhoppningar om att marknadsvärdet på fastigheten skulle öka i 

framtiden till följd av t.ex. kommunala översiktsplaner. Ersättning för förväntningsvärden 

förelåg endast om det kunde konstateras att dessa kunde förväntas inom 10 års tid innan 

expropriationen utfördes. Anledningen för att denna undantagsregel infördes i ExL var att stat 

och kommun ej hade för avsikt att utge ersättning för framtida marknadsvärdesökningar p.g.a. 

värdehöjande exproprieringar. Fastighetsägares rätt till ersättning och bryta presumtionen 

förelåg endast då fastighetsägaren kunde bevisa att värdeökningen berodde på andra 

värdehöjande orsaker.
84

 Ersättning enligt nuvarande ExL ska även omfatta de presumtioner 

om framtida marknadsvärdesökningar vid expropriation, således är detta ett undantag från den 

grundläggande marknadsvärdesprincipen. Marknadsvärdesökning p.g.a. företagsnytta ersätts 

dock enligt en skälighetsprövning.
85

 

5.4 Proposition gällande nya ersättningsprinciper 

Ersättning utöver marknadsvärdet behandlas i en proposition till ExL.
86

 Tillägget på 25 

procent tillkommer som en tillräcklig kompensation för de konsekvenser expropriationen har 

för fastighetsägaren. Ett scenario för att på andra sätt stärka fastighetsägarens ställning skulle 

enligt propositionen vara att utge ersättning för affektionsvärde. Det skulle dock gå i direkt 

konflikt med rekvisitet gällande uppkomsten av ekonomisk skada. Regelverket är 

ändamålsenligt utformat och ersättning för affektionsvärde utgår ej. Departementschefen 

föreslår att fastighetsägaren vid sidan av löseskilling eller intrångsersättning även är 

berättigad till annan ersättning. Denna ersättning ska vara av ekonomisk art som t.ex. 
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kostnader för flytt eller avveckling av rörelse. För affektionsvärden och liknande lämnas 

således ingen ersättning.
87

 

Propositionen föreslår en annan väg till värdering. Departementschefen kritiserar 

värderingsprincipen efter det försäljningspris som uppkommit genom försäljning på den 

allmänna marknaden. Marknaden kan vara svag vid tillfället för ianspråktagandet.
88

 

Departementschefen anser det är rimligt att värdera fastigheten till det pris som 

fastighetsägaren är frivillig att sälja fastigheten för, när denne ej själv tagit initiativ till 

försäljningen. Genom det synsättet tas hänsyn till både säljaren och köparens inställning i 

beaktande av värderingen. Departementschefen inser dock att det knappast går att bedöma 

värdet objektivt i det enskilda fallet. Detta kan avse affektionsvärde och andra värden med 

stark koppling till fastigheten likt förväntningar om att kunna sälja fastigheten till ett högre 

pris i ett annat marknadsläge än det rådande.
89

 Önskan blir från departementschefen sida att 

värdera mer efter ett pris som framkommit vid försäljning på frivillig basis. Vidare skriver 

departementschefen att ett tvångsmoment alltid finns när en fastighet, eller del av fastighet, 

tas i anspråk genom expropriation och att ett påslag på ersättningen därför alltid bör betalas 

utan någon prövning i varje enskilt fall.  

5.5 Vinstfördelning 

Först ersätts fastighetsägaren för förlusten av areal vid intrånget, därefter ersätts den tjänande 

fastighetsägaren med en del av vinsten som uppkommer med intrånget på dennes fastighet, 

som den härskande erhåller. Denna fördelning regleras i 5 kap. FBL. Vinsten som 

uppkommer för det exproprierande företaget när de gör anspråk på fastighet genom: ExL, 

PBL, FBL eller LBJ, ska delas med fastighetsägaren som drabbas av intrånget. Rekvisitet för 

vinstfördelning är att det exproprierande företaget är vinstdrivande samt det ska stå klart att 

ingen annan åtgärd kan utföras för intrånget och det uteslutande rör sig om en tvångsåtgärd.
90

 

För att vinstfördelning ska kunna ske krävs att ett nettovärde uppstått genom båtnadsvillkoret 

(se vidare avsnitt 3.4.2). T.ex. om ett företag genom expropriation tar fastighet i anspråk för 

att korta ned transportsträckor för timmerbilar, ska vinsten i tid etc. beräknas och delas med 

fastighetsägaren som får sin fastighet eller del av fastighet exproprierad.  
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5.6 Ersättning vid servitut 

När expropriation av en hel fastighet sker utgår en intrångsersättning i form av lösenskilling 

som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Vid expropriation av en del av fastighet så som 

servitut, ersätts endast minskningen av fastighetens marknadsvärde i anledning av 

expropriationen.  Det är Lantmäteriets uppgift att avgöra i ett särskilt beslut om ersättning till 

den tjänande fastigheten vid servitutsbildning ska utdömas eller ej. Servitutsåtgärden t.ex. 

tunnelbygge, kan skapa att marken används på ett mer lönsamt sätt och således skapar ett 

mervärde för det allmännas intresse.
91

  

Leif Norell skriver i en promemoria ett utlåtande om ersättningsprinciper vid Citytunneln i 

Malmö den 22 februari 2010
92

 samt ett ersättningsutlåtande för Citybanan i Stockholm den 17 

juni 2009.
93

 Leif Norell drar paralleller till rättsfallet NJA 2007 s. 695 (Optokabelfallet) (se 

vidare avsnitt 5.3) där ersättning utdelades till fastighetsägarna. Utlåtandet utmynnade i en 

utdelning efter storleken av totalarealen på fastigheten som tas i anspråk. För de restriktioner 

som medföljde av intrånget under 25 procent av totalarealen på fastigheten utgavs ersättning 

om 3000 kr. För restriktioner som berörde mellan 25 procent och 75 procent, utgavs 

ersättning om 6000 kr, restriktioner över 75 procent ersattes med 10 000 kr till 

fastighetsägaren som berördes av expropriationen.  

5.7 Rådighetsinskränkningar 

Inskränkning på del av fastighet är en inskränkning på egendom som begränsar 

fastighetsägarens rådighet över fastigheten. Regelmässigt ersätts ej de förväntningar om 

ändring i markanvändningen som släcks av inskränkningen av den pågående 

markanvändningen.
94

 Likväl som expropriation av fastighet gäller även 

rådighetsinskränkningar förslaget om 25 procent pålägg vid värderingen. I en proposition
95

 

påvisar man att det finns argument för att inte låta påslaget gälla samtliga fall där 

lagstiftningen hänvisar till expropriationslagens bestämmelser. Departementschefen har den 

uppfattningen att skyddet för äganderätten stärks om de även gäller vid inskränkningar av 

rådigheten. 
96
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5.8 Rättsfall NJA 2007 s. 695 (Optokabelfallet) 

Optokabelfallet där ett kraftnätbolag ansökte om ledningsrätt hos Lantmäteriet för dragning av 

optokabel genom servitut som samtidigt kunde innehålla teleledning och således med syftet 

att främja allmännas intresse.  

Lantmäteriet bedömde att ingen ersättning skulle utdömas. Ingen minskning i marknadsvärdet 

ansågs drabba de berörda fastighetsägarna då ledningsrätten skulle befinna sig i samma 

utrymme som befintlig kraftledning.  

Fastighetsdomstolen gjorde en bedömning i fallet och de proklamerade att påverkan på 

fastigheterna enbart är begränsad för marknadsvärdet (eftersom kraftledningen ej alstrade 

magnetiska fält). De ansåg att kabeln enbart syntes då man befann sig under kraftledningen, 

således ansåg de att det är osannolikt att inverkan påverkar marknadsvärdet. Vid små ingrepp 

kan det vara svårt att påvisa marknadsvärdesförlusten efter intrånget. I förarbetena
97

 uttrycks 

att expropriationen av en ringa del av en hel fasighet bör ersättas med ett bestämt belopp 

baserat per kvadratmeter.  

Hovrätten ansåg dock att besvär och merarbete kommer belasta fastighetsägarna samt ökade 

kostnader i deras förvaltning av fastigheterna. Även marknadsvärdet ansågs påverkas, dock i 

försumbar mån. Att värdera marknadsvärdesminskningen är svårt genom ortsprismetoden (se 

vidare avsnitt 4.3.1), således valdes kostnadsvärdemetoden (se vidare avsnitt 4.3.3). 

Därigenom tas ett schablonbelopp fram som sedan lägger grund till ersättningen.  

Departementschefen uttrycker i en proposition
98

 att det är svårt att bevisa ändringar i 

marknadsvärdet mellan odelade fastigheten och restfastigheten, när enbart en mindre 

begränsad del av fastigheten exproprierats. Trots att skadan är mindre fann Hovrätten att 

ersättning ska utges. 

Högsta domstolen fann att en ökad belastning på fastigheterna kommer uppstå och åsamka 

besvär samt ökade kostnader för fastighetsägarna. Mindre intrång påverkar även 

marknadsvärdet och Högsta domstolen hänvisar till 2 kap. 15 § RF. Således fann de även att 

viss ersättning ska utgå och fastställer Hovrätten:s dom.  
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6. Analys 

6.1 Gränsdragning av fastighet, hur långt upp resp. ned sträcker sig 

gränsen? 

Som ovan framställts måste en tredimensionell fastighet vara bestämd och bestå av en sluten 

volym.
99

 Den tredimensionella fastighetens gränser är således avgränsade både horisontellt 

och vertikalt. Hur den traditionella fastighetens gränser sträcker sig vertikalt är oklart. FBL 

och JB beskriver enbart tredimensionella fastigheters gränser och ej traditionella.  

Eije Sjödin säger
100

 att gränsen i höjd- och djupled sträcker sig mellan vad som praktiskt och 

ekonomiskt kan nyttjas av fastighetsägaren. Äganderätten upphör dvs. när den praktiskt ej är 

ekonomiskt intressant t.ex. behövs inget servitut för att flyga över en fastighet, sådana anspråk 

kan praktiskt inte nyttjas. Tunneldjup är i regel inom fastighetens gränser.  

Vår uppfattning är att vertikalt nyttjande torde delas upp i vad som kan nyttjas av 

fastighetsägaren samt vad som potentiellt kan nyttjas av annan än fastighetsägaren. Det finns 

t.ex. minerallagstiftning för utvinning av mineraler i fastigheter från annans fastighet. Där 

tilldelas fastighetsägaren en del av vinsten som uppkommer från mineralerna. Således äger 

faktiskt fastighetsägaren även mineralerna oavsett hur långt ned i jorden de är belägna dock 

har staten, genom minerallagstiftning, företräde till mineralerna.   

6.1.1 Nyttjas utrymme på tunneldjup av fastighetsägaren?  

Ersättning ska utges för marknadsvärdesförlust enligt ExL. Frågan är då huruvida 

fastighetsägaren kan nyttja utrymmet som ligger på tunneldjup. Föreligger det inget sådant 

nyttjande torde ersättning enbart utges för arealförlusten som intrånget medför. En typ av 

nyttjande som sträcker sig ned på tunneldjup är bergvärmeborrning. Andra typer av nyttjande 

tredimensionellt på fastigheten vertikalt torde även kunna vara anläggningar som garage och 

källarbyggnationer. Huruvida garage och källarbyggnationer sträcker sig ned till tunneldjup 

torde vara svårt att bedöma. Vår uppfattning är att markytan i storstäder är begränsad och 

således är intresset stort att bygga underjordiska garage. Ny teknik av t.ex. underjordiska 

garagebyggnationer kan således öppna upp för förtjänst för både privata och kommersiella 

fastighetsägare i framtiden. Således torde en begränsning av den möjligheten vara föremål för 
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ersättningsanspråk. I en artikel
101

 läggs planer fram för just underjordiska garage i Stockholms 

innerstad. Avseende Citybanan i Stockholm ligger intresset således i huruvida en tunnel med 

järnvägsspår tredimensionellt under fastigheten påverkar möjligheten till byggnation av 

underjordiska garage på fastigheten. När presumtionsregeln upphävdes
102

 öppnades 

möjligheten upp för fastighetsägare att komma med ersättningsanspråk för förväntningsvärden 

på fastigheten.  Det blir således intressant vad som i framtiden kan komma att planläggas och 

potentiellt öka fastighetens marknadsvärde. T.ex. kan planläggning av underjordiska garage 

medföra utökad möjlighet till parkering och således öka fastighetens marknadsvärde när 

antalet parkeringsplatser är begränsade i Stockholms innerstad. Vi antar att intresset att köpa 

en fastighet med möjlighet till parkering är högre, eftersom parkeringsplatser är eftertraktat 

och således ökar marknadsvärdet på fastigheten. Vid bergvärmeborrning sträcker sig 

borrningsdjupet långt ned i jorden, uppskattningsvis mellan 60-50 meter.  Järnvägstunnel 

sträcker sig uppskattningsvis 10-50 meter ned i jorden. Med dessa uppskattningar torde en 

tunnelbyggnation släcka, eller i vart fall begränsa, möjligheten till bergvärmeborrning på 

fastigheten. Således ligger det ett värde för fastighetsägaren att fritt kunna nyttja ytan som 

finns på tunneldjup på sin fastighet. I utrymmet ligger värde i framtida möjligheter att 

ekonomiskt kunna sänka sina energikostnader genom bergvärmeborrning. Vi finner att en 

ekonomisk nytta således föreligger på tunneldjup.  

Genom att bilda en tredimensionell fastighet i form av en tunnel som sträcker sig under en 

annan fastighet, torde detta utgöra ett intrång på fastighetsägares äganderätt till marken. Vi 

finner att fastighetsägare har vart fall ett fåtal potentiella möjligheter att nyttja utrymmet i 

eller under dennes fastighet och således lider fastighetsägaren skada av intrång som minskar 

eller släcker möjligheter att nyttja detta utrymme. Inskränks således fastighetsägarens 

äganderätt. 

6.2 Vad resulterar avvägningen mellan det allmännas och den enskildes 

intresse? 

Egendomsskyddet
103

 säkerställs genom 2 kap. 15 § RF, som kräver att expropriation och 

andra tvångsförvärv ska tillgodose allmänna intressen. Vid tunnelbygge under annans 

fastighet krävs alltså att tunnelbygget ger ett intresse åt det allmänna för att kunna genomföras 

genom expropriation. Vad som ligger i det allmännas intresse definieras i rättsfallet om 
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optokabeln
104

 som bl.a. hänvisar till ett äldre rättsfall NJA 1973 s. 70 vilket rörde en kommun 

som sökte ersättning för nyttjanderättsupplåtelse av utrymme i mark där teleledningar anlades. 

Högsta domstolen anförde att teleledningarna skulle ge en avsevärd betydelse och tjäna ett 

allmänt ändamål som således ansågs viktig för kommunen själv. I fallet med optokablarna 

ansågs det ej av stor betydelse, ifall fastighetsägarna själva drog nytta av optokablarna eller ej, 

optokablarna ansågs ändock utgöra allmänt intresse. Således bör anläggning av Citybanan i 

Stockholm och liknande tunnelprojekt under storstäder, ligga i det allmännas intresse då en 

stor del av stadens invånare kan tänkas eller antas nyttja tunneln för förbättrade 

kommunikationer. T.ex. ett jämförande fall med avvägning av det allmännas och enskildes 

intresse finns uppförandet av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1.
105

 Där framgick 

att avvägningen av vad som ligger i det allmännas intresse får avgöras från fall till fall och ska 

stå i paritet till vad som kan anses acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Vi är medvetna om 

att parallellen är långt dragen, dock torde principen avseende avvägningen bestå. Principen att 

avvägningen ska anses vara demokratisk torde betyda att majoriteten vinner. Dvs. önskar en 

avvägande del av invånarna, expropriera den enskildes fastighet till förmån för t.ex. 

kollektivtrafik, genomförs expropriationen.  

Under 2010 har ny reglering efter en proposition
106

 genomförts och egendomsskyddet har 

stärkts gentemot det allmänna främst i syfte till ersättning vid expropriation och andra 

liknande tvångsåtgärder. Enligt proportionalitetsprincipen,
107

 som framkommer av 2 kap. 15 § 

RF likväl i Lissabonfördraget artikel 5, ska en avvägning mellan enskilda fastighetsägares och 

det allmännas intresse, står betydelsen i antalet personer som kommer tänkas nyttja 

tunnelanläggningen och den skada som tunnelanläggningen medför för fastighetsägarna som 

drabbas av tunnelintrånget. I detta båtnadsvillkor
108

 vägs förbättringskostnader och 

anpassningskostnader mot värdeökningen. Efter avvägningen ska en nettovinst framgå och 

således ligga till grund för förrättningen. T.ex. är kostnaden (K) för byggnationen av en tunnel 

K kr, samtidigt som vinsten (båtnaden) är värderad till B kr. B kronor är uträknat utifrån t.ex. 

att kommunikationerna förbättras och medför tidssparande. Således ställs K kr och B kr mot 

varandra och vinsten (V) blir V kr. Är V kr tillräckligt hög nettovinst, finns det underlag för 

byggnation av tunneln. Nyttan till det allmänna ska alltså överstiga kostnaden.  
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Vikten för allmänheten att få tillgång till en ny tunnel så som Citybanan i Stockholm, torde 

överväga de enskilda fastighetsägarnas intresse att kunna nyttja utrymmet i fastigheterna på 

tunneldjup. Vi finner att generellt väger det allmännas intresse till kommunikation högre än 

den enskildes intresse till egendom i storstäder där vi anser att toleransnivån till åtgärder 

tredimensionellt i fastigheter ska anses vara hög.  

6.3 Hur ska tunnelintrånget värderas och ersättas till fastighetsägaren? 

Värdeminskning till följd av immissionsskador på restfastigheten t.ex. buller och skakningar, 

som är konstanta och vars uppkomst uppnår adekvat kausalitet till intrånget ska ersättas efter 

toleransavdraget 4 kap. 2 § ExL.
109

 Dessa skador betraktas som miljöskador enligt 32 kap. 1 § 

och 2 § punkt 6 och punkt 7 MB.  

Vad gäller bergvärmeborrning som i framtiden kan komma att bli aktuellt kan således bli 

uteslutet om det nu ligger en tunnel lokaliserad under fastigheten (eller tredimensionellt i 

fastigheten). Ersättning bör således bli aktuellt för förlust p.g.a. utebliven möjlighet till 

bergvärmeborrning i framtiden.   

För att utreda huruvida företagsskada enligt influensregeln
110

 ska ligga som grund till 

värdering av ersättningen vid intrånget finns en viss ordningsföljd. Först genomgång om 

väsentlighetsrekvisitet, skadan ska vara väsentlig och ej bagatellartad, är uppnådd. 

Bedömningen huruvida skadan är vanligt förekommande eller sträcker sig över toleransnivån 

följer av prövning efter orts- och allmänvanlighetsrekvisitet.
111

 Betraktas skadan som 

allmänvanlig sker en skälighetsprövning om företagsskadan ska ersättas eller ej. Är skadan ej 

att betrakta som allmänvanlig på orten bedöms ersättning direkt. T.ex. är det allmänvanligt 

förekommande på orten att genomföra en dragning av järnvägstunnel? Till skillnad från 

landsbygd torde det vara mer allmänvanligt förekommande i Stockholms innerstad att bygga 

tunnlar med järnvägsspår än på landsbygd. Således faller åtgärden inom 

ortsvanlighetsrekvisitet. En allmänvanlighetsprövning sker efter störningen och ej efter 

skadan som åtgärden orsakar. Art och intensitet ligger som grund i prövningen, ej dess källa. 

Estetiska störningar ska stå i paritet till vad som annars är allmänvanligt förekommande. 

Således blir det allmänvanligt på orten i Stockholms innerstad med 

järnvägstunnelsbyggnation vilket följer enligt ortsvanlighetsrekvisitet. Det torde även 
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föreligga, enligt allmänvanlighetsrekvisitet, allmänvanligt med störningar i form av buller 

med relativt hög intensitet då tunnelbana redan existerar på orten. Tillämpning av 

ortsvanlighetsrekvisitet sker efter en skälighetsprövning där omständigheterna beaktas.  

6.3.1 Påverkar tunnelintrång restfastighetens marknadsvärde? 

Huruvida marknadsvärdet påverkas och ifall ersättning för intrång i fastigheten ska utdömas 

är omstritt. Blir fastigheten mindre attraktiv på allmän marknad vid försäljning är en 

svårvärderad fråga. Frågan blir hur fastighetsägaren påverkas av tunneln i praktiken, samt 

framtida påverkan som tunneln kan orsaka. Det är i första hand intrång i areal
112

 som påverkar 

marknadsvärdet, annan ersättning kan bestå av t.ex. om bergvärmeborrning ska genomföras i 

framtiden. Buller och andra störningar avvägs genom toleransavdrag
113

 beroende på flera 

olika omständigheter.  

Påverkan av marknadsvärdet kan även te sig i form av övrig skada s.k. företagsnytta och 

företagsskada
114

 som därigenom kan skapa ett mervärde eller värdeminskning för 

fastighetsägaren. I fallet med Citybanan i Stockholm torde nedsättning av ersättning till 

fastighetsägaren ej kunna ske med hänsyn till företagsnytta, eftersom nyttan delas med stort 

antal människor som dagligen kommer nyttja Citybanans intrång i fastighetsägarens fastighet. 

Orts- och allmänvanlighetsprincipen torde skänka klarhet i att bygga en tunnel under 

Stockholms innerstad är en relativt vanlig åtgärd för orten. 

Faktorer som vid tunnelintrång kan påverka marknadsvärdet bör vara t.ex. framtida åtgärder i 

marken som bergvärmeborrning och störningar från tunneln t.ex. buller och skakningar. 

Ersättningen ska ersätta marknadsvärdeförlusten, som således också måste mätas och 

värderas. Ett fall där marknadsvärdet och värderingen av marknadsvärdet hade en avgörande 

roll var Optokabelfallet.
115

 Där avgjorde Högsta domstolen med skäl av att trots att en ringa 

del av fastigheten togs i anspråk och således också en ringa del blev föremål för potentiellt 

minskat marknadsvärde. I likhet med byggnationen av Citybanan i Stockholm, samt andra 

liknande tunnelprojekt, tas en mindre del av fastighetsägares fastigheter i anspråk genom 

expropriation och därmed torde ersättning utgå. Skillnaderna ligger i att i rättsfallet ovan 

nämnt gäller en kabelledning över jord och Citybanan i Stockholm rör järnvägsspår under jord 

(i tunnelkonstruktion). Rättsfallet hänvisar till 2 kap. 15 § RF om avvägningen mellan 
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enskildas och allmännas intresse som grund till ersättningen. Trots att det rörde sig om 

försumbart intrång i optokabel fallet utgavs ersättning, således torde även ersättning utgå vid 

intrång för Citybanan, då även detta intrång är i vissa hänseenden av försumbar karaktär.  

Eije Sjödin förrättningslantmätare 
116

 nämner att en schablonbedömning för ersättningen av 

intrånget utförs och att i Stockholms innerstad torde den värderas högt. Överskrids 

vanlighetsgränsen räknas enligt praxis ersättningen till 5 procent av restvärdet på den 

oskadade fastigheten. 

Förlusten av areal är således av betydelse. Trots att fastighetsägaren ej nyttjar arealen under 

markytan, kan arealen bli föremål för framtida behov och utveckling som således kan leda till 

nyttjandebehov.  

Björn de Maré förrättningslantmätare för Citybanan i Stockholm hänvisar till rättsfallet NJA 

2007 s. 695 (Optokabelfallet)
117

 där utdelning utdömdes trots att det ej gick att påvisa en 

marknadsvärdesminskning på fastigheten, således utdömdes en symbolisk summa som 

ersättning till fastighetsägarna. Ersättningen grundades i att ett intrång är en inskränkning på 

den enskilde fastighetsägarens äganderätt till fastigheten och Högsta domstolen hänvisade till 

2 kap. 15 § RF om egendomsskyddet. Björn de Maré menar att tunnelintrånget vid Citybanan 

i Stockholm bör utgå efter samma princip. Eftersom intrånget sker så långt ned under 

markytan att det blir svårt att påvisa någon marknadsvärdesminskning.  

Efter att vi försökt få klarhet i hur Trafikverket, som är det exproprierade företaget vid 

byggnationen av Citybanan i Stockholm, resonerar kring marknadsvärdets påverkan vid 

intrånget. Vi kom i kontakt med fastighetschef Anders Johansson och fastighetshandläggare 

Per Mattsson
118

, och ställde frågan vad deras argument för varför ingen ersättning ska utgå till 

fastighetsägarna som drabbas av det tredimensionella intrånget vid byggnationen av 

Citybanan i Stockholm. Anders Johansson och Per Mattsson var tydliga med att poängtera att 

de ej argumenterar mot att någon ersättning ska utdömas, utan de proklamerade att det ej går 

att påvisa någon marknadsvärdesminskning p.g.a. byggnation av Citybanan i Stockholm. 

Anders Johansson och Per Mattsson på Trafikverket menade att redan befintliga underjordiska 

ledningar etc. samt stomljud ej kommer störa de boende och således ej heller skapa en 

marknadsvärdesminskning på fastigheterna. Anders Johansson och Per Mattsson på 
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Trafikverket anser att en fastighetsköpare i Stockholms innerstad måste vara medveten om att 

det redan vertikalt i fastigheten ligger flertalet underjordiska ledningar, anläggningar, 

kulvertar etc.  

6.3.2 Framtida förväntningsvärden? (Presumtionsregeln) 

Faktorer som påverkar värdet på fastigheterna är utöver fastighetens areal även framtida 

värden. Sedan 2010 är presumtionsregeln upphävd 4 kap. 3 § ExL som hade till syfte att 

begränsa rätten till ersättning för förväntningsvärden.
119

 I ovan nämnd promemoria
120

 

angående ett utlåtande om ersättningen vid Citytunneln i Malmö, dras tydliga paralleller till 

rättsfallet NJA 2007 s. 695 (Optokabelfallet)
121

 och påvisar att servituten i Citytunnel skapar 

en ekonomisk skada då möjligheten att utvinna bergvärme i framtiden kan begränsas för 

berörda fastigheter. Bedömningen som gjordes i promemorian utmynnade i att ersättning 

skulle utgå för intrången p.g.a. att servituten leder till en ökad fysisk belastning på fastigheten 

och ökade kostnader för förvaltningen av fastigheterna, så som merarbete och andra 

olägenheter. Liknande bedömning torde föreligga vid Citybanan i Stockholm.  Även om 

skadan i sig är av försumbar karaktär, i likhet med NJA 2007 s. 695 (Optokabelfallet).
122

 

Inkomstbortfall kan ej heller uteslutas uppkomma i framtiden som följd av intrånget. 

Begränsas fastighetsägarens nyttjanderätt vertikalt bör denne således ersättas i form av 

inkomstbortfall. Inkomstbortfallet kan t.ex. uppkomma med att utebliven möjlighet till 

bergvärmeborrning släcks. Frågan som uppkommer gällande bergvärmeborrning torde bli 

huruvida det är aktuellt med borrning i t.ex. Stockholms innerstad respektive landsbygd. Vi 

gör ett antagande att majoriteten av bergvärmeborrningar sker av privata fastighetsägare. När 

det gäller bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter samt även kontorsfastigheter, som 

fastigheter i Stockholms innerstad främst består av, bör antalet bergvärmeborrningar vara 

färre. Styrkan i argumentet huruvida planering för bergvärmeborrning kan ligga till grund för 

ersättningsanspråk för intrånget blir således lite lägre för fastighetsägare i Stockholms 

innerstad. Skillnad torde ligga vid de fall tunnelintrång på fastighet lokaliserad på landsbygd. 

Även om bara en mindre del av fastigheten under markytan tas i anspråk kan det medföra 

problem vid bergvärmeborrning i framtiden. Begränsningen kan orsaka ett inkomstbortfall, 

med utebliven minskning av energikostnader, således även en påverkan på marknadsvärdet 

för fastigheten. Släcks även möjligheten till byggnation av underjordiskt garage går således en 
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möjlighet till ekonomisk förtjänst förlorad. Beräkningen av intäkt och vinst som kommer till 

följd av ett underjordiskt garage torde enligt oss vara svårbedömt och således blir påverkan på 

fastighetens marknadsvärde svårvärderat. Vår mening är att kostnaden för byggnation av 

underjordiskt garage är väldigt hög och således torde pay-off tiden, dvs. återbetalningstiden 

för byggnationen, vara lång. I en skrivelse från Stockholms Parkering
123

 uppskattas kostnaden 

för byggnation av underjordiskt garage upp till 600 000 kr per plats, när dåliga och 

komplicerade förutsättningar föreligger. I jämförelse med ovanjordisk parkering som 

beräknas till 150 000 kr per plats. I skrivelsen nämns planer på byggnation av underjordiska 

garage genom urholkning av stadens egna fastigheter samt en del statligt ägda fastigheter. 

Således inga planer som involverar intrång på privata fastighetsägares egendom. Vi finner 

dock anledning att misstänka att i framtiden kommer behovet för parkeringsplatser i 

Stockholms innerstad att öka. För att tillfredsställa behovet torde fler underjordiska garage 

behöva byggas och således torde outnyttjade tredimensionella utrymmen, under befintliga 

byggnader, vara föremål av intresse för byggnation till underjordiska garage.  

I framtiden kan det potentiellt bli mer vanligt med bergvärmeborrning, även som 

bostadsrättsförening, vilket således ger ersättningsfrågan en annan aspekt. Således torde 

frågan huruvida möjligheten till borrning helt släcks efter intrånget eller om möjligheten till 

borrning består trots intrånget. Intrångsersättningen torde således sättas till ett 

schablonbelopp.
124

 I en rapport från Lantmäteriet som tidigare nämnts
125

 angående ett 

uttalande till ExL där Lantmäteriet proklamerar att även små intrång som påverkar 

marknadsvärdet negativ bör ersättas, om än med ringa belopp. Att utdela ersättning även vid 

små ringa intrång står i paritet till den enskildes egendomsskydd som följer av 2 kap. 15 § RF. 

Eftersom egendomsskyddet stärks genom grundlag ligger stor vikt vid utdelandet av 

ersättning för marknadsvärdesminskning när intrång på enskild fastighet äger rum.  

Avseende framtida möjlighet till bergvärmeborrning anser Anders Johansson och Per 

Mattsson på Trafikverket att det ej är en existerande fråga. Det är ej något problem i dagsläget 

och hur det blir i framtiden om 5-10 år är idag oklart. ”Dagsläget är dagsläget och vi menar att 

det inte är en avgörande fråga för fastighetsköparen”.  

Björn de Maré lantmäteriförrättare för Citybanan i Stockholm säger att möjligheten för 

bergvärmeborrning indirekt går förlorad vid tunnelintrång, beroende på intrångets omfattning. 
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Vidare säger Björn de Maré att en fastighetsägare som drabbas av ett intrång ska ha samma 

förmögenhetsställning innan som efter intrånget ägt rum.  

Frågan är om bergvärmeborrning är väsentligt för marknadsvärdet i framtiden för 

fastighetsägaren. Det ligger ekonomiska intressen i utvinning av nya energier t.ex. bergvärme. 

Om möjligheten till bergvärmeborrning släcks, torde marknadsvärdet sjunka på fastigheten. 

Vi anser att sänka energikostnader samt övriga potentiella nyttjanden av utrymmet vertikalt i 

fastigheten är av vital karaktär för en fastighetsköpare. Vi delar således inte den uppfattning 

som Anders Johansson och Per Mattsson på Trafikverket har i denna fråga.  

6.3.3 Vilka värderingsprinciper? 

Utifrån Högsta domstolens vägledande dom NJA 2007 s. 695 (Optokabelfallet)
126

 uppkommer 

frågan om intrångsgraden på fastigheterna och hur ersättningsnivån värderas vid ringa intrång. 

I jämförelse med ovan nämnt rättsfall är tredimensionella intrång, genom tunnel, ett ringa 

intrång och således föremål för bedömning huruvida den grad fastighetsägaren berörs av 

intrånget. Ska alla fastighetsägare under ett och samma intrång erhålla ersättning? Eller ska 

graden av åverkan, av intrånget, spela en avgörande betydelse i ersättningsfrågan? 

I tidigare nämnd promemoria
127

 upplyfts ersättning vid servitutsintrång efter schablon 

uträknat efter areal av de tjänande fastigheterna. Modellen för uträkningen
128

 tar fram en 

relativt grov uträkning på påverkan som intrånget har i fastigheten. Denna modell torde vara 

enkel men även rättvis, eftersom beräkning i fall till fall kan vara svårbedömd. Frågan blir 

således vad som är försumbart intrång, som Högsta domstolen bedömde fallet i 

Optokabelfallet. Denna kraftledning anlades där redan befintlig kraftledning var lokaliserad, 

således inget nytt intrång som utfördes. Vid tunnelintrång sker en nybyggnation där ingen 

tidigare tunnel låg lokaliserad. Således bör tunnelintrång med råge, betecknas som minst ringa 

intrång.  

Ersättning som utdelas syftar till att täcka skada för marknadsvärdesförlusten genom att först 

marknadsvärdet beräknas genom ortsprisanalys.
129

 Det kommer alltid finnas svårigheter att 

göra en bedömning och värdering av fastigheter. Ortsprismetoden diskuteras i 

Optokabelfallet. Att direkt beräkna värdet på en fastighet genom ortsprismaterial är ej möjligt. 
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I stället finns andra metoder som kostnadsvärde samt avkastningskalkyler. Ortsprismetoden är 

dock den mest använda metod för värdering av marknadsvärdet på småhusfastigheter.  

Värderingsmetod är beroende på landsbygds eller storstadsmiljö. När det gäller värdering av 

flerfamiljsfastigheter (som en bostadsrättsförenings fastighet och hyresfastigheter normalt är) 

blir frågan huruvida den ska värderas efter ortsprismetoden eller annan metod. Kanske är ett 

nyckeltal baserat på ett kvadratmeterpris en lämpligare metod för att beräkna marknadsvärdet 

på hela fastigheten. Oberoende av om det rör sig om bostadsrättsförenings- eller en 

hyresfastighet. Eftersom vid intrång av tunnel som urholkar fastighet ej berör lägenheter som 

finns på fastigheten, utan bara en begränsad yta under markytan, blir således värdering av 

lägenheter (oavsett ägandeform) mindre relevant. Den relevanta värderingen ligger i värdet på 

jorden under markytan och hur denne kan tänkas nyttjas.  

Kommersiella fastigheter som kontorsfastigheter, torde lättare värderas efter 

avkastningsvärdesmetoden. Intresset torde ligga i värdet av kassaflödesanalyser som grund för 

värderingen av fastigheten. Kalkylen bör således baseras på marknadsmässig information och 

beräknas efter den investeringskalkyl som torde användas vid ett förvärv och är av rimlig 

karaktär. Nyckeltal som t.ex. värde per kvadratmeter tas således i beaktande.  

Reservationspris
130

 är en annan metod som nämnts i en proposition och föreslås av 

departementschefen användas i stället för marknadsvärde. Departementschefen inser dock 

svårigheten med bedömningen av ett sådant värde, eftersom det är subjektivt för 

fastighetsägaren. Således torde exemplen med intrång i fastigheter med tunnlar i projektet 

som Citybanan i Stockholm är, vara lämpade att värderas efter schablon. Denna 

schablonbedömning torde beräknas på grad av intrång och huruvida framtida möjligheter för 

t.ex. bergvärmeborrning kan aktualiseras. Graden av begränsning torde ligga till grund för 

ersättningen. Framtidsaspekten av rådighetsinskränkningar spelar således också en stor roll. 

Begränsas möjligheten att i framtiden bedriva bergvärmeborrning och möjligheten att 

därigenom sänka sin energikostnad, torde ersättningen spegla den förlusten. Ersättningen 

torde således stå i proportion till den förlust som medförs genom intrånget. Förlusten ska 

således också värderas till ett belopp som kan beräknas in i kalkylen. T.ex. förlorar 

fastighetsägaren möjlighet till bergvärmeborrning förlorar denne en årlig besparing av X kr, 

torde fastighetsägaren ersättas för denna förlust. Således ersätts fastighetsägaren för förlorade 

möjligheter till användning av utrymmet idag samt i framtiden. Även förlusten av areal bör 
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ersättas eftersom en inskränkning på egendomen är ett intrång som således påverkar 

marknadsvärdet.  Den arealförlust som en fastighetsägare drabbas av genom tredimensionellt 

tunnelintrång torde, när parterna ej är överens om ersättningen, kunna värderas och ersättning 

utdömas enligt normer som vid officialvärdering.
131

 De normer för beräkning av ersättning 

kan enligt vår uppfattning tillämpas analogt för att på ett enkelt sätt besluta om ersättning för 

förlusten av areal.  

6.4 Ersättningsanspråk vid servitut och tredimensionellt fastighetsintrång? 

Skillnaden i servitut och tredimensionellt fastighetsintrång är rätten till att nyttja och äga. Vid 

servitut upplåts en nyttjanderätt till ett begränsat syfte t.ex. rätten att anlägga en ledning på 

begränsat utrymme av annans fastighet. Tredimensionellt ägande ger rätten att fritt nyttja ett 

begränsat utrymme av annans fastighet då äganderätten till det begränsade utrymmet övergår, 

dvs. rätt att anlägga en ledning eller något annat som förhåller sig inom övrig legal ram (t.ex. 

Miljöbalken). Vid byggnation av Citytunneln i Malmö valdes, eftersom valmöjligheten till 

Tredimensionellt fastighetsintrång ej fanns vid den tidpunkten, servitut för nyttjandet av 

utrymmet.
132

 Citybanan i Stockholm som nu står under byggnation har i stället 

tredimensionellt fastighetsintrång valts, dvs. äganderätt till utrymmet. På vilka punkter skiljer 

sig ersättningarna vid dessa intrång? Har ersättning och kommer ersättning, utdömas vid de 

två fallen? Intrången vid byggnationen av Citytunneln i Malmö ersattes fastighetsägarna efter 

ett schablonbelopp beräknat efter andel i areal av intrången i fastigheten.
133

 Leif Norells 

förslag till ersättning vid byggnationen av Citybanan i Stockholm följer samma modell trots 

att intrånget är belastat med äganderätt. Dock har han föreslagit ett högre ersättningsbelopp.  

Faktorer som torde påverka ersättningens storlek är rättigheternas form (Servitut eller 

äganderätt) och prisläget på orten samt konjunkturen. Citytunnel i Malmö påbörjades byggas 

2005, då var marknadsläget annorlunda jämfört med 2009 då byggnationen av Citybanan i 

Stockholm påbörjades. Prisläget i Malmö och i Stockholm skiljer sig generellt åt. Enligt 

mäklarstatistik uttagen 12 maj 2011 är kvadratmeterpriset på bostadsrätter i centrala 

Stockholm ca 58 000 kr och i Malmö ca 18 000 kr.
134

 Självfallet varierar 

kvadratmeterpriserna stort från område till område i båda städerna. Statistiken ger dock en 

generell helhetsbild av prisnivåerna i städerna. Vidare uttrycker Leif Norell i en 

                                                 
131

 Se avsnitt 4.4. 
132

 Se avsnitt 3.5. 
133

 Se avsnitt 5.7. 
134

 Svensk Mäklarstatistik, den 16 maj 2011[www].  



39 

 

promemoria
135

 att ersättningsbeloppen för intrången i Stockholm för Citybanan sätts högre 

p.g.a. lägre fastighetsvärden i Malmö jämfört med Stockholm. Detta eftersom 

värderingstidpunkterna också skiljer sig mellan 2005 (Citytunneln, Malmö) och 2009 

(Citybanan, Stockholm). Utöver denna ersättning för areal torde, vilket även Leif Norell 

nämner i promemorian, annan ersättning utges för t.ex. ekonomiskt förlust till följd av 

minskad möjlighet till bergvärmeborrning i framtiden. Frågan torde först prövas huruvida det 

är möjligt samt ifall det finns realistiska planer till den typen av installation.   

Eije Sjödin anser att rent principiellt bör ersättningen vid servitut vara lägre, än vid 

äganderätt. Eftersom skillnaden i rätten att nyttja ett utrymme avgör ersättningens storlek.
136

  

Anders Johansson och Per Mattsson på Trafikverket anser att tredimensionell fastighet är en 

mer tydlig och bättre form vid intrång i tomträtt än vad servitut är. Servitut är ingen 

fullständig äganderätt och kan således skapa tolkningssvårigheter i framtiden.
137

 

Fördelarna och nackdelarna med dessa två former av intrång har både ekonomiska och 

äganderättsliga aspekter. Potentiellt kan utrymmet i tunnlarna behöva nyttjas till fler ändamål 

än just järnvägsbana med Citybanan i Stockholm, således blir det lämpligare och mer 

fördelaktigt att använda sig av äganderätt för att få fri rådighet i utrymmet. Dock torde det 

vara mer ekonomiskt förmånligt om än på kort sikt att använda servitut eftersom ersättningen 

till fastighetsägarna torde bli lägre. Värt att ta med i beräkning är att flera prövningar krävs 

om rätten ligger i servitut i stället för med äganderätt, som således torde ge högre kostnad på 

längre sikt. Med hänsyn till NJA 2007 s. 695 (Optokabelfallet)
138

 torde ersättning för fler 

nyttjanderätter inom samma ledningsutrymme skapa merkostnader i ersättning än vad fri 

förfoganderätt genom tredimensionell fastighetsbildning skulle medföra.  

Ersättning utdömdes vid Citytunnel i Malmö och frågan blir således hur följden blir med 

Citybanan i Stockholm. Ersättningen för areal torde sättas högre då det rör sig om 

tredimensionellt fastighetsintrång och prisnivåerna i Stockholm är högre än i Malmö. Denna 

bakgrund torde ligga som grund till att ersättning utdöms eftersom även intrångssättet skiljer 

sig torde även det bidra med att öka motiveringen till utdömd ersättning.  
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7. Slutsats 

Kärnfrågan torde vara huruvida fastighetens marknadsvärde påverkas av tunnelintrånget både 

i synvinkel av areal och för framtida användningsområden. Således blir diskussionen kring 

möjlighet bergvärmeborrning samt byggnation, av t.ex. underjordiska garage, en vital del för 

avgörandet av ersättningen. Vi anser att bergvärmeborrning är ett miljövänligt utvinningssätt 

för energi som torde användas mer i framtiden. Släcks möjligheten till detta p.g.a. ett intrång 

av tunnel tredimensionellt i fastigheten torde fastighetsägaren ersättas för denna skada i form 

av rådighetsinskränkning.  

Skyddet för enskildes egendom torde leda till ersättning för minskad areal. Oberoende 

huruvida arealen används i dagsläget eller ej.  Således torde ersättning utges för både 

arealminskning samt framtida förlust genom rådighetsinskränkning. Vårt ställningstagande 

står i direkt konflikt med Trafikverket när vi anser att tredimensionellt tunnelintrång påverkar 

marknadsvärdet på fastigheten.  
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Bilaga 1 

 Telefonintervju den 9 maj -11 kl 16:00   

Eije Sjödin, fastighetsjuridisk expert Lantmäteriet, Gävle. Författare av flertalet 

böcker inom tredimensionell fastighetsbildning/fastighetsindelning. 

 Telefonintervju den 16 maj -11 kl 12:30  

Med Anders Johansson, fastighetschef och projektledare på Trafikverket för 

Citybanan projektet i Stockholm. Per Mattsson fastighetshandläggare på Trafikverket 

för Citybanan projektet i Stockholm.  

 Telefonintervju den 31 maj -11 kl 15:30  

Björn de Maré, lantmäteriförrättare för Citybanan i Stockholm. 

 

Intervjufrågor: 

- Hur ska gränserna för fastigheten bestämmas i djupled? Hur långt ned i jorden sträcker 

sig äganderätten? 

- Påverkar tunnelintrånget marknadsvärdet? 

- Kan man se det som att tunnelbygget skapar positiv påverkan för fastighetsägaren? 

Och således ökar marknadsvärdet? 

- Vilka aspekter tas i beaktning vid beräkning av ersättningen för markåtkomsten? 

- Vilka rättigheter har fastighetsägaren för att få ersättning vid ett tvångsintrång på sin 

fastighet? 

- Vad blir skillnaden, rättsligt, mellan tunnelbanan (Servitut) och Citybanan (3D-

fastigheter)? Och varför tillämpas annorlunda intrång? 

- Vad blir påverkan av de nya ersättningsreglerna vid expropriation? 

 

 

 

 

 

 


