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1. Inledning 

1.1 Ämnespresentation 
Vid inträffad sakskada utgår ersättning för sakens värde, i enlighet med 5 kap. 7 § 1 p. 

SkL. Temat för denna uppsats är att analysera det val av beräkningsmetod som görs i 

syfte att uppskatta en skadad saks värde vid ersättningsbestämningen. Det handlar 

således om en avgränsad del av den totala skadeståndsberäkningen, men samtidigt kan 

valet av beräkningsmetod för värdeersättningen ha en stor inverkan på det belopp som 

slutligen utdöms och även medföra svåra gränsdragningar mellan objektiva och 

subjektiva värden. Valet av beräkningsmetod är därför ett teoretiskt intressant spörsmål 

och dessutom en återkommande fråga i rättstillämpningen.1 När bör en sak betraktas 

som unik vid ersättningsbestämningen? När bör en skadevållare bli ersättningsskyldig för 

reparationskostnader som överstiger sakens värde? Båda dessa frågor kommer att 

behandlas i uppsatsen.  

Det finns olika metoder för att beräkna skadestånd för en förlorad, förstörd eller 

skadad sak. Flera beräkningsmetoder har etablerats i rättspraxis och doktrin eftersom 

lagtexten och förarbetena till SkL ger föga ledning om hur ersättningen för en skadad 

saks värde ska bestämmas i detalj. I propositionen till nuvarande SkL anges endast att 

frågan om hur sakens värde ska bestämmas ”får bedömas enligt de principer som anses gälla 

f.n.”.2  

Av den grundläggande skadeståndsrättsliga principen benämnd reparationsprincipen 

följer att den skadelidande ska försättas i samma situation som denne skulle ha varit i om 

den skadegörande handlingen inte hade inträffat.3 Vid en sakskada är skadeståndets 

primära funktion som restitution att tillförsäkra den skadelidande ett fullt återställande, 

sett ur ett ekonomiskt perspektiv.4 Restitutionsändamålet är således direkt värderelaterat. 

Utarbetade beräkningsmodeller och regler, som syftar till att styra valet av beräknings-

metod vid ersättningsbestämningen, utgår ifrån att objektiva och marknadsanpassade 

värden finns att tillgå för att värdera skadan, vilket ofta också är fallet när det är en sak 

som har skadats. Vidare bygger den nuvarande huvudregeln om att värdeersättningen ska 

                                                
1 Se de nyaste exemplifieringarna på att så är fallet; NJA 2015 s. 199 och NJA 2016 s. 945 samt Radetzkis 
och Anderssons egna analyser av rättsfallen i JT (2015 – 2017) respektive InfoTorg Juridik (i maj 2015 och 
december 2016). 
2 Se prop. 1972:5 s. 580. 
3 Se avsnitt 2.2 nedan för en mer ingående redogörelse för principen samt för den närliggande principen 
om full ersättning. 
4 Se NJA 2016 s. 945 p. 18 i HD:s domskäl med angivna litteraturhänvisningar till Andersson (1993) s. 488 
och Radetzki (2012) s. 102 ff. 
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svara mot kostnaderna för ett återställande på ett antagande om att ett återställande kan 

ske – att en skadad sak kan ersättas med en annan likvärdig sak. Ibland stöter dock 

sådana allmänna utgångspunkter och allmänt formulerade beräkningsmodeller på 

problem i rättstillämpningen, eller i ”det allmänna rättsmedvetandet”. 5  Uppsatsen 

fokuserar främst på situationer där sådana problem har uppkommit eller kan tänkas 

uppkomma och på de lösningar som har tillhandahållits i svensk rättspraxis. Uppsatsen 

belyser med andra ord undantagsfallen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera valet av beräkningsmetod för 

att uppskatta en skadad saks värde enligt 5 kap. 7 § p. 1 SkL vid ersättningsbestämningen. 

Syftet är, mer precist, att analysera förhållandet mellan den primära beräkningsmetoden 

där värdeersättningsberäkningen ska baseras på kostnaderna för ett återställande och den 

alternativa metoden, som istället tar sin utgångspunkt i värdeförlusten.6 Varför är den 

primära beräkningsmetoden att föredra? 

Som nämndes inledningsvis kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid 

undantagsfallen vid analysen av gällande rätt. Situationer då det framstår som motiverat 

att avvika från, eller modifiera, gällande huvudregler eller etablerade beräkningsmodeller 

för att dessa har visat sig vara otillräckliga eller olämpliga. HD har under de senaste två 

åren meddelat två refererade domar, NJA 2015 s. 199 och NJA 2016 s. 945, vari 

domstolen har tillgripit alternativa beräkningsmetoder vid värdeersättningsbestämningen 

och avvikit från ansedda huvudregler i tidigare svensk rättspraxis och doktrin. Betydelsen 

av dessa avgöranden för utvecklingen av gällande rätt kommer att uppmärksammas och 

analyseras särskilt.  

Syftet med denna uppsats är följaktligen inte att ge en uttömmande redovisning av 

den precisa innebörden hos respektive beräkningsmetod eller att fastslå när den ena eller 

andra metoden alltid ska äga tillämplighet. Syftet har inte varit att skapa en allmängiltig 

mall eller formel. Syftet är istället att synliggöra och utvärdera den begränsade räckvidden 

hos de generellt utformade beräkningsmetoderna vid svåra rättsliga bedömningar och att 

undersöka hur luckorna i metoderna fylls ut vid rättstillämpningen. Detta för att, 

förhoppningsvis, ge en något mer mångfacetterad bild av rättsläget.  

                                                
5 Se Andersson, InfoTorg Juridik i mars 2001. 
6 Beträffande den generella indelningen av beräkningsmetoderna se även JustR Lindskogs tillägg för egen 
del i NJA 2011 s. 576 (s. 584). Lindskog delar in beräkningsmetoderna på samma sätt. 
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Sammanfattningsvis kan det beskrivna syftet omformuleras till följande två fråge-

ställningar: 

 

i) Vilka bakomliggande skäl talar för att en beräkningsmetod som tar sin utgångspunkt 

i kostnaderna för ett återställande är att föredra vid värdeersättningsbestämningen 

framför en beräkningsmetod som tar sin utgångspunkt i värdeförlusten? 

 

ii) När och varför kan ett avsteg* från en härskande beräkningsnorm (en ansedd 

huvudregel) vara motiverat i ett enskilt fall och hur utformas avstegen i 

rättstillämpningen?   

 

* Begreppet avsteg åsyftar i detta sammanhang inte enbart undantag, utan även avsteg i 

form av justeringar och modifieringar av en allmänt formulerad beräkningsmetod. 

 

1.3 Metod och material 
För att besvara mina frågeställningar och tolka gällande rätt har jag studerat de klassiska 

rättskällorna i form av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Metoden kan, om man 

så vill, benämnas för rättsdogmatisk eller för traditionell juridisk metod. Framställningen 

syftar främst till att beskriva och analysera rättsläget som det är eller som det bör förstås 

(de lege lata).  

Den metod som använts är dock inte uteslutande dogmatisk, då uppsatsen inte 

endast syftar till att tolka och systematisera gällande rätt, utan även till att analysera 

rätten.7 Den kanske viktigaste övergripande frågan för framställningen, vilket framhålls i 

kapitel fyra, är att analysera vilka rättsliga spörsmål som ställs på sin spets i en viss tviste-

situation, närmare bestämt hur rättsregeln i 5 kap. 7 § 1 p. SkL ska uppfattas och 

tillämpas i de konkreta sammanhang som ryms inom ramen för uppsatsens fråge-

ställningar.8  

Inom skadeståndsrättens område får i allmänhet rättspraxis och den juridiska 

litteraturen en särskild betydelse, då många grundläggande principer och begrepp lämnas 

                                                
7 Beträffande innebörden av begreppet rättsdogmatik, se Peczenik i SvJT 2005 s. 249 f. Peczenik beskriver 
”rättsdogmatiska inslag” som inriktade på att tolka och systematisera gällande rätt, samt att rättsdogmatiken 
beskriver gällande rättsregler på olika områden och dessa områdens struktur. Samtidigt betonar Peczenik 
att rättsdogmatiken i hög grad använder sig av analys och argumentation. 
8  Jfr Kleineman (2014) s. 26 ff. Kleineman framhåller även att den kanske viktigaste och mest 
grundläggande frågan för rättsdogmatiken är att fastställa vad det rättsliga problemet egentligen är. 
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utanför den uttryckliga regleringen i ramlagen SkL.9 Då lagtexten i 5 kap. 7 § 1 p. SkL är 

allmänt formulerad och förarbetena medvetet ger föga vägledning om hur bestämmelsen 

ska tillämpas i konkreta fall, har praxis från högre rätt och doktrin studerats ingående vid 

arbetet med denna uppsats och dessa två rättskällor har även bidragit med mest material. 

Vidare har viss nordisk doktrin studerats i syfte att utforska vad den kan tillföra analysen 

och förståelsen av det svenska rättsläget.10 Uppsatsen har således ingen komparativ 

inriktning. Av liknande skäl har även viss försäkringsrättslig litteratur på området 

studerats, trots att uppsatsen har en skadeståndsrättslig inriktning. Syftet med de 

försäkringsrättsliga inslagen har varit att skapa ett diskussionsunderlag för valet av 

beräkningsmetod inom skadeståndsrätten samt att åskådliggöra innebörden av det 

skadeståndsrättsliga värdebegreppet.  

 

1.4 Avgränsningar 
Då framställningen inriktas på värdeersättning enligt 5 kap. 7 § 1 p. SkL kommer 

uppsatsen att avgränsas till beräkning av skadestånd på utomobligatorisk grund. 

Framställningen kommer att behandla såväl värdeersättning för total som partiell sak-

skada. Vidare behandlar uppsatsen endast ersättningsbestämning för sakens värde, det vill 

säga ersättning som utgår enligt första punkten i 5 kap. 7 § SkL. Ersättnings-

bestämningsfrågor som avser andra ersättningsgilla kostnader till följd av en sakskada 

kommer därför enbart att diskuteras om de är av betydelse för ersättningsbestämningen 

som avser sakens värde. Av utrymmesskäl avgränsas uppsatsen till valet av metod för att 

bestämma en skadad saks förmögenhetsvärde. Följaktligen kommer justerings-

beräkningar eller skilda element i värdeberäkningen såsom avdrag för ålder och bruk, 

fördelsavdrag och uppkomna värdeökningar eller kvarvarande värdeminskningar efter en 

reparation inte att behandlas separat eller ingående om det inte är av betydelse för 

uppsatsens huvudämne.  

Skadeståndsrättsliga spörsmål som rör ansvarsgrunden eller ansvarets gräns lämnas 

utanför framställningen. 11  Slutligen är uppsatsen avgränsad till att analysera svensk 

skadeståndsrätt. Den närliggande försäkringsrätten, som dock bygger på en avtalsrelation, 

                                                
9 Se vidare Kleineman (2014) s. 22 f. 
10 Det bör i detta sammanhang framhållas att skadeståndsrätten i de nordiska länderna i väsentliga delar 
bygger på samma synsätt, varför hänvisningar till övrig nordisk skadeståndsrätt ofta förekommer i svensk 
rättspraxis. Exempel på sådana hänvisningar; NJA 2015 s. 199 (p. 13 i HD:s domskäl), NJA 2016 s. 945 (p. 
20 i HD:s domskäl) och HD:s dom i mål nr T 462-16 meddelad den 18 april 2017 (p. 12 i HD:s domskäl). 
11 Exempel på sådana spörsmål är frågor som rör culpaansvaret, adekvans och normskydd. 
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kommer endast att beröras ifall det är givande för förståelsen av värdebegreppet och de 

etablerade beräkningsmetoderna inom skadeståndsrätten.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i tre huvudavsnitt. Det första huvudavsnittet, kapitel 2, syftar till att 

ge en introduktion till sakskadeersättning och en orientering inför den fortsatta 

framställningen.  I avsnittet behandlas några skadeståndsrättsliga grundläggande principer 

som är av särskild betydelse vid ersättningsbestämningen, regleringen i 5 kap. 7 § SkL 

samt sakskadebegreppet. Vidare introduceras de modeller för värdeersättnings-

bestämningen som har etablerats i doktrin och i svensk rättspraxis (återställande kontra 

förlorat värde) samt utvägsalternativet i 35 kap 5 § RB, som ger domstolen en process-

rättslig möjlighet att uppskatta skada efter skälighet. 

Det andra huvudavsnittet, kapitel 3, utgör en fördjupning i ämnet värdeersättning 

vid sakskada. Värdebegreppet i 5 kap. 7 § 1 p. SkL analyseras och olika värdebegrepp och 

beräkningsmetoder (återställandevärde, försäljningsvärde, bruksvärde etc.) presenteras 

mer ingående, inklusive det teoretiska förhållandet (huvudregler respektive undantags-

regler) mellan de olika beräkningsmetoderna och de bakomliggande skälen härför.  

Det tredje och sista huvudavsnittet, kapitel 4, består huvudsakligen av en analys av 

rättspraxis kring värdeersättning vid sakskada och särskilt kring valet av beräkningsmetod 

i enskilda och särskilt problematiska bedömningar. Fokus i analysen ligger på när avsteg 

från huvudregler är motiverade och hur alternativa beräkningssätt kan och bör tillgripas i 

enskilda fall för att uppnå materiellt, eller principiellt, tillfredsställande resultat. Detta i 

syfte att fördjupa och konkretisera förhållandet mellan de olika etablerade beräknings-

metoderna för värdeersättningen.  

Som nämndes inledningsvis har HD relativt nyligen meddelat två domar på 

området (NJA 2015 s. 199 och NJA 2016 s. 945) som väl illustrerar den problematik som 

kan uppstå vid bestämmandet av ett skadat föremåls ersättningsgilla värde. Innehållet i de 

två avgörandena och prejudikatens betydelse för utvecklingen av gällande rätt kommer 

att analyseras ingående i kapitel 4.  

I kapitel 5 besvaras frågeställningarna i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en 

kommentar om hur de två nyligen tillkomna avgörandena från HD eventuellt påverkar 

gällande rätt avseende valet av beräkningsmetod vid värdeersättningsbestämningen.  
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1.6 Terminologi 
I det följande kommer vissa begrepp att återkomma löpande. Begrepp som har använts 

på olika sätt i den juridiska litteraturen. Min strävan är att ha en enkel och i möjligaste 

mån enhetlig begreppsanvändning. Termen värdeersättning återfinns i uppsatsens rubrik. 

Begreppet värdeersättning används i dess vida bemärkelse i uppsatsen och åsyftar i det 

följande all ersättning som utgår enligt första punkten i 5 kap. 7 § SkL, oavsett om det är 

en total eller partiell sakskada som ska ersättas.12  

Begreppet återställandekostnader innefattar i denna uppsats såväl i) kostnader för 

återanskaffning av ny eller likvärdig egendom, vilka främst aktualiseras vid total sakskada 

som ii) kostnader för reparation vid partiell sakskada. Begreppet avser inte bara faktiska 

kostnader utan även hypotetiskt uträknade kostnader för ett återställande. Återställande-

kostnader vid totalskada kan ta sikte på kostnader för att införskaffa helt ny likvärdig 

egendom (nyköp) eller begagnad likvärdig egendom (andrahandsköp). Tillgången på 

andrahandsmarknaden varierar dock kraftigt beroende på vad det är för typ av egendom 

som ska ersättas. I den juridiska litteraturen förekommer även begreppet återställandevärde 

alternativt återanskaffningsvärde, som ibland används näst intill synonymt med begreppet 

återställandekostnader.13 Begreppen bör, vad avser användningen av dem i denna uppsats, 

ses som ”spegelbegrepp”. Medan återställandevärde mer precist återspeglar värderingen av 

den skadelidandes intresse av ett återställande syftar begreppet återställandekostnader i det 

följande på det beräkningssätt som används vid ersättningsbestämningen för att beräkna 

en skadad saks värde.  

Några ytterligare terminologiska anmärkningar är att ordet ersättning används 

synonymt med ordet skadestånd, att försäljningsvärde inte används synonymt med begreppet 

marknadsvärde och att begreppet egendom används synonymt med ordet sak (jämför till 

exempel orden egendomsskada och sakskada)14. Uttrycket ”sakens värde i oskadat skick” 

syftar i det följande givetvis inte tvunget på sakens värde i nyskick, utan istället på dess 

värde vid tidpunkten precis före skadetillfället.  

                                                
12 Jfr Hellner & Radetzki (2014) s. 382, som delar upp begreppet värdeersättning i två varianter: i) 
ersättning för sakens värde som utgår vid total sakskada och ibland också vid partiell sakskada 
(värdeersättning i trängre mening) och ii) ersättning för reparationskostnad jämte värdeminskning, som 
kommer i fråga vid partiell skada.  
13 Se till exempel Saxén (1975) s. 276 f. 
14 Se Ståhlberg och Karhu (2014) s. 313. Författarna anför att en sakskada kan anses vara snävare än en 
egendomsskada och att begreppen ”ibland felaktigt används som synonymer på ett inexakt sätt”. En 
egendomsskada kan ju, enligt författarna, också drabba sådan egendom som inte har någon koppling till en 
sak, till exempel rörelsevinst. I denna framställning används dock begreppen synonymt och båda termerna 
syftar i denna framställning på skada som har en koppling till en skadad sak. Sakskadebegreppet kommer 
även att redogöras för mer ingående i avsnitt 2.3. 
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2. Allmänt om sakskada och värdeersättning  

2.1 Inledning 
I detta introducerade kapitel ges en översikt för värdeersättningsbestämningen vid sak-

skada. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för några allmänna skadeståndsrättsliga 

principer och deras betydelse vid ersättningsbestämningen. Därefter presenteras 

sakskadebegreppet samt bestämmelsen i 5 kap. 7 § SkL. Vidare följer en presentation av 

de grundläggande och etablerade modellerna för att beräkna värdeersättningen.  Den 

processuella bestämmelsen i 35 kap. 5 § RB kommer också att vidröras i avsnitt 2.6.2, då 

bestämmelsen erbjuder en möjlighet för domstolar att uppskatta en skada till ett skäligt 

belopp. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  

 

2.2 Några allmänna skadeståndsrättsliga principer  

2.2.1 Principen om full ersättning och reparationsprincipen 
Då förarbetena till SkL ger föga ledning om hur sakskadeersättningen ska beräknas blir 

grundläggande skadeståndsrättsliga principer ofta vägledande för ersättnings-

bestämningen. Detta kan också anses vara väl förenligt med förarbetena som anger att 

vedertagna principer får blir styrande för hur värdet av skadad egendom ska bestämmas.15 

En sådan allmän skadeståndsrättslig princip är att den skadelidande ska tillförsäkras full 

ersättning för skadan och att skadeståndet ska återställa den genom skadan uppkomna 

störningen i den skadelidandes situation.16 Denna princip, som även har benämnts den 

allmänna kompensationsprincipen, 17  innebär bland annat att vid total sakskada ska full 

ersättning för värdet av det förlorade föremålet utgå. Ersättningen ska återställa det som 

har blivit förstört, försämrat eller på annat sätt minskat i värde till dess värde före 

skadan.18  

Vidare kan principen om full ersättning sägas utgöra en allmän riktpunkt för hur ett 

visst fall bör bedömas och i bästa fall ge viss legitimitet åt en skadeståndsrättslig 

bedömning.19 Däremot utgör denna allmänt hållna princip inte något användbart verktyg 

som kan tillgripas vid ersättningsbestämningen i det enskilda fallet. Principen utgör 

                                                
15 Se prop. 1972:5 s. 580. 
16 Se Schultz i JT 2009/10 s. 858. 
17 Se Persson (1953) s. 337 ff. 
18 Se Roos (1990) s. 238. 
19 Se Schultz i JT 2009/10 s. 848. 
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snarare en konstruktion, som kan anta olika uttryck beroende på föreliggande 

omständigheter och processläge.20 Något som kommer att lyftas fram och analyseras i 

kapitel 4. Mot ovan givna bakgrund tjänar principen om full ersättning sitt syfte som 

idealbild och rättfärdigar enkla, i doktrinen förespråkade, modeller för ersättnings-

bestämningen.21 

Nära sammankopplad med principen om full ersättning är skadeståndets funktion 

som reparation – reparationsprincipen. I sammanhanget bör det uppmärksammas och 

betonas att ändamålet med restitution vid sakskada endast är värderelaterat. 22 

Reparationsprincipen innebär följaktligen, vad avser skadestånd med anledning av sak-

skada, att ersättningens funktion som restitution primärt tar sikte på ett återställande ur 

ett ekonomiskt perspektiv och inte att den skadelidande ska försättas i samma faktiska 

läge som innan skadan inträffade.23 Skadeståndets reparerande syfte vid sakskada är 

därför primärt att återställa den skadelidandes förmögenhet, inte att alltid ge den skadelidande 

en oinskränkt och ovillkorad möjlighet att utan eget kapitaltillskott återanskaffa det 

föremål som har skadats. Samtidigt måste den skadelidandes intresse av ett effektivt 

återställande tillgodoses i rimlig utsträckning.24  

Sammanfattningsvis kan sambandet mellan de två principerna beskrivas som att 

reparationsprincipen utgör ett försök att rama in vad som utgör ”full ersättning” för 

sakskada. 

 

2.2.2 Skadelidandes skyldighet att begränsa sin egen skada 
Inom kontraktsrätten finns det en allmän skyldighet för skadelidande part att begränsa 

sin skada genom att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan.  Denna skyldighet 

anses också gälla på det utomobligatoriska området.25 Principen innebär att den skade-

lidande får bära en motsvarande del av förlusten om skadebegränsningsskyldigheten 

försummas.26 Tillämpas principen bortfaller således den skadelidandes rätt till ersättning, i 

den mån skada borde ha kunnat undvikas. Principen bygger i viss mån på det 

övergripande samhällsintresset att de skadeståndsrättsliga reglerna inte ska främja en 

misshushållning med ekonomiska resurser.27 Vägledning för hur långt skadebegränsnings-

                                                
20 Se Ståhlberg & Karhu (2014) s. 435. 
21 Se Andersson (2015) s. 12 f. 
22 Andersson (1993) s. 488. 
23 NJA 2016 s. 945 p. 18 i HD:s domskäl och von Eyben & Isager (2015) s. 339. 
24 Andersson (1993) s. 452 ff.  
25 Se Andersson (1993) s. 479, särskilt not 131 och Radetzki (2012) s. 175 ff. 
26 Se till exempel 70 § 1 st. KöpL och NJA 1911 s. 472. 
27 Se HD:s dom meddelad den 7 februari 2017 i mål nr T 230-15 p. 30 i HD:s domskäl. 



 17 

 

plikten sträcker sig kan sökas i hur en normal skadelidande, under motsvarande 

omständigheter, skulle ha handlat om denne visste att ersättning inte skulle erhållas från 

skadevållaren. Avgörande för om en vidtagen åtgärd är att betrakta som en skade-

begränsning är om den skadelidande haft fog för att anta att en viss vidtagen åtgärd var 

den lämpligaste skadebegränsningsåtgärden vid tidpunkten när den vidtogs.28 

Vidare kan skadebegränsningsprincipen jämföras med bestämmelsen i 6 kap. 1 § 2 

st. SkL om jämkning av skadestånd med anledning av sakskada på grund av 

skadelidandes medvållande. En betydelsefull skillnad mellan medvållandeansvaret och 

skadebegränsningsplikten är dock att skyldigheten att vidta skäliga åtgärder för 

begränsning av skadan gäller under hela skadeförloppet. Det vill säga från tidpunkten att 

skadevållarens ersättningsskyldighet utlöses intill dess ytterligare skada, för vilken 

skadevållaren inte kan ansvara, inte längre uppkommer eller kan uppkomma. 29 

Skadebegränsningsskyldigheten varar till skillnad från medvållandeansvaret således även 

efter det att skadeförloppet har inletts. Båda principerna kan samtidigt vara av betydelse 

för bestämningen av skadeståndets storlek i ett enskilt fall.30 

För denna uppsats är principen om skadebegränsning relevant då en vidtagen skade-

begränsningsåtgärd i vissa fall kan påverka riskbärandet mellan skadevållare och 

skadelidande och därmed även valet av beräkningsmetod vid värdeersättnings-

bestämningen. Detta kommer att exemplifieras och analyseras mer ingående i kapitel 4, 

främst i avsnitt 4.4. Slutligen bör nämnas att kravet på skadebegränsning från den 

skadelidandes sida sannolikt är strängare vid sakskada än vid personskada, enligt rådande 

uppfattning i den juridiska litteraturen.31 Något som har sin grund i att det finns en 

starkare rättspolitisk strävan att principen om full ersättning ska upprätthållas oinskränkt 

vid personskador.32 

 

                                                
28 Se HD:s dom meddelad den 7 februari 2017 i mål nr T 230-15 p. 35 i HD:s domskäl. 
29 Se HD:s dom meddelad den 7 februari 2017 i mål nr T 230-15 p. 29 i HD:s domskäl och Andersson 
(1993) s. 481. 
30 Se vidare Radetzki (2012) s. 176 ff. Radetzki diskuterar ingående gränsdragningsfrågan mellan situationer 
i vilka 6 kap. 1 § SkL tillämpas respektive den ovan beskrivna skadebegränsningsplikten äger tillämpning. 
Den exakta gränsen mellan tillämpningsområdet för 6 kap. 1 § SkL och skadebegränsningsplikten ”måste 
beskrivas som oklar”, enligt Radetzki. Möjligen har gränsen blivit något tydligare genom HD:s uttalanden 
om principerna i HD:s dom meddelad den 7 februari 2017 i mål nr T 230-15. 
31 Se Radetzki (2012) s. 186 och Andersson (1993) s. 484. 
32 Se Radetzki (2012) s. 186. 
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2.3 Sakskadebegreppet 
Begreppet sakskada infördes i lagstiftningen i samband med att nuvarande SkL 

(1972:207) infördes och bestämmelsen syftade endast till att kodifiera gällande rätt.33 I 

den tidigare skadeståndsrättsliga lagstiftningen användes istället termen egendomsskada. 

Före år 1972 saknades en allmän bestämmelse om ersättning för sakskada.  

En sakskada är i första hand att hänföra till direkt tillfogad skada på fysiska föremål 

genom fysiska medel. Med ”sak” avses i detta sammanhang såväl lösa saker (inklusive 

djur, pengar och vissa fordringsbevis) som fast egendom med tillbehör.34 Med skada på 

fysiskt föremål jämställs även förlust av föremålet, även om förlusten bara är tillfällig. 

Typexempel på sakskador är tillfogad skada på fordon i samband med en kollision, en 

krossad fönsterruta eller ett nedbrunnet hus. Om en sak helt har förlorats genom den 

ansvarsgrundande händelsen är det en total sakskada och den skadelidande har då rätt till 

full ersättning för bland annat sakens värde. Om däremot saken inte gått helt förlorad är 

det istället fråga om en partiell sakskada.35 

Vissa gränsdragningsfrågor beträffande vad som är att klassa som en sakskada eller 

inte kan uppstå till exempel vid sammanfogande av en skadad sak och en oskadad sak 

eller om en saks utseende har blivit förstört men inte dess primära funktion.36 Vidare kan 

det uppstå gränsdragningssvårigheter för vad som är en ekonomisk sakskada respektive 

en ideell skada.37 I rättspraxis finns även exempel på att problem kan uppkomma när det 

gäller gränsdragningen mellan sakskada och ren förmögenhetsskada.38 Syftet med denna 

framställning är dock inte att behandla dessa gränsdragningsfrågor isolerat utan frågor 

som uppkommer först vid ersättningsbestämningen när det redan har konstaterats att en 

sakskada har inträffat. Den problematik som nyss nämnda gränsdragningsfrågor ger 

upphov till kommer emellertid att behandlas i viss mån eftersom sådana frågeställningar 

kan uppkomma även vid bestämmandet av en saks värde och valet av beräkningsmetod. 
                                                
33 Se prop. 1972:5 s. 578 och Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 379. 
34 Se prop. 1972:5 s. 579 f. 
35 Se NJA 2016 s. 945 p. 12 och 15 i HD:s dom samt Vinding Kruse (1989) s. 349. 
36 Se härom NJA 1996 s. 68 och NJA 1990 s. 80. En av huvudfrågorna blir i dessa fall om sakens funktion 
ändock kan anses ha försämrats. Svaret på den frågan kan skilja sig åt beroende på om det är fråga om 
skadestånd på kontraktuell grund eller inte.  
37 Beträffande denna gränsdragningsproblematik, se NJA 1995 s. 249 som gällde olovlig jakt av järv. HD 
fann att skadeståndsskyldighet förelåg för den som olovligen skjutit två järvar. Detta då staten haft stora 
kostnader för den fridlysta djurartens bevarande. Kostnader som till viss del ansågs blivit onyttiga på grund 
av jakten. Ersättning utgick motsvarande djurens avelsvärde och skadeståndets storlek bestämdes genom 
en skälighetsuppskattning med utgångspunkt i statens nedlagda kostnader. 
38 Se NJA 1993 s. 753 och Kleineman i JT 1993/94 s. 729 ff. Ersättning utdömdes i 1993 års fall till 
Riksantikvarieämbetet för sakskada som uppkommit när en fastighetsägare gjort ingrepp i en fast 
fornlämning. Det har ifrågasatts om skadan på fornlämningen egentligen var en förmögenhetsskada och 
inte en sakskada. Då skadan var tillfogad på fast egendom var det dock naturligt att uppfatta skadan som 
en sakskada, se JustR Linds tillägg i NJA 1995 s. 249 (s. 254). 
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Ett exempel på en sådan fråga är om och i vilken utsträckning en saks skönhetsvärde 

eller affektionsvärde (ett ideellt värde) ska utgör ett ersättningsgillt värde som ska beaktas 

vid ersättningsbestämningen. 

 

2.4 Bestämmelsen i 5 kap. 7 § SkL  
5 kap. 7 § SkL reglerar skadeståndets omfattning vid sakskada. Paragrafen tillkom år 1972 

och omredigerades något vid år 1975 års lagstiftning. Dess nuvarande lydelse är: 

 

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 

1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 

2. annan kostnad till följd av skadan, 

3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. 

 

Bestämmelsen syftade vid sitt införande endast till att utgöra en kodifiering av gällande 

rätt såsom den utvecklats i rättspraxis. 39  Stadgandet utformades därför så att det 

inrymmer de poster som ditintills erkänts ersättningsgilla i rättstillämpningen. Syftet med 

bestämmelsen var inte att förhindra en fortsatt utveckling av de grundsatser som 

utbildats i rättstillämpningen för bestämmande av sakskadeersättning. Av detta följer att 

paragrafen inte ska läggas till grund för motsatsslut, vilket även har betonats i lagens 

förarbeten.40 En motsvarighet till 5 kap. 7 § finns på personskadeområdet i 5 kap. 1–2 § 

SkL.  

Första punkten reglerar ersättning för sakens värde, även benämnt värde-

ersättning. 41  Andra punkten i paragrafen syftar på kostnader som uppstår i direkt 

samband med skadan, till exempel utgift för transport av det skadade föremålet eller 

annan utgift som den skadelidande haft och som har varit nödvändig för att begränsa 

skadeverkningarna.42 Den tredje och sista punkten avser följdskador i form av förlorade 

arbetsinkomster som uppstår till följd av skadan. Det finns ett nära samband mellan 

punkt två och tre, då de båda avser följdskador som tar sig olika uttryck.43  

Som framhölls inledningsvis är det ersättningsbestämningen enligt den första 

punkten i 5 kap. 7 § SkL som är huvudämnet för denna uppsats. Värdeersättning kan 

                                                
39 Prop. 1972:5 s. 578 f. 
40 Prop. 1972:5 s. 579. 
41 Se till exempel Hellner (1965) s. 223 och Radetzki & Hellner (2014) s. 382.  
42 Prop. 1975:5 s. 580. 
43 Se Radetzki (2012) s. 30 ff. 
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bestämmas med hjälp av flera beräkningsmetoder och ersättningsbestämningen kan skilja 

sig åt beroende på om egendomen har totalförstörts eller inte, det vill säga beroende på 

om det är en total sakskada eller en partiell sakskada. Betydelsen av denna skillnad vad 

avser valet av beräkningsmetod kommer att utvecklas i de två följande avsnitten. I 

korthet ska ersättningen vid total sakskada motsvara egendomens värde före skadan.44 

Vid partiell skada finns det minst två alternativ för att bestämma ersättningen enligt 5 kap. 

7 § 1 p. SkL, vilket framgår direkt av lydelsen i bestämmelsen. Den skadelidande kan 

antingen vara berättigad till ersättning motsvarande kostnaden för reparation jämte 

eventuell kvarvarande värdeminskning eller till ersättning för den skadade egendomens 

värde före skadan med avdrag för dess restvärde i skadat skick. Precis som vid totalskada 

kan det även tänkas att ersättning utgår som motsvarar återanskaffningskostnaden för en 

likvärdig sak, men då med avdrag för den skadade sakens restvärde.45 I de två senare 

fallen görs en så kallad differensbedömning och skillnaden mellan sakens 

återanskaffningsvärde och restvärde i skadat skick måste i sådana fall alltid uppskattas. 

Enligt förarbetena till SkL ska ersättning för kvarvarande värdeminskning vid 

partiell skada utgå ”i den mån föremålet även efter reparationen har ett lägre värde än 

före skadefallet”. 46  Ett konkret exempel på när ersättning för kvarvarande värde-

minskning efter reparation kan utgå är om den skadade egendomen är en bil som har 

kolliderat. En bil som har kolliderat kan nämligen i de allra flesta fall antas ha ett lägre 

försäljningsvärde även efter reparation, jämfört med om bilen inte hade kolliderat.47  

Vid fastställandet av en saks värde aktualiseras ofta beräkningar av avdrag för ålder 

och bruk och för så kallade fördelsavdrag. Med fördelsavdrag åsyftas ett avdrag motsvarande 

värdet av den fördel som den skadelidande erhåller när denne införskaffar ny likvärdig 

egendom och således ersätts med en helt ny sak istället för en gammal sak. 

Fördelsavdraget kan även omformuleras som ett hänsynstagande till ålder och bruk hos 

den skadade egendomen.48 Denna typ av avdrag kan aktualiseras både vid total skada och 

partiell skada. Vid partiell skada ligger det närmare till hands att benämna fördelsavdraget 

som ett avdrag för värdeökning, vilket aktualiseras om en skadad sak ökar i värde efter en 

utförd reparation.49 Hur beräkningen för avdrag motsvarande ålder och bruk och fördelar 

                                                
44 Se vidare Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 383 ff., Radetzki (2012) s. 24 och Karlgren (1972) s. 197 f. 
45 Se NJA 2016 s. 945 p. 15 i HD:s domskäl med angivna hänvisningar. 
46 Prop. 1972:5 s. 580. 
47 Se NJA 1948 s. 401, NJA 1958 s. 21 och Løderup (2011) s. 460. 
48 Se Andersson (2016) s. 3. 
49 Se NJA 1955 s. 89 II. 
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ska beräknas i detalj har diskuterats flitigt i den juridiska litteraturen. 50  Gällande 

fördelsavdrag har det i litteraturen ifrågasatts om sådana bör utgå överhuvudtaget, 

alternativt med försiktighet eller endast i undantagsfall.51  Av utrymmesskäl kommer 

beräkningen och lämpligheten av sådana avdrag från sakens värde endast att beröras i 

den mån diskussionen är av direkt betydelse för uppsatsens huvudämne – valet av 

beräkningsmetod för att bestämma värdet av den skadade egendomen och inte utskilt för 

justeringsberäkningar av nyss nämnt slag. 

 

2.5 Ersättning för återställande vid total respektive partiell sakskada  
Enligt uttalanden i doktrin och i rättspraxis är huvudregeln vid total sakskada att 

återanskaffningskostnaden ska läggas till grund för skadeståndsberäkningen avseende 

sakens värde. 52  Vid partiell sakskada är däremot huvudregeln att ersättning för sakens 

värde motsvarar reparationskostnaden, med eventuella justeringar för kvarvarande värde-

minskning efter reparationen eller för värdeökning som uppkommer till följd av 

reparationen. 53 

Även om huvudregeln således inte är likadant formulerad vid total respektive 

partiell sakskada är dock en gemensam utgångspunkt att ersättningen ska motsvara 

kostnaden för återställande, det vill säga för återanskaffning av likvärdig egendom (främst 

vid totalskada) eller för reparation som utförs i syfte att återställa den skadade 

egendomen (vid partiell skada). Man kan även formulera det som att återanskaffning vid 

totalskada motsvarar en ”totalreparation” av den förstörda egendomen. 54  De två 

alternativen för återställande utgår följaktligen från att den skadelidande önskar att vidta 

någon form av faktisk åtgärd för att ersätta den skadade egendomen samt att den skade-

lidande har ett intresse av att ett faktiskt återställande sker. De bakomliggande skälen till 

och argumenten för att beräkningar utifrån återställandekostnader alltjämt benämns som 

en huvudregel i doktrinen kommer att utvecklas i kapitel 3. Det bör dock redan nu 

                                                
50 Se Schultz i JT 2009/10 s. 860 f. och Radetzki i JT 2011/12 s. 640 ff. 
51 Se JustR Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2011 s. 576 (s. 587 ff.) och Schultz i JT 2009/10 s. 860 f. 
HD har dock nyligen, i NJA 2016 s. 945, uttalat att sådana fördelsavdrag ”i regel” utgår. Detta uttalande 
återfinns i p. 12 i HD:s domskäl. 
52 Se ur rättspraxis NJA 2015 s. 199 p. 7 i HD:s domskäl och NJA 2016 s. 945 p. 12 i HD:s domskäl. Från 
den juridiska litteraturen kan hänvisningar göras till Bengtsson & Strömbeck (2014) s. 383 f., Ekstedt 
(1997) s. 139 ff., Hellner & Radetzki (2014) s. 382, Persson (1962) s. 1 och Saxén (1975) s. 276. 
53 Se exempelvis NJA 2016 s. 945 p. 15 i HD:s domskäl. Jfr dock Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätten 
(2014) s. 97, där det anförs att beräkningsmetoderna som tar utgångspunkt i; i) reparationskostnader och ii) 
återanskaffningskostnader beskrivs som alternativa vid partiell sakskada och att ersättning motsvarande 
återanskaffningskostnaden främst kommer i fråga vid betydande (partiella) skador. 
54 Se JustR Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2011 s. 576 (s. 584). 
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noteras att själva bestämmelsen i 5 kap. 7 § 1 p. SkL inte jävar att återställandekostnaden 

ska läggas till grund för beräkningen av värdeersättningen.55 

Vid partiell sakskada är alltså huvudregeln, eller det naturliga,56 att ersättning utgår 

motsvarande reparationskostnaderna. Om reparationskostnaderna överstiger 

egendomens värde i ursprungligt skick kan skadevållaren ställa sig kritisk till att denne ska 

vara skyldig att ersätta sådana kostnader, särskilt om kostnaderna är omotiverat höga. 

Sakens värde i dess skick före skadan har därför, både i litteraturen och i rättspraxis, 

ansetts utgöra en maxgräns för ersättningsgilla reparationskostnader.57 En beräknings-

metod som baseras på reparationskostnader tillämpas således som huvudregel endast om 

den leder till ett förmånligt resultat för skadevållaren. En motsvarande maxgräns-regel 

återfinns inte på personskadeområdet, vilket grundas i att värdeersättningen vid sakskada 

generellt sett inte skyddar ett intresse som är större än sakens värde.58 Enligt rättspraxis 

kan dock den skadelidandes intresse av ett effektivt återställande under särskilda 

omständigheter medföra avsteg från nyss nämnda regel.59 I vilka typfall som sådana 

avsteg kan vara motiverade kommer att diskuteras och analyseras ingående i kapitel 4, 

särskilt i avsnitt 4.4.  

 

2.6 Andra etablerade metoder för beräkningen av värdeersättning 
Detta avsnitt syftar till att introducera alternativa metoder för att beräkna värdet av skadad 

egendom. Avsnitt 2.6.1 innehåller en kort redogörelse för ersättningsberäkningar som 

motsvarar värdeförlusten av en förlorad eller skadad sak. I avsnitt 2.6.2 introduceras 

skälighetsuppskattningar av skadans storlek som rättstillämparen kan vidta med direkt, eller 

numera möjligen implicit, stöd av 35 kap. 5 § RB. 

 

                                                
55 Se Karlgren (1972) s. 198. 
56 Jfr Bengtsson & Strömbäck (2016) s. 386 f. 
57 Se NJA 1971 s. 126, NJA 2001 s. 65 I-II och NJA 2016 s. 945. Från litteraturen kan hänvisningar göras 
till Saxén (1975) s. 276 f., Hellner & Radetzki (2014) s. 384 f. samt från nordisk doktrin till Løderup (2011) 
s. 457. 
58 Se Andersson (1993) s. 488. 
59 Se NJA 1936 s. 693, NJA 1971 s. 126, NJA 2001 s. 65 I-II och NJA 2016 s 945. Se även Karlgren (1972) 
s. 199. Karlgren anför att man som regel vid ersättningsbestämningen får utgå från att den skadelidandes 
intresse av nyanskaffning respektive reparation är så rimligt att kostnaden härför bör läggas till grund för 
beräkningen av ersättningen även om kostnaderna överstiger egendomens försäljningsvärde i oskadat skick. 
Karlgrens framförda uppfattning är dock, enligt min mening, inte lika restriktiv mot den skadelidande 
jämfört med HD:s hållning i praxis. 
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2.6.1 Ersättningsberäkningar utifrån värdeförlusten 
Bestämmelsen i 5 kap. 7 § 1 p. SkL kan enkelt uttryckt sägas anvisa två grundläggande 

metoder för hur värdeersättning vid sakskada kan beräknas. Den ena och i doktrin 

förespråkade metoden som behandlades i föregående avsnitt är att ersättningen 

motsvaras av återställandekostnaderna. Den andra grundläggande metoden är att 

ersättningen istället ska svara mot värdeförlusten av själva föremålet. Vid användandet av 

den senare metoden är den vanligaste utgångspunkten för beräkningen egendomens 

försäljningsvärde i ursprungligt skick. Försäljningsvärdet avser då det högsta penningbelopp 

som föremålet (i oskadat skick) skulle ha inbringat vid en omsorgsfullt gjord försäljning 

under marknadsmässiga förhållanden.60  

I undantagsfall, när varken återställandekostnaden eller försäljningsvärdet lämpar 

sig som ersättningsnorm, kan ett föremåls bruksvärde istället bli ledande för beräkningen.61 

Detta värde har även benämnts som sakens funktionsvärde. 62  Egendomens bruksvärde 

motsvarar det kapitaliserade värdet av det nyttjande (brukande) som den skadelidande går 

miste om till följd av skadan.63 Värdeuppskattningen riskerar då att bli subjektiv eftersom 

värdet endast motsvarar det värde som saken har för just den skadelidande. I efter-

följande kapitel kommer lämpligheten i att använda dessa två alternativa värden vid 

skadeberäkningen att utvärderas och diskuteras.  

 

2.6.2 Skälighetsbedömningar och 35 kap. 5 § RB  
Den processrättsliga bestämmelsen i 35 kap. 5 § RB är den enda svenska processuella 

lagbestämmelse som möjliggör skälighetsuppskattning av skada. Bestämmelsen är 

tillämplig utifall att full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan 

föras, alternativt om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som står 

i orimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre 

belopp. Domstolen kan i sådana fall uppskatta skadan skönsmässigt med stöd av 35 kap. 

5 § RB till ett skäligt belopp även om full bevisning om skadan inte har förts i målet.  

Traditionellt sett har den svenska rättstillämpningen avseende bevisning om skadas 

storlek och tillämpningen av kriterierna i 35 kap. 5 § RB varit strikt.64 Det strikta 

                                                
60 Radetzki (2012) s. 109. 
61 Se till exempel Bengtsson & Strömbeck (2014) s. 385. 
62 Saxén (1975) s. 276. 
63 Se till exempel Ekstedt (1997) s. 140.  
64 Azelius och Kjellander i JT 2011/12 s. 584 f. Se även NJA II 1943 s. 449 och HD:s dom meddelad den 7 
februari 2017 p. 52 i HD:s domskäl. Av förarbetena till 35 kap. 5 § RB framgår att bestämmelsen inte är 
avsedd att innebära att part som yrkar skadestånd befrias från skyldigheten att förebringa utredning som 
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förhållningssättet kan dock möjligen anses ha mjukats upp något genom HD:s uttalanden 

och rättsliga bedömning i NJA 2011 s. 576. Rättsfallet gällde frågan om ersättning för ett 

par byggnadsställningar som hade stulits och hur avdraget för det stulna materialets ålder 

och bruk skulle beräknas vid värdeersättningsbestämningen. Parterna i målet hade inte 

åberopat någon utredning om byggnadsställningarnas kvalitet eller skick, trots att 

materialet var begagnat. Trots att rekvisiten i 35 kap. 5 § RB inte var uppfyllda fann HD 

att det kunde antas att parterna godtagit att domstolen uppskattade skadeståndet efter skälighet.65 HD 

la således parternas processföring till grund för ett implicerat godkännande, vilket gjorde 

det möjligt för domstolen att göra en skälighetsuppskattning av skadan trots att det inte 

fanns förutsättningar att direkt tillämpa 35 kap. 5 § RB. 

Vidare tycks tyngdpunkten i HD:s argumentation i 2011 års fall ha varit att ett god-

tagande av endera av parternas positioner (inget bruksavdrag alls respektive ett högt 

bruksavdrag) skulle medföra ett materiellt otillfredsställande resultat. Något som talade 

för att en skälighetsbedömning var nödvändig för att uppnå ett materiellt sett tillfreds-

ställande resultat. Från det uppskattade nypriset av motsvarande byggnadsställningar (40 

000 kr) gjorde HD ett relativt lågt avdrag för ålder och bruk (om 10 000 kr), med hänsyn 

till att det stulna materialets livslängd bedömdes ha varit förbrukad till hälften. 

Följaktligen bestämdes värdeersättningen till 30 000 kr. Att avdraget blev relativt lågt 

motiverade HD med att det inte var givet att förslitningen på de stulna byggnads-

ställningarna hade en motsvarande praktisk betydelse för den skadelidande, 66  som 

brukade ställningarna i sin näringsverksamhet när skadan (stölden) inträffade.  

I ett senare avgörande, NJA 2015 s. 199, har HD hänvisat till 2011 års fall och 

klargjort att det måste finnas ett utrymme för skälighetsuppskattningar som görs på 

objektiva grunder och i syfte att undvika materiellt otillfredsställande resultat.67 Detta 

alltså oberoende av om 35 kap. 5 § RB är direkt tillämplig.  

                                                                                                                                       
skäligen kan åstadkommas (se NJA II 1943 s. 449). Paragrafen ändrades dock år 1988, varvid lydelsen i 
första stycket ändrades och ett nytt stycke (nuvarande andra stycket) infördes. Syftet med ändringarna var, 
enligt den allmänna motiveringen, att mjuka upp de dåvarande förutsättningarna för en 
skälighetsbedömning ”en smula”, se prop. 1987/88:1 s. 13. Detta kan jämföras med Karlgren (1972) s. 208 
f. Karlgren anför istället att en ganska fri uppskattning av skadestorleken var vanlig i rättstillämpningen 
redan innan nya RB infördes år 1948 och hänvisar i sammanhanget till NJA 1925 s. 170 och NJA 1945 s. 
394. 
65 NJA 2011 s. 576 p. 7 i HD:s domskäl. Olika rättsliga aspekter av rättsfallet har belysts och kommenterats 
av Heuman i JT 2011/12, Radetzki i JT 2011/12, Azelius & Kjellander i JT 2011/12, Mellqvist i JT 
2012/13 samt av Andersson, InfoTorg Juridik i juni 2015. 
66 NJA 2011 s. 576 p. 9 i HD:s domskäl. 
67 NJA 2015 s. 199 p. 15 i HD:s domskäl. En redogörelse för sakomständigheterna i rättsfallet återfinns i 
avsnitt 4.3.1. Se även Svea hovrätts dom i mål nr T 3565-13, meddelad den 2 april 2014. Hovrättsmålet 
gällde ersättning för olovlig nedtagning av en häck. Vid skadevärderingen gjorde hovrätten, i likhet med 
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Det bör slutligen noteras att skälighetsbedömningarna i såväl 2011 som 2015 års 

avgöranden inte påverkade vilken värderingsnorm (återställandekostnader, 

försäljningsvärde eller bruksvärde) som skulle vara styrande vid värdeersättnings-

bestämningen. HD:s skälighetsbedömningar var av mer utfyllande karaktär och 

fungerade som slutliga justeringar. Detta eftersom skälighetsbedömningarna avsåg 

storleken på ett avdrag från återställandekostnaderna (2011 års fall) respektive en 

uppskattning av en värdeminskning (2015 års fall). I vilken utsträckning ett dylikt 

utrymme för skälighetsuppskattningar bör lämnas utvecklas i kapitel 4. 

 

2.7 Sammanfattning 
De allmänna principerna om full ersättning och reparation utgör just generellt 

formulerade utgångspunkter, vilka ska beaktas vid ersättningsbestämningen. Vidare har 

principen om skadebegränsningsskyldighet betydelse för ansvarsfördelningen mellan 

skadevållare och skadelidande och därmed även för ersättningsbestämningen. 

Innebörden av begreppet sakskada kan också i vissa fall vara betydelsefull vid 

ersättningsbestämningen och vid valet av beräkningsmetod. Detta särskilt eftersom 

gränsen mellan total och partiell sakskada inte är knivskarp.  

I detta kapitel har det framhållits att ersättningen för sakskada endast är 

värderelaterad. Vid en sträng tolkning av 5 kap. 7 § SkL medför detta att endast sakens 

ekonomiska värde och andra ekonomiska utgifter kopplade till skadan kan ersättas. De 

metoder som används för att bestämma sakens värde är enligt 5 kap. 7 § 1 p. SkL 

följaktligen inriktade på att beräkna sakens ekonomiska värde.  

Som framhållits är huvudregeln enligt rättspraxis och doktrin är att värde-

ersättningen beräknas med utgångspunkt i kostnaderna för ett återställande, oavsett om 

skadan är total eller partiell. I undantagsfall kan försäljningsvärdet tillämpas som 

värderingsnorm och någon gång kan egendomens bruksvärde i oskadat skick istället tjäna 

som utgångspunkt. Skälighetsbedömningar kan också tillgripas men då främst som 

utfyllnad som inte påverkar valet av beräkningsnorm och inte heller ersätter 

tillämpningen av de nyss nämnda beräkningsmetoderna. 

En fråga som uppstår är vilka bakomliggande skäl som talar för att beräkningar 

utifrån återställandekostnader ska utgöra en förespråkad huvudregel och räckvidden av 

dessa skäl. Något som kommer att belysas i det följande kapitlet.  

                                                                                                                                       
HD i 2011 års fall, en skälighetsuppskattning av skadan genom att göra ett avdrag från de uppskattade 
kostnaderna för ett återställande, utan att direkt tillämpa 35 kap. 5 § RB. 
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3. Skadestånd motsvarande sakens värde  

3.1 Inledning 
I det föregående kapitlet gavs en allmän bakgrund för värdeersättningsbestämningen vid 

sakskada. Syftet med detta kapitel är att mer ingående visa hur värdebegreppet 

konkretiseras vid ersättningsbestämningen, att utreda innebörden av de olika 

beräkningsmetoderna vid total respektive partiell skada och att diskutera förhållandet 

mellan de etablerade värderingsnormerna, vilka presenterades i det föregående kapitlet.  

Innan de olika värderingsnormerna behandlas analyseras värdebegreppet i 5 kap. 7 

§ 1 p. SkL, följt av en jämförelse mellan den skadeståndsrättsliga och den försäkrings-

rättsliga värdeersättningsmodellen vad avser ersättning för återställande. De två avsnitten 

syftar till att belysa de skäl som, inom just skadeståndsrätten, talar för att värdeersättningen, 

som huvudregel, beräknas utifrån kostnaderna för ett återställande. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande kommentar. 

 

3.2 Närmare om värdebegreppet i 5 kap. 7 § 1 p. SkL 
I föregående kapitel framhölls att den rättsvetenskapliga diskussionen inom skadestånds-

rätten kring just värdeersättning främst inriktar sig på att formulera hållpunkter för en 

konkret bedömning. 68  Värderingsproblematiken är förvisso inte specifik för just 

sakskador, utan förekommer inte minst inom personskadeområdet och vid ersättnings-

bestämningen för ideella skador. Det är inte heller inom sakskadeområdet som 

problematiken är mest framträdande, eftersom det i regel går att bestämma ett 

ekonomiskt värde som ska ersättas utan större svårigheter. Något som kan vara betydligt 

svårare när ersättningen istället avser ett ideellt värde. 69  I korthet kan värderings-

problematiken förklaras med att en skada, i form av en ofördelaktig effekt, vanligtvis ska 

omvandlas till ett penningbelopp vid ersättningsbestämningen. Ifall restitution istället 

sker in natura uppstår inte samma omvandlingsproblematik och inte heller uppstår några 

omfattande värderingsfrågor. En skadad bok ersätts helt enkelt med en likadan bok.  

Hur ska då relationen mellan begreppen ”skada” och ”värde” inom skadestånds-

rätten närmare förstås?70 Ett nyligen avgjort hovrättsfall belyser relationen mellan de två 

                                                
68 Jfr till exempel Schultz i JT 2009/10 s. 855 f. och Persson (1953) s. 283 ff. 
69 Se Ståhlberg & Karhu (2014) s. 313. 
70 Frågan har behandlats utförligt av Persson (1953) och senare ur ett försäkringsrättsligt perspektiv av 
Tullberg (1994). 
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begreppen i ett skadeståndsrättsligt sammanhang.71 Målet i hovrätten gällde frågan om 

ersättning för stulna handlingar och en dator. De handlingar som hade stulits var bland 

annat utländska examensbevis, körkort, ID-handlingar, bankkort och socialförsäkrings-

kort. Hovrätten fann att handlingarna inte kunde anses representera något förmögenhets-

värde, men att innehavaren typiskt sett har ett behov av att återanskaffa denna typ av 

handlingar. Klaganden tillerkändes därför skadestånd motsvarade de styrkta kostnaderna 

för återanskaffandet av handlingarna.  

Ehuru de stulna handlingarna inte representerade något förmögenhetsvärde (ett 

marknadspris) är skadeståndet som utdömdes ändå att betrakta som värdeersättning i 

skadeståndsrättsligt hänseende. Det av domstolen konstruerade värdet motsvarade i fallet 

de kostnader som den skadelidande bevisligen haft för att återanskaffa handlingarna och 

domstolen beaktade härvid den skadelidandes behov av ett faktiskt materiellt 

återställande.72 Vidare är hovrättens bedömning i fallet välförenlig med grundsatsen att 

skadestånd endast utgår om den fysiska skadan i sin tur orsakat en följdskada, i form av 

en förlust av ett slag som anges i 5 kap. 7 § SkL.73 Huruvida det är motiverat att alltid 

förutsätta att den skadelidande vill återställa den förlorade eller skadade egendomen 

kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

Värdebegreppet kan mot ovan givna bakgrund beskrivas som ett direktiv, eller ett 

mått, för skadeuppskattningen, vilket också framgår direkt av lagtexten i 5 kap. 7 § 1 p. 

SkL. Innebörden av begreppet värde blir dock inte klarare för detta. Obestämdheten som 

ligger i värdebegreppet utgör sannolikt en stor del av förklaringen till att diskussionen i 

rättspraxis och i den rättsvetenskapliga litteraturen kring värdeersättning inriktar sig på att 

arbeta fram konkreta hållpunkter och beräkningsmetoder för ersättningsbestämningen, 

för att konkretisera värdebegreppet och skapa någon form av objektiva normgivande 

ramar för ersättningsberäkningen.74 

Vid ersättningsbestämning för just sakskador måste den ifrågavarande sakens värde 

konkretiseras och relationen mellan den skadelidande (subjektet) och saken (objektet) 

granskas. Frågor gällande hur den skadelidande skulle ha nyttjat egendomen om den inte 

hade skadats och kring den skadelidandes intresse i egendomen måste besvaras. I många 

                                                
71 Svea hovrätts dom meddelad den 30 mars 2017 i mål nr T 7116-15. 
72 Jfr Grönfors (1973) s. 158. I samband med en diskussion kring skönhetsvärden talar Grönfors om 
behovet av att rättskiparen kan konstruera (”taxera”) ett försäljningsvärde när den skadade egendomen (i 
Grönfors exempel konstverk som är förlagda med försäljningsförbud) saknar ett marknadsvärde i vanlig 
mening. Sådana värdekonstruktioner är enligt Grönfors nödvändiga för att den skadelidande ska 
tillförsäkras ett skydd av rättsordningen ifall egendomen skulle förstöras eller stjälas. 
73 Jfr Radetzki (2012) s. 23. 
74 Jfr Schultz i JT 2009/10 s. 855 f. 
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fall måste även en gräns dras mellan värden som är av objektiv natur och rent subjektiva 

värderingar som ej bedöms representera något ersättningsgillt värde. 

 

3.3 Ersättning för återställande i skadeståndsrätten 

3.3.1 Återställande i skadeståndsrätten kontra försäkringsrätten 
Kostnader för återställande är som tidigare nämnts en ansedd huvudregel för 

beräkningen av värdeersättning vid sakskada. 75  Beräkningsmetoden är lånad från 

egendomsförsäkringen och kommer till uttryck i 6 kap. 2 § FAL. Beräkningssättet kallas 

även i doktrin för dagsvärdesprincipen, vilket innebär att värdeersättningen utgår ifrån 

återanskaffningspriset för egendom av samma slag, med avdrag för vissa poster såsom 

ålder och bruk samt eventuell minskad användbarhet. 76  Dagsvärdet ska således 

representera sakens värde i dess skick precis före skadetillfället. Dagsvärdesprincipen, 

med fullt avdrag för det belopp som den nyinförskaffade saken överstiger värdet på den 

skadade sakens dagsvärde, utgör dock inte alltid en lämplig utgångspunkt för 

värdeersättningsbestämningen. Inom skadeståndsrätten framstår det inte alltid motiverat 

att sådana avdrag för ålder och bruk ska göras fullt ut vid ersättningsbestämningen. Detta 

särskilt om det inte innebär någon faktisk fördel för den skadelidande att ersättas med ny 

egendom istället för gammal.77 I grunden kan detta sägas vila på principen att den 

skadelidande ska tillförsäkras full ersättning och att förändringen i den skadelidandes 

situation är i fokus vid skadeståndsbedömningen.78  

Tanken bakom dagsvärdesprincipen synes vara att värdeersättningen i sig utgör en 

tillräcklig ekonomisk kompensation för skadan och inte att den skadelidande ska 

kompenseras på så sätt att denne alltid kan tillgodogöra sig ett materiellt återställande.79 I det 

relativt nyligen avgjorda fallet NJA 2015 s. 199 uttalade HD dock att skadeståndet 

(värdeersättningen) ska bestämmas så att det är möjligt för den skadelidande att skaffa 

likvärdig egendom istället för den skadade, utifall att återanskaffningsvärdet läggs till 

                                                
75 Se till exempel Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 383 f. och Hellner & Radetzki (2014) s. 382. 
76 Se Radetzki (2012) s. 76 och Hellner & Radetzki (2014) s. 382. Dagsvärdesprincipen kom tidigare till 
uttryck i 37 § GFAL. Se även från rättspraxis NJA 2016 s. 945 p. 17 i HD:s domskäl. I rättsfallet definierar 
HD dagsvärdet som ”en fiktiv återanskaffningskostnad för ny egendom med avdrag för ålder och bruk hos 
den skadade egendomen”. 
77 Jfr NJA 2016 s. 945 p. 12 i HD:s domskäl och NJA 2011 s. 576 p. 9 i HD:s domskäl. 
78 Jfr HD:s domskäl i NJA 2011 s. 576 och JustR Lindskogs tillägg för egen del i målet. Se även Schultz i JT 
2009/10 s. 850 och Ståhlberg & Karhu (2014) s. 434 f.  
79 Jfr SOU 1925:21 s. 117. Beträffande innebörden av det försäkringsrättsliga dagsvärdesbegreppet, se även 
Tullberg (1994) s. 64. 
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grund för beräkningen av värdeersättningen.80 Formuleringen av uttalandet talar för att 

domstolen med begreppet ”återställande” åsyftade den skadelidandes möjlighet till ett 

faktiskt materiellt återställande. Att återställandekostnaderna läggs till grund för 

ersättningsbestämningen innebär dock inte att den skadelidande alltid måste, eller ens kan 

väntas, genomföra ett faktiskt återställande. Till skillnad från vad som förekommer i 

egendomsförsäkringen är den skadelidande således inte tvungen att använda ersättningen 

till ett återställande i form av en anskaffning eller reparation.81 I sammanhanget bör det 

vidare noteras att varken formuleringen av 5 kap. 7 § 1 p. SkL eller lagens förarbeten ger 

något uttryckligt stöd för att det nyss beskrivna dagsvärdet från försäkringsrätten skulle 

utgöra ett synonymt begrepp till ersättning för återställandekostnader inom skadestånds-

rätten.  

Det finns också flera andra betydelsefulla skillnader mellan beräkningssättet i FAL 

och den skadeståndsrättsliga beräkningen av återställandekostnader. Ett exempel på en 

sådan skillnad av betydelse är värderingstidpunkten. Enligt FAL ska återanskaffnings-

priset vid tiden ”omedelbart före försäkringsfallet” ligga till grund för bedömningen, 

medan den avgörande tidpunkten i skadeståndsrättsliga fall istället i regel torde vara tid-

punkten för meddelande av dom i skadeståndsprocessen.82 Hur och i vilken utsträckning 

analogin från egendomsförsäkringen ska tillämpas i skadeståndsrätten kan mot denna 

bakgrund framstå som något oklar.83 

I försäkringsrättslig doktrin har det, till stöd för att återanskaffningskostnaden som 

regel ska ligga till grund för värdeberäkningen vid total sakskada, anförts att försäkrings-

ersättningen måste tillåta återanskaffning för att ge ett lämpligt skydd, att beräknings-

metoden medför en objektivering av ersättningen samt att återanskaffningskostnaden 

vanligtvis kan bestämmas exakt till en penningsumma utan större svårigheter. 84  I 

skadeståndssammanhang har det istället betonats att beräkningsmetoden gör det möjligt 

för den skadelidande att göra en ersättningsanskaffning (främst vid totalskada), 

innebärande att den skadelidande försätts i samma situation som om skadan inte hade 

                                                
80 Se NJA 2015 s. 199 p. 8 i HD:s domskäl. 
81 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 384. HD har dock, i NJA 2016 s. 945 (p. 20 i HD:s domskäl), 
utformat en undantagssituation när den skadelidande måste, eller sannolikt kommer att, genomföra ett 
återställande i form av en reparation för att tillerkännas ersättning för reparationskostnader som överstiger 
sakens värde. Se avsnitt 4.4.3. 
82 Jfr Radetzki (2012) s. 133 f och Karlgren (1972) s. 205 f. samt NJA II 1942 s. 325. För en mer 
omfattande redogörelse och analys av dagsvärdesbegreppets innebörd i försäkringsrätten kontra 
skadeståndsrätten, se M. Radetzki (2012) s. 101 ff. 
83 Jfr Bengtsson & Strömbeck (2014) s. 383 f., Radetzki (2012) s. 99 och Karlgren (1972) s. 198. 
84 Se Hellner (1965) s. 227. 
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inträffat, samt att egendomens bruksvärde beaktas indirekt genom ett sådant 

beräkningssätt.85  

De ovan beskrivna skillnaderna inom försäkringsrätten och skadeståndsrätten, 

både vad avser uttalanden i doktrin och i själva värdeberäkningssättet, kan förklaras av 

det faktum att vad som är ett tillfredsställande och avtalsenligt försäkringsskydd inte alltid 

är detsamma som ett fullgott rättsskydd skadeståndsrättsligt. När det gäller 

utomobligatoriskt skadestånd finns det inte något avtal i grunden som reglerar rätten till 

ersättning. Partsställningen inom försäkringsrätten, med många betalande försäkrings-

tagare, kan möjligen även tala för att ett högre mått av enhetliga ersättningsberäkningar är 

påkallat där och att det är önskvärt att mindre utrymme lämnas för att utge 

(försäkrings)ersättning för värden som är av alltför subjektiv karaktär.86 Försäkrings-

givaren har vidare ett starkt intresse av att kunna bedöma och förutse det riskansvar som 

denne ikläder sig redan genom att underteckna försäkringsavtalet. 

I de två följande avsnitten kommer ersättning för återställandekostnader vid total 

respektive partiell sakskada att behandlas separat, till skillnad från indelningen i 

introduktionsavsnittet (2.5).  Detta beror på att den konkreta ersättningsbedömningen 

skiljer sig åt vid respektive skadetyp även om grundprincipen, att egendomen ska 

återställas, är densamma. 

 

3.3.2 Ersättning för återställandekostnader vid total sakskada 
Återställandekostnader vid total sakskada motsvarar, som tidigare nämnts, återanskaffnings-

kostnaden för likvärdig egendom. Återanskaffning av ny egendom aktualiseras om egendomen 

har totalförstörts eller stulits och inte går att återfå, eller enklare uttryckt, om saken helt 

har förlorats. Beräkningsmetoden lämpar sig väl som utgångspunkt om det kan antas att 

den skadelidande skulle ha valt att behålla och använda egendomen om skadan inte hade 

inträffat, vilket innebär att den skadelidande har ett intresse av att ett återställande sker. 

Om det skadade föremålet används i, eller har ett tydligt samband med, en närings-

verksamhet eller med användningen av andra saker, till exempel ett bildäck, en kakel-

platta på en badrumsvägg eller en specifik komponent i en motor, kan detta tala för att 

den skadelidande har ett intresse av ett återställande i form av återanskaffning. 

Beräkningsmodellen förutsätter även att nyförvärv av likvärdig egendom kan ske, varför 

                                                
85 Se Karlgren (1972) s. 198 och Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 383. 
86 Jfr von Eyben & Isager (2015) s. 342 f. och Radetzki (2012) s. 84 ff. Radetzki tycks dock vara en 
förespråkare av den försäkringsrättsliga dagsvärdesprincipen och argumenterar för att principen har ett 
klart stöd även i svensk skadeståndsrättslig rättspraxis. 



 31 

 

metoden har vissa begränsningar och inte är användbar när den skadade saken är unik 

eller när en återanskaffning av likvärdig egendom inte kan ske av andra skäl.  

 

3.3.3 Ersättning för återställandekostnader (reparation) vid partiell sakskada 
Vid partiell sakskada är det vanligaste att värdeersättningen motsvaras av kostnader för 

reparation av den skadade saken, med justering för eventuell värdeökning eller 

kvarvarande värdeminskning efter utförd reparation. Precis som vid total sakskada 

bygger denna ersättningsmodell på antagandet att den skadelidande skulle behållit 

egendomen och fortsatt att nyttja den om skadan inte hade inträffat. Reparations-

kostnaderna vid partiell skada kan därför sägas utgöra den direkta motsvarigheten till 

återanskaffningsvärdet vid total skada. 87  Argumenten för ersättning motsvarande 

återställandekostnader, som nämnts i avsnitt 3.3.1, gäller därför även när värde-

ersättningen motsvaras av reparationskostnaderna. Vidare utgör reparationskostnader i 

de flesta fall en mindre hypotetisk och mer konkret kostnad än ett fiktivt uträknat 

dagsvärde eller försäljningsvärde, varför det i många fall är naturligast att utgå från dessa 

kostnader vid ersättningsberäkningen. 

Som tidigare nämnts utgör sakens värde i oskadat skick minus eventuellt avdrag för 

sakens restvärde i skadat skick, alternativt återanskaffningskostnaden för likvärdig 

egendom, i allmänhet en övre gräns för värdeersättningen vid partiell skada.88 Bakom 

denna regel ligger den skadeståndsskyldiges intresse att inte behöva utge över-

kompensation, i form av ersättning för reparationskostnader som är omotiverade ur ett 

ekonomiskt perspektiv.89 I förlängningen är det alltså skadevållarens befogade krav på 

rättssäkerhet som stödjer nyss beskrivna övre gräns för reparationskostnaderna.90 Vid en 

omotiverat kostsam reparation väger således skadevållarens rättssäkerhetsintresse tyngre 

än skadelidandes intresse av att återfå egendomen utan att behöva tillskjuta eget kapital-

tillskott. 

 Särskilda omständigheter kan dock, i enlighet med rättspraxis, leda till att 

ersättning utgår för reparationskostnader som överstiger sakens uppskattade värde i 

ursprungligt skick. 91  Sådana särskilda omständigheter kan vara att den kostsamma 

reparationen i praktiken utgör en skadebegränsning av den totala skadan. Ett annat 

                                                
87 Karlgren (1972) s. 199. 
88 Se till exempel Andersson (1993) s. 488, Ekstedt (1997) s. 140 och Roos (1990) s. 272. Från HD:s 
rättspraxis se NJA 1936 s. 693. 
89 Se Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 386 f. 
90 Se vidare Radetzki i JT 2016/17 s. 974. 
91 Se NJA 2016 s. 945, NJA 2001 s. 65 I-II och NJA 1971 s. 126.  
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exempel på särskilda omständigheter kan vara att det inte går att anskaffa likvärdig 

egendom. Avsteg i rättspraxis från nyss formulerade maxgräns-regel kommer att 

diskuteras i avsnitt 4.4.  

 

3.4 Ersättning för förlorat värde 
Om den skadelidande väljer att inte ersätta ett skadat föremål genom återställande (ny-

förvärv, alternativt reparation vid partiell skada) finns det två alternativa beräknings-

metoder som inte svarar mot kostnaderna för återställande utan istället mot värdeförlusten. 

När inget återställande sker eller kan tänkas ske utgör en alternativ och hypotetisk 

utgångspunkt att den skadelidande istället skulle ha sålt föremålet om skadan inte hade 

inträffat. Värdeförlusten kan i sådana fall motsvara sakens försäljningsvärde i ursprungligt 

skick. Med försäljningsvärde menas i detta avseende så som tidigare nämnts det högsta 

priset som föremålet i oskadat skick hade betingat vid en ändamålsenlig försäljning under 

marknadsmässiga förhållanden.92  

En annan, i rättspraxis och doktrin mindre förespråkad, utgångspunkt för värde-

ersättningsbestämningen är att den skadelidande skulle ha behållit föremålet om skadan 

inte hade inträffat och tillgodogjort sig dess avkastning eller nytta.93 Med denna utgångs-

punkt svarar skadeföljderna och därmed också värdeförlusten mot värdet av den 

förlorade nyttan för ägaren av (bruks)föremålet. Detta värde benämns bruksvärde. Då 

bruksvärdet ofta kan vara svårt att omvärdera till pengar, vilket kan leda till rent 

skönsmässiga uppskattningar av ett subjektivt värde, har försäljningsvärdet blivit det mest 

använda och förespråkade alternativet till ersättningsberäkningar som svarar mot 

återställandekostnader.94 Vidare kan den skadade sakens bruks- eller funktionsvärde i viss 

mån beaktas vid en ersättningsbestämning som tar sin utgångspunkt i kostnaderna för ett 

återställande. I de följande avsnitten kommer därför värdeersättning motsvarande 

egendomens försäljningsvärde att behandlas något mer ingående än beräkningar utifrån 

egendomens bruksvärde. 

 

                                                
92 Se Radetzki (2012) s. 109. 
93 Se JustR Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2011 s. 576 (s. 583 f.). 
94 Se till exempel Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 385 och Saxén (1975) s. 276. Se även rättsfallen NJA 
2015 s. 199 och NJA 2016 s. 945, som analyseras i kapitel 4. 
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3.4.1 Värdeersättning motsvarande försäljningsvärdet vid total sakskada 
Skälen till att återställandekostnaden, även benämnt återställandevärdet, och inte 

försäljningsvärdet har beskrivits som en huvudregel vid värdeersättningsbestämningen 

har berörts ovan. Medan det i många fall ligger nära till hands att utgå från att den skade-

lidande skulle ha behållit egendomen om skadan inte inträffat (ett oförändrat läge), är det 

i vissa fall mer naturligt att anta att den skadelidande istället skulle ha sålt egendomen, till 

exempel om den skadade egendomen utgör ett varulager eller andra varor som ägaren 

avsett att sälja vidare. En skadeberäkning utifrån försäljningsvärdet kan också aktualiseras 

när ett återställande av likvärdig egendom inte kan ske, exempelvis för att den 

skadelidande egendomen var unik.  

Till skillnad från många vardagliga bruksföremål är ett varulagers försäljningsvärde 

högre än dess återanskaffningsvärde, eftersom försäljningsvärdet då innefattar ägarens 

vinst. I sådana fall är den alltjämt rådande uppfattningen att värdeersättningen ska 

omfatta den skadade egendomens försäljningsvärde.95 Om den skadelidande har kunnat 

begränsa sin egen skada, på så sätt att denne har haft möjlighet att återanskaffa likvärdig 

egendom så snabbt att skadefallet inte haft någon negativ påverkan på omsättningen, 

bortfaller dock ersättningsansvaret för försäljningsvärdet inklusive förlorad vinst.96  

Det nyss beskrivna exemplet med varulager utgör ett undantagsfall eftersom många 

föremål i praktiken har ett högre återställandevärde än försäljningsvärde, till exempel 

saker som begagnade möbler, kläder, fordon och andra använda bruksföremål. En 

beräkning utifrån försäljningsvärdet sätter således ofta den skadelidande i ett sämre läge 

jämfört med om återställandekostnaderna tillämpas som värderingsnorm vid ersättnings-

bestämningen. Försäljningsvärdet har därför inte bara framställts som en undantagsregel 

vid skadeberäkningen, utan även som en nedre gräns för ersättningsbeloppet. Att 

försäljningsvärdet utgör en nedre gräns för värdeersättningen har motiverats med att den 

skadelidande under alla omständigheter skulle haft möjlighet att tillgodogöra sig 

                                                
95 Se Radetzki (2012) s. 111 f. med angivna hänvisningar till rättspraxis och litteratur, särskilt not 375 och 
379. Att värdet inkluderar handelsvinsten innebär enligt Radetzki att den skadelidandes nettovinst omfattas. 
Se även Tullberg (1994) s. 77 ff. om skaderegleringen enligt FAL för varor avsedda för yrkesmässig 
försäljning. Jfr dock Karlgren (1972) s. 198. Karlgren tycks delvis vara av en annan uppfattning än 
Radetzki, då Karlgrens uppfattning är att avgörande för uppskattningen av försäljningsvärdet inte är vad 
den skadelidande har kalkylerat med att erhålla genom försäljning. Karlgren ger som exempel att ett 
varulager som förstörts kanske inte hade kunnat vinna avsättning i sin helhet. Det bör här anmärkas att 
Karlgrens bok dock skrevs före införandet av nuvarande bestämmelse i 5 kap. 7 § SkL. I praktiken torde 
svaret på denna fråga bero på i vilken utsträckning den skadelidande kan styrka sin skada och på 
processläget i det enskilda fallet. 
96 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 384. 
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egendomens värde genom en försäljning. 97 Detta är dock en sanning med begränsad 

räckvidd eftersom alla föremål inte kan säljas separat, till exempel enskilda 

fastighetstillbehör, eller på den öppna marknaden, till exempel konstverk som är förlagda 

med försäljningsförbud. Ett uppskattat försäljningsvärde av ett dylikt föremål riskerar i 

sådana fall därför att bli ytterst fiktivt. 

Att det kan visas att den skadelidande stod i begrepp att sälja egendomen före 

skadetillfället innebär dock inte alltid att denne ska erhålla ersättning för egendomens 

försäljningsvärde, om detta värde är lägre än återställandevärdet. I rättsfallet NJA 1991 s. 

269 blev en person (A) frånhänd en i princip ny exklusiv klocka genom bedrägeri och 

yrkade att utfå skadestånd motsvarande klockans värde. I målet presenterades olika 

alternativ för att beräkna värdet, varav främst i) kostnaden för att köpa en ny likvärdig 

klocka och alternativt ii) det lägre pris som den skadelidande varit beredd att sälja klockan 

för (det avtalade försäljningspriset). Enligt föredragandens av HD gillade betänkande 

skulle omständigheten att A varit villig att vid en snabb uppgörelse acceptera ett lägre 

pris än vad som motsvarade klockans marknadsvärde inte medföra att denne inte skulle 

tillerkännas ersättning motsvarande kostnaden för att förvärva en ny likvärdig klocka 

(återanskaffningskostnaden). 98  HD utdömde därför skadestånd motsvarande 

återanskaffningskostnaden för en ny likvärdig klocka, det vill säga motsvarande det högre 

beloppet (i).  

Radetzki har analyserat 1991 års fall och i samband därmed anfört att en möjlig 

förklaring till att HD valde att inte göra något avdrag från återanskaffningskostnaden vid 

ersättningsbestämningen var att domstolen ansåg att den omständigheten att A varit villig 

att sälja klockan till underpris var av ”alltför subjektiv natur” för att medföra en ned-

sättning av värdeersättningen.99 Enligt författarens mening torde det avgörande för HD:s 

bedömning dock inte ha varit huruvida nyss nämnda omständighet var ”för subjektiv”, 

utan istället att A skulle tillförsäkras ett effektivt återställande. Närmare bestämt att 

ersättningen skulle ge A en reell möjlighet att göra ett nyförvärv av likvärdig egendom 

utan att behöva tillskjuta eget kapital.  

 

                                                
97 Se till exempel Karlgren (1972) s. 200 och Radetzki (2012) s. 111. Principen om att försäljningsvärdet 
utgör en nedre gräns för värdeersättningen härstammar även från det äldre rättsfallet NJA 1948 s. 401. 
98 Se NJA 1991 s. 269 (s. 271). 
99 Jfr Radetzki (2012) s. 108. 
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3.4.2 Värdeersättning motsvarande värdeförlusten vid partiell sakskada 
Om den skadade saken inte har gått helt förlorad är, som framhållits i avsnitt 3.3.3, 

huvudregeln att värdeersättningen motsvaras av kostnaderna för en reparation av saken. 

Skadeståndet kan dock i undantagsfall bestämmas på andra sätt och då istället med 

utgångspunkt i kostnaden för återanskaffning av en ny sak med eventuellt avdrag för 

sakens restvärde i skadat skick (benämnt fördelsavdrag eller avdrag för den skadade 

sakens ålder och bruk). Enklare uttryckt så kan värdeersättningen, alternativt till 

reparationskostnaderna, bestämmas till skillnaden mellan sakens återanskaffningsvärde 

och restvärde.100 Denna alternativa beräkningsmetod kan aktualiseras utifall en reparation 

är omotiverat kostsam eller av olämplig av andra skäl. Skadan är då, åtminstone vad avser 

ersättningsbestämningen och valet av beräkningsmetod, att betrakta som en total skada. 

Eftersom sakens försäljningsvärde i oskadat skick, alternativt kostnaden för åter-

anskaffning av en ny likvärdig sak, i allmänhet utgör en övre gräns för ersättningen vid 

partiell skada, måste sakens värde i oskadat respektive skadat skick i många fall 

uppskattas även om ersättning motsvarande reparationskostnaderna slutligen utdöms.101 I 

sådana fall blir dessa uppskattningar av sakens värde hypotetiska och naturligtvis 

beroende av den utredning som framlagts i det enskilda målet.102 Hur väl domstolen 

lyckas fastställa dessa värden med precision kan således variera från fall till fall.  

Även om problematiken kring uppskattningar av fiktiva värden inte är unik för just 

ersättningsbestämningen vid partiella sakskador kan dessa värdeuppskattningar i vissa fall 

vara förenade med särskilda svårigheter och riskera att bli alltför fiktiva. Ett exempel 

hämtat från rättspraxis är NJA 2016 s. 945, som kommer att analyseras i kapitel 4 (avsnitt 

4.4.3).  Frågan i HD gällde då en beräkning av värdeersättning för en brandskadad äldre 

byggnad. Eftersom den partiella skadan på byggnaden i förlängningen utgjorde en partiell 

skada på hela fastigheten som bestod av flera andra byggnader, blev uppskattningen av 

både byggnadens försäljningsvärde och dagsvärde ytterst hypotetisk.103 I praktiken hade 

ju en separat försäljning av den skadade byggnaden inte varit möjlig. I fallet var sålunda 

de alternativt uppskattade värdena utifrån värdeförlusten begränsat användbara. 

 

                                                
100 Se NJA 2001 s. 65 I (s. 70). 
101 Se till exempel NJA 1971 s. 126. 
102 Se NJA 1936 s. 693, NJA 1971 s. 126, NJA 2001 s. 65 I-II och NJA 2016 s. 945. 
103 Se NJA 2016 s. 945 p. 22 i HD:s domskäl. 
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3.4.3 Något om värdeersättning med beaktande av sakens bruksvärde 
Innebörden av begreppet bruksvärde, alternativt benämnt funktionsvärde, förklarades 

kortfattat i avsnitt 2.6.1. Vid bestämmandet av ett föremåls bruksvärde hamnar det 

skadade föremålets nytta och funktion för den skadelidande och den skadelidandes 

intresse av att kunna bruka föremålet i fokus. Eftersom bruksvärdet motsvarar 

egendomens värde för en specifik person har bruksvärdet kritiserats i doktrinen för att bära 

en alltför subjektiv prägel, varför bruksvärdet såsom tidigare nämnts ansetts utgöra en 

olämplig utgångspunkt för värdeersättningen.104  

Vid sakskador på föremål där bruksintresset är särskilt starkt kan dock bruksvärdet 

beaktas vid skadeståndsbestämningen.105 Vidare kan det framstå som otillfredsställande 

om inte föremålets bruksvärde beaktas vid ersättningsbestämningen om detta värde är 

betydligt högre än egendomens försäljningsvärde i oskadat skick, vilket är fallet med 

exempelvis använda kläder. Precis som vid sakskador i näringsverksamhet kan det i 

sådana fall presumeras att den skadelidandes intresse av att kunna bruka föremålet är 

särskilt starkt. Den skadelidandes intresse av att återfå likvärdig egendom ligger 

naturligtvis väldigt nära dennes intresse av att kunna bruka egendomen. Något som också 

talar för att bruksvärdet bör beaktas, om än indirekt, vid ersättningsberäkningar som tar 

sin utgångspunkt i kostnaderna för ett återställande. 

Vid total sakskada påverkas visserligen inte återanskaffningsvärdet av ny likvärdig 

egendom av den skadade egendomens funktion för den skadelidande, men funktionen 

kan dock beaktas genom omfattningen av avdragen för ålder och bruk eller för erhållna 

fördelar.106 Om det är egendomens funktionsvärde som avdrag för ålder och bruk samt 

för erhållna fördelar ska göras från kan omfattningen av sådana avdrag minska när 

funktionsvärdet bedöms vara högt. NJA 2011 s. 576 (se avsnitt 2.6.2) kan sägas ge 

uttryck för detta. I fallet var den skadelidandes bruksintresse av den stulna egendomen 

högt och fördelen av att denne ersattes med ny egendom istället för gammal 

förhållandevis liten. Avdraget för ålder och bruk blev därför, vid en skälighetsbedömning 

då parterna inte infört särskild bevisning därom, relativt lågt. I detta sammanhang är 

HD:s uttalande om att det inte var givet huruvida förslitningen på den stulna egendomen 

”hade en motsvarande praktisk betydelse” för den skadelidande särskilt intressant.107 

                                                
104 Se till exempel Karlgren (1972) s. 198. 
105 Se NJA 2016 s. 945, särskilt p. 15 i HD:s domskäl. 
106 Se även Persson (1953) s. 355 och s. 415 ff. samt Radetzki (2012) s. 73 f. 
107 Se NJA 2011 s. 576 p. 9 i HD:s domskäl. 
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Vid partiell sakskada kan på ett liknande sätt ett starkt bruksintresse tala för att ersättning 

för reparationskostnader (återställandekostnader) som överstiger sakens värde i 

ursprungligt skick ska vara ersättningsgilla. Detta särskilt om en likvärdig sak som skulle 

fylla samma funktion inte finns att tillgå. I NJA 2016 s. 945 användes den skadade 

egendomen i en näringsverksamhet (se närmare om rättsfallet i avsnitt 4.4.3). Den skade-

lidandes intresse av ett fortsatt brukande av egendomen och i förlängningen dennes 

ekonomiska intresse av att kunna fortsätta sin näringsverksamhet, var därför starkt 

vägande vid ersättningsbestämningen och vid valet av beräkningsmetod. 108  När det 

skadade föremålet utgör en mindre del av en större enhet, till exempel ett 

fastighetstillbehör, en komponent i en motor eller en kakelplatta på en vägg, kan det på 

liknande sätt framstå som rimligt att beakta skadan på den större enheten vid valet av 

beräkningsmetod istället för att endast värdera den skadade komponentens enskilda 

värde. Med ett sådant helhetsperspektiv kan även den skadade sakens funktionsvärde 

beaktas på ett relativt objektifierat sätt.  

 

3.5 Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har olika begrepp och modeller för att beräkna en skadad saks värde 

presenterats och utvärderats. Vilka huvudregler finns och vilka är de egentliga skälen 

bakom dessa regler? 

 Den främsta huvudregeln är att värdeersättningen ska ta sin utgångspunkt i 

återställandekostnaderna oavsett om skadan är total eller partiell. Vidare strävar en 

skadeståndsberäkning utifrån återställandekostnaderna efter att den skadelidande ska 

kunna göra ett faktiskt materiellt återställande utan att behöva tillskjuta eget kapital. 

Denna strävan stämmer även väl överens med att egendomens bruksvärde ska beaktas 

indirekt. Skälen till detta är inom skadeståndsrätten att hänföra till den grundläggande 

principen att den skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan inte hade 

inträffat. Det ligger i de flesta fall närmast till hands att anta att den skadelidande skulle 

ha behållit saken om skadan inte hade inträffat (ett oförändrat läge) och att den 

skadelidande har ett starkt intresse av att återfå och kunna använda (bruka) saken. Sett ur 

den skadelidandes perspektiv leder en beräkning som grundas på återställande-

                                                
108 Jfr NJA 2016 s. 945 p. 23 i HD:s domskäl. 
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kostnaderna normalt sett även till ett förmånligare resultat. Dessa skäl utgör en fullgod 

förklaring till att beräkningsmetoden är den vanligaste.109 

En annan regel vid valet av beräkningsmetod för värdeersättningen är att 

reparationskostnader som överstiger sakens värde i oskadat skick, eller återanskaffnings-

priset för en likvärdig sak, inte är ersättningsgilla. Bakom denna regel finns skadevållarens 

intresse av att inte behöva utge mer i ersättning än vad som motsvarar skadan (en över-

kompensation). Vad som motsvarar den exakta skadan kan dock vara svårbedömt även 

vid sakskador och vid uppskattningen av ekonomiska värden. Likaså kan det ibland vara 

svårt att avgöra om reparationskostnader är motiverade ur ett ekonomiskt perspektiv 

eller inte, samt hur renodlat ekonomiskt perspektivet bör vara vid ersättnings-

bestämningen avseende en saks värde. Om kostnaden för en reparation framstår som 

ekonomiskt försvarbar, trots att denna kostnad överstiger sakens värde i oskadat skick, 

kan det även ifrågasättas om en beräkning utifrån reparationskostnaderna skulle medföra 

en överkompensation.  

 Ytterligare en regel som har nämnts i detta kapitel är att försäljningsvärdet generellt 

sett utgör en nedre gräns för värdeersättningen. Det främsta skälet som talar för detta är 

att den skadelidande skulle, som lägst, kunnat tillgodogöra sig sakens värde i oskadat 

skick genom försäljning. Ett skäl som framstår som rimligt förutsatt att den skadade 

saken hade kunnat säljas separat.   

 Sammanfattningsvis grundas samtliga regler i den skadelidandes eller 

skadevållarens ofta motstående intressen. Vidare utgår samtliga uppställda regler ifrån att 

ett återställande kan ske, antingen genom reparation eller genom en återanskaffning, samt 

att en saks försäljningsvärde i oskadat skick kan uppskattas med säkerhet och tillräcklig 

exakthet. Som antytts ovan är dessa förutsättningar dock inte alltid uppfyllda. Därför är 

det möjligen mer träffande eller passande att betrakta ovan nämnda huvudregler vid valet 

av beräkningsnorm som allmänna utgångspunkter, antaganden eller som presumtioner 

för hur parternas respektive intressen tillgodoses och avvägs på bästa sätt vid ersättnings-

bestämningen. 

 

  

                                                
109 Jfr NJA 2015 s. 199 p. 7 i HD:s domskäl. I domskälen uttalar HD dels att sakens värde som huvudregel 
ska svara mot återanskaffningskostnaden enligt uttalanden i den juridiska litteraturen (vid total skada), dels 
att det vanligaste är att återanskaffningskostnaden läggs till grund för skadeståndsberäkningen. 
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4. Valet av beräkningsmetod i svårbedömda fall 

4.1 Inledning 
I det föregående kapitlet behandlades det närmare innehållet i de två grundläggande 

metoderna för värdeersättningsbestämningen – ersättning för återställandekostnader 

respektive för förlusten av sakens värde.110 Skälen till att ersättning för återställande har 

benämnts som en huvudregel i doktrin och i rättspraxis111 har återgivits samt innebörden 

av begreppet återställandevärde i försäkringsrätten (dagsvärdet) kontra skadeståndsrätten. 

Huvudmetoden om återställande har dock vissa betydelsefulla begränsningar, vilket 

antytts i föregående kapitel, varför alternativa beräkningsmetoder är nödvändiga. Detta 

kapitel syftar till att illustrera dessa begränsningar och hur problematiken yttrar sig i 

rättstillämpningen. Kapitlet består därför till stor del av rättsfallsanalyser. Såväl 

rättstekniska som rättspolitiska aspekter kommer att beaktas och diskuteras i anslutning 

till rättsfallen. 

Kapitlet är disponerat så att värdeersättning för totala sakskador behandlas separat 

i avsnitt 4.3, medan partiella sakskador och frågan om ersättning för reparations-

kostnader överstigande sakens värde diskuteras i det efterföljande avsnittet 4.4. 

Omständigheter som talar för att inte bestämma ersättningen med utgångspunkt i 

återanskaffningskostnaden vid total sakskada kan dock, i vissa fall, också tala för att höga 

reparationskostnader ska vara ersättningsgilla. Exempel på en sådan typisk omständighet 

är att den skadade egendomen är unik (se avsnitt 4.3.1 nedan) och att likvärdig egendom 

inte finns att tillgå eller inte kan anskaffas inom rimlig tid. Separationen mellan totala och 

partiella sakskador är därför inte absolut, trots avsnittsindelningen. Vad som sägs i avsnitt 

4.3.1 kan därför äga tillämpning vid såväl totala som partiella sakskador, om inte annat 

särskilt framgår. En återkoppling till denna fråga finns i slutet av kapitlet. 

 

4.2 Återställande – en huvudregel eller ett antagande? 
En given förutsättning för att återställandevärdet ska kunna läggas till grund för 

ersättningsberäkningen är att det finns likvärdig egendom att tillgå för den skadelidande, 

det vill säga att en återanskaffning eller en reparation är möjlig. Beräkningsmetoden 

                                                
110 Jfr här JustR Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2011 s. 576 (s. 584). Lindskog delar in de anvisade 
beräkningsmetoderna på samma sätt. 
111 Se till exempel NJA 2015 s. 199 p. 7 och 12 i HD:s domskäl samt NJA 2016 s. 945 p. 15-16 i HD:s 
domskäl. 
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bygger således på antagandet att ett återställande kan ske och förutsätter också att den 

skadelidande skulle ha fortsatt att inneha egendomen om skadan inte hade inträffat. 

Vidare kan, som antytts i avsnitt 3.3.3, individuella sätt att bruka egendomen 

inverka på beräkningen av värdeersättningen och på valet av beräkningsmetod i det 

enskilda fallet. Sådana omständigheter blir kanske mest beaktansvärda vid ersättnings-

bestämningen för partiella sakskador och av betydelsefulla för att besvara frågan om 

reparationskostnader som överstiger sakens värde i oskadat skick ska vara ersättnings-

gilla. 

I det följande avsnittet 4.3 kommer omständigheter som i rättspraxis ansetts tala 

för att inte beräkna värdeersättningen utifrån återställandekostnaderna att diskuteras och 

analyseras. Syftet är att visa när det alternativa beräkningssättet som tar sin utgångspunkt 

i egendomens försäljningsvärde har tillämpats hittills i svensk rättspraxis.  

 

4.3 Avsteg från regeln om återställande vid total sakskada 

4.3.1 Skada på unik egendom – likvärdig sak kan inte införskaffas 
Begreppet ”likvärdig egendom” har återkommit i de föregående kapitlen. I litteraturen 

har likvärdig egendom motsvarat egendom av samma slag som den skadade, vilket 

inneburit att det föremål som återanskaffas inte behöver vara identiskt med det skadade 

för att anses likvärdigt. Vissa variationer måste tillåtas.112 I vilken utsträckning sådana 

variationer ska tillåtas kan variera beroende på egendomsslag och egendomens inordning 

i den skadelidandes ekonomi. I det följande betyder ”unik sak” att saken inte är utbytbar. 

Likvärdig egendom finns inte att tillgå och en fullgod återanskaffning kan inte ske. Vid 

ersättningsbestämningen för total skada på unik egendom uppkommer frågan om vilken 

alternativ beräkningsmetod som ska tillämpas. Enligt rådande uppfattning ska, som 

framhållits tidigare, försäljningsvärdet användas som utgångspunkt för 

ersättningsbestämningen i sådana fall. Likvärdighetsbedömningen blir således direkt 

avgörande för valet av beräkningsmetod. 

Traditionella exempel på egendom som omnämns vara unika i sitt slag i den 

juridiska litteraturen är konstverk, antikviteter, äldre byggnader, träd och andra långsamt 

växande växter.113 Att saken inte bedöms vara utbytbar kan även bero på att egendomen 

                                                
112 Se Tullberg (1994) s. 65. Tullberg ger ett exempel med bilfärg. Tullbergs slutsats är att den skadelidande 
(en försäkringstagare) får acceptera att återanskaffningsvärdet bestäms utifrån värdet på en blå bil om bara 
bilar med blå färg finns att tillgå, även om den skadade bilen var vit. 
113 Se till exempel Radetzki (2012) s. 89. 
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har ett objektivt skönhetsvärde som beaktas vid ersättningsbestämningen. 

Gränsdragningen för vad som utgör unik egendom, det vill säga när ett fullgott surrogat 

till den skadade egendomen inte finns att tillgå, är svår att göra på ett mer generellt plan. 

Vid denna bedömning bör hänsyn tas till egendomens slag. Träd utgör i detta avseende 

ett belysande och i rättspraxis ofta återkommande egendomsslag.114 

Rättsfallet NJA 2015 s. 199 gällde just frågan om hur skadeståndet skulle beräknas 

för några tallar som hade avverkats olovligen, alternativt skadats, av grannens berusade 

gäst. De aktuella tallarna var relativt gamla (cirka 65 – 115 år) och 15-20 meter höga, 

naturligt växande samt belägna nära tomtgränsen till grannfastigheten. Den skadelidande 

fastighetsägaren yrkade, vad avser tallarnas värde, att utfå skadestånd motsvarande vad 

det skulle kosta att införskaffa nya träd, plantera dem och sköta dem under etablerings-

tiden. Kostnader som enligt denne skulle uppgå till knappt 400 000 kr. Skadeståndsdelen 

i målet gällde i HD hur värdeersättningen för de avverkade träden skulle beräknas, utöver 

förlorat vedvärde. 

Beträffande i vilka fall träd ska anses utbytbara med ”ersättningsträd” (ett surrogat) 

uttalade HD i målet att det blir aktuellt att tala om ersättningsträd främst när de skadade 

träden är planterade, kanske med ett specifikt syfte som prydnad eller som insynsskydd 

och när det är fråga om skada på relativt unga träd, så att nya likvärdiga plantor kan 

införskaffas. 115  Ett justitieråd var skiljaktigt i målet, särskilt beträffande denna 

likvärdighetsbedömning, och anförde att en sådan ”snäv tolkning” av begreppet 

”likvärdig egendom” skulle leda till ett svagt skydd och otillfredsställande resultat för den 

skadelidande. Något som, enligt dissenten, stämmer dåligt överens med den grund-

läggande principen om full ersättning.  

HD:s majoritet bedömde att en återanskaffning av likvärdig egendom inte var 

möjlig i det aktuella fallet, med hänsyn till att träden var relativt gamla och naturligt 

växande på fastigheten. De tallar som fanns att tillgå var betydligt lägre och tunnare, och 

de skulle inte ”på mycket lång tid” ge samma intryck på fastigheten som de avverkade 

träden haft.116 Alternativet till en beräkning baserad på återanskaffningskostnaden var 

enligt HD att beräkna skadeståndet med utgångspunkt i fastighetens minskade 

försäljningsvärde. Att fastighetens, och inte trädens, värdeminskning utgjorde den 

relevanta utgångspunkten motiverade HD med en hänvisning till äldre praxis om olovlig 

                                                
114 Se NJA 2015 s. 199, NJA 1919 s. 1 och NJA 1898 s. 270. Från tidigare hovrättspraxis, se bland annat 
hovrätten för västra Sveriges domar i mål nr T 4873-09 (meddelad den 25 november år 2010) och i mål nr 
T 3356-07 (meddelad den 30 januari år 2008).  
115 Se NJA 2015 s. 199 p. 13-14 i HD:s domskäl. 
116 Se NJA 2015 s. 199 p. 16 i HD:s domskäl. 



 42 

 

avverkning av träd, vari den ekonomiska skadan synes ha bestått i att fastighetens 

försäljningsvärde minskat.117 Samtidigt betonade HD att skadan ytterst får uppskattas 

efter skälighet, för att uppnå materiellt sett rimliga resultat.118 Detta eftersom det kan vara 

svårt för fastighetsägaren att visa en mätbar förändring av fastighetens försäljningsvärde 

när några fåtal träd har avverkats och skadeståndet riskerar därför att bli orimligt lågt om 

utrymme inte lämnas för skälighetsuppskattningar. HD gjorde en sådan skälighets-

bedömning vid den slutliga beräkningen av värdeersättningen och vägde då in hur 

avverkningen påverkat fastighetens utseende ur ett objektivt perspektiv. Skadeståndet 

bestämdes slutligen till 33 600 kr, varav 3 600 kr avsåg förlorat vedvärde. Ett belopp som 

var avsevärt lägre än underrätternas utdömda belopp om cirka 180 000 kr.119 Till skillnad 

från HD utgick underrätterna vid ersättningsbestämningen ifrån att ett återställande 

kunde ske. 

De beräkningsalternativ som HD hade att välja mellan i det enskilda fallet för att 

beräkna ersättningen för den skadade egendomen var alltså i) värdeförlusten – en värde-

minskning på fastigheten som inte kunde fastställas med säkerhet eller ii) kostnader för 

återställande av likvärdig egendom – som i realiteten inte kunde ske.  

Ur ett isolerat rättstekniskt perspektiv kan möjligen HD-majoritetens val att inte 

fastslå att alla träd och buskar ska bedömas som unik egendom kritiseras.120 Med en 

sådan generalisering hade eventuellt svåra gränsdragningar kring träd och när dessa ska 

anses vara unika kunnat undvikas. En sådan lösning framstår dock, enligt min mening, 

inte som särskilt lämplig, nyanserad eller verklighetsförankrad. Är en nyinköpt planta 

eller en nyplanterad häck i realiteten lika omöjlig att ersätta med ett fullgott surrogat som 

en hundraårig ek?  

Tvärtom är fördelen med majoritetens valda angreppssätt för 

likvärdighetsbedömningen och för ersättningsbestämningen att domstolen öppnar upp 

för konkretiseringar i olika situationer. Detta eftersom majoriteten inriktar sin 

bedömning på hur helheten (fastigheten) framstår för den skadelidande efter 

                                                
117 Se NJA 1898 s. 290 och NJA 1919 s. 1. I dessa fall utdömde HD ersättning för olovligen avverkade 
träds vedvärde och för trädens uppskattade värde i förhållande till fastighetens värde. Då träd utgör 
fastighetstillbehör är det naturligt att se till hur skadan påverkar hela fastigheten. Detta i likhet med när 
skada uppkommer på andra fastighetstillbehör såsom byggnader (jfr NJA 2016 s. 945). 
118 Se NJA 2015 s. 199 p. 11, 15 och 17 i HD:s domskäl. 
119 Se NJA 2015 s. 199 (s. 203 och s. 205) beträffande tingsrättens och hovrättens domslut. 
120 Se Radetzki i JT 2015/16 s. 931. Radetzki framför att det från ett rättstekniskt perspektiv skulle 
”måhända” ha varit lämpligare att generellt ange att träd och buskar utgör unik egendom, med följden att 
sådan egendom konsekvent ska värderas med utgångspunkt i fastighetens försäljningsvärde. I sådana fall 
skulle enligt Radetzki risken för besvärliga gränsdragningsfrågor vid likvärdighetsbedömningen inte uppstå. 
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skadefallet.121 Individuella omständigheter kan då beaktas men ur ett objektivt perspektiv. 

Att HD-majoriteten fokuserar på det objektiva stänger även dörren för att rent subjektiva 

skönhetsvärden som inte kan iklädas något ekonomiskt värde beaktas vid 

ersättningsbestämningen. 122  Detta utesluter dock inte helt möjligheten att 

skönhetsvärden, som av olika skäl går att objektivera, kan påverka valet av 

beräkningsmetod och beaktas vid ersättningsbestämningen.123 

Avslutningsvis bör i anslutning till 2015 års fall något sägas om målets rättspolitiska 

aspekter och likvärdighetsbedömningens betydelse för den skadelidandes rättsskydd. Om 

den skadade egendomen är dyr att återanskaffa men har ett lågt försäljningsvärde kan det 

tala för att rättstillämparen ska vara restriktiv vid bedömningen av huruvida egendomen 

är unik, i syfte att undvika att den skadelidandes skydd försvagas. Detta eftersom den 

skadelidande skulle få ett starkare skydd om skadeståndet beräknats utifrån 

återställandekostnaderna och inte utifrån värdeförlusten på ”helheten” (i det aktuella 

fallet värdeförlusten på fastigheten).124 Det nyss sagda kan sägas utgöra grunden för det 

skiljaktiga justitierådets mening i 2015 års fall. Mot en friare likvärdighetsbedömning talar 

dock det faktum att rättstillämparen i sådana fall riskerar att öppna upp för att unika 

skadade saker får jämföras med ”något annat” och att den skadelidande med framgång 

kan få ersättning för återställande i form av allt dyrare och mer artskilda surrogat.125 

Vid en jämförelse av majoritetens och minoritetens slutliga bedömningar visar det 

sig dock att skillnaden inte blev särskilt stor beloppsmässigt, trots att valet av beräknings-

metod skilde sig åt (återställandekostnader kontra värdeminskning på fastigheten). Detta 

beror på att både majoriteten och minoriteten lämnade utrymme för korrigeringar och 

justeringar i form av skälighetsbedömningar.126 Majoritetens valda metod, bestående av 

en värdeminskningsuppskattning med lämnat utrymme för skälighetskorrigering 
                                                
121 Jfr Andersson, InfoTorg Juridik i maj 2015 s. 10.  
122 Jfr de äldre rättsfallen gällande olovlig avverkning av träd NJA 1898 s. 290 och NJA 1919 s. 1. Även om 
HD i dessa tidigare fall inte uttalade att ersättningen för trädens skönhets- eller prydnadsvärde 
representerade en värdeminskning på fastigheten, så har rättsfallen i doktrinen tolkats så att träden, i 
egenskap av prydnad, förhöjt fastighetens försäljningsvärde och att detta värde minskade i motsvarande 
omfattning genom avverkningen. Se härom Grönfors i JFT 1973 s. 161 med hänvisningar. Att så varit fallet 
kan HD följaktligen sägas ha bekräftat genom 2015 års avgörande. Valet av beräkningsmetod i 2015 års fall 
måste därför även ses mot bakgrund av den tidigare praxis som HD hade att förhålla sig till. 
123 Se Ståhlberg & Karhu (2014) s. 316 och det av författarna refererade finska rättsfallet HD 1981 II 10. I 
det finska rättsfallet hade flera träd och buskar olovligen avverkats nära en bostadsbyggnad. Då 
trädbeståndet var av särskild betydelse för fastighetsägaren i dennes konstnärliga verksamhet utdömdes 
skadestånd även för ”förlust av landskapsmässigt värde”. 
124 Jfr Radetzki (2012) s. 132 f. och lagrådets kommentar till bestämmelsen i 6 kap. 2 § FAL i prop. 
2003/04:150 s. 1068. 
125 Se Andersson, InfoTorg Juridik i maj 2015 s. 10. 
126 Se beträffande valet av att justera ”uppifrån och ner” (HD-majoritetens val i 2015 års fall) eller ”nerifrån 
och upp” (den skiljaktiges val) även O. Johanssons artikel i TfR 2016 s. 216 ff. innehållande en jämförande 
analys av 2015 års fall och det befryndade norska rättsfallet Søgnefuruene Rt. 2015 s. 216. 
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medförde, enligt författaren, att den skadelidande fick ett tillräckligt skydd för en skada 

som egentligen var omöjlig att värdera ekonomiskt med exakthet.  

 

4.3.2 Sakens försäljningsvärde överstiger återanskaffningsvärdet 
I avsnitt 3.4.1 nämndes undantagsfallet att den skadade sakens försäljningsvärde i oskadat 

skick överstiger återanskaffningsvärdet. Ifall den skadelidande haft möjlighet att sälja den 

ifrågavarande egendomen till ett pris som överstiger kostnaderna för återanskaffning av 

likvärdig egendom talar detta för att ersättning bör motsvara det högre värdet, 

innefattande (netto)handelsvinsten. Visst stöd för ett sådant beräkningssätt finns även i 

rättspraxis, särskilt när det varit fråga om skadestånd på avtalsrättslig grund. 127 

Typexemplet på när detta avsteg från huvudregeln om återställande aktualiseras är vid 

skada på varulager och annan egendom som är avsedd för vidareförsäljning. För att den 

skadelidande ska vinna framgång med ett ersättningsanspråk beräknat utifrån 

försäljningsvärdet torde dock krävas att denne kan visa dels att denne sannolikt hade 

kunnat sälja egendomen till ett visst pris, dels att en återanskaffning hade medfört vissa 

kostnader eller tidsspillan, innebärande att denne inte kunnat begränsa sin egen skada 

fullt ut genom en återanskaffning.128  

Undantagsfallet med skadad egendom avsedd för försäljning visar på att det kan 

finnas ett nära samband mellan värdeersättningen och ersättning för följdskada enligt 

tredje punkten i 5 kap. 7 § SkL, som tar sikte på inkomstförlust eller intrång i närings-

verksamhet. En förlorad handelsvinst kan således vara ersättningsgill enligt tredje 

punkten i de ovan beskrivna fallen, ifall värdeersättningen inte beräknats med utgångs-

punkt i varornas försäljningsvärde. Ur rättsteknisk synpunkt kan det ifrågasättas om 

värdeersättningsbestämningen, som tar sikte på sakens objektiva värde, ska ta hänsyn till 

ägarens subjektiva nyttjandeposition. Är den skadade egendomen bevisligen avsedd för 

försäljning blir dock en sådan distinkt uppdelning mellan objektiva värdefaktorer och 

något mer subjektiva nyttjandeförhållanden svår att åstadkomma vid ersättnings-

bestämningen. 

Om skadevållaren obehörigen har sålt egendomen kan värdeersättning utgå 

motsvarande det belopp som skadevållaren har utvunnit vid försäljningen, enligt 

uttalanden i doktrin. 129  Även i sådana fall kan försäljningsvärdet utgöra en naturlig 

utgångspunkt vid ersättningsbestämningen. För att försäljningsvärdet ska utgöra den 

                                                
127 Se NJA 1951 s. 130. Se även NJA 1941 s. 503, som handlar om värdering av utmätt gods. 
128 Jfr Radetzki & Hellner (2014) s. 384 samt Radetzki (2012) s. 111 f. 
129 Se Radetzki & Hellner (2014) s. 384, Karlgren (1982) s. 48 ff. samt Hellner (1950) s. 241 ff. 
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tillämpliga värderingsnormen i dylika fall torde dock krävas att det värdet överstiger den 

skadade egendomens återanskaffningsvärde, alternativt att ett återanskaffningsvärde inte 

går att fastställa. Rättsfallet NJA 1991 s. 269 (se avsnitt 3.4.1) kan sägas ge ett implicit 

stöd för detta antagande.  I annat fall skulle den skadelidande riskera att få ett sämre 

skydd om denne blir frånhänd egendomen på grund av ett brott (egendomen har 

obehörigen sålts) jämfört med om egendomen skadats på annat sätt.  

 

4.4 Ersättning för återställandekostnader (reparation) överstigande sakens 

värde  

4.4.1 Undantaget – särskilda skäl och omständigheter 
Som framhållits i avsnitten 2.5 och 3.3.3 gäller i allmänhet att den skadelidande inte har 

rätt till ersättning för reparationskostnader när dessa överstiger kostnaderna för åter-

anskaffning av likvärdig egendom eller när de överstiger egendomens värde i oskadat 

skick med avdrag för den skadade sakens eventuella restvärde. Till stöd för denna 

huvudregel har rättsfallet NJA 1971 s. 126 tidigare åberopats i doktrinen.130 Avgörandet 

gällde skadestånd för en skadad bil. Huvudfrågan i målet var om värdeersättningen skulle 

motsvara reparationskostnaderna för bilen (cirka 2 600 kr) trots att det hade ställt sig 

betydligt billigare för den skadelidande att införskaffa en likvärdig bil istället för att låta 

reparera den skadade bilen. HD framhöll i sin bedömning att den skadelidande ej 

förebragt ”sådana omständigheter” i målet att denne kunde anses vara berättigad till 

ersättning på grundval av en kostsam reparation. Värdeersättning utgick därför endast 

med 900 kr, vilket motsvarade bilens värde före skadan efter avdrag för föreliggande rest-

värde.  

Trots utfallet i målet uteslöt HD således inte möjligheten att undantag från nyss 

beskrivna huvudregel kan uppkomma, i situationer då den skadelidande kan uppvisa 

särskilda skäl som talar för full reparationskostnadsersättning.131 Domen ger emellertid 

ingen ledning angående vilka krav som ska uppställas för att sådana särskilda skäl eller 

omständigheter ska anses föreligga.  

 

                                                
130 Se till exempel Radetzki (2012) s. 127. 
131 Se Radetzki i JT 2000/01 s. 930, Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätten (2014), s. 97 och NJA 2001 s. 
65 I (s. 70). 
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4.4.2 Det första positiva utfallet – NJA 2001 s. 65 I-II  
Den intressanta frågan om när reparationskostnad utöver sakens värde ska omfattas av 

skadevållarens ansvar lämnades öppen och obelyst i HD:s praxis fram till år 2001. År 

2001 meddelade HD två domar, NJA 2001 s. 65 I-II, som gällde ersättning för 

reparationskostnader i form av veterinärkostnader överstigande husdjurs (hunds 

respektive katts) värde. Veterinärkostnaderna uppgick till cirka 5 000 kr för katten och till 

17 000 kr för hunden. Vårdkostnaderna kan jämföras med husdjurens värde som uppgick 

till 100 kr för katten och 6 000 kr för hunden. Veterinärinsatserna bedömdes i båda fallen 

vara medicinskt välgrundade.    

I 2001 års fall fastslog HD inledningsvis att särskilda omständigheter kan föranleda 

att den skadelidande är berättigad till reparationskostnader överstigande sakens värde, 

men att det i sådana fall bör krävas att det kan anses rimligt att reparera föremålet samt att 

kostnaden för reparationen håller sig inom rimliga gränser. 132 HD framhöll vidare att 

sällskapsdjur inte kan betraktas som ”vilken sak som helst” och att det därför kan anses 

rimligt att djurägaren söker vård för djuret, även om kostnaden för detta kan komma att 

överstiga djurets ekonomiska värde. 133  Ersättning motsvarande veterinärkostnaderna 

utdömdes i båda fallen. Av NJA 2001 s. 65 I (Kattfallet) framgår vidare att det saknade 

betydelse för ersättningsbestämningen att katten senare avled, trots veterinärvården. I 

Kattfallet accepterades följaktligen en ”reparationskostnad” som motsvarade 50 gånger 

den skadade kattens uppskattade värde före skadan. Rättsfallen ställer således inte upp 

några fasta beloppsgränser, utan vad som utgör rimliga gränser för en reparation 

beloppsmässigt får istället avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet.134  

HD:s ställningstagande i 2001 års fall kan dock ses som överraskande, då domarna 

kan sägas ge uttryck för att en skadad saks affektionsvärde 135  för den skadelidande 

beaktades vid ersättningsbestämningen.136 Att den skadelidande väljer att reparera den 

skadade saken till en kostnad som klart överstiger dess ursprungliga värde kan rimligen 

inte förklaras på annat sätt än att den skadelidande är fäst vid saken. Samtidigt bör, vad 

avser husdjur, deras värde gå att objektivera på så sätt att husdjur typiskt sett har ett högt 
                                                
132 Se NJA 2001 s. 65 I (s. 70).  
133 Se NJA 2001 s. 65 I (s. 70). 
134 Se även Radetzki i JT 2000/01 s. 928 ff. Radetzki förhåller sig delvis kritisk till HD:s domar i 2001 års 
fall och diskuterar i sin artikel de gränsdragningsproblem som rättsfallen kan komma att ge upphov till. 
135 I den Svenska Akademiens ordlista definieras ordet affektionsvärde som ”känslovärde” eller ”personligt 
värde”. I juridiska sammanhang används begreppet närmast med avseende på det särskilda värde som 
egendomen har för dess ägare. Se beträffande den restriktiva hållningen i svensk rätt för ersättning för 
affektionsvärden prop. 2000/01 s. 56 f., SOU 1992:84 s. 258 f och Bengtsson & Strömbäck (2014) s. 390 f. 
136 Se Radetzki i JT 2000/01 s. 937. 
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värde för den skadelidande och därför bör betraktas som unik egendom vid ersättnings-

bestämningen och att likvärdig egendom därför inte kan införskaffas.137 Med ett sådant 

synsätt följer även att reparationskostnaderna (veterinärkostnaderna) utgör en förutsebar 

och påräknelig följd av skadan som, i rimlig utsträckning, därför kan läggas över på 

skadevållaren. Alternativet till en beräkning utifrån veterinärkostnaderna hade i praktiken 

inneburit att skadevållaren kunnat kräva att det skadade husdjuret avlivades och att ett 

nytt husdjur skaffades införskaffades dess ställe.138 Ett alternativ som, enligt författarens 

mening, skulle medföra en högst ojämn riskfördelning mellan skadevållare och 

skadelidande och även uppfattas som direkt stötande av många. Levande husdjur kan 

inte, i detta avseende, jämföras med döda ting. Genom HD:s ställningstagande och val av 

beräkningsmetod lyckas domstolen således upprätthålla en - i brist på mer passande 

uttryck - förankring till det allmänna rättsmedvetandet. 

2001 års avgöranden ger dock ingen egentlig eller allmän vägledning för när 

särskilda skäl föreligger, då den skadade egendomen i dessa fall var av ett mycket speciellt 

slag. Den enda allmänna ledningen som gavs i domskälen är det nyss återgivna dubbla 

kravet på rimlighet som HD ställde upp. 

 

4.4.3 Det andra positiva utfallet – NJA 2016 s. 945  
Frågan om när en skadelidande har rätt till ersättning för reparationskostnader som 

överstiger sakens värde i oskadat skick kom sedan åter att belysas av HD i rättsfallet NJA 

2016 s. 945.  

Bakgrunden i målet var i korthet att J av oaktsamhet hade orsakat en omfattande 

brand i en ekonomi- och stallbyggnad på ett säteri. Byggnaden, som var upprättad i slutet 

av 1800-talet och utgjorde en av flera byggnader på fastigheten, fick omfattande brand-

skador. Fastigheten var försäkrad och försäkringsbolaget betalade ut ersättning till den 

skadelidande, bland annat för kostnader som avsåg reparation av den skadade byggnaden. 

Kostnader som uppgick till drygt 3,8 miljoner kr. Försäkringsbolaget väckte sedan en 

regresstalan mot J, som hade en gällande ansvarsförsäkring vid skadetillfället, och yrkade 

                                                
137 Jfr SOU 1992:84 s. 258 med angivna litteraturhänvisningar. Kommittén fann när det gäller förlust av 
affektionsvärde att sådant värde endast kan ersättas om förlusten på något sätt kan hänföras till skada av 
ekonomiskt slag. Så anses vara fallet om egendomen har ett affektionsvärde också för andra än ägaren (den 
skadelidande) – till exempel en släktklenod, som har ett affektionsvärde för flera släktmedlemmar. Med 
husdjur torde hänsyn till affektionsvärde gå att objektifiera på ett annat sätt, eftersom det inte var 
avgörande för HD:s bedömning i 2001 års fall huruvida de ifrågavarande husdjuren hade ett 
affektionsvärde för en vidare personkrets (till exempel för flera familjemedlemmar), utan istället att husdjur 
i sig inte ansågs utgöra ”vilken sak som helst”. 
138 Jfr Andersson (1993) s. 489. 
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ersättning som svarade mot den utbetalade försäkringsersättningen. J motsatte sig att 

utge ett högre belopp än cirka 1,5 miljoner kr, vilket motsvarade byggnadens uppskattade 

värde i oskadat skick enligt ett av J ingivet värderingsutlåtande. I andra hand gjorde J 

gällande ett avdrag med 15 % för uppkommen värdeökning utifall att ersättningen 

beräknades med utgångspunkt i kostnaderna för den utförda reparationen.  

Frågan i HD var i princip begränsad till om försäkringsbolaget skulle tilldömas 

ersättning beräknad med utgångspunkt i reparationskostnaderna, trots att dessa 

kostnader vida översteg byggnadens uppskattade försäljningsvärde och dagsvärde i 

oskadat skick. I likhet med de avverkade träden i NJA 2015 s. 199 utgjorde den skadade 

egendomen i 2016 års fall också ett fastighetstillbehör. I 2016 års fall bedömde även HD 

att något återställande av likvärdig egendom (ett uppförande av en likvärdig byggnad) inte 

kunde ske, med hänsyn till att den skadade byggnaden var från slutet av 1800-talet. 

Vidare var, i likhet med situationen i 2015 års fall, uppskattningen av det för 

ersättningsbestämningen relevanta försäljningsvärdet förenad med osäkerhet och baserad 

på en relativt fiktiv värdering. Detta eftersom den brandskadade byggnaden i 2016 års fall 

inte hade kunnat försäljas som ett separat objekt. 

I domskälen redogör HD inledningsvis för gällande huvudregler och allmänna 

utgångspunkter vid valet av beräkningsmetod, innehållande hänvisningar till doktrin och 

tidigare rättspraxis. HD uttalar vidare att skadeståndets funktion som restitution primärt 

tar sikte på ett återställande ur ett ekonomiskt perspektiv – inte till att den skadelidande 

ska försättas i samma faktiska läge som före skadan.139 Detta uttalande stödjer den 

allmänna utgångspunkten att ersättning för reparationskostnader som överstiger sakens 

värde i oskadat skick i allmänhet inte är ersättningsgilla. Vidare uttalar emellertid HD att 

ersättning för reparationskostnader måste dock i vissa fall kunna utgå även när denna 

kostnad är högre än egendomens värde.140 Därefter uppställer HD två fall när det nyss 

beskrivna undantaget kan tänkas aktualiseras.  

Det första typfallet (a) avser situationer då reparationen utgör en faktisk skade-

begränsning, innebärande att åtgärden kan förhindra uppkomsten av andra omkostnader 

och inkomstförluster och därför bedöms kunna utgöra en faktisk skadebegränsning. Det 

andra typfallet (b) är att reparationen utgör det enda sättet för en rörelseidkare att återställa läget 

före skadan, på grund av att det saknas möjligheter att anskaffa någon annan egendom 

                                                
139 Se NJA 2016 s. 945 p. 18 i HD:s domskäl. Till stöd för sitt uttalande gör domstolen en hänvisning till 
den juridiska litteraturen; Andersson (1993) s. 488 och Radetzki (2012) s. 102 ff. 
140 Se NJA 2016 s. 945 p. 18 i HD:s domskäl. 
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som kan fylla en jämförbar funktion i ekonomiskt hänseende.141 Det andra typfallet 

förutsätter enligt HD i regel att en reparation verkligen har genomförts eller med stor 

sannolikhet kommer att genomföras.142 Är den senare typsituationen tillämplig uttalar 

HD att en ytterligare förutsättning är att det vid ett objektifierat betraktelsesätt inte 

framstår som oskäligt att skadeståndet bestäms på grundval av reparationskostnaden.143   

Efter att ha skisserat de två generella undantagen (a och b) går HD vidare till att 

bedöma det enskilda fallet. HD anförde i denna avslutande del att den skadelidandes 

handlingsalternativ i den förevarande situationen varit begränsade till att antingen 

reparera den befintliga byggnaden eller att bygga en ny för att kunna fortsätta bedrivna 

sin verksamhet efter branden. Den skadelidandes intresse av att genomföra en reparation 

framstod därför som befogat enligt HD. HD vägde sedan in omständigheten att 

byggnaden utgjorde ett fastighetstillbehör. Uppskattningen av byggnadens dags- och 

försäljningsvärde hade på grund av detta baserats på en fiktiv försäljning av en fastighet 

med respektive utan en ekonomibyggnad av här aktuellt slag.  

Vid en avslutande bedömning av om ett skadestånd med utgångspunkt i 

reparationskostnaderna var oskäligt beaktades nyss nämnda osäkerhet i värderingen av 

byggnadens värde, tillsammans med den skadelidandes intresse av att kunna fortsätta 

bedriva sin verksamhet. Två faktorer som vägdes mot skadevållarens intresse att inte 

behöva betala en högre ersättning än som ekonomiskt svarade mot den skada denne 

orsakat. Domstolens slutsats blev: 

 
”Särskilt med beaktande av att ekonomibyggnaden användes i en näringsverksamhet 

bedriven på fastigheten och att återanskaffning av likvärdig egendom inte var möjlig 

framstår inte ett skadestånd beräknat på grundval av reparationskostnaden som 

oskäligt i detta fall.” 144 

 

Värdeersättningen bestämdes följaktligen av HD till kostnaderna för den utförda 

reparationen minus ett fördelsavdrag om 15 procent.  

                                                
141 Radetzki har namngett det första undantagsfallet till ”Skadebegränsningsundantaget” och det andra till 
”Rörelseidkarundantaget”, se härom hans artikel i JT 2016/17 s. 979. 
142 Det kan här noteras att både 2016 års fall och 2001 års fall handlade om ersättning för just faktiskt 
nedlagda reparationskostnader. Se vidare om den eventuella betydelsen av detta i 2001 års fall; Bengtsson i 
SvJT 2004, s. 841 f. 
143 NJA 2016 s. 945 p. 20 i HD:s domskäl. HD anför även att en sådan ordning får anses vara den allmänna 
uppfattningen i andra rättssystem och hänvisar till art. VI.-6:101(3) DCFR och art. 10:203 (1) PECL. Två 
artiklar som just betonar skälighet/rimlighet (”reasonable”, ”unreasonable”) som styrande vid valet av 
beräkningsmetod vid ersättningsbestämningen. 
144 NJA 2016 s. 945 p. 23 i HD:s domskäl. 
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HD:s dom har redan analyserats i den juridiska litteraturen.145 Delade meningar tycks 

råda om domen var välgrundad och om HD, vid sin bedömning av det enskilda fallet, 

endast lade vikt vid att byggnaden användes av en rörelseidkare (typfall b ovan) och inte 

vid om reparationen utgjorde en faktisk skadebegränsning (typfall a ovan).146  

HD:s bedömning i det enskilda fallet följer visserligen rekvisiten i rörelseidkar-

exemplet (typfall b). Detta särskilt eftersom domskälen avslutas med en skälighets-

bedömning. Emellertid bör, enligt min uppfattning, domskälen förstås så att HD 

beaktade och applicerade båda undantagssituationerna (typfall a och b) vid sin slutliga 

bedömning och sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet.147 Låt vara att 

domskälen kunde ha varit tydligare i detta avseende.  

I sin skälighetsbedömning beaktade HD dock uttryckligen, vilket framgår av citatet 

ovan, att byggnaden användes i en näringsverksamhet. En omständighet som i det aktuella 

fallet täcker in båda undantagsfallen (a och b). Reparationen utgjorde a) en 

skadebegränsning eftersom reparationen medförde att näringsverksamheten kunde bedrivas 

vidare. En utebliven reparation hade med hög sannolikhet medfört ytterligare 

omkostnader och ett intrång i verksamheten som skadevållaren hade blivit skyldig att 

utge ersättning för enligt 5 kap. 7 § 2-3 p. SkL. Reparationen var även otvivelaktigt b) det 

enda sättet för rörelseidkaren (den skadelidande) att återställa det tidigare läget, då det saknades 

möjligheter att anskaffa annan egendom som fyllde en jämförbar funktion i ekonomiskt 

hänseende utan dröjsmål. Den skadelidande hade visserligen kunnat riva hela byggnaden 

och uppföra en ny (icke likvärdig) byggnad som kunde tjäna samma funktion i 

ekonomiskt hänseende. Emellertid hade en sådan drastisk åtgärd förmodligen också 

medfört ett ersättningsgillt intrång (stillastående) i näringsverksamheten. Samma 

                                                
145 Se Radetzki i JT 2016/17 s. 972-983 samt Andersson, InfoTorg Juridik i december 2016. 
146 Radetzki är av den bestämda uppfattningen att domskälen inte ger något stöd för att HD tillämpade det 
så kallade ”Skadebegränsningsundantaget” utan det av Radetzki benämnda ”Rörelseidkarundantaget”. 
Andersson anför istället att de två generellt beskrivna undantagssituationerna följdes av den konkreta 
bedömningen av fallets sakomständigheter och vidare att det avgörande för utgången i målet torde ha varit 
att den skadade egendomen utgjorde en komponent i en funktionell enhet (en fastighet) som dessutom 
nyttjades i en näringsverksamhet. Rekvisituttrycken från rörelseidkarexemplet utgör de avgörande 
hållpunkterna för HD:s resonemang, enligt Andersson. Emellertid tolkar Andersson in att partsdualismen 
och skadebegränsningstanken har varit vägledande, för att avgöra vilka ”särskilda omständigheter” som kan 
motivera att det inte anses ”oskäligt” med högre reparationskostnader än sakens värde, i de fall då det 
”saknas möjlighet” att skaffa annan jämförbar egendom. Se Andersson, InfoTorg Juridik i december 2016 
s. 7 f. 
147 Enligt författarens mening kan det, med risk för att låta spekulativ, även ifrågasättas varför HD skulle ha 
formulerat det första undantaget om skadebegränsning (typfall a) om detta saknade relevans för 
bedömningen i målet.  
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konsekvenser torde ha inträffat om den skadelidande valt att avyttra hela fastigheten och 

förflytta hela verksamheten.148  

De allmänt formulerade undantagsfallen (a och b) bör mot denna bakgrund inte 

ses som alternativa i alla situationer och inte heller som uttömmande exemplifieringar 

som täcker in alla undantagsfall. Istället utgör de tillhandahållna exemplifieringarna en 

konkretisering av vad som kan medföra att ”särskilda skäl” befinns föreligga i ett enskilt 

fall. 
 

4.4.4 Konkretiseringar av särskilda skäl – enbart husdjur och rörelseidkare? 
De fyra rättsfall som redogjorts för i föregående avsnitt visar på att modeller och 

allmänna beräkningsmetoder, som återanskaffningsvärde, försäljningsvärde och 

värdeminskning, måste lämna visst utrymme för modifieringar och korrigeringar, ibland i 

form av hjälpregler.149 Att sådana modifieringar återkommer i rättspraxis medför att ett 

undantagsfall som bildats i praxis inte bör tolkas motsatsvis eller betraktas som 

uttömmande. Det finns fortfarande ett utrymme för rättsutveckling på området.  

I samband med 2001 års avgöranden uttalades i den juridiska litteraturen att 

reparationskostnader överstigande sakens värde kan vara ersättningsgilla om det är fråga 

om skada på sällskapsdjur och att det därför vid skada på andra djur, till exempel 

mjölkkor, värphöns eller travhästar, knappast är möjligt att erhålla ersättning för 

reparationskostnader överstigande djurens värde.150 Mot bakgrund av 2016 års avgörande 

kan det dock inte uteslutas att sådana höga reparationskostnader (veterinärkostnader) kan 

framstå som skäliga och vara ersättningsgilla ifall den skadade egendomen exempelvis 

används i en näringsverksamhet, vilket förmodas vara det vanligaste med nyss nämnda 

djur eller om den skadelidande kan visa att vårdkostnaderna utgjort en skadebegränsning. 

Rättsfallen visar även att trots att syftet med värdeersättningen är att återspegla ett 

ekonomiskt och objektivt värde på en sak, så medför inte detta att en viss beräknings-

metod tillämpas systematiskt baserat på vilken ”egendomskategori” (till exempel träd, 

växtlighet, husdjur, djur, byggnader eller fastighetstillbehör) den skadade saken tillhör. På 

motsvarande sätt torde inte heller enbart den omständigheten att den skadelidande är en 

rörelseidkare alltid medföra att denne vid ersättningsbestämningen anses ha ett starkare 

intresse av att reparera en skadad sak, jämfört med en privatpersons intresse av en 

                                                
148 Se Radetzki i JT 2016/17 s. 982. 
149 Se även O. Johansson i TfR 2016 s. 226. 
150 Se Radetzki i JT 2000/01 s. 934, särskilt not 22. 
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kostsam reparation.151 Enligt författarens mening framgår det, vid en samläsning av 2001 

och 2016 års fall att de utslagsgivande faktorerna istället är faktiska omständigheter 

hänförliga till; i) den skadade egendomens inordning i den skadelidandes ekonomi, ii) den 

skadelidandes handlingsalternativ och iii) egendomens beskaffenhet/karaktärsdrag. Faktorer som 

vägs mot skadevållarens intresse av att inte behöva utge högre ersättning än vad som 

motsvarar den skada som denne orsakat. Svaret på frågor om ett återställande kan ske 

(likvärdighetsbedömningen), den skadelidandes intresse av ett faktiskt materiellt 

återställande och bedömningen av hela skadans storlek blir istället avgörande för valet av 

beräkningsmetod för värdeersättningsbestämningen i det enskilda fallet. 

En annan sak är i sammanhanget att en näringsidkare i praktiken eventuellt har 

lättare att bevisa vilka ytterligare ersättningsgilla skador som ett uteblivet eller försenat 

återställande skulle medföra, jämfört med en privatpersons möjlighet att bevisa 

detsamma. Med andra ord, att bevisa vilken avgörande betydelse som den skadade 

egendomen har i dennes ekonomi. I detta avseende kan 2016 års fall jämföras med HD:s 

bedömning i NJA 2011 s. 576 (se avsnitt 2.6.2 och avsnitt 3.4.3 ). Vid ersättnings-

bestämningen vägde HD i båda rättsfallen in den skadelidandes befogade intresse av att 

kunna fortsätta nyttja egendomen i sin näringsverksamhet.152 Att det kan tänkas uppstå 

en skillnad i detta avseende mellan privatpersoner och näringsidkare måste dock ses som 

naturligt med hänsyn till att värdeersättning vid sakskada främst inriktas på rent 

ekonomiska värden och att intrång i näringsverksamhet är en uppräknad ersättningsgill 

post i 5 kap. 7 § SkL. Det ligger således alltid både i skadelidandes och i skadevållarens 

intresse att den skadelidandes näringsverksamhet inte blir lidande till följd av sakskadan.  
 

4.5 Sammanfattande kommentar 
Praxisgenomgången i detta kapitel visar tydligt att de olika principerna om åter-

anskaffning, återställande, minskat försäljningsvärde samt bruksvärde egentligen är 

konstruerade generaliseringar som inte håller vid mer komplicerade praktiska ersättnings-

bedömningar. 153  Valet av beräkningsmetod i det enskilda fallet styrs istället i hög 

                                                
151 Jfr Radetzki i JT 2016/17 s. 981. Radetzki kritiserar HD:s dom i NJA 2016 s. 945 för att vara svagt 
grundad och tycks hävda att det av HD i fallet utformade ”Rörelseidkarundantaget” (ovan benämnt för 
typfall b) medför att en privatperson inte ges samma möjlighet till reparation på den skadeståndsskyldiges 
bekostnad. Undantaget riskerar vidare att expandera i den fortsatta rättstillämpningen, enligt Radetzki. 
Detta eftersom det är svårt att finna några substantiella skäl till varför en skadelidande privatperson inte ska 
ges samma möjligheter till reparation som en skadelidande näringsidkare. 
152 Se även Andersson, InfoTorg Juridik i december 2016 s. 10. Andersson gör en liknande och något mer 
ingående jämförelse av rättsfallen och av näringsidkaraspekten. 
153 Jfr Andersson, InfoTorg Juridik i maj 2015 s. 12 f. samt O. Johansson i TfR 2016 s. 227. 
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utsträckning av processläget och av den utredning som parterna framlagt i målet. Det 

ovan analyserade rättsfallet NJA 2016 s 945 tjänar här som ett gott exempel. I målet 

tillämpade HD inte explicit skadebegränsningsundantaget (benämnt typfall a ovan) vid sin 

bedömning av det enskilda fallet, vilket med stor sannolikhet beror på att den skade-

lidande (i praktiken försäkringsbolaget), såvitt framgår av rättsfallsreferatet, inte fört in 

någon bevisning avseende vilka merkostnader/intrång i näringsverksamheten som en 

utebliven reparation skulle ha medfört. Det hade därför ställt sig tämligen svårt för 

domstolen att avgöra huruvida reparationskostnaden utgjorde en faktisk skade-

begränsning. 

Vidare har skälighetsbedömningar, i samtliga rättsfall som nämnts under avsnitt 4.3 

(”Reparationsfallen”), tillgripits efter att HD först fastslagit att den skadelidandes intresse 

av att reparera det skadade föremålet i sig varit berättigat. HD använder uttrycken 

”befogat” och ”rimligt”.154 Avvägningar utifrån skälighet har sedan tillgripits av HD för 

att bedöma om reparationskostnaderna ska skjutas över på skadevållaren och genomföras 

på dennes bekostnad, med hänsyn till föreliggande omständigheter i det enskilda fallet. 

På motsvarande vis uppskattade HD en ”skälig värdeminskning” i 2015 års fall efter att 

först ha fastslagit vilken beräkningsnorm som skulle tillämpas vid 

ersättningsbestämningen, det vill säga för att slutligen bedöma den ekonomiska 

skäligheten. Mot denna bakgrund kan de vidtagna skälighetsbedömningarna anses ha en 

avgränsad betydelse, som framkallas först vid den slutliga avvägningen.155  

Emellertid medför formuleringen av problemet/undantaget i Reparationsfallen 

(inriktningen på ”särskilda omständigheter”) att fokus vid ersättningsbestämningen inte 

fästs vid huvudregel kontra undantag, utan istället förskjuts till det skäliga i kostnaden i 

sig.156 Med ett sådant betraktelsesätt utgör skäligheten istället hela temat för den rättsliga 

bedömningen och för valet av beräkningsmetod i Reparationsfallen. Detta innebär dock 

inte att domstolarnas bedömningar enbart grundas på ”rimligt skön” och att parterna kan 

vinna framgång med alla yrkanden om vad som utgör en ”skälig” eller ”rimlig” värde-

ersättning, exempelvis enbart genom att hänvisa till att egendomen var unik eller till att 

egendomen nyttjades i en näringsverksamhet. Något som framgår av HD:s bedömningar 

i samtliga ovan refererade rättsfall. 

                                                
154 Se NJA 2001 s. 65 I (s. 70) och NJA 2016 s. 945 p. 21 i HD:s domskäl. 
155 Jfr Andersson, InfoTorg Juridik i december 2016 s. 11 f. Andersson uttalar att man bör undvika att 
överbetona den sist förekommande skälighetsformuleringen i HD:s dom i NJA 2016 s. 945. Svaret på 
problemkomplexet är, enligt Andersson, inte en enkel hänvisning till positiv skälighet eller negativ 
skälighet. 
156 Se Andersson, InfoTorg Juridik i december 2016 s. 4. 
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Slutligen upprätthåller HD i samtliga upptagna rättsfall kravet på att värden som är rent 

subjektiva, där den enda måttstocken för värdet är den skadelidandes egna subjektiva 

värdesättning, inte är ersättningsgilla. Samtidigt lämnas utrymme för att beakta 

individuella omständigheter ur ett objektivt perspektiv vid ersättningsbestämningen och 

vid valet av metod för att beräkna värdeersättningen.  
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5. Avslutning 

5.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats har dels varit i) att fastslå och diskutera varför beräkningar 

utifrån återställandekostnader är att föredra framför andra beräkningsmetoder vid värde-

ersättningsbestämningen, dels ii) att analysera bildade avsteg från härskande 

beräkningsnormer och regler vad avser valet av beräkningsmetod i rättstillämpningen. I 

det följande ges svaret på de två huvudfrågorna för uppsatsen. 

 

5.2 Besvarande av uppsatsens två frågeställningar  
Det huvudsakliga skälet till gällande huvudregel (i) att återställandekostnader ska läggas 

till grund för värdeersättningen är att en sådan utgångspunkt presumeras bäst tillgodose 

skadeståndets reparativa funktion. Den skadelidande antas hamna i samma ekonomiska 

situation som om skadan inte hade inträffat om denne utfår ersättning som svarar mot 

kostnaden för att kunna återfå ett likvärdigt föremål, alternativt kostnaden för att 

reparera och återfå samma föremål. Den skadelidandes intresse av ett faktiskt 

återställande presumeras vara starkare än dennes intresse att få ersättning motsvarande 

värdeförlusten på grund av att det är naturligast att utgå från ett oförändrat läge. Det vill 

säga, att utgå från att den skadelidande inte skulle ha sålt eller slutat bruka saken om 

skadan inte hade inträffat. En annan fördel med beräkningsmetoden, av mer rättsteknisk 

karaktär, eftersom förutsebarheten gynnas, är att beräkningar utifrån återställande-

kostnader går att objektifiera i högre utsträckning än beräkningar som exempelvis enbart 

tar sikte på den skadelidandes rent subjektiva bruksintresse.  

De bakomliggande skälen till denna huvudregel är enligt författaren välgrundade men 

har, såsom visats i kapitel 4, en begränsad räckvidd. Detta eftersom regeln egentligen 

grundas på generaliseringar dels av den skadelidandes intresse i den skadade egendomen, 

dels av i vilken grad skadevållarens ofta motstående intressen ska beaktas vid 

värdeersättningsbestämningen och vid valet av beräkningsmetod. Vidare utgår 

beräkningsmetoden från att ett fullgott återställande kan ske. 

Svaret på den andra frågan (ii) tar vid där svaret på den första frågan slutar. På grund 

av att huvudregeln om återställande och de bakomliggande skälen till denna regel har en 

begränsad räckvidd behövs alternativa beräkningsmetoder, som utgår ifrån egendomens 

försäljningsvärde eller bruksvärde. I svårbedömda fall kan dock även en tillämpning av 

en alternativ beräkningsnorm visa sig vara otillräcklig för att uppnå materiellt 
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tillfredsställande resultat i enskilda fall. Men vad är egentligen ett ”svårbedömt fall”? När 

har avsteg och modifieringar av en generellt utformad beräkningsnorm visat sig vara 

nödvändiga? 

De uppkomna undantagsfall i rättspraxis som har analyserats i denna uppsats visar att 

ett svårbedömt fall kännetecknas av 

 

· att ett återställande av likvärdig egendom inte kan ske – ett fullgott 

surrogat till den skadade egendomen finns inte att tillgå,  

· att alternativa beräkningar till återställandekostnader riskerar att bli 

fiktiva och försätta den skadelidande i en sämre position, samt 

· att den skadelidandes intresse av att kunna bruka den skadade 

egendomen är särskilt starkt.  

 

Dessa faktorer, som är hämtade från nuvarande rättspraxis, utgör exempel på 

omständigheter som kan medföra att ett avsteg från en härskande beräkningsnorm (en 

huvudregel) framstår som motiverat i ett enskilt fall. Samtliga omständigheter kan 

kopplas till att den skadade sakens värde är svårt att definiera med exakthet och klä i 

ekonomiska termer. 

Avsteg från en huvudregel för valet av beräkningsnorm blir följaktligen nödvändiga 

på grund av att de etablerade beräkningsmetoderna endast utgör goda generaliseringar 

baserade på grundläggande skadeståndsrättsliga principer. Generaliseringar som måste 

anpassas och konkretiseras i svårbedömda fall. Följdfrågan blir då hur dessa avsteg, i 

form av undantag, utformas i rättstillämpningen. Kan man urskilja ett mönster eller se 

några gemensamma drag beträffande utformandet av nuvarande lösningar i 

rättstillämpningen? 

Vid valet av beräkningsmetod i svårbedömda fall framgår av HD:s praxis att 

individuella omständigheter beaktas ur ett objektivt perspektiv samt att processläget i hög 

utsträckning styr domstolens val av beräkningsmetod i det enskilda fallet. Huvudregeln 

om återställandekostnader följs i möjligaste mån, men samtidigt upprätthåller HD ett 

krav på att likvärdig egendom i realiteten ska finnas att tillgå för att beräkningsmetoden 

ska kunna tillämpas. Den skadelidande ska de facto kunna göra ett materiellt återställande 

och detta oberoende av om skadan är partiell eller total. Vidare behåller HD en 

verklighetsförankring vad gäller denna likvärdighetsbedömning, det vill säga vid 
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bedömningen av om likvärdig egendom finns att tillgå. En förankring som enligt 

författaren är nödvändig för att i slutändan uppnå rimliga resultat. 

Avstegen utformas på liknande sätt oberoende av om skadan är total eller partiell, 

vilket innebär att likvärdighetsbedömningen blir direkt avgörande för valet av 

beräkningsmetod oavsett skadetyp. Utfallet blir dock i praktiken det motsatta vid 

respektive skadetyp. Vid total sakskada tillgrips alternativa beräkningsnormer i 

undantagsfallen, i första hand den som grundar sig på försäljningsvärdet (se NJA 2015 s. 

199). Vid partiell sakskada talar istället den omständigheten att egendomen är unik, 

tillsammans med så kallade ”särskilda skäl” (se NJA 2001 s. 65 I-II och NJA 2016 s. 945), 

för ett avsteg som innebär att återställandekostnader överstigande sakens värde kan vara 

ekonomiskt försvarbara och därmed ersättningsgilla. Ett exempel på en sådan 

omständighet är att en genomförd reparation utgjort en faktisk skadebegränsning (typfall 

a i avsnitt 4.4.3). Detta undantagsfall (typfall a) är enligt författaren särskilt intressant för 

uppsatsen, då det på ett tydligt sätt illustrerar sambandet mellan huvudregler och 

undantag vid valet av beräkningsmetod och att de bakomliggande skälen som stödjer en 

huvud- eller undantagsregel inte står mot varandra.  

Huvudregeln att reparationskostnader som överstiger sakens värde inte omfattas av 

skadevållarens ansvar bygger i viss mån på principen om att den skadelidande har en 

skyldighet att begränsa sin egen skada.157 Det är samma grundläggande princip som 

stödjer HD:s generellt utformade undantag om att skadebegränsande reparationer kan 

vara ersättningsgilla även när reparationskostnaden överstiger sakens värde i oskadat 

skick. Detta förhållande kan vid en första anblick framstå som paradoxalt, men vid en 

närläsning av rättsfallet vari undantagsfallet utformades (NJA 2016 s. 945) framträder 

logiken. 

Oavsett om skadan är total eller partiell är ett gemensamt drag för undantagsfallen att 

utrymme lämnas för skälighetsuppskattningar när skadan är svår att värdera med 

exakthet eller ikläda ett ekonomiskt värde. Syftet med skälighetsuppskattningarna har 

främst varit att kontrollera utfallet av en tillämpad beräkningsmetod och eventuellt 

slutgiltigt justera skadeståndsbeloppet. Uppskattningar och avvägningar som blir 

nödvändiga om den aktuella skadan av olika skäl är svår att omsätta till ett ekonomiskt 

värde. Detta utrymme för skälighet och rimlighet innebär dock inte att en skadelidande 

kan vinna framgång med alla anspråk om värdeersättning enbart för att anspråket enligt 

                                                
157 Se Radetzki (2012) s. 195, Løderup (2011) s. 458 och Andersson (1993) s. 488. Andersson behandlar 
även rättsfallet NJA 1971 s. 126 under ett avsnitt om den skadelidandes skyldighet att begränsa sin egen 
skada. 
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denne bör betraktas som skäligt eller rimligt. Undantagsfallen är fortfarande relativt 

begränsade. I den meningen bör det lämnade utrymmet för rena skälighetsuppskattningar 

betraktas som marginellt i gällande rätt, eftersom sådana bedömningar hittills inte har 

varit vare sig direkt eller ensamt avgörande för valet av beräkningsmetod i de enskilda 

undantagsfallen. Huruvida detta kan komma att ändras i framtiden på grund av inverkan 

från den europeiska rätten är en intressant fråga som dock faller utanför ramen för denna 

uppsats.  

 

5.2 Avslutande kommentar 
Vad kan man avslutningsvis säga om framtiden utifrån denna närläsning av undantagsfall 

i rättstillämpningen avseende val av beräkningsmetod vid värdeersättningsbestämningen? 

Upplöser eller försvagar HD:s val av beräkningsmetod i främst NJA 2015 s. 199 och 

NJA 2016 s. 945 tidigare gällande utgångspunkter?  

 Möjligen kan de två av HD formulerade och generella undantagssituationerna i 

2016 års fall leda till att fler tänkvärda gränsdragningsfall dyker upp i framtiden. Likväl 

befäster HD, i båda avgörandena, de sedan tidigare ansedda huvudreglerna vid valet av 

beräkningsmetod i svensk doktrin. Detta talar för att eventuella framtida avsteg från 

huvudreglerna bör betraktas som just undantagsfall, vad en sådan kategorisering i sig nu 

ger.  

Istället för att enbart dela in beräkningsmetoderna i huvudregler och undantag är 

det enligt min uppfattning intressantare och mer givande att, även efter tillkomst av fler 

undantagsfall, se till hur den skadeståndsrättsliga huvudprincipen om att den individuella 

sakskadan ska ersättas, i praktiken vägs mot etablerade värderingsnormer enligt vilka 

endast vissa typvärden ska ersättas. Detta särskilt eftersom huvudreglerna avseende valet 

av beräkningsmetod i grund och botten utgör allmänna utgångspunkter, som bygger på 

vissa förutsättningar och goda men likväl diffusa principer. 
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