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Abstract 

In order to satisfy the demands on our environment it’s essential that there are laws who 
regulates and makes it possible for the authorities to compulsory acquire land for the good of the 
public’s interest. The infrastructure connects different types of constructions and buildings and 
let the people travel between them. The infrastructure can also be used to transport different 
goods and natural resources, such as water supplies and electricity.  
 
Without this type of legislation, it would be difficult, time consuming and expensive to fulfill 
different kinds of projects. An example of this is the construction of a highway. In most cases it 
would cross a high number of properties where each owner had the power to exploit the 
monopoly situation to his or her own benefit, in order to either raise the price significantly or in 
other way impose their will.  
 
A district in the municipality of Huddinge was earlier designated for summer houses. When more 
and more owners started to live there permanently and the solution for the sewage system no 
longer was sustainable something had to be done. The municipality had more or less two choices, 
either to solve the problem by agreement with the property owners or to use the legislation to 
forcibly acquire land for the new sewage system and the new streets. The municipality tried to 
solve the problem by agreement and succeeded very well, only one property owner didn’t comply 
with the will of the municipality and turned the offer down.  
 
Since there are laws regarding the compensation for the land that can be compulsory acquired 
this should affect the outcome of an agreement. The purpose for this report is to compare the 
compensation given by the municipality according to the agreements to the compensation that 
would be given if the land was taken forcibly.  
 
The results show that the difference between the agreements between the municipality and each 
owner and if the land had been taken compulsory can vary much. In our assessment of the 
payments we can divide it in more or less two groups. In the first group, the difference is average, 
the span is 0 - 200 000 SEK. The second group has a larger difference, it ranges between 200 000 
– 1 200 000 SEK. The second groups results varies more than in the first group with the spiking 
top of 1 200 000 SEK. 
 



 

3 
 

Acknowledgement 
With this bachelor thesis we conclude our third year on the civil engineering program at the 
Royal Institute of Technology in Stockholm city. The essay was written for the department of 
Real Estate and Construction Management. 
 
We especially want to thank Sara Andersson and Cecilia Rogvall at the municipality of Huddinge 
for the enjoying help they have given us with getting all the needed information on the district 
viewed. They have also answered to questions now and then and showed great interest in our 
work. We also want to thank our supervisor Thomas Kalbro for his support and guidance 
throughout the project.  
 
Stockholm, may 2013 
 
Oskar Forsling and Daniel Jakobsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 
 

Examensarbete 
  

  Titel: Markersättning – Teori och praktik  
Författare: Oskar Forsling & Daniel Jakobsson  
Institution: Institutionen för Fastigheter och Byggande  
Examensarbete Kandidatnivå nummer: 142  
Handledare: Thomas Kalbro  
Nyckelord: ersättning, expropriation, plangenomförande  
   

Sammanfattning 

För att kunna tillfredsställa de krav som ställs på vår omgivning är det viktigt att det finns lagar 
och regler som gör det möjligt för myndigheter att tvångsvis förvärva mark för samhällsnyttiga 
funktioner och för de allmänna intressen som finns. En förutsättning för att ett samhälle ska 
fungera är bl.a. att infrastrukturen knyter samman bebyggelsen och låter människor kunna färdas 
från och till arbeten, naturresurser som vatten fördelas bland invånarna m.m. Utan denna typ av 
lagstiftning skulle det bli väldigt svårt, omfattande och dyrt att genomföra en mängd projekt. Som 
exempel kan en dragning av ny motorväg beskrivas. Denna kommer att korsa ett stort antal 
fastigheter där varje enskilt fastighetsägare skulle kunna se och utnyttja sin monopolsituation för 
att driva upp priset eller på andra sätt få fram sin vilja.  
 
I ett område i Huddinge kommun fanns det sedan tidigare ett fritidshusområde som skulle 
förtätas p.g.a. att fastighetsägarna börjat bo där permanent samt att avloppslösningen för området 
inte längre var hållbar. I det läget hade kommunen två val, antingen att förhandla med 
fastighetsägarna och nå en överenskommelse eller att utnyttja de lagar och regler som finns för att 
med tvång ta marken i anspråk. Kommunen försökte i första hand att lösa markförvärven genom 
överenskommelser. Kommunen lyckades bra och endast en av fastighetsägarna accepterade inte 
det avtal kommunen hade att erbjuda.  
 
Eftersom det finns lagar och regler angående tvångsförvärv av mark samt ersättningen för denna 
borde dessa påverka utgången av eventuella avtal som skrivs. Syftet med arbetet är att i 
planområdet i Huddinge jämföra ersättningen som gavs i praktiken enligt de avtal som skrevs och 
hur stor den skulle varit om marken istället hade tagits med tvång.  
 
Resultaten visar att skillnaden för ersättningsnivåerna mellan de avtal som kommunen upprättat 
och vår bedömning av tvångsreglerna varierar mycket. Lite grovt kan vi dela in 
ersättningsnivåerna i två delar. I den första är skillnaden mellan 0 – 200 000 kr. I den andra skiljer 
det sig lite mer, spannet är här 200 000 – 1 200 000 kr. I den sista är skillnaden också större, där 
skillnaden sticker iväg på vissa fastigheter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att kunna genomföra detaljplaner och mål i utbyggnaden av samhället så krävs det ibland att 
privatpersoners mark tas i anspråk med tvång. Detta får ske när marken behövs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. Samhällets infrastruktur knyter samman olika funktioner och låter 
människor resa och röra sig från och till arbeten, en förutsättning för att en samhällsekonomi ska 
fungera. Skulle inte regler om expropriering finnas skulle det i princip bli omöjligt att dra fram 
exempelvis en motorväg som går över ett stort antal fastigheter. Nästan varje enskild 
fastighetsägare skulle se sin monopolsituation och utnyttja den för sin egen vinning. Sådant 
beteende skulle avsevärt försena projekt och säkert i många fall göra dem högt kostsamma.  
 
Självklart väcker expropriation/tvångsförvärv mycket känslor, man kan känna sig kränkt när 
någon kommer och tvångsvis använder sin rätt att ta ens egen mark. Därför är det viktigt att 
skälig ersättning ges för att bejaka den enligt Europakonventionen och grundlagsskyddade 
äganderätten. En avvägning har historiskt gjorts mellan samhället och individen där det genom 
tiderna vägt åt olika håll beroende på vilka politiska vindar som blåst. Idag är tendensen att 
äganderätten och individen ska ha mer att säga till om och ersättningarna har höjts. Detta bl.a. 
genom att ett påslag på vissa ersättningar gjorts med 25 % år 2010, 4 kap 1§ ExL.  
 
Ett område i Huddinge kommun har sedan tidigare varit ett fritidshusområde. I takt med att 
Stockholm och Huddinge kommun växte samt att kommunikationer förbättrades har fler och fler 
sett möjligheten att flytta permanent till sina sommarstugor. I området blev situationen med 
främst vatten och avlopp ohållbar, då varje hushåll hade sin egen anläggning för att hantera detta, 
där några av dessa lösningar innebar att avloppet rann rakt ner i Drevviken (Rogvall, C., 2013). 
Till slut blev situationen ohållbar och kommunen bestämde sig för att bygga ut det kommunala 
VA-systemet så det även skulle omfatta planområdet.  
 
En detaljplan är en juridiskt bindande bestämmelse från kommunens sida som reglerar 
markanvändningen för det aktuella området. Detaljplanen måste bestå av en plankarta med 
bestämmelser och en planbeskrivning. I detaljplanen är det obligatoriskt att reglera gränser och 
användning av allmänna platser. Det är även obligatoriskt att reglera dessa som kommunen är 
huvudman för. Utöver detta måste kommunen reglera användningen av kvartersmark och 
vattenområden (Julstad, B., 2011). De olika områdena har mer eller mindre en standardiserad 
beteckning i detaljplanen, med bokstäver och tillhörande färger. B symboliserar t.ex. bostäder och 
har färgen gul medan S är skola och har färgen röd.  
 
Utöver de obligatoriska delarna kan kommunen reglera ytterligare saker om man vill. Några 
exempel på detta och som även regleras i detaljplanen för planområdet är bebyggelsens 
omfattning och användning, t.ex. så får boarean vara max en femtedel av tomtens totala area. 
Höjden på huset har också bestämts till max två våningar. Kommunen kan också reservera mark 
för trafik och väganläggningar samt ledningar för allmänna ändamål.  
 
Eftersom kommunen är huvudman för de allmänna platserna är de skyldiga att anlägga dessa för 
att tillgodose områdets behov. Kommunen kan sedan fördela kostnaderna för dessa på 
fastighetsägarna i området. Detta gäller t.ex. gatukostnaderna för området.  
 
År 2008 antogs en ny detaljplan för att lösa avloppsproblemen. I den detaljplanen löste man bl.a. 
det nya VA-systemets utbyggnad genom att reservera vissa områden för underjordiska ledningar 
för dagvattnet från vägarna. Detta ger i sin tur tillsammans med en prövning, ledningsrätt enligt 
LL. VA-systemets ledningar läggs under de nya gatorna. 
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Tomterna var innan detaljplanen ungefär 3 000 m2 stora vilket gjorde att kommunen även såg en 
fördel med att på samma gång förtäta området och få fler bostäder. I och med förtätningen 
kunde då gatukostnaden delas upp på ungefär tre gånger så många tomter så att bördan för 
fastighetsägarna blev mindre, även det en stor fördel (Andersson, S., 2013). För att genomföra 
planen försökte kommunen nå överenskommelser i så stor utsträckning det var möjligt men 
utnyttjade i det resterande fallet sin rätt att expropriera mark.  
 
Som exempel har vi tagit ett urklipp från detaljplanen på två befintliga fastigheter i planområdet 
nedan av oss kallade Havsviken 1:1 och 1:2. I Figur 1 kan vi se hur fastigheterna är tänkta att se 
ut efter detaljplanen. På högra sidan finns det ett område som är grönmarkerat, detta är den mark 
som kommunen kommer behöva ta i anspråk för den nya vägen som ska anläggas. Den behövs 
för att de nya byggrätterna som uppstår ska få en väganslutning (jämför med Figur 2). I samma 
bild finns även två rödmarkerade områden. Den marken ägde kommunen förut men var 
överflödig vägmark som skall överföras till fastigheterna, för att på så sätt ge utrymme för fler 
byggrätter.   

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur Huddinge kommun gick tillväga då de skulle 
genomföra en ny detaljplan. Möjligheten för kommunen var att antingen nå en överenskommelse 
med fastighetsägarna eller ta vägmarken med tvång. Genom att nå överenskommelser har en viss 
ersättning bestämts och accepterats av fastighetsägarna, vår uppgift är att ta reda på om den har 
skiljt sig från den lagstadgade och i sådana fall hur mycket. Lagen sätter ett ramverk runt en sådan 
förhandling och borde påverka kommunen i dess beslutsfattande. Genom arbetet vill vi också ta 
reda på vilka problem som kan uppstå genom att enbart följa lagen.  
 
I arbetet kommer en jämförelse att ske i området mellan teori och praktik. Vi utgår från vad lagen 
säger, hur man gör vid en tvångssituation och gör värderingar och ersättningsberäkningar efter 
gängse principer. Dessa ligger sedan som grund för jämförelsen med hur kommunen har gått till 
väga med ersättningar och hur stora dessa har blivit.  
 
I fortsättningen kommer de fastigheter som är berörda att få sina fastighetsbeteckningar omdöpta 
för att fastighetsägarnas integritet ska skyddas samt från önskemål av kommunen. Inbördes 
ordning speglar ej sifferföljden i verkligheten. Hädanefter kommer de berörda fastigheterna att 
benämnas ”Havsviken 1:1–1:30” i de fallen det behövs. 
 

Figur 1 – Översiktlig bild över en del av detaljplanen och illustrationskartan för att belysa marköverföringarna. 
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1.3 Metod 

Till arbetet har främst två metoder använts för att svara på de frågeställningarna vi nämnt i syftet.  
 
1.3.1 Litteraturstudie 

För att få en överblick över regelverket och bestämmelserna om huruvida mark får tas i anspråk 
och i sådana fall hur och vilken ersättning som skall utgå har en litteraturstudie gjorts av 
tillhörande lagar, propositioner, förarbeten, rättsfall samt statens offentliga utredningar. Även 
facklitteratur har studerats då denna gett en fördjupad och mer analytisk utredning av lagarna 
(Höst et al., 2006). Endast de aktuella lagar vid detaljplanegenomförandet i planområdet som 
härrör expropriation och ersättning har beaktats. 
 
1.3.2 Fallstudie 

En fallstudie har gjorts där en intervju har genomförts med kontaktpersoner på Huddinge 
kommun, detta för att ta reda på hur de gjort i det aktuella fallet. En halvstrukturerad 
intervjumetod har använts, en del frågor fanns redan från början men under intervjuns gång kom 
kommunens representanter att bidra med nya synvinklar och aktuellt material (Höst et al., 2006). 
Detta material i form av handlingar och värderingar gicks i efterhand att igenom och undersöktes.  
  

Figur 2 – Gamla detaljplanen. 
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2. Tillämpad lagstiftning 
Ersättningsfrågor regleras och påverkas av flera olika lagstiftningar, nedan ska vi behandla de 
viktigaste paragraferna i respektive lagstiftning.  

2.1 Äganderättsskyddet enligt grundlagen 

Europakonventionen antogs 1950 och gäller för Sverige. I artikel 1 finns det ett skydd för var och 
ens egendom. Ingen ska berövas sin egendom om det inte är för allmänhetens intresse. I Sverige 
har man skrivit in dessa principer i grundlagen RF.  
 
I Sverige kan man trots detta egendomsskydd bli tvungen att avstå mark p.g.a. expropriering. 
Detta enligt 2 kap. 15 § 1-2 st. RF. 
 

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna 
eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. 
 
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska 
vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken 
det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som 
är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt 
grunder som anges i lag. Lag (2010:1408)” 

 
Enligt första stycket i 2 kap. 15 § får expropriation endast ske om det tillgodoser det allmänna 
intresset. Det som då måste undersökas är var gränsen går för vad som kan vara att anse som 
allmänhetens intresse. Vad som anses som allmänhetens intresse ska undersökas i varje enskilt 

fall. Följande finns att läsa i förarbeten
1
: 

 
”Med angelägna intressen avses som kommittén framhållit främst sådana ingrepp som är 
motiverade med hänsyn tillnaturvårds- och miljöintressen men även till totalförsvarsintressen och 
ingrepp för att tillgodose samhällets behov av mark för bostäder och gator och andra 
kommunikationsleder m.m. […]” (Sjödin, E et al., 2011, s 28)  

 

2.2 Tvångsförvärv av mark till vägområden 

 
2.2.1 Allmänna platser - gata för biltrafik 

I detaljplanen för planområdet finns områden markerade som allmänna platser. I det här fallet 
härrör paragraferna de för allmän plats utmålade lokalgatorna markerade med L3 i detaljplanen, 
för exempel, se Figur 1 i avsnitt 1.2 Syfte. För de nya gatorna som ska anläggas behöver 
kommunen ta mark i anspråk då de inte äger den på förhand. 
 

                                                 
1
 Tidigare reglerades reglerna om egendomsskydd i 2 kap. 18 §, genom Lag (2010:1408), Lagen om ändring i 

regeringsformen, upphörde i sin helhet dåvarande 2 kap. RF att gälla och i och med detta blev dåvarande 18 § 
nuvarande 15 § som trädde i kraft den 1 januari 2011. Skillnaden efter ändringen är marginell då de flesta ändringar 
som har skett är endast språkliga. Dock är det tredje stycket i sin helhet nytt. De ändringar som gjordes togs fram 
tillsamman med hjälp av olika remissinstanser som fick uttrycka sig i frågan, bl.a. Naturvårdsverket och LRF (Prop. 
2009/10:80, s 164-167).  
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Allmän plats definieras i sin tur enligt 1 kap. 4 § PBL. 
 

”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett 
gemensamt behov. […]”  

 
Möjligheterna för kommunen att expropriera mark ges av plan- och bygglagen då det handlar om 
allmän plats enligt 6 kap. 13 § 

 
”Kommunen får lösa mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för 

1. En allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. […]”  

 
 
2.2.2 Övrigt utnyttjande av mark för anläggningar till gatan 

Gatan behöver ett visst utrymme för att vara stabil. I vissa fall behövs slänter eller dylika 
anläggningar för att kunna bygga gatan. Istället för att ta en större del av fastighetsägarnas mark i 
anspråk finns möjligheten i detaljplanen att märka ut kvartersmark runt gatan istället för en 
bredare areal som allmän plats. 4 kap. 5 § 1 st., 1p PBL: 
 

”I en detaljplan ska kommunen 
1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden, […]” 

 
Gör man detta finns möjlighet att låta fastigheterna vara större och på så sätt behålla så mycket 
som möjligt den eventuella byggrätt som begränsas av ett procentuellt tal av den totala 
fastighetens areal. Kommunen är heller inte skyldig att lösa in kvartersmark såsom de är skyldiga 
att lösa in allmän platsmark. Kommunen har löst släntfrågan på detta sätt i detaljplanen genom 
att markera området runt vägarna med ett z. Det z-at innebär att byggrätterna blev större och att 
kommunen enligt planbestämmelserna i sin tur har rätt arbeta och anlägga slänten på 
fastighetsägarens mark. En nackdel med detta är dock att detta område även måste 
prickmarkeras, vilket i den här detaljplanen innebär att byggnader ej får uppföras på området. 
 
2.2.3 Gångväg 

Kommunen har även bestämt att ett område vid Havsviken 1:29 skall omfattas av en gångväg. 
Inte heller här äger kommunen marken på förhand utan kommer få ta marken i anspråk.  
 
Samma förfarande gäller som när man tar mark i anspråk för gatan, d.v.s. marken reserveras som 
allmän plats och 6 kap. 13 § gäller.  
 
2.2.4 Ersättning för inlösen via PBL 

Kommunen kan alltså via PBL lösa in mark för olika ändamål och ersättningen kommer via 6 
kap. 17 § PBL att bestämmas med hjälp av ExL regler: 
 

”Om kommunen använder sig av sin rätt enligt 13, 14, 15 eller 16 §, ska ersättningen bestämmas 
enligt 4 kap. expropriationslagen (1972:719).”  

 

Ersättningen bestäms i 4 kap. 1 § ExL och förklaras utförligare i 4.1 Allmän platsmark, 
Marknadsvärdesersättning – ExL.  

2.3 Fastighetsreglering av tomtmark 

Vid genomförandet av detaljplanen ansåg kommunen att den befintliga huvudvägen genom 
området var större än nödvändigt. När de nya smalare vägarna planlades kunde den överflödiga 
gatumarken reserveras som tomtmark istället. Genom fastighetsreglering kunde sedan 
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kommunen överföra delar av den gamla vägmarken till respektive fastighet som på så sätt växte i 
storlek.  
 
Vid reglering av tomtmark är det de allmänna bestämmelserna i 3 kap. och 5 kap. FBL som ska 
vara uppfyllda, i detta fall är det främst båtnadsvillkoret (5 kap. 4 § FBL) och fastighetsskyddet (5 
kap. 8 § FBL) som det måste tas hänsyn till och blir aktuella. Båda dessa paragrafer är av den 
formen att de är möjliga att vid överenskommelser avtala bort, dvs. dispositiva. Båtnadsvillkoret 
förklaras enligt 5 kap. 4 § 1st. FBL: 
 

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

 
Enligt denna paragraf måste en total vinst efter regleringen skapas. Med detta menas att vid 
reglering ska den fastighet som blir tilldelad, i detta fall, tomtmark vinst överväga den kostnad 
som uppstår för fastigheten som avstår mark. Vid fastighetsreglering måste markens användning 
vara bättre efter förändringen. Är detta stycke uppfyllt så är båtnadsvillkoret enligt lag uppfyllt. 
 
Den andra paragrafen som måste vara uppfylld i detta fall för att regleringen ska ske är det s.k. 
fastighetsskyddet. Det förklaras i 5 kap. 8 § FBL: 
 

”Vid fastighetsregleringen iakttages att varje däri ingående fastighet får sådan sammansättning och 
utformning att den ej i mindre mån än före regleringen lämpar sig för det ändamål vartill den är 
avsedd att användas. Fastigheten får icke ändras så, att dess graderingsvärde minskas väsentligt eller 
ökas i sådan omfattning att avsevärd olägenhet uppkommer för ägaren. Vad som sålunda 
föreskrivits utgör icke hinder mot förordnande enligt 8 kap. att fastighet eller del därav skall avstås 
genom inlösen.” 

 
Denna paragraf reglerar både vad som gäller vid minskning och ökning av det s.k. 
graderingsvärdet. Graderingsvärde är enligt 5 kap. 9 § FBL ett särskilt värde som bestäms med 
hänsyn till det aktuella områdets avkastning samt marknadsvärde. Viktigt också är att 
graderingsvärdet ska grundas på en värdering av fastighetens beskaffenhet i obebyggt skick. 
Enligt 5 kap 8 § FBL får inte graderingsvärdet öka så mycket att avsevärd olägenhet uppkommer 
för ägaren. Det finns inga exakta beslut på hur mycket en fastighets graderingsvärde ska öka för 
att det ska anses som en avsevärd olägenhet. Oftast innebär en ökning av fastighetens storlek att 
någon form av investering ska genomföras för att uppnå kriteriet för den ändamålsenliga 
användningen. Det kan ses som skydd för fastighetsägarna att tvingas lägga ut allt för stora 
summor som denna lagparagraf finns och kan tillämpas. Som nämndes tidigare finns inga 
bestämmelser för vid vilken gräns avsevärd olägenhet uppkommer, därför måste denna 
undersökning göras vid varje fall (Julstad, B., 2011). 
 
I det aktuella fallet i området med den nya detaljplanen går det snabbt att se att båtnadsvillkoret i 
5 kap. 4 § FBL är uppfyllt då fastighetsregleringen ger en mer ändamålsenlig markanvändning då 
ordentliga VA-system anläggs samt att tomtstorleken anpassas mer till Huddinge kommuns 
standardtomtstorlek. Genom att fastighetsregleringen också ger varje fastighet möjlighet att 
stycka av minst en tomt innebär det att en försäljning av den avstyckade tomten kommer att 
täcka de kostnader som kommer att uppstå för fastighetsägaren. Angående bestämmelsen i 5 kap. 
8 § FBL kan vi också se att det är uppfyllt. Skulle kommunens begärda ersättning vara orimlig 
och skapa en avsevärd olägenhet för fastighetsägarna skulle fler än endast de två stycken som inte 
valda att köpa marken tackat nej till erbjudandet. Dessutom ville en av dessa två fastighetsägare 
inte avstycka sin tomt, därför såg de heller ingen anledning till att köpa marken. Kommunen vill 
fortfarande skriva ett avtal och har dörren öppen om fastighetsägarna vill ändra sina beslut.  
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2.3.1 Ersättning vid tomtbildning 

När ersättning för tomtbildning ska bestämmas är det vinstfördelningsreglerna i 5 kap. FBL som 
ska tillämpas. Enligt 5 kap. 10 § tas de allmänna reglerna om hur ersättning med pengar ska 
betalas. Det som gäller är att om en fastighet minskar i värde genom att en fastighetsreglering 
görs där större andelar av t.ex. mark, servitut, samfälligheter m.m. frångår än tillförs ska 
mellanskillnaden ersätta med pengar. I 5 kap. 10 a § FBL beskrivs det att det är är 4 kap. ExL 
som ska tillämpas: 
 

”Vid värdering av egendom enligt 10 § gäller andra och tredje styckena. 

 

Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk enligt 14 kap. 14, 15, 16, 17 eller18 § plan- och 

bygglagen (2010:900) och vid värdering i andra fall där det är uppenbart att egendomen i stället 

skulle ha kunnat tas i anspråk genom expropriation eller något annat liknande tvångsförvärv, 

tillämpas 4 kap. expropriationslagen (1972:719). 

 

Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som sägs i andra stycket tillämpas 4 

kap. expropriationslagen med undantag för 1 § andra stycket och, såvitt gäller värdestegring, 2 §. 

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

fastigheten. Lag (2010:1003).” 

 

En annan viktig post vid fastighetsbildning och bestämmande av vinstfördelning är hur de 
kostnader som uppstår vid en förrättning ska fördelas, det tas upp in 5 kap. 13 § FBL. Där sägs 
att kostnaderna ska fördelas på ett sätt som speglar nyttan för varje sakägare, den totala 
vinstfördelningen bestäms då m.h.a. värdeökningen och kostnadsfördelningen. Se vidare avsnitt 
4.2 Tomtmark, Vinstfördelning – FBL (Sjödin, E et al., 2011). Värdetidpunkten för ersättningen 
är efter det att detaljplanen har antagits.  
 

2.4 Förvärv av mark till de kommunala VA-ledningarna 

 
2.4.1 Nya avloppsrör via ledningsrätt 

När kommunen bestämde sig för att lösa VA-problemen i området behövdes en upprustning av 
ledningsnätet. Vissa av rören läggs ner under de nya vägarna men på två ställen behövdes nya rör 
grävas ner i marken som inte kommunen ägde. En av möjligheterna som finns är att reglera detta 
i detaljplanen, något som Huddinge kommun valt att göra. I 4 kap. 6 § PBL står följande:  
 

”I en detaljplan får kommunen bestämma markreservat för sådana trafik- och väganläggningar, 
energianläggningar, anordningar för elektroniska kommunikationsnät och ledningar som behövs för 
allmänna ändamål.” 

 
För att få ledningsrätten måste en lämplighet och behovsprövning göras enligt 6 § LL. Då man 
genomför detaljplanen och reserverar mark för de allmänna ledningarna skall en lämplighets och 
behovsprövning göras i samband med detaljplanen istället och ledningsrätten erhålls sedan 
därifrån, detta enligt 6 § a LL (Sjödin, E et al., 2011). En utförligare beskrivning av 6 § LL sker 
nedan. 
 
2.4.2 Bildande av Ledningsrätt  

Då kommunen markerat marken för ledning i detaljplanen kommer LL fortsättningsvis att gälla. I 
1 § LL står bl.a. att en ledningsrätt kan erhållas på en annans fastighet. I 2 § LL nämns vilka typer 
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av ledningar som är godkända för ledningsrätt, däribland de som ingår i systemet som för bort 
avloppsvatten, det som är gällande i planområdet.  
 
I LL ingår skydd för både det allmänna intresset och för de enskilda intressena. För det allmänna 
är det främst att åtgärden överensstämmer med detaljplanen och andra bestämmelser i området. 

För det enskilda intresset finns det en rad uppsättningar av krav i LL, i 6 § LL står
2
: 

 
”Ledningsrätt får ej upplåtas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller 
olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger de fördelar som kan 
vinnas genom den. Lag (1987:127).” 

 
2.4.3 Ersättningar för ledningsrätt 

Eftersom LL inte nämner någonting angående ersättningar vid skapande av ledningsrätt bestäms 
ersättningen via de allmänna principerna som råder i 4 kap. ExL. Detta förklaras mer utförligt i 
4.1 Allmän platsmark, Marknadsvärdesersättning – ExL.  
 
 

  

                                                 
2
 I propositionen till lagen skriver man att man främst måste visa om det finns flera alternativ till ledningen samt 

påvisa att det valda alternativet vållar minst skada för fastighetsägaren (Prop. 1973:157, s 132).  
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3. Marknadsvärdesteori och ortsprismetoder  

3.1 Marknadsvärdesteori 

När ersättningen i det här fallet bestäms är det alltid ett marknadsvärde som skall ersättas. För att 
få en översikt över vad det är och vilka problem som kan finnas med marknadsvärdet kommer vi 
beröra ämnet kort. Marknadsvärde är ”det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 
fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 
partsrelationer och utan tvång.” (Institutet för värdering av fastigheter och SFF., 2011, s 277). 
 
När man värderar en fastighet finns det olika metoder att tillgå, när det är fråga om småhus är 
ortsprismetoder de vanligaste.  
 

3.2 Ortsprismetoder 

Ortsprismetoder går ut på att man gör en bedömning av marknadsvärdet utifrån vad som tidigare 
betalats för liknande fastigheter.  
 

1. Steg ett är att välja ut ett relevant område som speglar det objektet man skall värdera. 
Avgränsningen är mycket viktig för att kunna jämföra objekt mellan varandra, olika typer 
av områden har oftast olika köpare och skulle således inte heller ha samma värde.  

2. Nästa steg är att inhämta tidigare transaktioner gjorda i området. För att hitta jämförbara 
objekt måste man välja ut jämförelseparametrar. För småhus är de viktigaste boarea och 
biarea samt läge. Givetvis kan man ha många fler parametrar och ett så lika hus som 
möjligt är alltid att eftersträva men det är inte alltid möjligt att hitta ett nästan exakt 
likadant hus.  

3. Steg tre innefattar en undersökning om huruvida priserna på villor i området stigit eller 
sjunkit sedan de transaktionerna gjordes. Helst vill man ha transaktioner så nära 
värdetidpunkten som möjligt men det går även att ta äldre transaktioner och justera upp 
eller ner dem efter prisutvecklingen.  

4. I detta steg kan man justera ytterligare för andra faktorer som skiljer sig åt mellan 
objekten. Som exempel kan vi ta att en fastighet har en brygga invid vattnet och 
jämförelseobjektet har det inte eller att den ena har en öppen spis och den andra inte.  

5. Slutligen görs en jämförelse beroende på en vald parameter, dessa jämförs nedan. Vid 
jämförelsen följer antal köp och priser en normalfördelningskurva, det är utifrån denna 
definition marknadsvärde kommer (Figur 3) Med detta kommer alltid en osäkerhet. Det 

Figur 3 – Normalfördelningskurvan. 
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går inte att exakt säga vad marknadsvärdet är, utan endast göra en bedömning. Dessutom 
är det inte säkert att de jämförelseobjekt man har plockat ut följer den normala 
fördelningen. Hur ska värdet fastställas om det t.ex. ser ut som i fallen i Figur 4 och Figur 
5? Kan man använda sig av normalfördelningskurvan i dessa fall? 
Normalfördelningskurvan kommer garanterat inte se ut som de i figurerna i alla fall. I 
Figur 4 klumpar priserna ihop sig i två grupper, vilken är mest rätt? I Figur 5 är det väldigt 
utspritt med jämnt antal köp på flera olika priser, vilket är nu mest rätt? Osäkerheten blir i 
dessa fallen större än innan.  

 
Figur 4 – Normalfördelningskurvan då ortsprismetoden skapar problem. 

Figur 5 – Normalfördelningskurvan då ortsprismetoden skapar problem. 
 

 
Beroende på vilken metod man använder så tas sedan en speciell parameter som man normerar 
för jämförelseobjekten och multiplicerar med samma parameter för fastigheten som ska värderas. 
Nedan följer en kortare beskrivning av några av dessa metoder. 
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3.2.1 Areametoden 

I Areametoden relateras pris till yta. Man dividerar pris med area och får fram ett jämförelsetal. 
För varje jämförelseobjekt görs detta och sedan tar man medelvärdet på alla dessa tal. Efter detta 
multiplicerar man det medeltal man fått fram med arean på det objekt som värderas.   
 
3.2.2 Köpesskillingskoefficientmetoden 

I den här metoden tar man fram ett tal, K/T-talet. Talet baseras på köpeskillingen (priset) 
dividerat med taxeringsvärdet. Även vid den här metoden tar man ett medel på alla 
jämförelseobjekt och multiplicerar detta med taxeringsvärdet för det objekt man värderar.  

3.3 Produktionskostnadsmetoden 

En mer sällsynt metod är produktionskostnadsmetoden. Den går ut på att man värderar först 
marken som byggklar och utan byggnader. Till det läggs kostnaden att bygga ett likadant hus som 
står där vid värdetidpunkten. Slutligen dras det av för den nedslitning som skett och byggnadens 
ålder, d.v.s. byggnadens tekniska nuvärde ska tas hänsyn till.  
 

3.4 Marknadsvärde baserat på taxeringsvärde 

Enligt 5 kap. 2 § FTL ska taxeringsvärdet motsvara 75 % av marknadsvärdet. Var tredje år gör 
skatteverket en allmän fastighetstaxering och var tredje år en förenklad fastighetstaxering där 
taxeringsvärdet fastställs.  

3.5 Slutsats – marknadsvärdesteori 

Osäkerheten kan bli mycket stor vid värderingar och samtidigt bli tämligen precis. Oavsett hur 
precist något är, är det ändå så att en viss osäkerhet alltid finns. Det finns heller inget ”rätt värde” 
vilket kan påverka hur man ger ersättningar då man exproprierar mark. Ser det ut som i Figur 3, 
Figur 4 eller Figur 5 kan det bli helt olika värderingar för samma objekt, något man får beakta när 
man ger ersättningar för exproprierad mark.  
 
Huruvida val av metod vid tvångsförvärv ska göras säger man i förarbetena bland annat: 

 
”Åtminstone i fråga om fastigheter av sådan typ som relativt ofta är föremål för omsättning på 
marknaden är det naturligt att vid bestämmande av marknadsvärdet fästa avgörande vikt vid 
prisjämförelser, medan exempelvis avkastningsberäkningar och produktionskostnadsberäkningar 
huvudsakligen för karaktär av kontrollfunktioner.” (Prop. 1971:122, s 172). 

 

Lydelsen omfattar småhusenheter
3
 och således ska ortsprismetoder i första hand användas vid 

värderingen i planområdet, även om situationen ser ut som i Figur 4 eller Figur 5  
  

                                                 
3
 ”Småhusenheten är ett begrepp inom fastighetstaxeringen. Den består i de allra flesta fall av ett enfamiljshus eller 

tvåfamiljshus (småhus), och den tomtmark som huset står på. Det gör ingen skillnad om småhuset används för 
permanentboende eller är ett fritidshus.” (Skatteverket, deklarera ditt småhus på Internet du med!) 
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4. Ersättningsmetoder 

4.1 Allmän platsmark, Marknadsvärdesersättning – ExL 

 
4.1.1  4 kap. 1 § 1 st. ExL 

Ersättningar till förmån för den exproprierade bestäms via 4 kapitlet i ExL. 4 kap. 1 § 1 st. ExL 
och säger följande:  

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

I första och andra meningen talar lagstiftaren om att marknadsvärdesminskningen för fastigheten, 
oavsett om den i sin helhet exproprieras eller bara delvis exproprieras, är den som skall 

ersättas
4
(Sjödin, E et al., 2011).  

 

Tredje meningen talar även om att övrig skada skall ersättas
5
.  

 
4.1.2 Rättsliga principer  

Den största del av de expropriationer som görs är av den art som nämns i 4 kap 1 § 1 st., 2 
meningen, ExL, d.v.s. att en del av fastigheten exproprieras. Även här sker ersättningen enligt 
differensprincipen. I vissa fall är det dock svårt att påvisa någon ekonomisk skada för 
fastighetsägaren. Det kan handla om ett litet, högst marginellt intrång i fastigheten. Även i dessa 
fall ska dock alltid ersättning utgå. Detta belyses även och ges utrymme för i propositionen till 
ExL: 
 

”Det kan givetvis ibland, t.ex. när det exproprierade området utgör endast en ringa del av hela 
fastigheten, vara svårt att påvisa någon skillnad i marknadsvärde mellan den odelade fastigheten och 
restfastigheten. Som regel torde man dock med fog kunna räkna med att en viss skillnad föreligger 
åtminstone såtillvida att en köpare inte skulle vara beredd att avstå från någon del av fastigheten 
utan reduktion av priset. Mot bakgrund härav synes det motiverat att i sådana fall döma ut 
ersättning bestämd exempelvis till visst belopp per m2” (Prop. 1971:122 s 189) 

 
I följande rättsfall belyser HD differensprincipen. I NJA 2007 s 695 gick Högsta domstolen 
igenom huruvida ersättning skulle utgå för en optokabel som skulle hängas upp i en befintlig 
kraftledning. I det fallet kunde man inte se någon marknadsvärdesminskning som enligt 
expropriationslagens bestämmelser kunde ge någon ersättning. Inte heller någon företagsskada 
hade skett som kunde ge ersättning. HD drog slutsatsen att enligt 2 kap 15 § 2 st. RF (dåvarande 

                                                 
4
 De grundläggande ersättningsreglerna gäller alltså endast för den ekonomiska skada som uppkommit via 

expropriationen. En adekvat kausalitet måste också finnas. Skulle fastigheten ha lidit skada under tiden 
expropriationen pågår men den inte beror på denna så ska den heller inte ersättas. Det är heller inte tillräckligt att en 
skada slumpmässigt uppkommit under expropriationen utan den måste vara objektivt beräkningsbar, skador som 
berör sveda och värk ersätts alltså inte (Sjödin, E et al., 2011). 
5
 Man kan förtydliga detta med att expropriationen i sin helhet skall präglas av differensprincipen. Den säger att den 

exproprierades ekonomiska ställning skall förbli oförändrade efter expropriationen (Sjödin, E et al., 2011). 
I propositionen nämner man t.ex. att flyttkostnader är dylika skador som ska ersättas och även om ett företag måste 
läggas ned p.g.a. exproprieringen (Prop. 1971:122, s 192).  
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2 kap. 18 § 2 st. RF) att en rådighetsinskränkning även den alltid skall ersättas, möjligtvis inte fullt 
ut men ändå skall ersättas oavsett om den är obetydlig eller ej.  
 
I rättsfallet fortsatte HD med att hänvisa till Lantmäteriets rekommendationer från 2002. Dessa 
handlade om ersättningsprinciper för intrång av optokablar och mobiltelemaster på 
lantbruksfastigheter. Där sade man att marknadsvärdet kan komma att få en annan innebörd än 
den strikt ekonomiska och att små intrång, i princip även de alltid skall ge ersättning. Detta 
oavsett om det med gängse värderingsmodeller går att utröna om marknadsvärdet sjunkit eller ej 
eller om någon annan ekonomisk skada skett. Här talades det om att en ”rättslig” 
marknadsvärdesminskning bör ge viss ersättning. I slutändan beslutade HD att den exproprierade 
fastigheten skulle få en ersättning som dessutom endast kunde uppskattas, inte direkt räknas ut.  
 
Värderingsrätten kan alltså ses utgå från ett bredare perspektiv. En del hämtas ur den ekonomiska 
disciplinen, en del hämtas ur förarbeten som i sin tur delvis kommer från den skadeståndsrättsliga 
disciplinen. I 35 kap 5 § RB står: 

 
”Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller 
endast med svårighet kan föras, får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp. Så får också ske om 
bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till 
skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp. Lag (1988:6).” 

 
Den sista delen är av processuell betydelse som kan ha mer eller mindre betydelse beroende på 
hur de enskilda fallen ser ut (Hager, 1998).  
 
4.1.3 Ersättning för tomtanläggningar 

När tomtanläggningar som t.ex. träd, buskar, byggnader tas i anspråk eller behöver tas bort vid en 
expropriation kan det återigen bli svårt att bedöma hur det faktiskt kommer påverka 
marknadsvärdet. Från tidigare resonemang inses att även detta ändå måste ersättas. Inom 
Lantmäteriet utarbetades ett underlag för värdering av just tomtanläggningar, något som sedan 
blev en rapport år 1999, Värdering av tomtanläggningar vid intrång - handledning med kostnadsuppgifter. 
Tillvägagångssättet blev sedermera praxis att utnyttja vid ersättningsbestämning. 
 
Man utgår ifrån en produktionskostnadsmetod för att bedöma hur marknadsvärdet påverkas av 
att tomtanläggningar förloras (Sjödin, E et al., 2011). I produktionskostnaden har LMV tagit med 
materialkostnader (till material räknas även träd, buskar o.s.v.) utifrån den öppna marknaden, 
utan rabatter eller andra fördelar. Materialkostnaden justeras därefter upp beroende av art och 
ålder. Ett träd eller annan växtlighet kommer att justeras uppåt av högre ålder medan 
anläggningar som t.ex. staket, sandlådor, hårda ytor justeras ned. Därefter har man räknat med 
arbetskostnader och transportkostnader om 10 km. I just arbetskostnaderna ingår administration, 
arbetsgivaravgifter, sjuklön och semesterersättning (LMV 1999:7, bilaga 2, s 1).  
 
4.1.4 Marginalvärde 

För fastigheter med småhus har nämnts tidigare att de viktigaste faktorerna för marknadsvärdet 
är boarea, biarea (alternativt byggrätt för dessa) och läge. Faktorer som tomtstorlek, antal buskar, 
bebyggelsetyp har emellertid ingen betydande inverkan vid mindre intrång. Visserligen finns det 
vissa fall då utseendet på omgivningen har större betydelse men detta får då bedömas från fall till 
fall.  
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Figur 6 – Marginalvärde beroende på hur många kvadratmeter som tas i anspråk. 

 
I Figur 6 ser vi en teoretisk bild över hur intrånget skall värderas beroende på hur stort det är i 
jämförelse med den totala arealen. Mellan 1-2 är intrånget relativt litet och utseendet samt 
funktionen på tomten ändras ej, detta ger knappt något utslag på värdet. Mellan 2-3 har en mer 
påtaglig förändring skett av tomten, dock kvarstår en eventuell byggrätt. Mellan 3-4 har man tagit 
så mycket mark i anspråk att byggrätten utplånas, i ett svep sjunker värdet drastiskt till en typ av 
råmarksvärde. Mellan 4-5 tar man resterande lilla del av tomten och värdet blir noll (LMV 
1986:16, s 15-16). 
 
I empiriska studier framkommer slutsatserna att marginalvärdet för mark pendlar mellan 20-50 % 
av genomsnittsvärdet där en tyngdpunkt kan skönjas vid 33 %. Siffrorna anpassas efter situation, 
i följande fall kan man t.ex. sannolikt påvisa att marginalvärdet ökar i jämförelse med 
genomsnittsvärdet: 

 Då arealen ökar 

 Närhet till byggnader 

 Strandkontakt eller andra speciella kvaliteter förloras 

 Högre fastighetsvärde 
 
I vissa fall kan även flera förluster göra så att användningen av fastigheten förändras vilket kan ge 
stor påverkan på värdet (LMV1986:16, s 25-29). 
 
 
4.1.5 Påslag på 25 % 

För att ett köp ska genomföras på en fri och öppen marknad måste köparens och säljarens 
reservationspris mötas. Understiger köparens reservationspris säljarens reservationspris kommer 
alltså inget köp bli av. Utifrån detta resonemang kan man ifrågasätta att ersättning endast skulle 
utgöras av marknadsvärdet. Med tanke på detta så kan man anse att den exproprierades 
reservationspris faktiskt ligger högre än marknadens, annars skulle denne redan sålt sin fastighet! 
(SOU 2008:99, s 143-144).  
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I det reservationspris som den förmodade säljaren har, ingår flera delar. För det första ingår det 
individuella värdet som beskrivs ovan, något som bör ligga över marknadsvärdet. Nästa del 
utgörs av transaktionskostnader. När en säljare måste genomgå försäljningsprocessen 
uppkommer en hel del arbete och utgifter. Även övriga skador kan uppstå som t.ex. 
frustrationsskador, vilket förklaras som: 
 

”Med frustrationsskador menas att fastighetsägaren inte kan dra nytta av kostnader som han/hon 
har lagt ner på fastigheten. Kostnaden för en nyligen anlagd exklusiv trädgårds-anläggning på en 
villafastighet slår kanske inte igenom i marknadsvärdet och anses därför inte vara ersättningsgill 
enligt gällande rätt.” (SOU 2008:99, s 146)  

 
Till sist ingår även vinsten vid försäljningen. Är värdet mångdubbelt för en köpare vill säljaren ha 
en del av den vinsten. Ett klassiskt förhandlingsexperiment får belysa detta. 

 
”Förutsättningarna är att två personer, A och B, har möjlighet att dela på 100 kronor. Hur pengarna 
ska delas bestämmer A. Om B accepterar A:s sätt att dela får båda parterna pengar enligt den gjorda 
uppdelningen. Om B inte accepterar delningen får varken A eller B några pengar.  
I denna situation ligger det i A:s egenintresse att ge sig själv 99 kronor medan B får nöja sig med en 
krona. Det ligger också i B:s intresse att acceptera denna fördelning av pengarna, eftersom en krona 
ändå är mer än ingenting alls.  
 
I ett antal undersökningar har det dock visat sig att B inte accepterar den ojämna fördelning som A 
gjorde. B är alltså beredd att avstå från sin krona för ”nöjet” att A ska förlora 99 kronor. 
Undersökningar indikerar att B kräver uppemot 25–30 kronor och däröver för att acceptera 
fördelningen.” (SOU 2008:99, s 103). 

 
4.1.6 4 kap. 1 § 2 st. ExL 

Andra stycket i nämnda paragraf säger: 
 

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

Till att börja med kan sägas att 2 kap 7 § ExL handlar om fall då expropriation görs för att 
bibehålla fastigheters skick då grov vanvård kan förekomma. Detta berörs inte i planområdet och 
kommer således ej förklaras ytterligare. 
 
När lagen ändrades år 2010 blev den förekommen av ett resonemang huruvida äganderätten, 
fastställd i grundlagen, borde stärkas eller ej. Detta kunde genomföras genom att beakta 
individuella värden i större utsträckning än vad man gjort tidigare (innan ändringen trädde i kraft 
fanns det inget schablontillägg ö.h.t.) (SOU 2008:99, s 147).  
 
Ett av de grundläggande motiven för att det individuella värdet ska bejakas är att den 
exproprierade inte känner sig kompenserad tillräckligt. Vid en frivillig överenskommelse skulle 
priset troligtvis legat högre. Man har också framfört att en ökad ersättning i tvångsfallet skulle 
underlätta för överenskommelser som skulle ge en större tillfredställelse med större 
konstruktivitet. Det sista skälet var att den osäkerhet som finns i bedömningen av 
marknadsvärdet kan behövas täckas till förmån för den exproprierade. Med detta som bakgrund 
valde man alltså att lägga till en schablon om 25 % på marknadsvärdet som extra ersättning (SOU 
2008:99, s 163).  
 



 

24 
 

4.1.7 Värdetidpunkt 

Då exproprieringen sker för allmän platsmark, vilket den gör i det fallet med gatumarken, 
kommer ersättningen att bestämmas till en tidpunkt före den nya detaljplanen antogs. Lagrummet 
är 4 kap. 3 § a ExL:  
 

”Expropriationsersättning för mark eller annat utrymme som enligt en detaljplan skall användas för 
allmän plats skall bestämmas med hänsyn till de planförhållanden som rådde närmast innan marken 
eller utrymmet angavs som allmän plats. Lag (2005:941).” 

 
Det kan tilläggas att värdetidpunkten för vanliga exproprieringsfall bestäms till den tidpunkt då 
exproprieringen är slutligt avgjord (Prop. 1972:122, s 177), detta kommer att gälla marken för 
VA-systemets ledningar, något som tidigare nämnts.  
 

4.2 Tomtmark, Vinstfördelning – FBL 

Grunden till vinstfördelning är att en total värdeökning skall uppstå genom fastighetsregleringen. 
D.v.s. vinsten för den värdeökande fastigheten ska vara större än förlusten för den fastighet som 
minskar i värde. Detta går under det allmänna begreppet båtnad. Förenklat kan sägas att båtnad 
är fastigheternas värde efter regleringen minus fastigheternas värde före regleringen. Viktigt vid 
vinstfördelning är att värdetidpunkten är efter den nya detaljplanen. Detta ger ett, i det här fallet 
högre värde än om det hade varit före detaljplanen, som är fallet vid förvärvet av allmän 
platsmark.   
  
Innan vinstfördelning sker krävs det dock också att de kostnader som tillkommit för att utföra 
regleringen också tas med. Dessa kostnader består oftast av förrättningskostnader men i speciella 
fall kan även gemensamma kostnader förekomma. Viktigt att nämna är att i kostnader ska inte 
förluster som fastighetsägarna lider för att t.ex. närvara vid möten o.s.v. räknas med. 
Vinstfördelningen sker då genom att båtnaden samt de kostnader som uppstår för att genomföra 
arbetet fördelas mellan parterna. Båtnaden fördelas med ett ersättningsbeslut och kostnaderna 
fördelas enligt 5 kap. 13 § FBL. Generellt kan vinstfördelning ske direkt och indirekt, i det här 
fallet har endast indirekt vinstfördelning använts så denna kommer att redogöras nedan 
(Sjödin, E et al., 2011).  
 

4.2.1 Indirekt vinstfördelning 

Den vanligaste metoden för indirekt vinstfördelning är den s.k. genomsnittsvärdemetoden, den 
tillämpas då mark ska överföras till/från en fastighet som är avsedd för byggnadsändamål. Denna 
metod har växt fram sedan länge genom praxis i en rad rättsfall. För tillämpning av metoden ska 
några enkla grundprinciper följas. 
 

” 
1. Bestäm det ’färdiga’ tomtvärdet – t.ex. genom en ortsprisanalys. 

2. Dra av förädlingskostnaderna, för att bestämma ett råtomtvärde
6
. 

                                                 
6
 Lättaste sättet att bestämma råtomtvärdet är genom att utgå från den byggklara tomtens marknadsvärde och sedan 

dra av de kostnader som krävs för att göra en råtomt byggfärdig som t.ex, avgifter för gata och VA, 

förrättningskostnader etc. 
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3. Ska redan utförda värdehöjande åtgärder eller övervärden förbehållas för en viss fastighet?
7
 

4. Fördela resterande värde lika över arealen inom den nya tomten. 
5. Måste ersättningen jämkas? I så fall jämkas förlusten till noll. En värdehöjning genom jämkning 

måste ’tas tillbaka’ genom motsvarande sänkning av värdet för övriga berörda tomtdelar” (Sjödin, 
E et al., 2011, s.176) 

 
En viktig del i denna metod är att man slipper fundera på hur fördelningen av kvadratmeterpriset 
ser ut över fastigheten, ett genomsnittsvärde dras vilket innebär att varje kvadratmeter delas lika. 
Dock bör det noteras att det är ”värdet efter det att detaljplanen antagits” som fördelas, detta 
enligt första punkten ovan. Genomsnittsvärdemetoden är också en metod som är neutral, med 
det menas att det inte har någon betydelse i vilken riktning marken överförs. 
 

4.3 Ersättning för ledningsrätt 

I LL finns inga bestämmelser om hur ersättningen skall se ut och kommer således att bestämmas 
via allmänna principer enligt 4 kap. ExL. När bestämningen ska bestämmas ska hänsyn tas till om 
marken är markerad för allmän platsmark eller u-område. Då marken är markerad som allmän 
platsmark ska ersättningen bestämmas utifrån förutsättningarna som rådde före detaljplanen 
antogs. Är marken istället markerad som ett u-område är ersättningen istället bestämd av 
förutsättningarna som råder efter det att detaljplanen har antagits (Sjödin, E et al., 2011).  
 
I det här fallet kommer således att ersättningen bestämmas utifrån förutsättningarna efter att 
detaljplanen har antagits. Det handlar det främst om att bedöma ett marginalvärde för de 
nedgrävda rören. Efter några år kommer det inte synas att man varit där och grävt men marken är 
prickmarkerad så ingen byggnation får ske där rören lagts ned, något som bör påverka värdet 
negativt till viss del.  
 
  

                                                 
7 Det ska undersökas om någon fastighetsägare gjort några värdehöjande utöver det s.k. byggrättsvärdet, om så är 

fallet ska dessa inte räknas med i vinstfördelningen. 
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5. Planområdet 

5.1 Värdering 

Vid värderingen inför det här projektet hade Huddinge kommun valt att värdera tomterna själv 
eftersom de tyckte att de känner sin kommun väldigt väl och ständigt håller sig uppdaterade när 
försäljningar sker (Andersson, S., 2013). Vid värderingen utgår man från ortsprismetoder där man 
kan sålla bort tomter som inte är jämförbara, mer noggrant än vad en extern värderare kanske 
skulle kunna göra. Till hjälp för detta har man ett eget kartsystem som täcker hela kommunen, 
där man kan gå in på varje enskild fastighet och se om det finns väsentliga skillnader som t.ex. 
om fastigheten är trafikstörd, har en ovanligt kraftig brant eller om det finns sankmark.  
 
Vid ortsprismetoden har kommunen kommit fram till att normaltomten på 1 000 m2 värderades 
till 1 760 000 kr vilket ger 1 760 kr/m2. Värdet gäller efter det att detaljplanen har antagits. 
Svårigheter sågs med att utröna värdet före plan så en studie gjordes på två andra områden, där 
kunde man påvisa en skillnad på 20 % i marknadsvärdet före och efter plan. Detta har sedan 
antagits gälla även i planområdet. I slutändan tillämpar man inte detta eftersom mark byts mot 
mark och man istället utgått från marknadsvärdet efter plan på 1 760 kr/m2. Därefter har man 
dragit av för de bedömda kostnaderna på 260 kr/m2 för förrättningar, gatukostnader och andra 
kostnader för att få tomten byggklar, dessa kostnader får fastighetsägaren ta. Man slutar således 
på ett genomsnittsvärde på 1 500 kr/m2.  
 
I diskussionen angående marginalvärden har kommunen värderat marken enligt praxis. I princip 
så har man i alla fall satt marginalvärdet till 20 % men där speciella förutsättningar har rått, t.ex. 
där en framdragen väg skär rakt igenom fastigheten eller om en väg dragit fram precis invid en 
byggnad så har marginalvärdet satts lite högre, till 33 %. Något ytterligare påslag eller resonemang 
har inte gjorts huruvida den avskurna delen har förlorat i värde eller ej.  
 
När värdering för tomtanläggningar har gjorts har man utgått från handboken/rapporten från 
LM (Lantmäteriverket., 1999:7). Kommunen har uppmärksammat att rapporten är rätt gammal så 
prisjusteringar har gjorts i takt med KPI samt att vissa siffror är inaktuella, i de fallen siffrorna var 
inaktuella togs kontakt med representativa butiker, så som Plantagen el. dylika rörelser för att få 
en uppdaterad kostnad.  
 
När kommunen har värderat tomtmark som ska överföras till tomtägaren har man från början 
utgått ifrån att genomsnittsvärdet på 1 500 kr/m2 ska användas då en byggrätt uppstår. I vissa fall 
har man då sett att en del tomter kommer få en stor kostnad som skulle göra det svårt att 
genomföra planen. I dessa fall har då ersättningen jämkats till 500 kr/m2 istället.  

5.2 Överenskommelse 

När detaljplanen antogs stämde den inte överens med hur fastighetsindelningen såg ut, befintliga 
vägområden hade blivit mindre samtidigt som nya vägområden planlagts. Alltså blev Huddinge 
kommun, för att få planen att stämma överens med hur det såg ut i verkligheten, tvungna att 
både sälja och köpa mark av fastighetsägarna. För att genomföra de markförvärv som var 

tvungna att ske försökte kommunen i första hand att nå en överenskommelse med markägarna
8
.  

  

                                                 
8 I.o.m. den nya detaljplanen kommer fastighetsägarna i planområdet att ha möjlighet, om viljan finns, att stycka av 

sin tomt så att en eller två nya tomter med byggrätter bildas, utöver stamfastigheten. I ett fall blir den nya tomten 
tillräckligt stor för att bilda tre stycken nya tomter med byggrätt. 
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Huddinge kommun kan inte tvinga fastighetsägarna att köpa den mark som kommunen måste 
sälja för att planen ska bli uppfylld. Dock är det en förutsättning för fastighetsägarna att tomten 
överensstämmer med planen för att avstyckning ska kunna ske. Kommunen ser såklart gärna att 
alla överföringar regleras i samma avtal men självklart skulle det vara möjligt för en fastighet att 
senare köpa den mark som krävs för att avstyckningarna ska vara möjliga att genomföra. Den 
ersättning som blir aktuell varierar från fastighet till fastighet, Huddinge kommun har valt att byta 
mark mot mark och sedan har en ersättning betalats för den mellanskillnad då inte 
markområdena är lika stora. De fall då den överförda marken ligger helt till grund för att en ny 
avstyckningsmöjlighet har oftast hela genomsnittsvärdet använts, alltså inte något marginalvärde. 
 
I det aktuella fallet har de lyckats bra med att nå överenskommelser med fastighetsägarna. I de 
allra flesta fallen har kommunens förslag till ersättning accepterats och en överenskommelse har 
kommit till stånd. Endast i ett av de aktuella fallen har de inblandade fastighetsägarna vägrat att 
gå med på deras förslag och därför har Huddinge kommun använt sin rätt att expropriera marken 
och låtit det kommunala lantmäteriet i Huddinge värdera marken och bestämma ersättningen. 
Trots att LM kom fram till i stort sett samma ersättning som kommunen i sitt avtal om 
överenskommelse så blev LMs beslut överklagat och ligger just nu i mark- och miljödomstolen. 
 

5.3 Ersättning enligt avtal 

En sammanställning är gjord i Figur 
9
 som visar hur mycket fastighetsägarna ska erhålla totalt sett 

men dock exkl. tomtanläggningar. I de flesta fallen kommer ersättningen och överförd mark till 
fastighetsägaren att vara negativ, med det menas att det är fastighetsägaren som ska ge ersättning 
till kommunen och att nettoöverföringen av mark sker till fastighetsägaren. Ersättningen för 
tomtanläggningar är samma som i 6.1 Tomtanläggningar.  
 

                                                 
9 För data till diagram, se Tabell 2 i bilaga 1 

Figur 7 – Ersättningarna enligt kommunens avtal. 
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6. Ersättning vid tvång 

6.1 Allmän platsmark, Gatumark 

När värderingen för gatumark har gjorts har vi utgått från att marknadsvärdet vid 
värdetidpunkten (som är oktober 2008, då planen antas) kan tas genom att dividera 
taxeringsvärdet med 0,75 enligt förhållandet mellan marknadsvärde och taxeringsvärde (se 3.4 
Marknadsvärde baserat på taxeringsvärde). Taxeringsvärdet för en normaltomt före den nya 
detaljplanen på 3 100 m2 var 1 000 000 kr 1 januari 2006. En justering har sedan gjorts med 
prisstatistik för Huddinge kommuns fastigheter med fritidshus. Taxeringsvärdet har mellan 2006 
då en förenklad fastighetstaxering gjordes och oktober 2008 stigit med 1,71 % (SCB, 
fastighetstaxering för småhus). Det ger att genomsnittsvärdet av taxeringsvärdet bedöms till 
1 017 000 kr. Taxeringsvärdet för en normaltomt blir 328 kr/m2. Marknadsvärdet av detta är då 
437 kr/m2. 
 
Vid värderingen av gatumark för de berörda delarna har en okulär besiktning gjorts på plats. 
Utifrån terrängen, vegetation och användningssättet har vi dragit slutsatser om hur stort 
marginalvärdet bedömt bör vara i fall till fall. På de flesta tomterna var det stora höjdskillnader 
och marken kan inte ha ansetts vara mycket värd för fastigheten. I några fall hade vegetation 
undanröjts och marken användas för trädgård, lekplats, gungställning m.m. I dessa fall har 

marginalvärdet satts något högre. I Figur 
10

 visas den eventuella ersättningen som borde utgått 

om ersättningsreglerna enligt ExL bestämmelser tillämpats. Ersättningen ges från Kommunen till 
fastighetsägaren. 

                                                 
10

 För data till diagram, se Tabell 4 i bilaga 1 

 

Figur 8 – Vår bedömda gatumarksersättning. 
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6.2 Tomtanläggningar 

Den ersättning som gäller vid tomtanläggningar antar vi stämmer med vad Huddinge kommun 
har beslutat. Vi har ingen anledning att tro att vi skulle värdera det annorlunda då de använt 
samma material som vi skulle ha gjort vid beräkning av ersättning, nämligen (Lantmäteriverket., 
1999:7). Vi har inte heller någon möjlighet att värdera tomtanläggningsförlusten då redan arbetet 
med VA och vägar startat och vi vet inte vad som har tagits bort vid genomförandet. Det finns 
heller ingen detaljförteckning över vad som värderats utan endast en klumpsumma nämns i 
avtalen. De fastigheter som blivit berörda av att tomtanläggningar som påverkar marknadsvärdet 

har tagits bort presenteras i Figur 
11

.  

 

6.3 Tomtmark 

För tomtmarkens marknadsvärde finns en utredning gjord med ortsprismetoden av LM. Fallet 
hanterar en tvångssituation där en fastighetsägare inte acceptera kommunens avtal. Där kommer 
man fram till ett genomsnittsvärde på 1 800 kr/m2 (bilaga 2). Vi utgår från att detta stämmer och 
multiplicerar detta med antalet m2 i de fallen där den överförda markbiten gör så att en extra 

byggrätt uppstår. Detta presenteras i Figur 
12

. 

 

                                                 
11

 För data till diagram, se Tabell 3 i bilaga 1 

12
 För data till diagram, se Tabell 5 i bilaga 1 

Figur 9 – En sammanställning över värdet på tomtanläggningarna som tas i anspråk.  
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I vissa av fallen ger inte den överförda marken någon extra byggrätt. Det antingen handla om att 
man t.ex. inte når över 1000 m2 som behövs för att en tomt ska bildas eller att marken är för 
kuperad eller på annat sätt olämplig för att bli en ny tomt med byggrätt. I de fallen är det inte ett 
genomsnittsvärde som ska användas utan ett marginalvärde. Det ska föras samma resonemang 
som för gatumarken, d.v.s. mark som ger bättre användning och är mer lämplig för tomtens 
värde kommer att ges ett högre marginalvärde och där en väldigt kuperad markbit överförs blir 
marginalvärdet något lägre. I praktiken så blir det inte riktigt så, nästintill all mark som överförs 
kommer vara mark markerad med z i detaljplanen. Det innebär att fastighetsägaren inte får 
utnyttja markremsan i så stor utsträckning, t.ex. får inga byggnader uppföras på platsen.  

I.o.m. detta så ser vi ingen tillräckligt stor skillnad mellan markbitarna som skulle rättfärdiga olika 

stora marginalvärden. Resultatet presenteras i Figur 
13

.  
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 För data till diagram, se Tabell 6 i bilaga 1 

Figur 10 – Sammanställning av vår bedömda ersättning för tomtmark med genomsnittsvärde. 

Figur 11 - Sammanställning av vår bedömda ersättning för tomtmark med marginalvärde. 
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6.4 Ledningar 

Vid värderingen av marken för dagvattenledningarna så har vi utgått från en värdering som 
gjordes vid förrättningen vid Huddinge kommuns lantmäterimyndighet. Den berörda fastigheten 
(Havsviken 1:30) kommer att få 140 m2 utnyttjad för rör. Dessa kommer bli nedgrävda och efter 
något år kommer det inte synas något spår av arbetet. Marken har dock blivit prickmärkt i 
detaljplanen vilket innebär att ingen byggnation får ske. Utifrån detta har lantmäterimyndigheten 
bedömt att marginalvärdet för intrånget bör vara 10 % av marknadsvärdet på 1 800 kr/m2. Vi 
har ingen anledning att misstro denna siffra och inser att ett lägre marginalvärde än vanligt (20-50 
%) är brukligt i det här fallet.  
 
Tabell 1 

Fastighetsbeteckning Mark till 
ledning (m2) 

Marginalvärde 
(%) 

Ersättning 
(kronor) 

Ersättning inkl. 
25 % 

Havsviken 1:25 145 10 26 100 32 600 
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7. Resultat 
I den följande sammanställningen i Figur 

14
 redovisas alla ersättningar för respektive fastighet, 

d.v.s. ersättning för gatumark, ledningsrätt, tomtanläggningar och tomtmark. Den reella 
ersättningen (grön) är den som utgick utifrån avtalen och den andra stapeln (blå) speglar 

ersättningen som bedömt borde utgått om tvång hade använts. I Figur 
15

 förtydligas skillnaden 

mellan den reella och den bedömda ersättningen till fastighetsägaren.  

 
 
 
Resultaten visar att skillnaden pendlar mellan att vara marginell till att vara väldigt stor. I hälften 
av fallen varierar skillnaden mellan 0 – 200 000. I resterande del varierar skillnaden mer, mellan 
200 000 – 1 200 000, vissa ersättningsnivåer drar iväg och skiljer sig över 1 200 000. Kommunen 
har kommit fram till ett marknadsvärde på 1 760 kr/m2 och enligt vår och LMs värdering har vi 
kommit fram till att den är 1 800 kr/m2, högst marginella skillnad alltså. Det som skiljer sig är 
istället tillvägagångsättet vid ersättningen. Kommunen har valt att byta mark mot mark medan vi 
istället värderar varje del för sig, och då gatumarken har mindre värde gör det att skillnaden 
uppstår.  
 

                                                 
14

 För data till diagram, se Tabell 7 i bilaga 1 

15
 För data till diagram, se Tabell 7 i bilaga 1 

Figur 12 - Sammanställning av våra bedömda ersättningar och kommunens ersättningar enligt avtalen. 
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Figur 13 – Förtydligande av skillnadernas storlek mellan avtalen och den bedömda tvångssituationen. 
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8. Slutsats 

8.1 Diskussion 

Kommuner har detaljplanen som ett starkt medel att genomföra sina förändringar i samhället. Via 
den kan de reglera markens framtida användning till stor del. I Huddinge kommun har en ny 
detaljplan gett rätt att både ta och ge mark. I kommunens fall har man valt att skriva avtal och 
genomföra överenskommelser istället för att ta marken med tvång. Ersättningarna i avtal som 
slutits borde ha påverkats av den ersättningen som grundas i lagstiftningen.  
 
I planområdet har de fastighetsregleringar som skett omfattat stora arealer och därför har 
kommunen medvetet sänkt sina krav på ersättning. De har sett att kostnaderna för 
fastighetsägarna har blivit så stora att genomförandet av detaljplanen troligen hade försenats 
väsentligt då många fastighetsägare troligtvis hade klagat på den för höga kostnaden och 
eventuellt tagit det vidare, genom att överklaga. I andra fall har kommunen medgett att man 
ligger närmare lagstiftningen då ersättningsnivåerna varit betydligt lägre.  
 
Vi kan se att inom Sjöängsområdet så har ändå lagstiftningen legat som grund till ersättningen. 
Fastighetsägarna har inte fått mindre pengar än de skulle ha rätt till enligt lagstiftningen. 
Lagstiftningen fungerar i det här fallet alltså som en slags lägstanivå.  
 
En stor skillnad i ersättning har alltså påvisats där det som mest har handlat om 1 200 000 kr. 
Kommunen har alltså valt en generösare linje till förmån för fastighetsägarna i området, något 
som vid första anblick kan ses som ett fördelningspolitiskt ställningstagande till nackdel för 
resterande skattebetalare i kommunen. Det ska dock beaktas att inflyttningen till de nya tomterna 
utgör ett större skatteunderlag och som snabbare betalar tillbaka sig om man kan genomföra 
projektet så snabbt som möjligt. En annan viktig aspekt är också att i.o.m. kommunen gjorde det 
förmånligare för fastighetsägarna att gå med på avtalen så slipper man i stor utsträckning 
rättegångskostnader, något som även det kostar skattebetalarna.  

8.2 Ytterligare frågeställningar 

Under arbetets gång och efter intervjuer med representanter för Huddinge kommun har några 
frågeställningar uppkommit som går att utreda ytterligare. En frågeställning är hur man på ett så 
noggrant sätt som möjligt tar reda på marknadsvärdet för tomter precis innan en detaljplan antas, 
hur gör man om det t.ex. inte finns något ortsprismaterial att tillgå eller om skatteverkets taxering 
är ett par år gammal?  
 
En annan frågeställning kan vara hur stora ersättningar som verkligen kan ges av kommunen 
innan nivåerna överstiger eventuella kostnader för rättegångar och dylikt.  
 
En annan intressant frågeställning är om inte det extra påslaget på 25 % som gjordes 2010 leder 
till att säljarens accepterade pris höjs med åtminstone 25 % då de hjälper kommunen att slippa 
rättegångskostnader? 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Ersättning till fastighetsägarna (enligt avtal) 
 
Tabell 2 

Fastighetsbeteckning Markvärde per m2 Överförd m2 Ersättning till 
fastighetsägarna 

Havsviken 1:1 375 80 30 000 

Havsviken 1:2 375 70 26 300 

Havsviken 1:3 1500 -201 -301 500 

Havsviken 1:4 500 -60 -30 000 

Havsviken 1:5 500 -970 -485 000 

Havsviken 1:6 500 -620 -310 000 

Havsviken 1:7 500 -240 -120 000 

Havsviken 1:8 500 -65 -32 500 

Havsviken 1:9 500 -75 -37 500 

Havsviken 1:10 1500 -595 -892 500 

Havsviken 1:11 500 -370 -185 000 

Havsviken 1:12 500 -155 -77 500  

Havsviken 1:13 500 200 100 000 

Havsviken 1:14 375 175 65 600 

Havsviken 1:15 500 -90 -45 000 

Havsviken 1:16 500 -370 -185 000 

Havsviken 1:17 500 -355 -177 500  

Havsviken 1:18 500 -405 -202 500 

Havsviken 1:19 500 -610 -305 000 

Havsviken 1:20 1500 -425 -637 500 

Havsviken 1:21 1500 -270 -405 000 

Havsviken 1:22 500 -275 -137 500 

Havsviken 1:23 1500 -75 -112 500 

Havsviken 1:24 500 -540 -270 000 

Havsviken 1:25 - -145 18 500 

Havsviken 1:26 500 -230 -115 000 

Havsviken 1:27 - 0 0 

Havsviken 1:28 1500 -70 -105 000 

Havsviken 1:29 500 -95 -47 500 
 

Tomtanläggningarnas värde (kronor) 
 
Tabell 3 

Fastighet Tomtanläggningarnas värde 
(kronor) 

Havsviken 1:1 30 000 

Havsviken 1:2 22 500 

Havsviken 1:9 21 000 

Havsviken 1:11 18 000 

Havsviken 1:12 20 000 
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Havsviken 1:13 40 000 

Havsviken 1:14 30 000 

Havsviken 1:19 6 000 

Havsviken 1:22 4 500 

Havsviken 1:24 2 500 

Havsviken 1:26 17 000 

Havsviken 1:27 30 000 

Havsviken 1:28 13 000 

Havsviken 1:29 5 000 

 

Gatumarksersättning (inkl. 25 % påslag) 
 
Tabell 4 

Fastighetsbeteckning Förvärvad 
gatumark (m2) 

Marginalvärde 
(%) 

Ersättning 
(kronor) 

Ersättning inkl. 25 % 

Havsviken 1:1 250 25 27 300 34 100 

Havsviken 1:2 280 20 24 500 30 600 

Havsviken 1:3 14 20 1 200 1 500 

Havsviken 1:10 305 20 26 700 33 300 

Havsviken 1:11 110 20 9 600 12 000 

Havsviken 1:12 120 20 10 500 13 100 

Havsviken 1:13 375 33 54 100 67 600 

Havsviken 1:14 220 20 19 200 24 000 

Havsviken 1:19 90 20 7 900 9 800 

Havsviken 1:20 135 20 11 800 14 700 

Havsviken 1:21 140 20 12 200 15 300 

Havsviken 1:22 150 20 13 100 16 400 

Havsviken 1:23 125 20 10 900 13 700 

Havsviken 1:24 90 20 7 900 9 800 

Havsviken 1:26 270 20 23 600 29 500 

Havsviken 1:27 255 25 27 900 34 800 

Havsviken 1:28 320 38 53 100 66 400 

Havsviken 1:29 170 20 14 900 18 600 
 

Kostnad för fastighetsägaren (tomtmark) 
 
Tabell 5 

Fastighetsbeteckning Överförd tomtmark (m2) Kostnad för fastighetsägaren 
(kr) 

Havsviken 1:3 215 387 000 

Havsviken 1:5 970 1 746 000 

Havsviken 1:10 900 1 620 000 

Havsviken 1:11 480 864 000 

Havsviken 1:16 370 666 000 

Havsviken 1:19 700 1 260 000 

Havsviken 1:20 560 1 008 000 

Havsviken 1:21 410 738 000 

Havsviken 1:22 425 765 000 

Havsviken 1:23 200 360 000 
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Havsviken 1:27 255 459 000 

Havsviken 1:28 390 702 000 
 

Kostnad för fastighetsägaren (marginalvärdet av tomtmark) 
 
Tabell 6 

Fastighetsbeteckning Överförd tomtmark (m2) Marginalvärde (%) Kostnad för 
fastighetsägaren (kr) 

Havsviken 1:1 170 33 102 000 

Havsviken 1:2 210 33 126 000 

Havsviken 1:4 60 33 36 000 

Havsviken 1:6 620 33 372 000 

Havsviken 1:7 240 33 144 000 

Havsviken 1:8 65 33 39 000 

Havsviken 1:9 75 33 45 000 

Havsviken 1:12 275 33 165 000 

Havsviken 1:13 175 33 105 000 

Havsviken 1:14 45 33 27 000 

Havsviken 1:15 90 33 54 000 

Havsviken 1:17 355 33 213 000 

Havsviken 1:18 405 33 243 000 

Havsviken 1:24 630 33 378 000 

Havsviken 1:26 500 33 300 000 

Havsviken 1:29 265 33 159 000 
 

Resultat (avtal och bedömd ersättning) 
 
Tabell 7 

Fastighetsbeteckning Reell ersättning  
(kr) 

Vår bedömda ersättning till 
fastighetsägaren vid en 

tvångssituation  
(kr) 

Skillnad  
(kr) 

Havsviken 1:1 60 000 -37 000 97 000 

Havsviken 1:2 48 800 -72 900 121 700 

Havsviken 1:3 -301 500 -385 500 84 000 

Havsviken 1:4 -30 000 -36 000 6 000 

Havsviken 1:5 -485 000 -1 746 000 1 261 000 

Havsviken 1:6 -310 000 -372 000 62 000 

Havsviken 1:7 -120 000 -144 000 24 000 

Havsviken 1:8 -32 500 -39 000 6 500 

Havsviken 1:9 -11 500 -24 000 12 500 

Havsviken 1:10 -892 000 -1 586 700 694 700 

Havsviken 1:11 -167 000 -834 000 667 000 

Havsviken 1:12 -57 500 -165 000 107 500 

Havsviken 1:13 140 000 2 600 137 400 

Havsviken 1:14 95 600 27 000 68 600 

Havsviken 1:15 -45 000 -54 000 9 000 

Havsviken 1:16 -185 000 -660 000 475 000 

Havsviken 1:17 -177 500  -213 000 35 500 

Havsviken 1:18 -202 500 -243 000 40 500 
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Havsviken 1:19 -299 000 -1 244 200 945 200 

Havsviken 1:20 -637 500 -993 300 355 800 

Havsviken 1:21 -405 000 -722 700 317 700 

Havsviken 1:22 -133 000 -744 100 611 100 

Havsviken 1:23 -12 500 -346 300 333 800 

Havsviken 1:24 -267 500 -365 700 98 200 

Havsviken 1:25 18 500 32 600 14 100 

Havsviken 1:26 -98 000 -300 000 202 000 

Havsviken 1:27 30 000 -394 200 424 200 

Havsviken 1:28 -92 000 -622 600 530 600 

Havsviken 1:29 -42 500 -134 500 92 000 
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Bilaga 2 
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