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Preface 

Thomas Kalbro is a professor of Real Estate Planning and Land Law and was active 
at KTH Royal Institute of Technology from the 1970s until his retirement in 2017. 
His main research interest is property development with a law and economics 
perspective. Thomas has since his first publication in 1979 published more than 
160 papers and reports, which are listed in the bibliography at the end of this book. 
As a result of his proposals to improve legislation, he was asked to participate as an 
expert in state inquires on several occasions. He was the main inquirer in the 
Planning Process Inquiry (Planprocessutredningen). In later years, Thomas has 
also taught at NMBU in Oslo and participated in a research project related to 
reforms of Norwegian planning law. Thomas has a great interest in land 
development systems in other countries, which led to intense exchange with 
researchers from other European countries. In the years 2015-2020, Thomas was 
the president of the European Academy of Land Use and Development. 

The idea for this book sprung from a wish to celebrate Thomas on his 70th birthday, 
but also to honor his contribution to research and fruitful exchange of ideas over 
the years. This book contains eighteen texts by twenty-four authors from Austria, 
Germany, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden and Switzerland presented in 
Thomas’ working languages Swedish, Norwegian and English. In all, the texts 
represent a wide variety of themes related to land management and planning. Each 
chapter starts with a presentation of the author and a reflection on the author’s 
relation to Thomas. More than one text cover the whole span from his time as a 
doctoral student until today.  

The texts are presented in the order they appeared in my inbox. I hope you will 
enjoy discovering them just as much as I did. I would also like to thank all the 
contributors for their enthusiasm and all the nice (mail)conversations we had as 
the manuscript developed. Thomas seems to have a feeling for finding nice people! 
The book title is a quotation by Thomas Alva Edison, which I think well describes 
the privilege of working in this interesting field. 

Now, all that remains to say is- 

Happy Birthday Thomas! 

Anna 
Stockholm, March 2021 
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Eidar Lindgren 

Teknisk licentiat, 1983, KTH, Fastighetsteknik1. Licentiatavhandlingen kring 
reglerna om strandskydd har senare följts upp av artiklar, där författaren 
diskuterar bestämmelsernas innebörd och tillämpning.2 Har varit anställd på KTH 
i två perioder3 och då arbetat med undervisning och forskning kring plan- bygg- 
och miljörätt. Under en längre tid (1990 – 2007) tjänstgjort i kommunal 
förvaltning med ansvar för myndighetsutövning vid samhällsbyggande. Även haft 
uppdrag åt Regeringskansliet; sekreterare i Byggkravsutredningen, expert i 
Riksintresseutredningen samt sekreterare i Planprocessutredningen. Har under de 
senare åren på KTH – tillsammans med i första hand Thomas Kalbro – publicerat 
flera rapporter kring plan- och bygglagen och dess tillämpning. 4 Idag deltidstjänst 
på JM, med fokus på regelsystemet för upprättande och genomförande av 
detaljplaner. I övrigt pensionär med en del undervisningsuppdrag, men framförallt 
med stor del av tiden i orienteringsskogen. 
 
Det var en gång för mycket länge sedan – dvs tidigt 80-tal – som två 
idrottsnördar på Kungliga Tekniska Högskolan började träna ihop. Genom 
Lilljansskogen och runt Brunnsviken var en vanlig runda (”Brunnsan runt”). 
Men, eftersom de var anställda på Institutionen för fastighetsteknik tog även 
doktorandstudier och assistentförpliktelser upp en del tid – under professor 
Gerhard Larsons fria tyglar. Så kan man enkelt summera min KTH-relation med 
Thomas under 80-talet. Men redan då bestod relationen till Thomas av mycket 
mer – t.ex. snöpulsning i de djupa Hälsingeskogarna. Efter att jag 1990 lämnat 
KTH höll vi fortsatt god kontakt i yrkesrelaterade frågor, liksom i andra 
väsentliga delar av livet, t.ex. hur man på längdskidor tar sig ner till Kvillkojan. 
Efter min återkomst till KTH år 2007 tog yrkesrelationen ny fart, med flera 
gemensamma rapporter kring plan- och bygglagens regler om bygglov och 
detaljplaner. Under åren som följde, fram till att Thomas lämnade KTH, var vi 
nära kollegor på Avdelningen för fastighetsvetenskap. En milstolpe var arbetet i 
Planprocessutredningen5 där Thomas var utredare och undertecknad en av 
utredningssekreterarna.  Även om regeringens utredningsdirektiv i hög grad 
handlade om regeländringar så lyfte betänkandet fram andra grundpelare i 
samhällsbyggandet – nämligen kompetens samt vikten av tydliga och goda 
relationer mellan samhällsbyggandets aktörer! Vilket var typiskt för den 
skarpsynte Thomas som jag lärt känna under alla dessa år. 

                                                             
1 Strandskyddsbestämmelsernas tillämpning och funktion. Meddelande 4:37 Fastighetsteknik, KTH.  
2 Utöver debattartiklar även refereegranskad artikel: Lindgren, E. 2011. Shore protection in Sweden – Efficiency or Waste 
of Space.  Publicerad i antologin Core – Themes of Land Use politics: Sustainability and Balance of Interests. European 
Faculty of Land Use and Development. Zurich.  
3 1979-05-01 till 1990-05-31 samt 2007-06-01 till 2019-06-30. 
4 Här kan framhållas följande rapport: Kalbro, T., Lindgren, E. (2017). Bostadsbyggande och planprocessen. Vad bör 
göras? Och vad bör inte göras? TRITA-FOB-Rapport 2017:1, Avdelningen för fastighetsvetenskap, KTH.  
5 SOU 2015:109. Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande. Betänkande från 
Planprocessutredningen. 
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Strandnära byggande i stad – låt kommunen bestämma! 

Eidar Lindgren 
 
Inledning  

Många tätorter ligger nära vatten eftersom det historiskt varit en naturlig 
lokalisering med hänsyn till kommunikationer m.m. När dessa samhällen växer är 
det kommunens ansvar att finna lämpliga platser för bostadsbyggande. I 
planeringen för detta hanterar kommunen en mängd olika behov och möter många 
begränsningar vad gäller markens användning. För strandnära städer och tätorter 
blir då strandskyddet ofta en påtaglig begränsning – eftersom det i många fall når 
upp till 300 meter från strand.  

Inom strandskyddsområden finns visserligen goda möjligheter att bygga på redan 
ianspråktagna platser.5 Men obebyggd mark inom strandskydd är svår att nyttja i 
kommunens planering. Här kan bostadsprojekt endast tillåtas om något av följande 
skäl kan åberopas:  

a) platsen är så pass avskild från stranden (genom t.ex. en större väg) att den 
saknar betydelse ur strandskyddssynpunkt, eller  

b) åtgärden är ett ”angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området”, dvs, bostadsprojektet kan inte genomföras på annan plats.6 
 

Om platsen inte är avskild från stranden återstår således att hävda det sistnämnda 
motivet – att byggandet inte kan ske på annan plats. Den här artikeln handlar om 
tillämpningen/tolkningen av detta särskilda skäl och hur det påverkar 
kommunernas bostadsplanering. Problematiken beskrivs först med ett 
typfall/scenario och åskådliggörs därefter med tre verkliga exempel.  

Det hela landar i ett påstående att nuvarande strandskydd – med hinder för 
byggande på obebyggd mark – inte leder till en effektiv markanvändning i våra 
tätorter. Generellt utlagda strandskyddsförordnanden medför att obebyggd mark 
undandras byggande, utan avvägning mot nyttan av att bygga.  

Kommunerna bör istället få förtroende att i sin planering av stadsmiljöer kunna 
infoga obebyggda strandnära platser. För att uppnå detta föreslås här en 
komplettering av miljöbalkens regler om ”särskilda skäl” för upphävande av 
strandskydd eller för dispens – med främsta syfte att underlätta kommunernas 
arbete med bostadsförsörjning. Fortfarande bör dock allmänheten ha tillträde till 
området närmast stranden – i enlighet med den regel som finns i 7 kap. 18 f 
miljöbalken. Avsikten är att kunna bygga på platser som ligger en bit bort från 
stranden, men som idag ändock omfattas av - förhållandevis schablonmässigt - 
utlagda strandskyddsförordnanden som kan sträcka sig upp till 30o meter från 
vattnet.   

                                                             
5 Enligt miljöbalken 7 kap. 18 § punkt 1 är ett särkilt skäl för dispens eller upphävande att platsen 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
6 Miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 2 respektive punkt 5   
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Strandskydd kontra kommunens ansvar för stadsplanering och 
bostadsförsörjning – ett scenario  

I städer/tätorter vid vatten uppstår inte sällan följande situation. Kommunen har – 
efter omfattande arbete med sin översiktliga planering enligt plan- och bygglagen – 
funnit att en obebyggd plats inom strandskyddsområde skulle vara lämplig för 
bostäder. Detta av många skäl. Närhet till service (skolor, butiker och annat), bra 
läge med tanke på kommunikationer, goda möjligheter att ansluta till kommunens 
va-nät, utsikt mot vatten gör platsen till en attraktiv boendemiljö. Kommunen 
konstaterar även att platsen har lågt värde för allmänhetens rekreation – beroende 
på svår terräng och dessutom en växtlighet som gör strandområdet svårtillgängligt. 
I en kommande detaljplan för bostäder skulle dock området närmast stranden 
kunna läggas ut som allmän plats och iordningställas så att det blir mer tillgängligt 
för allmänheten.   

Men, eftersom vi befinner oss inom strandskyddsområde råder i grunden ett 
förbud mot byggande. Kommunen måste finna stöd i miljöbalkens regler om 
”särskilda skäl” för att upphäva strandskyddet och kunna anta detaljplanen.  

I detta läge med obebyggd mark som inte är avskild från stranden, blir det att 
hänvisa till det tidigare nämnda skälet; ”angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området”.7 Men i situationen som beskrivs ovan är det stor 
sannolikhet att planen stoppas eftersom överprövande instanser kan anse att 
kommunen inte visat att det inte går att bygga på annan plats. Resultatet blir att 
kommunen får hitta en annan plats utanför strandskyddet - som inte skulle vara en 
lika naturlig och samhällsekonomiskt motiverad utveckling av orten, och där 
kanske ingen vill bygga eftersom det inte blir lönsamt.   

Tre belysande exempel  

Mariestad  

Det som beskrivits ovan kan åskådliggöras med tre fall där Mark- och 
miljööverdomstolen inte godtagit kommunernas argumentation för att bygga inom 
strandskyddsområde.  

Det första handlar om en detaljplan för cirka 30 villor i Mariestads centralort.8 
Platsen ligger mer än 100 meter från strand men inom strandskydd som är utvidgat 
till 300 meter. Föreslaget byggande finns med i en fördjupad översiktsplan från 
2013. Dvs, infogat i en plan upprättad enligt plan- och bygglagen, med syfte att 
disponera stadens ytor på ett effektivt sätt. Förslaget är även med i en ny 
översiktsplan som kommunen antog 2018.  Se figur 1.  

 

 

                                                             
7 7 kap. 18 c punkt 5 §  
8 Västra Ekudden, antagandebeslut 13 juni 2016, Kf § 72 Dnr 2013/00114 
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Figur 1. Placering av föreslagen detaljplan Västra Ekudden. 
Källa: Mariestads översiktsplan 2030, Del 2 Markanvändning, s.75 (antagen 2018) 
 
I arbetet med detaljplanen för Västra Ekudden har kommunen inventerat platsens 
förutsättningar och i planbeskrivning upprättad inför samråd, avsnittet om 
strandskydd (s. 22), anförs; ”Området som föreslås exploateras och där 
strandskydd avses upphävas domineras av tät vegetation och bedöms ha ringa 
värden för rekreation.” Kommunen klargör samtidigt att allmänhetens tillträde till 
det mer attraktiva strandområdet åt väster, närmare Vänern, inte hindras.  

Under planarbetet har kommunen gått igenom förekomsten av arter och bedömt 
att byggandet kan ske utan att väsentligt ändra livsvillkoren för några hotade djur- 
eller växtarter, knutna till stränder. I ovannämnda planbeskrivning (s.22) sägs; 
”…..området utgörs av en biotop, grusklädd skogsmark. Biotopen är den vanligaste 
biotopen i Sverige, detta medför att arterna i biotopen är alla mycket vanliga.”  

Platsen är obebyggd och inte avskild från stranden. För att kunna upphäva 
strandskyddet där villorna ska uppföras hänvisar kommunen därför till det 
särskilda skälet ”angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området”. Detta godtas av länsstyrelsen i sin tillsyn över strandskydd i detaljplan, 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen.  

Kommunens antagandebeslut överklagas av två ideella organisationer. Mark- och 
miljödomstolen finner att kommunen genom sin fördjupade översiktsplan från 
2013 har tillräckliga argument för att strandskyddet ska kunna upphävas med stöd 
av ovannämnda särskilda skäl. Ärendet går vidare till Mark- och 
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miljööverdomstolen (högsta instans9) som har motsatt uppfattning och upphäver 
kommunens beslut att anta planen.10 I domskälen påtalas att det pågår förtätningar 
inom andra områden i kommunen och en alternativ lokalisering av de aktuella 
bostäderna, utanför strandskyddat område, bör därför inte vara orimlig eller 
omöjlig.  

Skellefteå 

Nästa exempel är från Skellefteå där kommunen den 14 juni 2016 antog en 
detaljplan i centralt läge invid Skellefteälven, med möjlighet att uppföra 
flerbostadshus.11 Beslutet var i linje med kommunens fördjupade översiktsplan för 
Skelleftedalen, antagen 2011. Läget visas i figur 2.   
 

 

Figur 2. Placering av föreslagen detaljplan Kv. Grunnan 
Kartunderlag: Lantmäteriets Min Karta 
 
I sina argument kring strandskyddet framför kommunen bland annat att platsen 
till stor del redan är ianspråktagen, området intill stranden tryggas för allmänheten 
och byggandet bör kunna tillåtas med stöd av det särskilda skälet ”angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.  

Här överklagas detaljplanen – på flera grunder, inte bara strandskydd - av ett 
flertal privatpersoner och en samfällighetsförening. Mark- och miljödomstolen 
                                                             
9 Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) kan visserligen i mycket speciella fall göra en framställan 
till Högsta domstolen. I den typ av ärenden vi här behandlar kan dock MÖD betraktas som högsta 
instans.  
10 Dom 2018-04-17 P 3718-17 
11 Del av kv Grunnan, stadsdelen Anderstorp. 
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avslår överklagandena. I fråga om strandskydd finner domstolen att skälet 
”angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området” är 
tillämpligt. Man hänvisar även till att länsstyrelsen tidigare, under kommunens 
planarbete, gjort samma bedömning. Domstolen säger avslutningsvis att 
”planintresset i detta fall väger tyngre än strandskyddsintresset”.  

När ärendet kommer till Mark- och miljööverdomstolen12 blir bedömningen den 
omvända och kommunens antagandebeslut upphävs. I domskälen sägs, citat:  

”När det gäller möjligheten att uppföra bostäder utanför strandskyddsområdet 
och därmed uppnå syftet med planen framgår av den fördjupade 
översiktsplanen att det pågår förtätningar på flera andra ställen i centrala 
Skellefteå. Av handlingarna i målet framgår även att det pågår byggande och 
finns planer på byggande i ett flertal andra områden i Skellefteå. Mark- och 
miljööverdomstolen kan därför konstatera att den utredning som finns i målet 
inte ger stöd för att intresset av att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför 
området. Det finns därför inte skäl att upphäva strandskyddet enligt 7 kap. 18 c 
§ första stycket 5 miljöbalken.” 
 

Ängelholm 

Den 28 januari 2019 beslutade kommunen att anta detaljplan för Rönnen 2 m.fl. 
Planen avsåg uppförande av mindre flerbostadshus i ett centralt läge invid Rönne 
å. Läget visas i figur 3. 

 

Figur 3. Placering av föreslagen detaljplan Rönnen 2 m.fl. 
Källa: Planbeskrivning upprättad 2018-11-12, Ängelholms kommun 
                                                             
12 Dom 2017-11-22 P 4676-17  
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I planbeskrivningen redovisar kommun ett antal överväganden och omständigheter 
som lett fram till föreslagen placering. Det är bland annat att infrastruktur är 
utbyggd i anslutning till planområdet och att platsen ligger nära service och 
kommunikationer. Förslaget är även i linje med kommunens översiktsplan och 
dess bostadsförsörjningsplan. Vidare framhävs att strandpromenaden även i 
fortsättningen kommer vara allmänt tillgänglig eftersom den planläggs som allmän 
plats.   
 
Kommunens antagandebeslut överklagas av en lokal ideell förening och av två 
privatpersoner. Mark- och miljödomstolen konstaterar då att länsstyrelsen inte har 
överprövat kommunens beslut och att vid sådant godkännande från länsstyrelsen 
finns normalt inget skäl för domstolen att frångå detta. Domstolen avslår därför 
överklagandena. När ärendet slutligen kommer till Mark- och 
miljööverdomstolen13 blir bedömningen en annan och kommunens 
antagandebeslut upphävs. Mark- och miljööverdomstolen anför som motiv, citat;  

”Kommunen har inte presenterat någon utredning om möjligheten att uppföra 
bostäder i den omfattning som åsyftas i detaljplanen utanför strandskyddat 
område. Av handlingarna i målet framgår också att kommunen möjliggör för 
byggande av bostäder i andra delar av Ängelholm.”  

Dessa tre exempel väcker flera frågor. Dels frågan om strandskyddet i relation till 
kommunernas arbete med översiktlig planering, dels hur kommunerna under ett 
detaljplanearbete ska kunna få tillförlitliga besked från staten/länsstyrelsen. 
Länsstyrelserna hade i samtliga fall godtagit kommunernas tolkningar av 
strandskyddsbestämmelserna, varefter Mark- och miljööverdomstolen trots detta 
stoppade projekten (se nedan angående rollfördelningen länsstyrelse - domstol).  

Vad gäller lagtextens tolkning ska understrykas att ovanstående tre domslut är från 
högsta instans. Domsluten blir vägledande, med effekt att kommunerna idag inte 
bör inleda detaljplanearbete i liknande situationer. Även andra domar från Mark- 
och miljööverdomstolen pekar mot samma restriktiva lagtolkning.14 

Dagens strandskydd motverkar god stadsplanering  

Hur fungerar då strandskyddet i våra tätorter – sett i relation till kommunernas 
arbete med bostadsförsörjning och den mångfald av begränsningar och behov som 
hanteras i stadsplaneringen. I korthet – inte så bra! Vilket illustreras av 
ovanstående exempel. Att i och invid stadsmiljöer ha av staten (länsstyrelserna) 
bestämda och generellt utlagda zoner med byggförbud är inte lätt att förena med 
kommunernas ansvar för stadsplanering och bostadsbyggande.  

Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är det i många fall rimligt att bygga inom 
städernas strandområden. Värdet/nyttan av att kunna bygga på en sådan plats är i 
många fall större än värdet av att behålla platsen obebyggd – i synnerhet om det 
obebyggda området inte nyttjas av en bredare allmänhet. I andra fall kan det 
värderas högre att behålla ett strandområde obebyggt – beroende på att dess 
                                                             
13  Dom 2020-11-13  P 12200-19  
14 2016-02-22  P 6876-15 bostäder Solna, 2016-04-27 P 8109-15 skola Stockholm 
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vänliga natur och lättillgängliga strandzon attraherar många. Några enkla svar 
finns inte – det handlar i grunden om bedömningar och värderingar.  

Men, den centrala frågan är; Vem är bäst skickad att göra sådana avvägningar? I de 
exempel som visas ovan blir det idag staten - som via strandskyddet – gör dessa 
avvägningar. Eller snarare är förhindrad av lagtexten att göra goda avvägningar. 
Men om reglerna om strandskydd skulle öppnas upp för mer avvägningar är det 
naturligt kommunen får tolkningsföreträde. Eftersom staten rimligen har sämre 
lokalkunskap och sämre insikt i de faktorer och behov som kommunen hanterar i 
sin stadsplanering.   

Att strandskydd i stad kan leda till ineffektiv markanvändning accentueras av att 
utvidgade strandskyddsområden – upp till 300 meter – i många fall täcker stora 
delar av välbelägen mark av högt värde för samhällsbyggandet. Detta trots den 
översyn som länsstyrelserna har genomfört vad gäller utvidgade 
strandskyddsområden.15   

En bättre ordning är att nyttjande av städernas strandområden i huvudsak 
hanteras genom kommunens planering enligt plan- och bygglagen. För detta krävs 
en anpassning av miljöbalkens regler om strandskydd. Man kan då tänka sig att i 
städerna minska och noggrannare anpassa utbredningen av de områden där staten 
beslutat att strandskydd ska råda. 

 Den andra vägen är att göra kompletteringar i den lagtext om ”särskilda skäl” som 
anger godtagbara motiv för att - i uppkommande fall - tillåta byggande inom 
strandskyddsområden. Det senare är sannolikt en enklare och snabbare väg att 
åstadkomma situationsanpassade avvägningar mellan strandskydd och andra 
behov – till exempel bostäder.   

Rollfördelning kommun, länsstyrelse, domstol – vem ska bestämma?  

Som nämnts är det i grunden staten – via länsstyrelserna – som beslutar vilka 
platser som ska omfattas av strandskydd.16 Kommunerna har dock befogenhet att i 
en detaljplan upphäva strandskydd inom hela eller delar av planområdet– förutsatt 
att det sker med stöd av något av de särskilda skäl som anges i miljöbalken.17 För 
att säkra lagens efterlevnad kan länsstyrelserna genom sin tillsyn enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen ingripa och ändra ett kommunalt beslut att i detaljplan 
upphäva strandskyddet. I sådana fall, då länsstyrelsen har ändrat kommunens 
beslut genom tillsyn, kan kommunen överklaga detta till regeringen. 

Vid sidan av länsstyrelsens tillsyn finns ett annat förfarande som kan ändra 
kommunens beslut att i detaljplan upphäva strandskydd. Det är bestämmelserna 
om överklagande av detaljplan - jämför de exempel som visats ovan. I de fall 
planen överklagas av enskild part eller av klagoberättigad miljöorganisation18 kan 
                                                             
15 I samband med 2009 års ändringar av strandskyddet fick länsstyrelserna uppdrag att till år 2015 
se över omfattningen av arealerna med utvidgat strandskydd. En sammanfattning av resultatet finns 
i Naturvårdsverkets Skrivelse 2015-06-01, Återrapportering om utvidgat strandskydd. 
16 7 kap. 14 och 18 §§ miljöbalken  
17 4 kap. 17 § plan- och bygglagen  
18 13 kap. 13 § plan- och bygglagen  
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en mark- och miljödomstol - eller slutligen mark- och miljööverdomstolen - 
komma att underkänna kommunens beslut om strandskyddets upphävande. Detta 
kan, som framgått ovan, ske även i situationer då länsstyrelsen i sin tillsyn tidigare 
har godtagit kommunens beslut i strandskyddsfrågan.    

Idag är lagsystemet således utformat så att domstolarna inte är bundna vid det som 
länsstyrelserna sagt i sin tillsyn. Detta system förefaller rimligt om domstolarnas 
prövning har karaktären av ”rättsprövning” för att hindra att en detaljplan inte 
hamnar utanför lagens ramar. Men när det gäller frågor om avvägningar mellan 
olika allmänna intressen – typ bostadsbyggande och strandskydd – borde enligt 
min mening inte domstolar ta över de planmässiga bedömningar som stat och 
kommun gör. Jämför den reglering som finns i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen och 
som anger principen att domstolen – i ärenden enligt plan- bygglagen – inte ska 
hantera sådana intresseavvägningar som anförtrotts kommunerna, utan enbart 
pröva om ett beslut strider mot en rättsregel.  

Har alltså Mark- och miljööverdomstolen tillämpat lagsystemet på ett felaktigt 
sätt? Nej, tvärtom. I de rättsfall vi här behandlar har Mark- och 
miljööverdomstolens prövningar skett enligt miljöbalkens principer och dess regler 
avseende ”särskilda skäl” för upphävande av strandskydd. Där finns idag endast ett 
begränsat utrymme för avvägning mot andra intressen och domstolens prövning 
har landat i att upphävandet av strandskyddet hamnade utanför lagens ramar. 
Resultatet är rimligt med tanke på formuleringen av det aktuella särskilda skälet – 
”angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Enligt 
lagens förarbeten ska det sistnämnda kriteriet tolkas som att annan placering är 
”omöjlig eller orimlig”. 19  Och för bostadsprojekt är det svårt att bevisa att ingen 
alternativ placering finns.20  

Så, man kan hävda att i de beskrivna fallen har underinstanserna varit alltför 
liberala i sin lagtolkning. Enligt nuvarande bestämmelser är nämligen utrymmet 
för avvägningar mellan strandskydd och intresset av bostadsbyggande starkt 
begränsat. Med det förslag till lagtext som här ges, längre fram i texten, skulle 
utrymmet för avvägningar bli större och bostadsbyggande i städernas 
strandområden skulle underlättas.   

Hur blev det så här?  

Att strandskyddet begränsar kommunernas stadsplanering, genom att centralt 
belägna platser undandras från bostadsbyggande, var knappast syftet vid 
strandskyddets införande. När de första bestämmelserna kom i början av 50-talet 
var regleringen selektiv på så sätt att den tog sikte på vissa stränder som bedömdes 
särskilt viktiga att hålla tillgängliga för allmänheten. Den 1 juli 1975 ersattes dessa 
selektiva skydd med dagens generella strandskydd. Syftet var att på ett snabbt och 
enkelt sätt – utan omfattande inventeringar och beslutsprocesser - säkra 
allemansrättslig tillgång till sådana stränder som var attraktiva för bad- och 

                                                             
19 Prop. 2008/09:119 s. 54 
20 Det finns dock fall där Mark- och miljööverdomstolen godtagit ett visst bostadsprojekt med 
motivet att det inte kan ske på annan plats. Se dom 2020-06-26 P 4168-19 P 6252-19 avseende ett 
bostadsprojekt i centrala Vaxholm, norra delen av Vaxön (Norrberget).  
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friluftsliv. Det huvudsakliga motivet var farhågor att fritidsbebyggelsens expansion 
i alltför hög grad riskerade att utestänga allmänheten från stränderna. 21 

Till grund för dessa farhågor och överväganden låg inventeringar av stränderna vid 
våra kuster.22 Fokus låg på kuststränder i kommunerna kring Stockholm och 
Göteborg, där situationen ansågs alarmerande. Resultatet blev dock att 
strandskydd infördes vid landets samtliga stränder. Detta fick en påtaglig effekt på 
planering och utformning av stadsmiljöer och på bostadsbyggandet, trots att 
huvudsyftet med införandet av ett generellt strandskydd var att få ett grepp på 
problematiken utanför våra städer, framförallt vad gäller fritidsbebyggelsen. 

Efter 1975 års reform växte det fram rutiner och praxis för länsstyrelsernas 
upphävande av strandskydd i situationer då en kommun kunde visa att det fanns 
starka skäl för detta. Ett sådant motiv kunde vara att det enligt kommunens 
planering av markanvändning och bostadsförsörjning var önskvärt att kunna 
bebygga en välbelägen plats inom eller i anslutning till en stadsmiljö. Lagtexten 
innehöll då inga preciseringar av vad som var godtagbara motiv utan angav endast 
att det kunde göras avsteg om det fanns särskilda skäl. 23 I lagmotiven gavs 
exempel som var till ledning för att avgöra om det fanns särskilda skäl.  

Sedan 2009 innehåller lagtexten en uttömmande lista på motiv som kan vara 
grund för upphävande av strandskydd (eller för att bevilja dispens). Ett av dessa, 
nu för läsaren välbekanta särskilda skäl, är: ”angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området”.24 Vid byggande i städer, på obebyggd mark ej 
avskild från strand, är denna lagtext idag det enda stödet för att kunna bygga 
bostäder inom strandskydd. 2009 års reform blev därför en åtstramning för sådant 
byggande. Visserligen syftade 2009 års reform till att stärka strandskyddet i de 
landsdelar som inte omfattades av de nya reglerna om ”landsbygdsutveckling i 
strandnära läge”. 25 Frågan är dock om man från politiskt håll var fullt medveten 
om reformens inverkan på kommunernas stadsplanering.  

Vad bör ske nu?     

Planering och beslut om vilka platser i staden som ska kunna  nyttjas för byggande 
är i grunden en uppgift för kommunerna – enligt det s.k. kommunala 
planmonopolet som ges av plan- och bygglagen. Borde inte denna befogenhet även 
gälla stadens strandnära områden? Med översiktsplaner på stadsnivå (fördjupade 
översiktsplaner) eller detaljplaneprogram av övergripande karaktär, kan 
kommunen på ett bra sätt överväga hur byggande ska ske och hur tillgång till 
stränder tryggas i och kring en viss tätort. Detta kan kombineras med en 
befogenhet för staten (länsstyrelsen) att agera i frågor om specifika regionala eller 
nationella intressen (se nedan).  

                                                             
21  Prop. 1974:166, Förslag till ändringar i naturvårdslagen och skogsvårdslagen m.m. 
22  Statens planverk, Kustinventeringen 1971. 
23  Ett exempel är detaljplanen för Östra Kullön, Vaxholm  
24  7 kap. 18 c § punkt 5, miljöbalken.  
25  Prop. 2008/09:119, s. 34 
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Givetvis finns det annat än strandskyddet som ger begränsningar för 
kommunernas beslut om markanvändning vid stränder. Exempelvis att en plats för 
bostäder ska vara lämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet. Men, vad gäller 
specifikt allmänhetens tillgång till stränder i tätorter bör strandskyddsreglerna 
ändras så att det framgår att kommunens överväganden kring markanvändning ska 
vara avgörande. Detta kan ske genom ett tillägg i miljöbalkens uppräkning av 
”särskilda skäl” i 7 kap. 18 §.  

För att underlätta byggande i tätorter - och lyfta fram kommunens ansvar och 
befogenheter enligt plan- och bygglagen - förslås här följande tillägg till 
miljöbalkens uppsättning av särskilda skäl: 

området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens 
planering enligt plan- och bygglagen.  

En sådan formulering innebär att avvägningar mot strandskyddets syften sker via 
plan- och bygglagens planering av markanvändningen.  

Här ska samtidigt uppmärksammas begränsningen i 7 kap. 18 f miljöbalken att 
byggande normalt inte får omfatta ett område som behövs för att mellan 
strandlinjen och byggnaderna säkra fri passage för allmänheten och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Någon ändring av denna paragraf föreslås inte 
här. Det väsentliga är att kunna bygga inom områden som ligger en bit från 
stranden, men som idag omfattas av - ibland förhållandevis schablonmässigt - 
utlagda strandskyddsförordnanden.  

Det kan diskuteras hur långtgående krav som ska ställas på stöd i planering enligt 
plan- och bygglagen. I landsdelar med lågt bebyggelsetryck kanske en kommun inte 
lagt ned stora resurser på en förberedande fördjupad översiktsplan för den aktuella 
orten. Om ett oväntat projekt dyker upp kanske det ska vara möjligt för en 
kommun att tillåta detta inom strandskyddsområde trots att platsen inte är 
utpekad i en fördjupad översiktsplan. Därför bör det i vissa fall vara tillräckligt att 
projektet är förenligt med den kommuntäckande översiktsplanen eller att det finns 
en välutvecklad argumentation i en detaljplan för aktuellt projekt.  

Sammanfattningsvis skulle föreslagen lagtext tydliggöra att markanvändning vid 
stränder i tätortsmiljö är en i huvudsak kommunal fråga och fler platser skulle 
kunna öppnas upp för bostadsbyggande.  

Någon fullständig frihet att besluta över stränderna skulle det dock inte bli! I 
lagmotiven skulle ges ledning/ramar för tolkning av lagtexten. Det behövs 
vägledning för tolkning av formuleringen ”behöver tas i anspråk för 
tätortsutveckling”. Och vägledning vad gäller frågan om stöd i kommunens 
planering.  

Förutom att ge ramar i lagens förarbeten har staten medel för att övervaka 
tillämpningen och ingripa mot beslut som inte har lagstöd. Dessutom kan staten 
med andra medel än strandskydd se till att vissa platser av regional eller nationell 
betydelse inte bebyggs, vilket beskrivs nedan.   
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Fortsatt tillsyn och domstolsprövning   

Beslut om markanvändning och samhällsbyggande är ett delat ansvar mellan stat 
och kommun där det handlar om bedömningar och intresseavvägningar i fråga om 
lokala, regionala, nationella behov.  

Vad gäller strandområden ska understrykas att det finns situationer då staten 
måste kunna ta initiativ till att ett strandområde i en tätort behålls obebyggt och 
tillgängligt för allmänheten, mot kommunens vilja och mot kommunens planering 
– därför att detta är en nationell angelägenhet. Om så är fallet kan staten skydda 
platsen genom bestämmelserna om riksintressen och tillsyn över dessa enligt 11 
kap. plan- och bygglagen.26 Staten kan även se till att vissa strandområden i 
tätorter förblir obebyggda genom inrättande av naturreservat eller kulturreservat – 
för att tillgodose ett regionalt eller nationellt intresse som kommunen inte 
prioriterar.   

Det finns även situationer då en kommun för egen del ser övervägande fördelar 
med att planlägga för byggande i ett visst strandområde samtidigt som detta 
medför påtagliga nackdelar för intilliggande grannkommun. Även här utgör 
statens/länsstyrelsens tillsyn enligt 11 kap. plan- och bygglagen ett skyddsnät. 
Bristande samverkan mellan kommuner kan enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
vara grund för att överpröva och upphäva ett beslut att anta en detaljplan. Denna 
regel bör kunna tillämpas i ett läge då fri tillgång till ett strandområde har stor 
betydelse för innevånare på andra sidan kommungränsen.   

Men, utöver ovannämnda instrument är det rimligt att staten – via länsstyrelserna 
- på samma sätt som idag ska utöva tillsyn över strandskyddets efterlevnad och 
ingripa mot övertolkningar av de särskilda skäl som kan vara grund för byggande 
inom strandskydd. Därför föreslås inga ändringar i reglerna om tillsyn enligt 11 
kap. 10 - 11 §§ plan- och bygglagen, respektive 19 kap. 3 a- b §§ miljöbalken.  

Här ska åter noteras bestämmelsen i 7 kap. 18 f § miljöbalken att upphävande av 
strandskydd eller dispens normalt inte får omfatta ett område som behövs för att 
mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänheten och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Som nämnts föreslås ingen ändring 
av denna regel. Det vill säga, länsstyrelserna kommer att kunna ingripa mot 
byggande närmast invid vattnet.  

Vad ska då gälla för domstolarnas agerande när en antagen detaljplan godtagits av 
länsstyrelsen i sin tillsyn men hamnat hos domstol via överklagande. Det blir som 
idag en fråga om prövning mot lydelsen av det anförda särskilda skälet. Det förslag 
till lagtext som ges ovan kommer förhoppningsvis medföra att domstolarna i 
mindre grad kommer in på de planmässiga avvägningar som gjorts av kommun och 
länsstyrelse.  

  

                                                             
26 Notera att dagens system med lagreglerade riksintressen inte fanns då det generella strandskyddet 
infördes. 
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Sammanfattande kommentarer 

Dagens strandskyddslagstiftning innebär att länsstyrelserna i sin tillsyn - och i 
vissa fall domstolarna - måste ta ställning i utpräglat kommunala planeringsfrågor 
- utan att kanske ha kommunens överblick och förståelse för de lokala 
planeringsförutsättningarna. Kommunerna bör därför i större grad än idag kunna 
avgöra hur stränder i tätort disponeras i samhällsbyggandet.27  

 
För att nå dit krävs en komplettering av miljöbalkens regler om strandskydd. 
Problemet idag är att inom ett obebyggt och ej avskilt strandområde kan 
bostadsbyggande endast tillåtas om behovet av bostäder inte kan tillgodoses 
utanför området28 - vilket är svårt att bevisa!  

 
Förslaget är att det i miljöbalken införs ytterligare ett särskilt skäl för att kunna 
bygga inom strandområden: 

 
området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens 
planering enligt plan- och bygglagen.  

 
Med detta tillägg i miljöbalken skulle klargöras att kommunernas bedömningar av 
bebyggelsen lokalisering i tätorter normalt inte ska hindras av miljöbalkens 
strandskydd. 

                                                             
27 Så länge det inte strider mot specifika regionala eller nationella intressen på de aktuella platserna.  
28 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken.  
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Beslutsprocesser i samhällsbyggandet 

Samhällsbyggande är en extremt komplicerad process. Den rymmer många aktörer 
med olika viljor och varierande grad av insikt och förståelse för andra aktörer. Vid 
oförenliga krav måste det ske avvägningar och några behöver godta kompromisser 
– vilket ofta kräver tidskrävande förankringsprocesser bakåt – eller snarare uppåt - 
i de egna leden. Om det i interaktionen mellan parterna dessutom finns misstro 
mot andra vad gäller sanningshalt i det som anförs, kan planerings- och 
beslutsprocesser bli mycket svåra. Allt det här finns beskrivet i den akademiska 
världslitteraturen (hyllkilometer efter hyllkilometer). Men utan tvekan är det ett 
verk som sticker ut; Planprocessutredningen (SOU 2015:109) där T. Kalbro och 
medarbetare beskriver ovanstående problematik på ett fantastiskt sätt.  
 
Men hur kan då samhällsbyggandets beslutsprocesser styras upp så att något 
händer! En metod är att tidigt avkräva besked från inblandade centrala parter och 
slå fast att de inte kan ändra sig hipp som happ. Även här ser man hur smart man 
tänkte i Kalbros SOU 2015:109, eftersom de i PBL införde s. k planeringsbesked. 
Kanon!  
 
Förmodligen var Planprocessutredningen inspirerad av tankesmedjan I.K. Hybris. 
Denna hjärntrust bildades 1994 i Sälen som en reaktion på alla självutnämnda 
experter och ”lesserwissrar” som uttalade sig om allt mellan himmel och jord. Trots 
att det bara var grundarna av I.K. Hybris som visste hur det låg till. Deras kunskap 
har genom åren kommunicerats till omvärlden via en rad publikationer (som ofta 
citeras i annan litteratur som är något att ha): 
 
 Hybris, I.K. 2000. Definitiva slutsatser om livet, bygglov, hur man vallar 

skidor och kokar slang. Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 
 Hybris, I.K. 2005. Definitiva slutsatser om livet, bygglov, hur man vallar 

skidor, kokar slang och knäcker en ardennerhäst (reviderad upplaga). 
Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 

 2010. Sådärja. Nu börjar det likna nåt’. Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 
 2012. Planer? Man måste väl va’ lite praktisk. Köarskärsfjällets förlag, 

Sälen. 
 2013. Så här ska det ut. Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 
 2014. Vad var det vi sa’? Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 
 2017. Ordning till slut. Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 
 2017. Genialiskt – igen! Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 
 2020. I fortsättningen blir det så här. Köarskärsfjällets förlag. Sälen. 

 
Tyvärr kan ändock beslutsprocesser ge fel resultat, helt enkelt på grund av dåliga 
kunskaper och orimliga avvägningar. Därför riktar vi en allvarlig uppmaning till 
alla samhällsbyggare att vid risk för felbeslut kontakta undertecknade beslutsföra 
experter i IK Hybris.  
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Med denna korta men tillräckligt upplysande text vill vi hedra mister Kalbro – en 
gång i tiden lovande bandyspelare och sedermera en skaplig hybrist.  
 
IK Hybris 2021  
Eidar Lindgren (VD, ordförande, boss helt enkelt)  
Leif Wretblad och Gunnar Lönngren (fiktiv regelkommitté) 
Thomas Kalbro (frånvarande då detta skrevs), 
Martin Bucht (hangaround)   
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Hans Mattsson 

Hans Mattsson, född 1944 i Stockholm, studenten 1963 på Östra Real i Stockholm, 
KTH civilingenjör lantmäteri 1968, fil.kand i kulturgeografi, företagsekonomi och 
nationalekonomi 1972 och tekn.dr i fastighetsteknik 1974 (avhandling om de 
mindre tätorternas utveckling under 1960-talet), universitetslektor 1975 (halvtid) 
och professor 1987 i fastighetsteknik. Halvtidstjänst på Stockholms östra 
fastighetsbildningsmyndighet (främst verksamhet i Värmdö kommun) 1975-1987. 
Guest professor vid Aalto university (sex omgångar om en månad) samt visiting 
professor vid Krakow agriculture university (två omgångar om en månad). 
Ansvarig för det Sida-finansierade utbildningsprogrammet i Land Management (ett 
masterprogram  på KTH), Under åren utsedd till hedersdoktor vid fem utländska 
universitet till följd av de stora satsningarna på att undervisa i och utveckla 
utbildningsprogram i Land management/Land administration i forna Sovjet, på 
Balkan och i östra Afrika. Den vetenskapliga produktionen har behandlat 
fritidsbebyggelse, tätortsutveckling och pendling, jämförande studier av europeiska 
lantmätarutbildningar samt internationella processtudier av främst 
fastighetsbildning och fastighetsköp.  Administrativ verksamhet på KTH har varit i 
form av prefekt för institutionen för fastighetsteknik, dekanus för 
lantmäterisektionen samt vice dekanus för VAL (väg- och vatten, arkitektur och 
lantmäteri). Pensionerad 2011 och fortsatt verksam vid KTH till våren 2020. 
 
50 år tillsammans med Thomas Kalbro  
 
Man säger ofta att vi alla är barn av vår tid. Vad utmärkte 1970-talets inledning 
då Thomas började sin akademiska bana på KTH? Ekonomisk fokusering i det 
politiska livet symboliserat av att ett nobelpris till Alfred Nobels ära inrättades 
och samtidigt politisk radikalism i form av vänstervåg bland ungdomar. Thomas 
livslånga intresse för ekonomi och för rättvisa passar i mina ögon väl in i dessa 
två samhällstrender.  
 
Thomas började mer eller mindre direkt efter examen att som assistent undervisa 
i en ny grundutbildningskurs i planekonomi- och plangenomförande. Att 
impulserna till kursens innehåll i stor utsträckning kom från praktiker, inte minst 
lantmätare Gert Hållen på K-konsult, stärkte kursens relevans för såväl 
teknologer som lärare från första början. Kursen betraktade plangenomförandet 
med utgångspunkt från alla parters intresse i ett specifikt planområde. Vad fick 
en plan för ekonomiska och juridiska konsekvenser för ursprungliga 
fastighetsägare, tillkommande ägare, kommun och andra aktörer. Thomas blev 
alltmer intresserad av dessa relationer och diskuterade dem livligt. Kursen 
utvecklades ständigt av honom tillsammans med mig och andra. Efterhand 
övertog han hela ansvaret och så småningom tyckte han att kursnamnet borde 
ändras till markexploatering, även om begreppet hade en negativ klang bland 
många. Thomas författande av böcker och artiklar stärkte dock begreppet 
markexploatering allt mer. Utöver denna kurs undervisade han tidvis i stort sett i 
alla institutionens kurser, vilket gett ett gediget och brett kunnande i 
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markrelaterad juridik, ekonomi, fysisk planering och inte minst i 
fastighetsplanering inriktad på markexploatering. 
 
Thomas fick ansvar för stora forskningsanslag för utvärdering av den år 1987 
nya lagen om exploateringssamverkan. Arbetet förstärkte hans intresse för 
rättvisefrågor rörande fördelning av planvinster. Det resulterade bland annat i 
en avhandling om metoder för tilldelning av planvinster. Därefter kom Thomas 
forskningsinsatser allt mer att fokuseras till markexploatering och också mot 
markåtkomst, eftersom planering och genomförande ofta medför såväl frivilliga 
som tvångsvisa ägarövergångar av mark och andra rättigheter, vilket i sin tur 
fokuserar på vilka principer som bör användas vid ersättningssituationer för att 
uppnå rimlig rättvisa för alla parter. Till slut har Thomas blivit nestor inom 
området.  
 
Hur arbetade Thomas? Han formulerade principer och testade dem på andra i 
återkommande diskussioner. Mer eller mindre dagligen kom han med nya idéer 
vid morgonkaffet. Med åren tillämpade han samma metod på sitt växande 
kontaktnät bland verksamma i statliga verk, inom domstolsväsendet och inom 
kommuners exploateringskontor. Deltagande som lärare i kursverksamhet 
vidgade kretsen av diskussionspartner hela tiden liksom deltagande i olika 
internationella möten. Detta fördjupade hans insikter hela tiden. 
 
Att följa Thomas utveckling har varit mycket intressant och givande och inte 
minst krävande för det egna intellektet. Att tidvis dagligen utsättas för hans nya 
idéer och infallsvinklar förlängde ofta kafferasterna. Det var intressantare med 
dessa diskussioner än att återgå till det egna arbetet. Thomas hade tidvis också 
ledande administrativa arbeten inom institutionen såsom studierektor och 
prefekt. Här utvecklade han givande teorier för ledningsarbete. 
 
Den som skulle tvivla på Thomas kapacitet behöver bara titta på hans CV för att 
förstå vilka insatser han gjort för ämnesområdet fastighetsteknik, särskilt inom 
delarna markexploatering och markåtkomst. Att han utnämndes till professor 
framstår som en självklarhet. 
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Fastighetsteknik – forskningsinriktning över tiden 

Hans Mattsson 
 
Fastighetstekniks formella framväxt 

Utbildningen av lantmätare skedde i början av 1900-talet i lantmäteristyrelsens 
regi. En statlig utredning tillsattes emellertid för att göra utbildningen mer 
akademisk och så småningom beslöts att utbildningen skulle flyttas till Kungliga 
Tekniska Högskolan. Så skedde år 1932. Två professurer inrättades, en i skifteslära 
och en i geodesi. Skifteslära var inriktad på utformning av jord- och 
skogsbruksfastigheter. Ämnet ändrade benämning år 1951 till fastighetsteknik för 
att tydliggöra kopplingen mellan fastigheter och markbunden infrastruktur (främst 
vägar och diken). 
 
Den första företrädaren för skifteslära strävade efter att förändra jorddelning från 
att vara en formell rättviseprocess till en process för att bygga upp rationella och 
ekonomiskt riktigt utformade jord- och skogbruksenheter. Huvudvikten skulle 
läggas på lämplig fastighetsplanering kring optimala väg- och dikessystem. Ur 
forskningssynpunkt gällde det att bidra med riktlinjer för detta. Professurens 
benämning ändrades år 1951 till fastighetsteknik för att förtydliga kopplingen 
mellan fastigheters utformning och tekniska anläggningar. 
 
Vid återbesättningen av professuren år 1955 trycktes på kombinationen av 
planering och fastighetsutformning. Fortfarande var jord- och skogsbruksfrågor i 
fokus. Fokus ändrades sedermera allt mer till bebyggelsefrågor. 
 
Under perioden 1974 – 2006 existerade för lantmäteriutbildningen en med 
Stockholms universitet delad professur i fastighets-, byggnads- och värderingsrätt. 
Professuren var administrativt knuten till universitetet men dess verksamhet på 
KTH lades till dåvarande institutionen för fastighetsteknik. Anmärkas kan att 
universitetet drog in professuren efter 2006. KTH har därefter överfört det 
fastighetsrättsliga ämnesansvaret till fastighetsteknik.  
 
Den organisatoriska lösningen med fastighetsteknik och fastighetsrätt inom samma 
institution vid mitten av 1970-talet förstärkte fastighetstekniks koppling till det 
rättsliga regleringssystemet. De närliggande och sammanhängande rättsliga och 
tekniska ämnesområdena rörande genomförande och styrning av markanvändning, 
bebyggelsestrukturer och fastighetsutformning gavs därmed mycket goda 
förutsättningar för att samverka i såväl utbildning som forskning. 
 
Ett program för samordnad forskning inom fastighetsteknik/fastighetsrätt från år 
1980 (Fastighetsteknik, 1980) beskriver följaktligen forskningsområdet mer 
generellt såsom ”utformning av fastigheter och fastighetssystem och därmed 
sammanhängande markanvändnings- och bebyggelsestrukturer inklusive det 
rättsliga system som är knutet till fastigheten och som reglerar dess verksamhet. 
Området innefattar redovisning och analys av struktur och förändring, regelsystem, 
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orsakssamband och verkande faktorer samt utformning av målsättningar, styr- och 
genomförandemedel. Vidare sägs att ett nära sammanhang föreligger med den 
fysiska planeringen såväl ur teknisk som rättslig synpunkt.” Därmed var grunden 
lagd för den nuvarande inriktningen av forskningsområdet fastighetsteknik 
(numera administrativt benämnt fastighetsvetenskap i KTHs ekonomiska 
organisation). 
 
Vid nästa tillsättning av professuren i fastighetsteknik vid mitten av 1980-talet 
formulerades inriktningen för professuren till utformning och förändring av 
fastigheter och fastighetssystem och därmed sammanhängande markanvändnings- 
och bebyggelsestrukturer.  
 
Det är tydligt att efterhand har ämnets inriktning allt mer gått mot organisation av 
rättigheter kopplade till den fasta egendomen. Det har gällt hur man överför, 
skapar, förändrar och tar bort fastigheter men också andra rättigheter kopplade till 
framförallt mark. Man måste också komma ihåg att mark utöver själva marken 
också inkluderar andra lägesbundna rättigheter till undergrund och vatten. Det är 
också viktigt att förstå att rättigheter vanligtvis också innefattar restriktioner och 
skyldigheter av olika slag. I den fortsatta beskrivningen skall ämnesområdets 
utveckling skildras utifrån inriktningen på tongivande forskning under ungefärliga 
tidsperioder. Däremot kommer inte enskilda forskningsrapporter och 
publikationer tas upp utan den intresserade hänvisas till befintliga litteraturlistor. 
 
Undervisningen kommer inte vara framträdande i redovisningen, även om 
undervisning vanligtvis varit det primära för personalen inom fastighetsteknik. 
Man kan till och med säga att undervisning och forskning varit nära knutna till 
varandra och att forskningen i stor utsträckning använts för att fördjupa eller 
förändra undervisning till innehåll och inriktning.  
 
Förändringar pågår ständigt inom olika ämnesområden. En beskrivning av 
fastighetstekniks utveckling skall göras utifrån hur det återspeglas i 
forskningsrapporter och andra publikationer. Det kommer att ske med hjälp av en 
grov uppdelning i huvudgrupper av forskning mot bakgrund av 
samhällsutvecklingen under de tidsperioder då forskningsintresset varit särskilt 
framträdande.  
 
Dessa grupper är: 

− Jord- och skogsbruk, åren 1930 - 1980 
− Fritidsbebyggelse och tätortsutveckling, åren 1960 – 1990 
− Markexploatering samt fastighets- och rättssystem, åren 1980 – 2020 
− Historiskt inriktad forskning, åren 1980 – 2020 

 
Därtill skall följande tas upp: 

− Internationalisering, åren 1960 – 2020 
− Professorer i skifteslära/fastighetsteknik samt i fastighets-, byggnads- och 

värderingsrätt 
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Jord- och skogsbruk, åren 1930 - 1980 

Sveriges befolkning bodde till 50 procent utanför städer och tätorter år 1930. I 
städerna fanns ofta stadsingenjörer, men inte alltid. Dessa handhade 
fastighetsbildningen och de hade ofta en bakgrund från väg- och vattenbyggnad, 
d.v.s. utpräglad teknisk skolning. Men i övrigt skedde vad som vi dag kallar 
fastighetsbildning av lantmätare i den statliga lantmäteriorganisationen med stöd 
av jorddelningslagen.  
 
Omstruktureringen av jord- och skogsmark under 1900-talet blev en viktig 
samhällspolitisk fråga med statliga stödåtgärder. Lantmätarna inom 
förrättningsverksamheten hade en viss roll i dessa sammanhang men inte i den 
utsträckning som man räknat med från lantmätarkårens sida. Utbildning 
inriktades dock i stor utsträckning på jord- och skogsbruksfrågor fram till 1970-
talet. Därefter förändrades inriktningen i utbildningen alltmer till frågor om 
fritidsbebyggelse och tätortsfrågor. 
 
Forskningen i fastighetsteknik fram till 1956 är svår att fånga upp, eftersom inga 
publikationslistor återfunnits. Men några licentiat- och doktorsavhandlingar 
framlades. Dessa var inriktade på jord- och skogsbruksfrågor. 
 
Från 1956 finns publikationslistor och fram till 1970-talet var jord- och 
skogsbruksrapporterna till stor del inriktade på jordbrukets rationaliserings-
problem samt på transportproblem inom jord- och skogsbrukssektorn.  
Värderingsproblem i samband med omstruktureringar inom sektorn behandlades 
liksom nedläggningsfaktorer inom jordbruket. Vissa forskningsresultat 
publicerades också under 1970-talet, även om fritidsbebyggelse och de små 
tätorterna fokuserades allt mer. År 1980 är i princip forskningsintresset för jord- 
och skogsbruk över, även om enstaka rapporter lagts fram även under senare år. 
Det avtagande intresset märks också i utbildningen där kurser med jord- och 
skogsbruksinriktning mönstrats ut. 
 
Fritidsbebyggelse och tätortsutveckling, åren 1960 – 1990 

1900-talet var synnerligen föränderligt sett ur markanvändningssynpunkt. Sveriges 
befolkning fördubblades under århundradet från ca 5 miljoner till ca 10 miljoner 
idag. Samtidigt skedde stora omflyttningar mot tätorter, stora som små. 
Tätortsbefolkningens andel av befolkningen ökade således kraftigt under hela 
århundradet från knappt 30 procent år 1900 till ca 50 procent år 1930 för att 
stabiliseras vid ca 85 procent runt 1975. Eftersom befolkningen fortsatte att öka 
växte därefter såväl tätortsbefolkningen som glesbygdsbefolkningen. 
Befolkningsökningen var dock ojämnt fördelad över landskapet med fortsatt 
avfolkning från regioner belägna utom pendlingsavstånd från tätortsregioner. 
 
Inom tätortsregionerna skedde samtidigt utflyttning mot förorter, andra mindre 
orter och glesbygd. Man behövde inte längre bo nära arbetsplatsen utan kunde ta 
bilen till jobbet. Även serviceresor, inte minst för att handla företogs lätt med bil 
och stora köpcentra kunde växa fram utanför de gamla köpcentra inne i städer och 
andra större tätorter. 
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Grunden för pendling liksom annat resande var ett växande bilinnehav efter andra 
världskriget. Ökat bilinnehav möjliggjorde också att man med lätthet kunde ta sig 
från bostaden till fritidshus. Redan i slutet av 1800-talet hade främst välbärgade 
personer skaffat sommarnöjen. Tillväxten av grosshandlarvillor i Stockholms 
skärgård är ett bra exempel. Men den masstillväxt som kan iakttas efter andra 
världskrigets slut byggde på lämpliga kommunikationer såsom den kraftiga 
ökningen i bilinnehavet. Fritidsbebyggelsen expanderade kraftigt fram till 1970-
talet.  Expansionen skedde i såväl planlagda områden som punktvis i spridd 
bebyggelse. Efter 1980 har tillväxten varit marginell.  
 
Expansionen av tätortsbebyggelsen, utflyttningen från tätorter och framväxten av 
fritidsbebyggelse fick stora konsekvenser för fastighetsbildningen. Planområden 
skulle avgränsas, tomter avstyckas och väg- och VA-system byggas samt få ordnad 
förvaltning. 
 
Forskningen inom fastighetsteknik under denna intensiva bebyggelseperiod 
omfattade de tre områdena fritidsbebyggelsens drivkrafter, befolkningens 
flyttmönster och tätortstillväxt. En rad enkätundersökningar riktade till 
fritidhusägare genomfördes inom institutionen för att bedöma utvecklingen och 
dess drivkrafter. Det gällde såväl samlad som spridd bebyggelse. Konsekvenserna 
för kommunernas planering betraktades också. 
 
Samtidigt kunde en s.k. grön våg iakttas. Folk flyttade inte enbart ut i förorter utan 
också ut på landet, även om det kunde vara svårt att få lån till att bygga nytt. En 
undersökning tog upp denna trend genom att via en enkät intervjua folk om skälen 
till utflyttningarna. Bilen möjliggjorde uppenbart att det blev en större valfrihet i 
val av bostadsplats. 
 
Samtidigt som folk strömmade till tätorter fanns det en tendens till att tro att när 
glesbygden avfolkats var det de små tätorternas tur att förlora sin befolkning. På 
1970-talet gjordes en rad studier inom institutionen om de mindre tätorternas och 
glesbygdens utveckling. Det var uppenbart att välbelägna mindre tätorter och 
glesbygd inom större tätortsregioner inte längre avfolkades. Istället var det ofta 
tvärtom. Bilen gav valfrihet i boende relativt arbetsplatser och service. Makarna i 
en familj kunde till och med arbeta i olika orter. 
 
Institutionens forskning rörande fritidsbebyggelse samt mindre tätorter och 
glesbygd liksom frågor om planering, fastighetsbildning och förvaltning av 
gemensamma anläggningar pågick huvudsakligen mellan 1960 och mitten av 1980-
talet.  Därefter flyttades fokus över mot plangenomförande och markexploatering 
samt fastighetsrättigheter mer generellt.  
 
Markexploatering samt fastighets- och rättssystem, åren 1980 – 2020 

Den omfattande befolkningstillväxten och omflyttningen av befolkningen under 
hela 1900-talet ledde till stor efterfrågan på nya bostäder. Den allmänna 
välståndsutvecklingen gav dessutom behov av större bostäder. Särskilt efter andra 
världskriget ökade bostadsproduktionen stadigt fram till mitten av 1970-talet. Det 
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var i stort sett under samma period som citykärnor omvandlades, infrastruktur 
byggdes ut och fritidsbebyggelse expanderade. Utbyggnaden skedde ofta storskaligt 
med inköp eller expropriation av större områden som sedan kunde byggas ut av en 
eller ett fåtal exploatörer under allt starkare statlig och kommunal kontroll av 
kvalitet och ekonomi.  
 
Efter att det s.k. miljonprogrammet fullföljts år 1975 återstod dock stora krav på 
uppgradering av tidigare fritidbebyggelse till permanentbebyggelse i städernas 
utkanter. Inköp av all mark i sådana områden var vanligtvis inte ekonomiskt 
försvarbart. Nya metoder för markexploatering måste utvecklas. Så småningom 
blev behovet av såväl stor- som småskalig infrastrukturutbyggnad också allt 
viktigare för att tekniskt förnya samhället som helhet.  
 
Det omfattande tätorts- och infrastrukturbyggandet medförde behov av fysisk 
planering vilket kom till uttryck i rättsligt bindande planer på detaljnivå. Stora 
resurser skulle samtidigt bindas i bebyggelse och i infrastruktur i form av gator, VA, 
elektriska ledningssystem, fjärrvärme etc. Planerna skulle sedan genomföras med 
sammankoppling av juridiska och ekonomiska styrinstrument för att marken skulle 
vara rättligt klar för att starta byggprojekt. Nya ägare och nyttjanderättshavare 
skulle i stor utsträckning komma in i de tidigare fritidsbebyggelseområdena.  
 
Institutionens för fastighetsteknik ändrade fokus till rättighetsstudier och 
plangenomförande framkom tydligt i 1980-års policystudie på institutionen. Den 
publicerades under titeln Fastighetsteknisk – fastighetsrättslig forskning. 
Program upprättat inom institutionen för fastighetsteknik, KTH. Den påtagliga 
breddningen av ämnesområdet hade på sitt sätt pågått länge i framförallt 
undervisningen och hade också sin grund i det omfattande fastighetsrättsliga 
kunskaper som yrkesverksamma lantmätare tillgodogjort sig. Deras förmåga att 
beakta parternas ekonomiska intressen vid markanvändningsförändringar var 
också väsentlig. 
 
En rad intressanta forskningsområden lyftes upp, inte minst hur 
fritidsbebyggelseområden runt tätorter skulle kunna uppgraderas för 
permanentboende, Det medförde djupstudier i hur omvandlingen skulle kunna ske 
utan att alla fastighetsägare måste lämna områdena och ersättas av en eller flera 
exploatörer. Hur skulle planer utformas, inflytande i planprocessen hanteras, gatu- 
och VA-kostnader fördelas, fastighetsbildning genomföras och ersättning för 
marköverföringar uppskattas. Synnerligen komplexa processer med många 
inblandade fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare skulle hanteras 
samtidigt som kommunala ekonomiska intressen skulle prioriteras.  
 
Inriktningen på plangenomförande utkristalliserades så småningom till det mer 
breda forsknings- och undervisningsområdet markexploatering. Detta kan sägas 
vara ett syntesområde för att samla relevant kunskap inom fastighetsteknik och 
fastighetsrätt för omvandling av befintliga rättigheter inom ett specifikt område till 
ett nytt mönster av rättigheter över samma område för att möjliggöra senare 
utbyggnad och tekniska omdaning av området. Det kan gälla ett område för 
bostadsbebyggelse. Nya affärscentrum, framdragning av vägar och järnvägar, 
utbyggnad av ledningar etc. var också intressanta studieobjekt ur rättslig synpunkt, 
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Markexploatering har för övrigt principiella likheter med tidigare århundrades 
skiftesverksamhet på landbygden. Det gällde då liksom nu att omforma hela 
befintliga områden med komplexa äldre rättighetsmönster till områden med nya 
rättighetsmönster som passar dagens samhälle. 
 
Samhällsutvecklingen gick samtidigt alltmer mot komplexa rättighetsstrukturer, 
inte minst i tätorter, med blandning av äganderätter, olika nyttjanderätter och 
restriktioner för markanvändning. Rättigheter med tillhörande skyldigheter och 
restriktioner blev allt mer sofistikerade och inte minst överlappande i det 
geografiska rummet.  
 
Forskningsintresset inom fastighetsteknik och fastighetsrätt försköts därmed också 
mot allt fler delar av de rättighetsstrukturer som utvecklats i samhället. Såväl 
helheten (markexploatering) som dess detaljer (enskilda rättighetstyper) 
behandlades av forskare inom ämnesområdet. Ytterst var det en ingenjörsmässig 
syn som rådde på problemen. Hur skulle genomförande beaktas och förbättras? 
Processtyper och tidsåtgång blev därmed viktiga studieobjekt. 
 
En av de frågor som uppstod var om 1980-talets lagstiftning för 
exploateringssamverkan var användbar. Den gav förutsättningar för att hantera de 
komplexa processerna men grep samtidigt djupt in i kommunernas 
arbetsorganisation. Lagstiftningen blev aldrig någon succé men ur 
forskningssynpunkt var den intressant, eftersom den så tydligt fokuserade på 
fördelningsfrågor. Vem skulle vinsterna i samhällsbyggandet tillfalla? 
 
Intresset för markexploatering ledde till forskning relaterat till planfrågor och 
planvinster, fördelningsfrågor, markåtkomst med värderingsrätt och 
ersättningsfrågor, gemensamhetsanläggningar, offentligt markägande och 
användandet av 3D-rättigheter och också hyres- och bostadsrättsfrågor.  
 
Fastighetsbildning blev föremål för åtskilliga studier, Det gällde det svenska 
regelverket men också jämförande internationella studier, särskilt mellan de 
nordiska länderna. Detta ledde efterhand till att utveckling av statiska och 
dynamiska modeller för rättighetsstudier. 
 
Andra rättighetsstudier relaterades till strandskydd, kulturmiljöer, hantering av 
saltvatteninträngning, mineralbrytning, naturskydd och ytterst avvägningen mellan 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Historiskt inriktad forskning, åren 1980 - 2020 

Rättigheter till mark bygger ofta på beslut tagna sedan lång tid tillbaka, kanske 
100-tals år tillbaka. Det medför att den som skall fatta beslut om gamla rättigheter, 
t.ex. vid fastighetsbestämning, måste ha historiska källor att grunda besluten på. 
För att klara detta krävs skolning i fastighetsinriktad rätthistoria. Inom 
fastighetsteknik har följdriktigt rapporter publicerats också inom detta fält, t.ex. 
om minerallagstiftningens utveckling samt mark- och fastighetsrättens historiska 
utveckling. Historiska återblickar ges delvis också i åtskilliga av de rapporter som 
inte är primärt inriktade på historiska frågor. 
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Internationalisering, åren 1960 – 2020 

Fastighetstekniks internationella kontakter har sedan 1960-talet främst varit 
inriktat mot de nordiska länderna och då i form av gemensamma möten 
alternerande mellan länderna. Mot slutet av 1900-talet var det uppenbart att 
mycket kunde hämtas utifrån, även om lagstiftning kan vara minst sagt olika 
mellan länder. Forskningsgrupper kom till stånd utifrån enskilda forskares 
intressen och jämförande internationella studier kunde genomföras. 
 
I detta sammanhang måste nämnas att svenska Sida finansierade en 
masterutbildning på KTH i Land Management (det s.k. LM-programmet under 
åren 1996-2010) med fastighetsteknik som huvudansvarig. Den var 1,5-årig från 
början och expanderade till 2-årig mot slutet. 500 studenter från forna Sovjet, 
Balkan och Östafrika inklusive Etiopien följde utbildningen. Målet var att ge 
impulser till att komplettera geodetiska utbildningar i hemländerna med 
fastighetsämnen. Behovet fanns för att hantera övergången från offentligt ägd mark 
till privat ägd eller privatförvaltad mark. Även om det var ett utbildningsprogram 
visade det tydligt hur viktig internationalisering av forskningsinsatser var för att ge 
uppslag till nya lösningar för markförvaltning, Detta särskilda utbildningsprogram 
ledde senare till att sju doktorsavhandlingar publicerades inom institutionen av 
tidigare LM-studenter och då med inriktning på de egna ländernas behov av 
kunskap. Åtskilliga av LM-studenterna doktorerade också vid andra universitet. 
 
Professorer i skifteslära/fastighetsteknik samt i fastighets-, byggnads- 
och värderingsrätt 

Eftersom professorer ofta dominerar en institutions eller ett ämnesområdes 
inriktning skall de också nämnas. Tiden för innehav av professuren tas upp även 
om personerna haft anställning på KTH dessförinnan, inte minst under tiden för 
deras meritering till tjänsterna. 
 
Karl David Myrbeck (1935-1951 i skifteslära, 1951-1954 i fastighetsteknik) 
Gerhard Larsson (1956 -1985 i fastighetsteknik) 
Hans Mattsson (1987 - 2011 i fastighetsteknik) 
Thomas Kalbro (2007 - 2017 i fastighetsteknik) 
Peter Ekbäck (2018 - i fastighetsteknik) 
 
Göran Almgren (1979  - 1985 i fastighets-, byggnads- och värderingsrätt) 
Anders Victorin (1991 - 2006 i fastighets-, byggnads- och värderingsrätt) 
 
Man måste komma ihåg att den omfattande publiceringen inom fastighetsteknik 
och fastighetsrätt efter 1970 möjliggjorts av ökande ekonomiska resurser men 
kanske framför allt av en strävan från personalen att utöver omfattande 
undervisning publicera forskningsresultat. Inte minst är produktionen av 
läroböcker imponerande då dessa kräver en övergripande kunskap kompletterat 
med små forskningsuppgifter för att kunna ge helhetsbilder i ämnet. Att personalen 
inom ämnesområdet varit framgångsrik märks också av att den disputerade 
lärarkåren expanderat kraftigt efter 1990. Internationaliseringen är också påtaglig i 
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att böcker och artiklar publicerades på engelska, ofta i samverkan med forskare i 
andra länder. 
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Hans Lind 

Jag är professor i fastighetsekonomi och var 1992-2015 verksam vid Institutionen 
för Fastigheter och Byggande på KTH, dvs samma institution som Thomas Kalbro. 
Vi arbetade dock på olika avdelningar: Jag på avdelningen för bygg- och 
fastighetsekonomi och Thomas på avdelningen för fastighetsvetenskap, som främst 
sysslade med mark- och fastighetsjuridik.   
 
Efter att jag tagit lantmäteriexamen 1973 arbetade jag under 1970-talet på KTH 
men bytte sedan till nationalekonomi och arbetade under 1980-talet på 
nationalekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet. I mitten på 80-talet 
blev jag kontaktad av professor Hans Mattson på KTH som hade lite problem 
med en doktorand som visade sig vara Thomas Kalbro. Handledare blir alltid 
oroliga när doktorander vill skriva om saker som handledaren inte behärskar 
själv. Thomas avhandling från 1988 fick namnet ”Fördelning av 
exploateringsvinst mellan fastighetsägare : en analys av fördelningssystem mot 
bakgrund av rättvisa och ekonomisk effektivitet”. Som framgår av titeln handlar 
det både om teorier om rättvisa och ekonomisk effektivitet. Hans Mattsson visste 
att jag också läst en del filosofi och bad mig granska manuset. Det fanns inte 
mycket att anmärka på!  
 
Under min tid på Stockholms Universitet hade jag bland annat arbetat med 
experimentell ekonomi och när jag kom tillbaka till KTH såg Thomas och jag 
möjligheten att använda laboratorieexperiment för att undersöka hur personer 
agerade i fastighetsrelaterade fördelningssituationer. Vad såg man som rättvisa 
fördelningar? En rad experiment genomfördes och flera artiklar publicerades. 
Under senare år har vi samarbetat i rapporter åt ESO om kommunala 
markanvisningar och bostadsbyggande. Det senaste samarbetet ledde till 
rapporten ”Socialt hållbar bostadsförsörjning” som vi skrev 2018 åt Stockholms 
Stads hållbarhetskommission. Det har alltid varit ett nöje att samarbeta med 
Thomas. Han kan sina saker och är att lita på! Jag tror också att vårt samarbete 
har lett till bättre förslag. Jag kan tycka att Thomas har en tendens att vara lite 
väl försiktig medan jag å andra sidan kanske hamnar i för långtgående förslag. 
När vi arbetat tillsammans har det därför blivit en bra balans! 
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Om ingenjörer inom ekonomi och juridik – och att tänka som en 
lantmätare 
 
Hans Lind 
 
Att vara ingenjörsmässig 

Någon gång kring 2005 utgick ett påbud från KTH:s ledning: Examensarbeten som 
skrivs på KTH ska vara ingenjörsmässiga. Vi som arbetade på en institution som 
sysslade med ekonomiska och juridiska frågor blev först lite konfunderade. Vad 
betyder det för en ekonom eller jurist att arbeta ingenjörsmässigt? 
 
När man står inför en knepig fråga som denna är det första steget naturligtvis att 
googla på ordet och se vad som dyker upp. Jag hittade ett dokument med namnet 
”Definition av ingenjörsmässighet” från Uppsala Universitet. Den första punkten 
var: 

”förmågan att inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar ta fram 
tillräckligt bra lösningar till komplexa tekniska problem genom att tillämpa 
och inhämta nödvändig kunskap” 
 

Plötsligt klarnade allt. Byter man ut ordet ”tekniska” i citatet mot ”samhälleliga” så 
beskrivs precis det som många av oss sysslade med: Att fundera på hur olika lagar 
eller ekonomiska spelregler kan ändras så att komplexa samhälleliga problem kan 
lösas på ett tillräckligt bra sätt.  
 
Under många år var jag ansvarig för en introduktionskurs på 
Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH och brukade på den första föreläsningen 
fråga studenterna om vad som kännetecknade en ingenjör. Det dröjde i regel inte 
så länge innan någon föreslog att det kunde handla om att ta fram (realistiska) 
förslag om hur olika (samhälls-)problem kunde lösas. 
 
Inte ett självklart sätt att se på världen 

Under arbetet med en intern utredning på KTH några år tidigare framkom att 
ingenjörsmässighet också handlar om ett sätt att se på världen. Den aktuella 
studien handlade om vilken roll som så kallade ”teknikkomplementära” ämnen 
skulle ha på KTH. Mitt uppdrag var att intervjua ett ganska stort antal professorer 
inom alla olika grenar på KTH om hur de såg på detta. Intervjuerna kom dock i 
praktiken att handla om allt möjligt. 
 
Under intervjuerna framkom vissa bisarra åsikter som att de som läste 
samhällsvetenskap bara gjorde det för att de inte var tillräckligt duktiga för att 
studera naturvetenskap och teknik. De framkom intressanta åsikter om att det som 
gjort Sverige framgångsrikt när det gällde komplexa system var att hierarkier och 
status spelade mindre roll i Sverige än i andra länder. Därmed kunde man i svenska 
företag kommunicera och samarbeta på ett annat sätt än i andra länder. Enligt 
intervjupersonen tänkte ingenjörer i USA och Schweiz främst på sin egen karriär 
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och i Tyskland var det för mycket hierarkier – men i Sverige var man främst 
fokuserad på att lösa problem. Min bror som arbetade i ABB berättade en gång om 
att när han var ute på fältet hade hans schweiziska kollegor alltid med sig en 
hantverkare som fick göra de justeringar som behövdes. De svenska ingenjörerna 
hade med sig en egen skruvmejsel och gjorde justeringarna själva.   
 
Ur denna uppsats perspektiv kom den mest intressanta kommentaren från en 
professor i kemi. Institutionen anställde både personer med kemiutbildning från 
KTH och personer med kemiutbildning från universitetet. Professorn sa att det var 
stor skillnad mellan dessa personer. Det tog lång tid att skola in de från universitet 
att tänka i termer av problemlösning. De universitetsutbildade var mer fokuserade 
på kunskap om samband och naturlagar – att förstå och förklara hur världen 
fungerar. De var inte fokuserade på hur kunskap i kemi kan användas för att 
konstruera bättre vattenreningsverk. 
 
Mitt intryck, bland annat efter diskussioner med Thomas Kalbro, var att samma 
skillnad finns mellan jurister på universitet och de som läste mark- och 
fastighetsjuridisk inriktning inom Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH. Den 
första gruppen var främst intresserad av att tolka befintlig lagstiftning, medan det 
var självklart för ingenjörsjuristerna att också identifierade problem med dagens 
lagstiftning. Att analysera hur lagarna kan ändras för att olika samhälleliga mål ska 
uppnås i högre grad var en självklar del i jurist-ingenjörens yrkesroll. 
 
Men det handlar också om att ”tillämpa och inhämta nödvändig 
kunskap” 

Ser vi på nationalekonomer finns inte denna skillnad mellan de från universitet och 
de som kommer från KTH. Universitetsekonomer syns ofta i den allmänna 
debatten, till exempel när bostadsmarknad och hyresreglering diskuteras. Men här 
finns enligt min mening en annan skillnad.  
 
För att veta vilka lagar som skulle kunna leda till förbättringar av hur t ex 
bostadsmarknaden fungerar (givet vissa mål) behöver man veta i detalj hur dagens 
regler och dagens marknad fungerar. När jag arbetade på Stockholms universitet 
under 1980-talet skojade jag om att man kunde bli professor och ledande 
nationalekonom utan att sätta sin fot utanför institutionen. Teoretikerna byggde 
matematiska modeller och empirikerna gjorde statistiska analyser av data från 
någon databas från till exempel SCB. Man kunde forska om finansmarknader utan 
att någonsin ha pratat med någon i bankvärlden eller med någon i de övervakande 
myndigheter. Om målsättningen var att skriva något för publicering i 
internationella tidskrifter var det viktigare att hålla kolla på den internationella 
forskningsdebatten än att läsa mer deskriptiva rapporter om hur marknader 
fungerade i Sverige.  
 
I bostadspolitiska inlägg från nationalekonomer är det lätt att hitta påståenden 
som bygger på dålig kunskap om hur regelverk och marknad fungerar. Ett lite äldre 
exempel är följande. Under 1990-talet och början av 2000-talet fanns det stora 
vakanser hos de allmännyttiga bostadsföretagen på orter med vikande befolkning. 
Vissa ekonomer sa att om bara hyresregleringen togs bort skulle hyrorna falla och 
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vakanserna försvinna. Konkurrens skulle pressa ner hyrorna till en nivå där utbud 
och efterfrågan är lika stora. Men hyreslagstiftningen ger bara ett tak och det är 
fritt fram att sänka hyran om företagen vill. Skälet till att de inte sänkte hyran var 
helt enkelt att det inte lönade sig på en marknad där efterfrågans priselasticitet är 
låg (Brunes och Lind 1999).  
 
Ett mer aktuellt exempel är följande. När det i januari-överenskommelsen 2019 
sades att hyrorna i nyproduktionen skulle bli friare kunde man läsa protester från 
ledande nationalekonomer. Om bara hyrorna i delar av beståndet släpptes fria 
skulle det bli kraftigare hyreshöjningar än om hela marknaden avreglerades. 
Logiken var klar: Om ett stort bestånd är reglerat blir hyreshöjningen större om 
bara delar av beståndet avregleras än om hela beståndet avregleras. Problemet med 
argumentet var dock att hyran i nyproduktionen i stort sett redan var 
marknadsmässig! Hyresregleringen spelade ingen nämnvärd roll i nyproduktionen 
och högre hyror där skulle lett till uthyrningsproblem och ännu större omsättning 
av hyresgäster. Alla som följt utvecklingen på bostadsmarknaden visste att hyrorna 
i nyproduktionen redan låg nära den nivå där utbud var lika med efterfrågan. Att 
släppa hyrorna fria i nyproduktionen skulle därmed inte leda till nämnvärda 
hyreshöjningar. Men den som bara rört sig bland kollegor i akademin visste inte 
det. 
 
Under de sista åren jag arbetade på universitetet var jag med i ett stort 
forskningsprojekt med fokus på experimentell ekonomi. En del av detta projekt 
handlade om avreglering av taximarknaden. Under arbetet hade jag bland annat 
intervjuat Anders Wigren som arbetade med övervakning av taximarknaden på 
länsstyrelsen. När jag efter doktorsexamen fick en forskarassistenttjänst kunde jag 
göra vad jag ville några år. Eftersom jag ändå tänkt lämna universitet kom jag på 
att jag skulle använda tiden för att skriva en populärvetenskaplig bok om 
taximarknadens avreglering. Anders Wigren hade försörjt sig som taxichaufför 
under sina doktorandstudier och extraknäckte fortfarande om förare. Jag 
kontaktade honom med tanken om man kombinerar mina teoretiska kunskaper om 
marknaders funktionssätt med hans detaljerade kunskaper om hur det går till på 
fältet borde vi kunna skriva en riktigt bra bok.29 
 
När jag kom till KTH 1992 upptäckte jag att det där var en självklarhet att ha nära 
kontakt med branschen. Det handlade om gemensamma forskningsprojekt, kurser 
för de som arbetade i branschen och seminarier som riktade sig mot branschen. Då 
fick man minsann höra ifall man inte hade bra koll på hur det gick till i praktiken! 
Genom ett kontaktnät i branschen och tack vare många examensarbetare som var 
ute och grävde i verkligheten fick man den kunskap som kunde komplettera den 
mer teoretiska kunskap som utbildningen gett. Intervjuade man de personer som 
konkret jobbade med en viss fråga – vare sig de var från hyresgästföreningen eller 
fastighetsägarna – framkom alltid aspekter man inte tänkt på i förväg. 
I rättvisans namn ska dock sägas att det finns tecken på förändringar i 
nationalekonomikåren. Nobelpristagaren Esther Duflo höll för några år sedan ett 
föredrag med titeln ”The economist as plumber” (Duflo 2017). Ett centralt budskap 
var att nationalekonomer behöver befatta sig mer med institutionella detaljer och 

                                                             
29 Arbetet ledde fram till boken ”Ordning på taximarknaden: Var god dröj!” (Lind & Wigren 1993). 
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med de implementeringsproblem som kan uppstå när åtgärder ska genomföras. 
Om experten inte är där och skruvar under genomförandet blir det kanske en läcka 
även i den mest genomtänkta konstruktionen. 
 
Fler behöver dessutom tänka som lantmätare 

Både jag och Thomas Kalbro läste på civilingenjörsutbildningen Lantmäteri. 
Många som hör ordet lantmätare tänker på en person som står med ett 
mätinstrument på en åker. Men lantmätarens centrala roll är att skapa en bra 
fastighetsstruktur och i samband med detta väga allmänna och enskilda intressen 
mot varande för att hitta bästa möjliga lösning. Historiskt var skiftena inom jord- 
och skogsbruk lantmätarens stora uppgift och där var syftet att skapa en struktur 
som möjliggjorde högre produktion och ekonomisk utveckling.  
 
En restriktion för lantmätarens förslag är det som kallas ”båtnadsvillkoret”: Ingen 
ska ha det sämre efter att fastighetsstukturen ändrats än vad de hade innan. Ibland 
kan ekonomisk kompensation vara en del av åtgärden. I nationalekonomi kallas det 
för pareto-sanktionerade förändringar när någon vinner på åtgärden men ingen 
förlorar på den.  
 
Ingenjörens utgångspunkt är att det alltid går att hitta en bättre teknisk lösning. 
Lantmätarens utgångspunkt är att det alltid går att hitta en lösning som på ett 
rimligt sätt väger olika intressen så att alla blir rimligt nöjda! Städer växer och det 
behöver byggas fler bostäder, och som lantmätare tänker man att det måste finnas 
mark inom rimligt avstånd som inte är så viktig för andra ändamål och där det är 
lämpligt att bygga bostäder.  
 
Både som lantmätare och ekonom tänker man att om en grupp erbjuds en fördel så 
är de också beredda att avstå från något som de värderar. I början av 2019 gav jag 
ut en rapport som hette ”Förslag till en bred bostadspolitisk uppgörelse” (Fores). 
Ett förslag var att tillåta fria hyror i nyproducerade bostäder, men samtidigt 
begränsa hyreshöjningarna i samband med renoveringar. En kombination som 
hyresgästföreningen borde tycka var rimlig. Den vanliga fastighetsskatten skulle 
höjas lite för mer värdefulla fastigheter, men samtidigt skulle 
reavinstbeskattningen sänkas. En kombination som villaägarnas organisation 
borde tycka var rimlig. Det föreslogs att staten skulle ställa krav på att alla 
kommuner planerade mer blandade områden, men också att kommunerna skulle 
kunna få ekonomiskt stöd om de gjorde. En kombination som både stat och 
kommun borde tycka var rimlig.  
 
I den efterföljande debatten fick jag en hel del beröm för försöket hitta ett rimligt 
bostadspolitiskt paket. Men intresseorganisationerna visade inget som helst 
intresse för att resonera i termer av kompromisser. Ingen gav några indikationer på 
att de var villiga att backa från någon ståndpunkt, inte ens om det fick mycket 
tillbaka. Inga fria hyror någonstans, ingen höjning av någon fastighetsskatt och rör 
inte den kommunala självstyrelsen! 
 
En vänlig tolkning är att organisationerna spar kompromissviljan tills det blir 
verkliga förhandlingar. En annan tolkning är att vi lever i en period av polarisering. 
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Man ska stenhårt slåss för något och vinna över motståndaren istället för att hitta 
en kompromiss. Och då försöker en organisation förstås komma på teorier som 
legitimerar detta: Om man backar och visar sig kompromissvillig kommer de andra 
bara att kräva mer och mer. I grunden handlar dessa teorier om varianter av den 
gamla dominoteorin. En teori som formulerades i samband med Vietnamkriget och 
där USA hävdade om Vietnam faller till kommunisterna kommer snart hela världen 
att vara kommunistisk. Dagens versioner säger t ex att om det blir fria hyror i 
nyproduktionen så blir det snart marknadshyror överallt. Eller att om man tar bara 
en kvadratmeter från Nationalstadsparken så har vi snart ingen park kvar alls. 
Något empiriskt stöd för dessa teorier tror jag dock inte att det finns och den 
stämde i alla fall inte i Vietnam. 
 
I rättvisans namn bör nämnas att det förstås inte alltid är så polariserat idag. Vår 
kollega Göran Cars har beskrivit hur planeringen och genomförandet av Bothnia-
banan gick till. Vid både Örnsköldsvik och Umeå fanns konflikter med naturskydd. 
I Ö-vik satte sig Trafikverket, kommunen och ornitologföreningen ner och 
diskuterade sig fram till en lösning. Man kom överens om kompenserande åtgärder 
för ett bevara vissa fågelbestånd till ett i sammanhanget litet antal miljoner. I Umeå 
överklagades allt på alla tänkbara sätt med år av förseningar och 100-tals miljoner i 
merkostnader. Jag minns en examensarbetare som runt 2005 intervjuade ett antal 
kommuner i Stockholm om bland annat problem med överklaganden av planer. En 
chef i en söderortskommun svarade ”Vi har inga stora problem med 
överklaganden. Det bor ju inte så många akademiker i vår kommun.” 
 
Att börja med det människor värderar 

Kompromisser och intresseavvägningar måste börja med några intressen och hur 
tänker man kring det? I samband med arbetet med boken ”Fastighetsvärderingen: 
Då, nu och i framtiden” (Gustafsson, Lind & Lundström 2019) gick jag igenom 
Svensk Lantmäteritidskrift från 50- och 60-talet. Min tolkning av hur man tänkte 
då är följande. 
 
Sverige blir allt rikare och en sak som många hushåll då vill lägga pengar på är en 
egen bil. Då kan man lätt ta med familjen på utflykter och åka runt på 
sommarsemester och se på olika platser i landet och grannländerna. Då är det 
politikernas och ingenjörernas sak att se till att det finns ett bra vägnät. När 
inkomsterna ökar ytterligare vill allt fler ha ett sommarhus att åka till. Självklart 
kan det då finnas konflikter mellan att bygga fritidshus och naturvård och rörligt 
friluftsliv. Dessutom kan det finnas problem med vatten och avlopp. Lantmätaren 
får då engagera sig i planering av nya sommarstugeområden som lokaliseras och 
utformas så att vi både kan bygga fler sommarhus och bevara natur. Det finns alltid 
en lösning som i grunden gör att alla kan få det som de värderar högt, även om 
vissa kompromisser naturligtvis är oundvikliga. 
Samma bild framträder i boken ”200 år av svensk bostadsfinansiering” (Jakobsson, 
Hullgren & Söderberg, 2019). I beskrivningen av 50- och 60-talen framgår hur 
finansieringsinstitut och bostadsutvecklare arbetade för att människor skulle 
kunna förverkliga sina drömmar om ett eget hus. Det handlade både om billigare 
typhus och sparande som gav förmåner när hushållet sen ville köpa ett hus. 
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Självklart vill inte alla leva på samma sätt och planerarens och politikernas roll blir 
då att se till att alla kan leva som de vill inom de ekonomiska gränser som alltid 
finns. Vissa vill bo tätt med god tillgång till nöjen och butiker, andra vill ha ett eget 
hus med en liten tomt. Vissa har gott om pengar medan andra har en tunnare 
plånbok eller vill lägga pengar på annat än bostad. Planering och politik handlar då 
om att skapa ett utbud där alla kan hitta något som passar dom.30  
 
Hållbarhet som allmänintresse  

När man idag pratar om samhällsplanering och stadsbyggande är Hållbarhet det 
grundläggande ideologiska perspektivet.31 Lite tillspetsat kan man säga att det 
handlar om att begränsa bilismen och att bygga täta städer där cyklandet och i 
andra hand kollektivtrafiken ska ta hand om persontransporterna. Att många 
värderar sin bil högt och att många vill bo i småhus är inte något som explicit 
beaktas.  
 
Ur ett intresseavvägningsperspektiv kan utvecklingen under 2000-talet tolkas som 
att allmänintresset ”minska klimatpåverkan” får gå före enskilda intressen av bil 
och ett eget hus. Det finns dock tre typer av argument mot detta. 
 
1. Hur är egentligen klimatpåverkan av olika sätt att bygga en stad? En studie pekar 
på att om småhus byggs i trä och om de som bor där kör elbilar så är det kanske 
inte så är kanske inte klimatpåverkan större av en glesare stad.32 
 
2. Är det rimligt att ge de enskilda intressena så liten vikt? De allmänintressen som 
planeringen traditionellt fokuserat på, till exempel naturskydd, är sådant som 
planerarna har makt över. Men klimatet påverkas främst av vad de stora länderna 
gör. Det innebär att uppvärmningen kan komma att fortsätta även om vi i Sverige 
lägger stor vikt vid allmänintresset. Är det i en sådan situation rationellt att ge liten 
vikt åt hur människor faktiskt vill bo och leva?  
 
3. Ett nytt allmänintresse som uppmärksammats 2020 rör pandemier. Ur 
smittspridningssynpunkt kan täta städer med kollektivtrafik vara mer utsatta. Ska 
människor jobba mer hemifrån och resa mindre kan värdet av ett hus med trädgård 
och en egen bil vara större.33 Att villapriserna steg relativt sett under året pekar i 
denna riktning. 
 
Det finns dock även idag ”gamla” sätt att se på relationen mellan allmänintresse 
och enskilda intressen. I oktober 2020 höll tidskriften ”The Economist” en 
seminarieserie om klimatrelaterade frågor. En chef på ett bolag som arbetade med 
miljörelaterade innovationer inledde med att säga att människor vill leva på ett 
visst sätt och vår roll som ingenjörer är att se till att de kan göra detta utan att det 

                                                             
30 Se krönikan ”Dags för en ny stadsbyggnadsvision” för lite mer utvecklade resonemang om detta 
https://www.bostadspolitik.se/2020/09/03/dags-for-ny-stadsbyggnadsvision/       
31 Även om det säkert också finns ekonomiska intressen bakom, inte minst att kommunerna vill 
maximera intäkterna från sina markinnehav. 
32 Se Vlassopoulou (2019). 
33 Se krönikan https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/hans-lind-corona-tvingar-oss-att-
tanka-nytt-igen/ 
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skapar miljöproblem. ”Back to the 1950s!” tänkte jag. Detta synsätt är i alla fall ett 
bra komplement till de tankar som verkar vanliga i den svenska debatten: ”Nu 
måste vi lägga om hela vår livsstil för att rädda klimatet. Lägg de enskilda 
intressena åt sidan!” 
 
Avslutning 

Thomas Kalbro beskrev i ett samtal ett exempel på hur planerare kan tänka som 
lantmätare. I Stockholm finns på grund av befolkningsutvecklingen ett 
allmänintresse av att bygga mer bostäder. Planerarna hade i en förort identifierat 
ett mindre skogsparti som ingen använde och där det skulle kunna gå att bygga 
några flerfamiljshus. Planerarna insåg dock att de boende i ett närliggande 
villaområde skulle kunna vara emot detta, även om de egentligen inte skulle 
påverkas negativt. Planerarnas strategi var då att se vad som kunde göras för att 
förbättra för villaägarna samtidigt som det byggdes bostäder. Svaret blev en 
upprustad gångväg och en liten park som både det gamla och nya området kunde 
använda. Resultatet blev att ingen överklagade planen. Detta är ett bra exempel på 
hur ett allmänintresse kan tillgodoses samtidigt som de enskilda intressena tas på 
allvar. Knyter vi an till Göran Cars exempel tidigare så var detta Stockholms 
Örnsköldsvik – och kanske var det inte så många akademiker som bodde i 
villaområdet.  
 
I intervjuer är det vanligt att människor säger att de brinner för något. Jag tänker 
att det är bra med engagerade människor, men tycker det är lite sorgligt att ingen 
säger att de brinner för bra intresseavvägningar och för (nästan) pareto-
sanktionerade förändringar. 
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Leif Norell 

Jag är teknologie doktor, lantmäteri, född 1950. Jag var fram till pensioneringen 
anställd inom Lantmäteriet, först vid den dåvarande värderingsenheten, därefter 
hade jag en specialisttjänst inom fastighetsrätt och ersättning. Numera arbetar jag 
som konsult.   
 
Under mitten av 1970-talet arbetade jag som assistent vid den dåvarande 
institutionen för fastighetsteknik vid KTH. I kursen fastighetsteknik-
fortsättningskurs, under Ingvar Fridells ledning, ingick ett övningsmoment kallat 
”ekonomiska mekanismen vid fastighetsreglering”. Övningen, som bestod i att 
mer eller mindre mekaniskt fylla i ett antal rutor med siffror, var i princip helt 
obegriplig för oss vanliga teknologer. Några dagar innan tentamen hände det sig 
att en teknolog ringde upp mig och lite försynt undrade om vi kunde träffas och 
diskutera det här med vinstfördelning. Teknologen i fråga visade sig ha ett ovan-
ligt stort intresse och förståelse för ämnet. Det var mitt första möte med Thomas 
Kalbro. Genom årens lopp har vi därefter haft regelbundna kontakter på olika 
sätt.  
 
Vi blev snart kollegor vid institutionen. Thomas fick anställning som assistent 
direkt efter sin examen. I början av 1980-talet fortsatte vårt samarbete vid 
institutionen. Förutom i den löpande verksamheten – där även Eidar Lindgren 
engagerade sig aktivt – hade vi ett fruktbart utbyte vid doktorandseminarier med 
mera. Flera år senare hade jag förmånen att ha Thomas som handledare när jag 
skrev min doktorsavhandling.  
 
Frågor kring ekonomisk rättvisa inom fastighetsrätten har löpt som en röd tråd 
genom Thomas Kalbros forskargärning. Hans doktorsavhandling behandlar 
fördelning av exploateringsvinst mellan fastighetsägare (Kalbro 1988). Sedan har 
Thomas, ibland tillsammans med Eije Sjödin, skrivit flera publikationer om skälig 
vinstfördelning vid fastighetsbildning samt skälig ersättning vid expropriation. 
Jag återkommer till detta senare.      
 
Jag vill lyfta fram särskilt en egenskap som är kännetecknade för Thomas: en 
beundransvärd förmåga att göra det krångliga enkelt. I både tal och skrift 
präglar det hans framställningar.  
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Skälig vinstfördelning – ekonomisk mekanism eller mekanisk 
ekonomism? 

Leif Norell 
 

Inledning  

Valet av ämne för denna essä föll sig ganska naturligt med tanke på både Thomas 
Kalbros och mina intresseområden. Följande exempel får illustrera den principiella 
problemställningen. Ett antal små åkerskiften ska slås ihop till ett större skifte 
genom fastighetsreglering, se figur 1. Genom sammanslagningen kommer markens 
värde att öka eftersom det går att bruka marken på ett mer effektivt sätt än 
tidigare.34 Den klassiska frågan i detta fall lyder: vilken ersättning ska den som till-
träder marken betala till de fastighetsägare som avstår sin mark om de inte har 
kommit överens om ersättningen? 
 

 
 
Figur 1. Sammanslagning av flera små åkerskiften till ett större skifte (rödmarkerat) leder till ett 
ökat markvärde. Vilken ersättning ska betalas för marken?  
Källa: kartan är hämtad från Lantmäteriets Min karta.   
 
Det lika klassiska svaret säger att om ersättningen bestäms till det låga värdet för 
avträdarna av marken, så kommer tillträdaren att få hela vinsten av åtgärden. Om 
ersättningen bestäms till värdet för tillträdaren kommer hela vinsten att tillfalla 
avträdarna.35 Och om ersättningen bestäms till en nivå däremellan kommer vinsten 

                                                             
34 För enkelhetens skull bortses här från att marken i praktiken kanske brukas ändå som ett skifte 
genom arrenden. Men även om så skulle vara fallet, så kan den splittrade fastighetsindelningen och 
svårigheter att veta var gränserna går innebära olägenheter vid ägarbyten.    
35 Detta är dock, som jag återkommer till senare, en sanning med modifikation beroende på vilket 
värde för tillträden som avses (se Kalbro och Sjödin 2006).  
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att delas på något sätt. Med vinst menas här markens värde efter sammanlägg-
ningen minus dess värde innan (= båtnad) samt dessutom minskat med de kost-
nader som uppkommer, främst förrättningskostnaden.  
 
Den ekonomiska mekanismen vid fastighetsreglering, ett begrepp som användes av 
bl.a. Ingvar Fridell36, handlar om vad som kännetecknar en rättvis vinstfördelning 
och vilka parametrar det finns att tillgå för att nå det önskade resultatet (se Fridell 
1963). Helt kort kan sägas att det finns två olika sätt att fördela vinsten. Den ena 
metoden, direkt vinstfördelning, går ut på att först beräkna vinsten och sedan för-
dela den enligt någon skälig grund. Även fördelningen av kostnaderna är en faktor 
att ta hänsyn till för att nå det önskade resultatet. Den andra metoden, indirekt 
vinstfördelning, innebär att man helt enkelt bestämmer ersättningen till ett skäligt 
belopp. Om man så vill kan man därefter indirekt räkna fram vinsten, men det är 
inte nödvändigt.37  
 
Som vi ska se av nästa avsnitt har lagstiftarens förhållning till vinstfördelnings-
problematiken förändrats över tiden. Från att indirekt vinstfördelning har haft en 
central ställning har direkt vinstfördelning fått en allt större plats. Det är också 
naturligt med tanke på att 1972 års fastighetsbildningslag (FBL) i princip utgick 
från situationen i exemplet ovan. Därefter har nya värderingssituationer kommit i 
fokus, exempelvis genom att vinstfördelning infördes i anläggningslagen (AL) i 
början av 1990-talet. Tillämpningen har också blivit alltmer styrd genom såväl 
domstolspraxis som Lantmäteriets rekommendationer.  
 
En fråga som kan ställas är om tillämpningen har blivit alltför styrd? Har ”förrätt-
ningsmannens frihet” att avgöra vad som är en skälig vinstfördelning offrats på 
pragmatismens altare? Är allt frid och fröjd med dagens system? Eller finns det 
anledning att ändra tillämpningen i någon riktning? Jag ska här bara ta upp några 
aspekter av dessa frågor. Först är det på sin plats att översiktligt beskriva hur vinst-
fördelningsfrågorna har behandlats inom lagstiftning och praxis sedan FBL:s till-
komst.  
 

                                                             
36 Ingvar Fridell, som under 1960- och 1970-talen var universitetslektor i fastighetsteknik vid KTH, 
var den då ledande teoretikern inom ämnet.  
37 Det kan dock bli aktuellt att göra vissa värderingsmoment även vid indirekt vinstfördelning, 
nämligen för att kontrollera att fastighetsägarna inte gör en förlust. Det följer av den jämkningsregel 
sim finns i 5 kap. 11 § FBL. Jag fördjupar mig inte närmare i denna regel här utan konstaterar bara 
att den finns och att den inte få glömmas bort i den praktiska tillämpningen.  
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Vinstfördelningssystemet – utvecklingen inom lagstiftningen 

1972 års fastighetsbildningslag 

Ersättningsreglerna i 1972 års fastighetsbildningslag tog som nämnts i princip sikte 
på omarronderingsituationen, dvs. markbyten på landsbygden. Även de diskuss-
ioner om värderingsprinciper som fördes av fastighetsbildningskommittén, vars 
förslag låg till grund för lagstiftningen, utgick mycket från den situationen (SOU 
1963:68 s. 323 ff.). Kommittén menade att en direkt vinstfördelning inte var lämp-
lig med hänsyn till de praktiska svårigheterna. Förrättningsmännens borde ha 
frihet att ”förfara efter omständigheterna”. En precisering av värderingsreglerna 
skulle enligt kommittén riskera att det resultat som i det enskilda fallet tedde sig 
mest rimligt och rättvist inte skulle kunna uppnås. I den efterföljande proposition-
en (prop. 1969:128) utformades reglerna i huvudsak efter kommitténs förslag. Man 
kan notera att den slutliga utformningen av lagtexten knöt nära an till utform-
ningen av expropriationslagens (ExL) nya ersättningsregler – ”hänsyn särskilt till 
egendomens marknadsvärde”.38 Lagtexten gav alltså inget egentligt stöd för vare 
sig att eller hur en vinstfördelning skulle göras, utan det stödet fick sökas i 
förarbetena.   
 
1983 års förslag till nya regler 

Flera remissinstanser hade framhållit att förarbetena borde ha mer ingående 
behandlat de värderingsproblem som kan uppkomma inom tätbebyggt område. 
Efter bara några år föreslogs i en departementspromemoria vissa ändringar av 
FBL:s ersättningsregler (Ds Ju 1977:12). Samtidigt pågick arbetet med en ny plan- 
och bygglag. Det fanns därför behov av en mer genomgripande översyn av ersätt-
ningsreglerna i den fastighetsrättsliga lagstiftningen. Ett förslag presenterades år 
1983 i ett delbetänkande av Fastighetsbildningsutredningen (SOU 1983:38). När 
det gäller FBL:s ersättningssystem föreslogs en ännu starkare knytning till ExL:s 
regelverk än tidigare.  
 
Frågan om vinstfördelning sågs i SOU 1983:38 som ett undantag från huvudregeln 
att ersättningen skulle bestämmas enligt ExL:s regler. Vinstfördelning borde enligt 
förslaget omfatta endast sådana fastighetsregleringar som syftar till att förbättra 
jord- och skogsbruksfastigheter. Vinsten skulle då i första hand fördelas efter de 
berörda fastigheternas värdeförändringar. Om regleringen däremot berörde ett 
stort antal fastigheter, då det kan vara svårt att göra en direkt vinstfördelning, före-
slogs att vinsten i stället borde fördelas efter vad som var skäligt. För servituts-
åtgärder skulle inte vinstfördelning tillämpas.  
 

                                                             
38 5 kap. 10 § andra stycket FBL.  
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1993 års lagändring 

Någon lagändring i enlighet med förslaget i SOU 1983:38 kom inte till stånd. I 
stället lades ett omarbetat förslag till grund för de nya ersättningsreglerna (prop. 
1991/92:127).39 Detta förslag, som ligger till grund för de ersättningsregler i FBL 
som gäller idag,40 innebar en ganska väsentlig utökning av området för tillämpning 
av vinstfördelning jämfört med 1983 års förslag. I princip drogs gränsen mellan 
expropriationsfall och vinstfördelningsfall på så vis, att expropriationsfallen tar 
sikte på åtgärder (marköverföring, servitutsåtgärder) som alternativt kan genom-
föras genom ”expropriation eller något annat liknande tvångsförvärv”.41 Vinstför-
delningsfallen är övriga fall. Dessutom infördes i och med denna lagändring vinst-
fördelning i anläggningslagen. Tidigare gällde där expropriationslagens ersätt-
ningssystem för alla slag av markåtkomst. Den grundläggande skillnaden mellan 
dessa båda fall är att allmänintressena väger tyngre i expropriationsfallen jämfört 
med vinstfördelningsfallen (prop. 1991/92:127 s. 42).   
 
När det så gäller principerna för vinstfördelning säger lagtexten att det även – det 
vill säga utöver ExL:s regler – ska tas ”skälig hänsyn till det särskilda värde som 
egendomen har för den tillträdande fastigheten” (5 kap. 10 a § tredje stycket FBL). 
Skälighetsrekvisitet har alltså lyfts in i lagtexten. I propositionen diskuteras helt 
kort olika metoder för vinstfördelning. Som en övergripande princip framhålls att 
vinsten bör fördelas på det sätt som skulle ha skett vid en ”normal” frivillig över-
låtelse (prop. 1991/92:127 s. 69).42 Samtidigt sägs (t.ex. s. 70 och 71) att de nya 
reglerna inte syftar till att ändra principerna för beräkning av likvidvärde.   
 
Förslag om att införa vinstfördelning i expropriationslagen  

En bit in på 2000-talet kom två lagförslag om att införa vinstfördelning även i ExL. 
Bakgrunden var det alltmer ökade inslaget av kommersiella intressen vad gäller 
markanknuten verksamhet som skett under 1980- och 1990-talen. Frågan lyftes 
först fram från markägarhåll (LRF 1998). Thomas Kalbro bidrog med flera upp-
satser som ur ett rättsekonomiskt perspektiv belyste frågorna (se t.ex. Kalbro 1998 
och 2004). Det första lagförslaget, SOU 2008:99, föreslog även en generell höjning 
av ersättningsnivån vid expropriation. Förslaget genomfördes i den delen. Ett gene-
rellt påslag med 25 procent på marknadsvärdet infördes därmed samtidigt som den 
så kallade presumtionsregeln togs bort.  

                                                             
39 Förslaget grundades på en utredning inom justitiedepartementet, Ersättning vid fastighets-
reglering m.m. (Ds 1988:41).  
40 Lagändringen trädde i kraft 1993-01-01. 
41 Gränsdragningen mellan de två typfallen framgår av lagtexten i 5 kap. 10 a § FBL. Dessutom 
räknas det upp ett antal situationer i plan- och bygglagen som är expropriationsfall.  
42 Vad som kan innefattas i en normal och frivillig överenskommelse, när det trots allt finns regler i 
FBL som gör det möjligt att under vissa förutsättningar ta mark i anspråk med tvång kan givetvis 
diskuteras. Enligt Kalbro och Sjödin (1993 s. 64 ff.) bör inte hänsyn tas till den värdehöjande effekt 
som en fastighetsägares monopolställning kan innebära. Detta torde följa av att det ska vara en 
”normal” förhandlingssituation, då man bör bortse från extremvarianter åt båda hållen.  
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Vinstfördelningsförslaget genomfördes dock inte, utan den frågan ansågs behöva 
utredas ytterligare. Det resulterade i betänkandet SOU 2012:61, som föreslog högre 
ersättning för upplåtelse av ledningsrätt för mobilmaster. Någon lagändring ledde 
inte heller den utredningen till. I och med detta får väl antas att frågan om vinst-
fördelning vid expropriation och liknande tvångsvis markåtkomst är utagerad för 
överskådlig tid, åtminstone från lagstiftarens sida.  
 
Vinstfördelning i praktiken – några typfall 

Vinstfördelningsbestämmelsen i 5 kap. 10 a § i FBL är alltså utformad som en 
skälighetsprincip. Och det övergripande målet ska enligt förarbetena vara att 
ersättningen bör motsvara vad parterna skulle ha kommit överens om i normal-
fallet om någon tvångsrätt inte hade förelegat (prop. 1991/92:127 s. 42). 
 
I praktiken har det etablerats en tämligen fast – dock inte alltid helt odiskutabel – 
praxis för ett antal typsituationer. I princip kan nedanstående huvudgrupper av 
vinstfördelningsfall urskiljas samt vinstfördelningsprinciper för respektive fall.43 
Det gemensamma för fallen är att allmänintresset inte väger så tungt att det finns 
alternativa möjligheter, t.ex. genom expropriation, att komma åt marken.44  
 
Tomtbildning för enskilt bebyggande 

Tillskapande av tomter för enskilt bebyggande skiljer såg åt vad gäller förfarandet 
beroende på om marken ligger inom detaljplan eller inte. Om marken ligger inom 
en detaljplan som innehåller fastighetsindelningsbestämmelser, så är det enligt 8 
kap. 4 § FBL möjligt för en fastighetsägare att lösa in tomtdelar så att det bildas en 
tomt som stämmer överens med dessa bestämmelser. När det gäller tillskapandet 
av tomter där inte denna inlösenmöjlighet finns, dvs. utanför detaljplan, torde en 
dom av Högsta domstolen år 2018 innebära att möjligheterna att komma åt mark 
tvångsvis vara tämligen begränsade idag.45  
 

                                                             
43 Denna indelning i huvudgrupper av vinstfördelningsfall förekommer i litteraturen, men i något 
olika tappningar. Se t.ex. Dahlsjö m.fl. 2000 (s. 127 ff.), Dahlsjö m.fl. (2019 s. 5:10 a:13 ff.), Kalbro 
och Sjödin 1993 (s 67 ff.) samt Sjödin m.fl. 2016 (s. 168 ff.). Även redogörelsen för principerna för 
vinstfördelning bygger på och framgår utförligare av dessa källor.  
44 Det är dock en sanning med modifikation eftersom det enligt plan- och bygglagen finns vissa 
möjligheter för kommunen att tvångsförvärva mark som är avsett för enskilt bebyggande (se Sjödin 
m.fl. 2016 s. 169.)  
45 I rättsfallet NJA 2018 s. framhöll Högsta domstolen att proportionalitetsprincipen omfattar en 
prövning i tre led. 1. Är det aktuella ingreppet ägnat att tillgodose det avsedda ändamålet 
(ändamålsenlighet)? 2. Är ingreppet nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet eller finns det 
likvärdiga, mindre ingripande alternativ (nödvändighet)? Står den fördel som det allmänna vinner i 
rimlig proportion till den skada som ingreppet förorsakar den enskilde (proportionalitet i strikt 
mening)?  
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Oavsett detta så är värderingsprinciperna enligt praxis i huvudsak samma i de två 
situationerna. Den så kallade genomsnittsvärdeprincipen har slagits fast i två fall 
av Högsta domstolen. Det första fallet, NJA 1956 s. 603, gällde förvärv av fastig-
heter som enligt en tomtindelning skulle utgöra en tomt. Högsta domstolen ansåg 
att all tomtmark skulle åsättas samma värde per kvadratmeter, oavsett var på 
tomten bebyggelsen skulle ske.46  
 
Det andra fallet, NJA 1989 s. 431, gällde överföring av mark till en redan bebyggd 
fastighet belägen utanför detaljplan. Högsta domstolen fastställde där hovrättens 
utslag att genomsnittsvärdeprincipen skulle vara huvudregel även för tomtbildning 
utanför detaljplan. Men för att den mottagande fastigheten inte skulle lida en 
förlust jämkades ersättningen enligt bestämmelsen i 5 kap. 11 § FBL till att avse ett 
marginalvärde. Vid överföring av mark till en redan bebyggt tomt är det därför i de 
allra flesta fall mer relevant att tala om en marginalvärdeprincip än en genom-
snittsvärdeprincip (jfr prop. 1991/92:127 s. 70). Som en tumregel brukar anges att 
marginalvärdet per kvadratmeter uppgår till cirka en tredjedel av genomsnitts-
värdet för byggfärdig tomtmark (Sjödin m.fl. 2016 s. 178 och Lantmäteriet 2016 s. 
174). Det kan observeras att beräkningen här inte ska utgå från ett råtomtvärde 
utan det faktiska marknadsvärdet, vilket ligger till grund för prövningen enligt 5 
kap. 11 § FBL.   
 
Servitutsåtgärder 

När det gäller servitutsåtgärder, inklusive utrymme som tas i anspråk för gemen-
samhetsanläggningar enligt anläggningslagen, är tillämpningen mer splittrad. För 
det första finns det anledning att skilja på bildande respektive upphävande av 
servitut. Vidare är vinstfördelningsprinciperna ofta beroende av vilket servituts-
ändamål det handlar om. Några huvuddrag i tillämningen är följande.   
 
Vid nybildning av servitut som avser utfartsvägar från tomtmark brukar ersätt-
ningen ofta bestämmas med utgångspunkt i att vägen är att betrakta som ett till-
behör till tomten. Värderingen görs därefter, dvs. principerna för tomtbildning 
ovan tillämpas. Huvudregeln är alltså genomsnittvärdeprincipen. För utfarter utan-
för detaljplan blir värderingen lite mer komplicerad om det är långa utfarter, 
eftersom genomsnittsvärdeprincipen då kan ge en oskäligt hög ersättning (se 
vidare nedan). För andra typer av servitut visar tillämpningen på att olika principer 
tillämpas, till exempel likadelning eller fördelning av vinsten i förhållande till 
berörda fastigheters värdeförändringar. För gemensamhetsanläggningar avseende 
vägar utanför detaljplan kan det ibland vara svårt att beräkna och fördela vinsten. 
Från Lantmäteriet rekommenderas att vinsten i sådana fall fördelas indirekt och att 
                                                             
46 Det värde som avses här är ett så kallat råtomtvärde. Detta motsvarar marknadsvärdet av en 
byggklar tomt minus kostnader för att ställa i ordning tomten, t.ex. avgifter för gator och va, 
kostnader för sprängning, schaktning etc. samt förrättningskostnader (se t.ex. Sjödin m.fl. 2016 s. 
168 ff.). 
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ersättningen bestäms ”med råge”, exempelvis dubbla marknadsvärdeminskningen 
för de fastigheter som upplåter marken (Lantmäteriet 2016 s. 257).     
 
Även när det gäller upphävande av servitut förekommer olika varianter av vinst-
fördelning. Principen att vinsten skäligen bör fördelas i förhållande till den 
härskande och tjänande fastighetens värdeförändring föreslogs av Lantmäteriet i 
slutet av 1970-talet (Lantmäteriet 1978). Grundtanken är att den fastighet som blir 
av med belastningen av servitutet (tjänande), och vars värdeökning måste vara 
större än värdeminskningen för den fastighet som servitutet har upplåtits för 
(härskande),47 har bidragit med en större vinstandel. Fördelningen av vinsten efter 
berörda fastigheters värdeförändringar har slagit igenom framför allt vid upp-
hävande av skogsfångsservitut (Dahlsjö m.fl. 2019 s. 5:10 a:17). Även likadelning av 
vinsten är en förekommande princip vid upphävande av servitut. I nästa avsnitt 
diskuteras frågan ytterligare.  
 
Omarrondering samt klyvning 

Ytterligare två typfall är omarrondering, dvs. omfattande markbyten mellan många 
inblandade fastighetsägare på landsbygden (jfr inledningen), samt klyvning av 
fastigheter. I dessa båda situationer brukar ersättningen helt enkelt bestämmas till 
en skälig nivå, med beaktande att ingen fastighetsägare ska lida förlust. Jag går inte 
in ytterligare på värderingen i dessa situationer.  
 
Några problemområden 

Här ska några problemområden diskuteras. Det finns säkert fler men av littera-
turen och tillämpningen framträder nedanstående.  
 
Principen att efterlikna en normal frivillig överenskommelse 

En intressant fråga är hur den praxis som beskrivits ovan förhåller sig till uttalan-
det att ersättningen bör motsvara vad parterna skulle ha kommit överens om vid en 
normal frivillig överenskommelse. Det som avses är vad ”normala” parter skulle ha 
kommit överens om. Vad parterna i det enskilda fallet skulle ha kommit överens 
om, utifrån deras förhandlingsstyrka etc., bör alltså inte vara utgångspunkten för 
den bedömningen.  
 
Thomas Kalbro och Hans Lind gjorde under perioden 1993-2006 ett antal teore-
tiska, experimentella, undersökningar för att belysa hur fastighetsägare kan tänkas 
resonera (se t.ex. Kalbro och Lind 1999 samt 2006). De undersökte dels frivilliga 
markförvärv vid tomtbildning, dels servitutsåtgärder. Resultatet kan mycket för-
enklat sägas innebära, att det i varje fall inte ger något klart stöd för att de vinstför-
                                                             
47 Detta följer av det så kallade båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL. För att en fastighetsreglering ska få 
genomföras med tvång måste det uppkomma en vinst, varvid även förrättningskostnaderna ska 
beaktas.  
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delningsprinciper som redovisats ovan för olika situationer alltid uppfyller kriteriet 
om ”normal frivillig överenskommelse”. Jag återkommer mer om resultat nedan då 
jag tar upp principer för tomtbildning respektive servitutsåtgärder.  
 
Det går säkert att vara skeptisk till dessa teoretiska förhandlingsspel just av den 
anledningen det är fråga om ”bara” experimentella undersökningar. Det bästa vore 
naturligtvis att belysa problemet empiriskt. Problemet är då att man måste försöka 
bortse från verkligheten, dvs. förekomsten av tvingande regler. De ersättningar 
som parterna kommer överens om i de situationer då det finns tvångsmöjligheter 
för att komma åt marken är, i mer eller mindre grad, påverkade av den ersättning 
som skulle ha betalats vid ett beslut av en myndighet/domstol. Mot den bakgrun-
den är det inte alls säkert – snarare tvärtom – att empiriska undersökningar skulle 
ett säkrare underlag för att bedöma vad parterna sannolikt skulle ha kommit över-
ens om i avsaknaden av tvångsregler.48  
 
Sedan ett par år tillbaka har det i och med rättsfallet NJA 2018 s. 753 blivit avsevärt 
svårare att genomföra tvångsvisa fastighetsregleringar. Högsta domstolen uttalade 
att en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen ska alltid göras i det 
enskilda fallet, med hänsyn till det krav på proportionalitetsbedömning som följer 
av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen.49 Den aktuella 
maröverföringen tilläts inte vid intresseavvägningen. Med hänsyn till denna nya 
praxis får det antas att tvångsreglerna kommer att få mindre betydelse i framtiden, 
åtminstone när det gäller överföring av mark till bebyggda bostadsfastigheter. Det 
ska påpekas att även tidigare grundades det stora antalet fastighetsregleringar på 
frivilliga uppgörelser i fråga om ersättningsfrågorna.50  
 
Det vore intressant att veta om dessa nya omständigheter har påverkat ersätt-
ningsnivån vid frivilliga överenskommelser. Markägarna sitter onekligen med 

                                                             
48 När det gäller tomtbildning utanför detaljplan, då det i princip saknas tvångmöjligheter för att 
komma åt marken, har dock vissa undersökningar gjorts. Bjelvenfeldt och Magnusson (2010) 
undersökte prissättning av mark vid frivilliga fastighetsregleringar, närmare bestämt överföring av 
tillskottsmark till redan bebyggda bostadsfastigheter på landsbygden i tre Skånekommuner. Inte 
oväntat visade studien att ju mindre arealer som tillfördes, desto högre blev priserna per kvadrat-
meter. Vid tillförda arealer över omkring ett hektar betalades för i princip jordbruksvärdet. Med 
tanke på de höga priserna för jordbruksmark kunde det vara svårt att i en del fall se att det blev 
någon vinst för tillträdarna efter det att förrättningskostnaderna dragits av. Detta indikerar att 
tillträdarnas individuella värde i de studerade fallen kunde ligga betydligt över marknadsvärde-
ökningen (jfr Kalbro och Sjödin 2006).        
49 Fallet gällde tvångsvis överföring av 210 kvm mark inom detaljplan till en redan bebyggd bostads-
fastighet. Syftet med överföringen var att förbättra fastighetens trafiksituation; det var inte fråga om 
en åtgärd i plangenomförande syfte. Högsta domstolen kom fram till att det enskilda intresset för 
fastighetsägaren att behålla den aktuella marken vägde tyngre än det allmänna intresset av att 
genomföra fastighetsregleringen. Tidigare var praxis att en åtgärd var tillåten om den inte stred mot 
bestämmelserna i FBL, vilket var fallet i den aktuella förrättningen.  
50 När det gäller markåtkomst generellt sett där det finns tvångsmöjligheter, framgår av SOU 
2007:29 (s. 138) att överenskommelser om ersättningar träffas i åtminstone 95 procent av fallen. 
Motsvarande siffra torde gälla specifikt även för ”tvångsvisa” fastighetsregleringar.  
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starkare kort på hand. Kan det tänkas ha påverkat prisnivån uppåt? Det vore värde-
fullt att få frågan belyst genom nya undersökningar, såväl empiriska som experi-
mentella.  
 
Relationen till ExL:s ersättningsregler 

Ersättningsreglerna i 4 kap. ExL ändrades år 2010, vilket innebar bland annat att 
ett generellt påslag med 25 procent ska göras på marknadsvärdet. Motivet till den 
generellt förhöjda ersättningen var att ta en större hänsyn till fastighetsägarens 
individuella värde samt att i viss mån beakta värderingsosäkerheten (SOU 2008:99 
s. 147 ff. och prop. 2009/10:162 s. 51 ff.). Det var dock inte fråga om någon vinst-
fördelning i egentlig mening, utan i SOU 2008:99 föreslogs att det dessutom skulle 
betalas ytterligare ersättning i vissa expropriationsfall för att en större hänsyn till 
kommersiella intressena (jfr. ovan). För fastighetsägarnas del torde det däremot 
inte spela någon roll vad den förhöjda ersättningen kallas.  
 
Av lagtexten (5 kap. 12 § tredje stycket FBL) framgår att det även – det vill säga 
utöver ersättningen enligt 4 kap. ExL – ska tas skälig hänsyn till värdet för till-
träden. Ersättningen i vinstfördelningsfallen ska alltså enligt lagtextens formu-
lering inte vara lägre än vad som följer av ExL:s regler. Därför är det en besvärande 
omständighet att ersättningen i vinstfördelningsfallen ibland kan bli lägre än för 
motsvarande expropriationsfall, såvida inte den praxis som har utvecklats för vinst-
fördelning ändras. Det är i speciellt två situationer som denna anomali i systemet 
kan få effekt (jfr Elf och Svahn 2017). 
 
Den ena typsituation gäller ersättning för mark som tas i anspråk för tomttillbehör 
inom en detaljplan, t.ex. utfartsvägar (se Sjödin m.fl., 2016 s. 180). Om marken 
regleras över till en fastighet eller ett servitut bildas enligt FBL, ska vinstfördel-
ningsreglerna tillämpas. Om marken är utlagd som ett så kallat g-område i detalj-
planen, så blir det däremot ett expropriationsfall eftersom inlösenskyldighet gäller 
enligt 14 kap. 18 § plan- och bygglagen. I båda fallen förutsätts marknadsvärde-
minskningen bli lika stor för den fastighet som avträder marken, motsvarade ett 
genomsnittligt råtomtvärde för marken. I vinstfördelningsfallet ska ersättningen 
enligt praxis betalas för detta värde. I det andra fallet, då ExL:s regler ska tilläm-
pas, ska dessutom ett påslag med 25 procent göras. 
 
Den andra typsituationen kan uppkomma vid direkt vinstfördelning om det är små 
vinstbelopp som ska fördelas. Om vinstbeloppet till den avträdande fastigheten är 
mindre än 25 procent av marknadsvärdeminskningen, så kommer ersättningen vid 
vinstfördelning att bli lägre än i expropriationsfallet. Vi kan som ett exempel förut-
sätta att värdeökningen för ”tillträdaren” är 120 000 kr, värdeminskningen för 
”avträdaren” 40 000 kr och förrättningskostnaden 70 000 kr. Vinsten av åtgärden 
blir då 120 000 – 40 000 – 70 000 = 10 000 kr. Det förutsätts vidare att vinsten 
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ska fördelas i förhållande till fastigheternas värdeförändringar och att tillträdaren 
betalar förrättningskostnaden. Avträdaren ska då få en vinst om 40 000/(120 000 
+ 40 000) x 10 000 = 2 500 kr. Ersättningen blir 40 000 + 2 500 kr = 42 500 kr. 
Enligt ExL:s regler hade ersättningen blivit 40 000 x 1,25 = 50 000 kr.  
 
Utredningen var inte omedveten om denna anomali (SOU 2008:99 s. 167). Man 
menade dock att hänsynen till det individuella värdet skulle kunna gå att lösa i 
tillämpningen inom ramen för den skälighetsbedömning som ska göras vid vinst-
fördelning. Alternativet, att i grunden ändra FBL:s ersättningssystem, bedömde 
utredningen skulle vara alltför omfattande.  
 
Det vore naturligtvis bra om tillämpningen går i riktningen mot att ersättningen 
vid vinstfördelning, som en generell princip, inte ska understiga den som följer av 
reglerna i ExL. Än så länge verkar den inte ha gjort det. I den första typsituationen 
ovan är det egentliga inga svårigheter att göra en sådan anpassning. Det är ju bara 
att bestämma att ersättningen, i enlighet med lagtexten 5 kap. 10 a § tredje stycket 
FBL, ska motsvara minst marknadsvärdet plus 25 procent.  
 
I den andra typsituationen med direkt vinstfördelning kan det bli lite mer kompli-
cerat med hänsyn till båtnadsvillkoret. Ett sätt att lösa detta vore att beakta 
procentpåslaget i båtnadskalkylen vid beräkning av värdeminskningen för avträda-
ren51. I exemplet ovan skulle det beloppet i så fall bli 50 000 kr. Den kalkylerade 
vinsten blir 120 000 – 50 000 – 70 000 = 0 kr. Förrättningen går alltså att inte att 
genomföra tvångsvis.  
 
Tomtbildning – två problemområden 

Som framgått ovan är genomsnittsvärdeprincipen, beräknad utifrån ett så kallat 
råtomtvärde, en etablerad praxis vid tomtbildning. Jag ska här ta upp ett par situ-
ationer då denna princip kan behöva diskuteras.  
 
Den första situationen gäller överföring av mark till en bebyggt tomt utanför 
detaljplan. I såväl litteraturen som praxis anges att genomsnittsvärdeprincipen bör 
vara huvudregel den här situationen.52 Detta framstår dock som både förvirrande 
och ologiskt. Förvirrande dels därför att det med hänsyn till jämkningsregeln i 5 
kap. 11 § FBL i praktiken oftast blir fråga om ett marginalvärde för den till-
trädande fastigheten (jfr prop. 1991/92:127 s. 790), dels att detta ska grundas på 

                                                             
51 Genom att på så vis lägga på 25 procent beaktas också värderingsosäkerheten i båtnadskalkylen. 
Av förarbetena framgår att det kan behövas en säkerhetsmarginal i uppskattningarna om särskild 
osäkerhet är förenad med uppskattningarna (prop. 1969:128 s. B 349). Ett sådant osäkerhets-
moment idag är de skenande förrättningskostnaderna. På motsvarande sätt måste också tillämp-
ningen av jämkningsregeln i 5 kap. 11 § FBL modifieras för att den som blir av med mark ska garan-
teras få marknadsvärdet plus 25 procent.  
52 Se t.ex. Kalbro och Sjödin (1993 s. 68 ff.), Sjödin m.fl. (2016 s. 176 ff.) samt NJA 1989 s.431. 
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det faktiska marknadsvärdet och inte ett råtomtvärde. Eftersom tomten redan är 
bebyggd faller också det för genomsnittsvärdet grundläggande motivet, nämligen 
att all mark ska värderas lika vid tomtbildning eftersom alla kvadratmetrar behövs 
lika mycket för att tomten ska kunna bebyggas. Själva nomenklaturen är kanske 
mest en akademisk fråga men det är väl aldrig fel att minska begreppsförvirringen.  
 
När det så gäller den praktiska tillämpningen verkar det ha fått ett ganska stort 
genomslag att marginalvärdet per kvadratmeter bedöms till en tredjedel av genom-
snittsvärdet för en bebyggd tomt.53 Det är en tumregel som nämns i exempelvis 
Lantmäteriets Värderingshandbok (Lantmäteriet 2016 s. 174). Intervallet 20-50 
procent nämns också, men det är naturligtvis enklare för tillämparen att använda 
en enda schablon och då ligger det nära till hands att utgå från en tredjedel. Om 
målet ska vara att efterlikna prisbildningen vid en normal frivillig överenskom-
melse, så borde det dock finnas anledning att avvika från denna tumregel i den ena 
eller andra riktningen. I undantagsfall kan det också vara skäligt att utgå från ett 
marginalvärde som ligger över genomsnittsvärdet.54  
 
Den andra situationen är utfarter utanför detaljplan. I litteraturen framhålls att 
genomsnittsvärdeprincipen kan vara lämplig som huvudregel åtminstone för korta 
vägar, men att den metoden kan ge ett oskäligt resultat om det är fråga om längre 
vägar, speciellt på landsbygden (se Sjödin m.fl. 2016 s. 181 samt Kalbro och Sjödin 
1993 s. 77 ff.). En intressant fråga är när gränsen går mellan att värdera marken 
som tomttillbehör eller enligt någon annan vinstfördelningsprincip, exemplevis 
utifrån det dubbla markintrånget (jfr ovan). Tillämpningen verkar vara ganska 
spretande.55 Det kan mycket väl vara så att det är svårt att sätta upp några realist-
iska tumregler för vad som är en ”kort” respektive ”lång” väg. Ett intressant förslag 
kommer från Landeman (2016): genomsnittvärdeprincipen är inte skälig om 
arealen av vägområdet överstiger tomtens areal.     
  
Servitutsåtgärder  

För servitutsåtgärder finns det mycket i verktygslådan att välja mellan. Vinsten kan 
fördelas efter fastigheternas värdeförändringar, delas lika eller på annat sätt. I 
fråga om tomttillbehör tillämpas som framgått också genomsnittsvärdeprincipen. 
 

                                                             
53 En tillämpning av marginalvärdeprincipen behöver enligt Kalbro och Sjödin (2006) inte innebära 
att avträdaren får hela vinsten, eftersom tillträdarens individuella värde ofta kan överstiga 
marknadsvärdeökningen.  
54 Det kan vara fallet t.ex. om en byggnad efter fastighetsbestämning visar sig ligga helt eller delvis 
på grannfastigheten. Om marköverföring görs i stället för att riva eller flytta byggnaden kan detta ha 
en stor ekonomisk betydelse för den fastighet som tillträder marken, vilket kan innebär att margi-
nalvärdet betydligt överstiger genomsnittsvärdet.   
55 Se Landeman (2016), som undersökte vinstfördelning vid ett stort antal förrättningar enligt 
anläggningslagen.  
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Följande rättsfall kan visa hur komplex tillämpningen kan vara.56 Fallet gällde 
upphävande av ett avtalsservitut som hindrade genomförandet av en ny detaljplan. 
Värdeminskningen för den härskande fastigheten bedömdes till ca 10 000 kr. 
Värdeökningen för den tjänande fastigheten, som kunde utnyttja ökade byggrätter, 
var ca 7,7 miljoner kronor. Efter avdrag för förrättnings- och upprustningskost-
nader blev vinsten 6,5 miljoner kronor. Lantmäteriet ansåg att en fördelning i 
förhållande till fastigheternas värdeförändringar skulle ge en oskäligt låg ersättning 
och bestämde ersättningen till 100 000 kr. Mark- och miljödomstolen ansåg att 
vinsten skulle delas lika, vilket gav en ersättning om 3,3 miljoner kronor. Mark- och 
miljööverdomstolen menade att förrättningsåtgärden hade stora likheter med vad 
som gäller vid tomtbildning. Utgångspunkten för ersättningsbedömningen borde 
därmed vara att genomsnittsvärdeprincipen tillämpades, men eftersom härskande 
fastighet inte hade yrkat en högre ersättning än 3,3 miljoner kronor fastställde 
domstolen detta belopp.  
 
När det gäller upphävande av servitut har vinstfördelning efter värdeförändring fått 
ett ganska stort genomslag (se t.ex. Dahlsjö m.fl. s. 5:10 a 15 ff.). Principen har 
ifrågasatts av Kalbro och Sjödin (1993 s. 88 ff.), utifrån att det är tveksamt om 
principen speglar den ersättning som parterna skulle ha kommit överens om vid en 
frivillig överenskommelse. Enligt de experimentella undersökningar som gjordes av 
Kalbro och Lind 2006 borde ungefär 25 procent av vinsten tillfalla den härskande 
fastigheten, ”avträdaren” (Kalbro och Lind 2006). Det innebär att i rättsfallet ovan 
borde ersättningen till en härskande fastigheten ha blivit omkring 1,7 miljoner 
kronor, dvs. hälften av vad domstolarna kom fram till. Vid bildande av servitut 
pekar undersökningarna på att omkring en tredjedel av vinsten tillfaller avträd-
aren, den tjänande fastigheten i det fallet. Eftersom tillämpningen trots allt är 
ganska spretig, så vore det rimligt om resultatet av dessa undersökningar får ett 
större genomslag i tillämpningen än hittills.  
 
Avslutande reflektioner  

Under det halvsekel som gått sedan FBL infördes har ersättningssystemet i lagen 
förändrats i många avseenden. Från början var systemet starkt influerat av omar-
ronderingssituationen. Under årtiondena därefter riktades fokus mot ExL:s regel-
verk. I 1983 år lagförslag (SOU 1983:38) sågs vinstfördelning närmast som ett 
undantag. 1993 års lagändring, vars regler gäller än idag, innebar att ExL:s regler 
är huvudprincip, samtidigt som rågången mellan expropriationsfallen och 
v1nstfördelningsfallen klargjordes i lagtexten (5 kap. 10 a § FBL). Vinstfördelning 
infördes då också i anläggningslagen. 
 
I början av 2000-talet svängde pendeln tillbaka. Nu blev det i stället ExL:s ersätt-
ningsregler som knöts närmare till FBL:s system, på så vis att en generell höjning 
                                                             
56 Mark- och miljööverdomstolen 2015-02-06, F 1764-14. 



 

56 
 

av ersättningsnivån i ExL gjordes. Vidare föreslog två utredningar, SOU 2008:99 
respektive 2012:61, att vinstfördelning skulle införas i ExL, något som dock inte 
genomfördes. 
 
Höjningen av ersättningsnivån i ExL med 25 procent kan som vi sett leda till vissa 
komplikationer gentemot FBL:s vinstfördelningssystem. Det lämnades åt tillämp-
ningen att lösa denna anomali. Ett sätt vore att tillämpa en kreativ båtnadsberäk-
ning genom att procentpåslaget tas med i båtnadskalkylen. På så vis kan man 
garantera att ersättningen i vinstfördelningsfallen inte kommer att understiga de 
lagstadgade belopp som följer av 4 kap ExL. Tillämpningen av jämkningsregeln bör 
modifieras på samma sätt. Annorlunda uttryckt: det kommer inte att gå att genom-
föra tvångsvisa förrättningar om inte tillträdaren ”klarar av” att betala marknads-
värdet plus 25 procent.   
 
Enligt förarbetena ska ersättningen i vinstfördelningsfallen bestämmas utifrån 
principen att efterlikna en ”normal och frivillig överenskommelse” (prop. 
1991/92:127). Samtidigt sägs också att tanken inte var avsedd ändra rådande 
praxis. När det gäller exempelvis servitutsåtgärder är det inte alltid som dessa 
uttalanden går hand i hand. Vid upphävande av servitut tillämpas olika angrepps-
sätt, även om fördelning av vinsten efter värdeförändring har kanske blivit den 
vanligaste metoden. Även hälftendelning är vanligt. Det är dock inte självklart att 
marknaden alltid resonerar på det sättet, vilket styrks av de undersökningar som 
gjorts av Kalbro och Lind. Dessa undersökningar, eventuellt förnyade samt 
kompletterade med empiriska undersökningar, borde få ett större genomslag i 
tillämpningen om syftet är att efterlikna frivillignivån.  
 
I fråga om tomtbildningsåtgärder har genomsnittsvärdeprincipen fått en stark 
ställning. Principen tog från början sikte på nybildning av tomter, varvid Högsta 
domstolen i rättsfallet NJA 1956 s. 603 slog fast att mark bidrog lika mycket till 
byggrätten och därför skulle värderas lika per kvadratmeter (råtomtmark). Det är 
emellertid ganska förvirrande och ologiskt att tala om genomsnittsvärdeprincipen 
som en huvudregel vid utökning av bebyggd tomtmark utanför detaljplan. I den 
situationen är det marginella marknadsvärdet utgångspunkten, varvid en mer 
flexibel tillämpning bör kunna göras än vad som är fallet idag. Ett annat problem-
område är tomttillbehör, till exempel vägar, där en strikt tillämpning av genom-
snittsvärdeprincipen kan ge ett oskäligt resultat ibland.    
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Thomas, what would the EALD be without the relaxed evening conversations with 
our Swedish friends! One of the main reasons to look forward to the next 
symposium every year!  
 
We know each other from the EALD’s precursor organization FESF. I think the 
first time we published in the same book was in 2004 (Henry and Rusen 2004). 
We both found it a pity when FESF was facing its demise because the association 
had a good and unique key idea: a broad interdisciplinary orientation focused on 
Europe, which means on comparable legal systems. 
 
2007 in Linz you told me that the traditional international conferences give 
Scandinavian contributors the feeling of floating on a lonely island because the 
Anglo-Saxon approach is so dominant. This gave me the necessary push to risk a 
new start and taking over the FESF presidency. History has proved that we were 
right. Thanks to your network in Northern and Eastern Europe, you have made a 
decisive contribution to achieving the critical mass and expansion necessary for 
stabilization. In fact, the shortcoming of the FESF was mainly due to the ossified 
structures combined with the fact, that almost all speakers had their talk in 
German – my respect to you for enduring this! 
 
When I asked you to become my successor in the EALD presidium, you accepted 
with the words “if you agree to stay king while I will be prime minister, then it's 
OK for me”. Well, in the EALD we would renounce every royal cult. A look at the 
Swedish constitution, however, convinced me that you only wanted to make sure 
that you were allowed to continue to discuss association matters with me 
(Regeringsform 1974. 5 kap. 3 §). I only realized what that means when you could 
not attend your first symposium as president in Oslo! 
 
Thomas, you did a great job for EALD! Thank you very much! 
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Societal and Political Causes for Long Lasting Planning –  
an Olympic Search for Traces  

Erwin Hepperle 
 
Introduction 

Thomas, you often addressed procedural issues when contributing to EALD 
publications. The last paper you co-authored dealt with the question of negative 
prejudicial effects of time-consuming planning processes for landowners (Dahlsjö, 
Ekbäck and Kalbro 2020). 
 
Planning can take a long time also in Switzerland. This is particularly the case 
where detailed land use plans are under discussion. They often regulate very 
specific building projects in middle of a city. These plans are limited by other 
binding plans and by an amount of relevant regulations in other fields. Moreover (a 
Swiss peculiarity), such plans have to be accepted by the voters in municipalities 
that have no parliament or, in cities with parliament, they are subject to the 
possibility of demanding a referendum against the plan. 
 
In this article, the focus is on the question of possible reasons for the long timescale 
of the planning. Tackling the promoters of a project by voting is not unusual. This 
can make the result incalculable until the end of the process, depending on the 
conflicting interests. However, traces for causes might be found when looking 
closer at these votes. 
 
The term "tackling" is often used in football. Do you remember the quarter-final of 
the 2018 World Cup between Sweden and Switzerland? A thrilling match! In this 
game too, the result was unclear right up to the end. The penalty shootout decided 
for Sweden. 
 
The story of planning a new football stadium in Zurich shows that something like a 
penalty shootout is missing in planning. If the planned project proves not to be 
realisable, it often has to be restarted from the beginning. This can happen more 
than once. Repeated extra times makes tired, in sport as well as in planning 
procedures. Here the story of the various new attempts which were needed over 
time for the replacement of the football stadium called “Hardturm”. 
 
Case of Hardturm – Act 1: Stadium project „Pentagon“ 

Zurich has two major football clubs: The FC Zurich (FCZ) and the Grasshoppers 
Club (GC). In the last century the "Hardturm" (see figure 1) was the home stadium 



 

61 
 

of GC, FCZ played in the "Letzigrund", which is also the venue for international 
athletics meetings. Both stadiums were built in the 1920s. 
 
In 1998 the federal government promised subsidies for the expansion of the 
existing Letzigrund Stadium into an athletic stadium having around 25,000 
covered seats. For this the existing Stadium would have to be demolished. In 
consequence the rebuilding was no longer tied to the Letzigrund site. Following the 
zeitgeist the municipality looked for a "public-private partnership" to avoid costly 
investments. The City of Zurich and the owner of the Hardturm stadium, a bank, 
jointly planned a new polisportive stadium like the existing stadium Letzigrund but 
bigger. It was expected to become as well the home stadium for both clubs as an 
athletics stadium.  
 
However, it is it not acceptable for real football fans that there is a cinder track 
between the spectators and the lawn. Consequently, the grandstands were 
concepted to be movable. This turned out to be too expensive for the private 
investor. On the other hand one had to hurry because 2002 the organization of the 
European Football Championship 2008 was awarded to Switzerland and Austria. 
The multifunctional stadium was abandoned and the project partners agreed to 
reduce the project to a pure football-stadium for which the areal owner took over 
the sole project planning. In return the City wanted to transform the Letzigrund 
into an athletics and event stadium.  
 
The competition-winning “Pentagon” design provided for additional commercial 
facilities including a shopping centre and gastronomy as well as a separate 
conference hotel and an office building. It was intended for 30,700 seats and 
reached a height of 47 meters (figure 1; for more details see Loderer 2005).  
 

 
Figure 1. Left: The old “Hardturm”. Right: Model-photo of the “Pentagon”-project.  
Source: Stadt Zürich, Amt für Städtebau 2010 p. 7; Stadt Zürich and Hardturm AG 2005. 
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In 2003, the voters of the city of Zurich clearly approved the private detailed plan 
which included an environmental impact assessment, only the directly affected city 
district rejected. 
 
To ensure environmental compatibility, the expected traffic load had to be brought 
into line with the requirements of the Environmental Protection Act on air 
pollution control. For this purpose, the city of Zurich developed a specific “drive 
model”, a model of the number of trips expected as a result of the project and the 
impact of those drives. The drive model should limit the maximum number of 
traffic starts and ends allowed per year (for more details on the drive model see 
Tiefbauamt der Stadt Zürich und Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich 2007).  
 
In the course of appeals, the number of permitted drives/year was reduced by 20% 
(BGer 2004). The respective building permit was available in 2005 but this was too 
late for the European Championship, all the more so because some questions still 
had to be examined as part of the building permit process. As a result the plan had 
to be partially modified which led to new appeals by the neighbours as well as the 
builder (BGer 2008). The project was frozen and finally the bank, as the main 
shareholder of Stadion Zürich AG, decided not to pursue it any further. 
 
Table 1. Duration of the different steps until the decision to stop the project 
 
 Step End of step Duration 
Preliminary phase Developer-evaluation (starting spring 1999) Sept. 2000 4 years 

Project competition Mai 2001 
Development of detailed plan March 2003 

Administrative and 
judicial review of 
the detailed plan 

Approval (3 instances: local parliament → 
voters → government of the canton) 

Mai 2004 2 years 

Appeals (3 instances)  
Approval under conditions) 

Dec. 2004 

Building permit Granted  Mai 2005 3 years 
Appeals by different parties (3 instances; 
additional expert opinion needed); partially 
rejection of the decision 

Feb. 2008 
 

Reassessment by the administrative court 
and final decision 

April 2008 

Project stop Economic decision of the investor 20. Mai 2009 1 year 
 
Comments 

Some politicians and media blamed the environmental organisations for the long 
duration but this was not true. Neighbours took the appeals even further than the 
organisations, which meant that their intervening did not have an effect on the 
appeal-procedures. Furthermore, they had good reasons to appeal. Griffel speaks of 
"a legislative experiment, a legal minefield" (Griffel 2006). It was in dispute 
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whether the drive model has a sufficient legal bases and, moreover, the method of 
calculating the number of drives was also controversy. The open questions needed 
to be clarified, which almost forced environmental organisations and neighbours to 
appeal.  
 
A look at table 1 even shows that the time needed for plan approval, treatment of 
numerous appeals and referendum was surprisingly quick given the questions to be 
answered. In fact nearly 2/3 of the time was consumed by the builders and 
developers for decision making: preparing/developing the detailed plan, provision 
of documentation in order to assess the shadow cast and environmental questions, 
and finally to decide not to pursue this project.  
 
Lesson learned 

The administration works faster than it is said. In our case another aspect was 
much more important. If major buildings of public interest are to be realized with 
private participation, one must be aware that investors look at the project as at any 
other profit-maximizing business. Their interest to participate in a public-private 
partnership project is founded in the expectation that involvement of the 
municipality creates a competitive advantage. This can be the case when the 
involvement of the public authorities facilitates the integration of a major project 
into the surrounding area or when favourable solutions for dealing with 
environmental protection requirements can be found. Under this conditions spatial 
planning is not exercised as a method of coordination and steering, but rather 
instrumentalised to legitimize particular interests. The interests evaporate when 
the advantages mentioned above disappear for legal reasons. 
 
Digression: Letzigrund Stadium renewal 

Nevertheless Zurich became the venue for the European Football Championship. A 
conversion credit for the Letzigrund Stadium was approved by a large majority of 
the voters in 2005. It is designed as a multifunctional athletics and event stadium, 
including cinder track and without movable stands. Starting after the athletics 
meeting 2006 the stadium was rebuilt and inaugurated in August 2007. 
 
Table 2. Duration of the different steps in the “Letzigrund”-project  
 

Step Duration 
Development of detailed plan Oct. 2002–Nov. 2004 
Object financing  
(political process) 

Instruction of the city-parliament (Dec. 2004) 
Approval (Feb. 2005) → voters (June 2005) 

Construction 2006 (after the athletics meeting)–Aug. 2007 
 
Since 2008, both Zurich football clubs play their home games in the "Letzigrund". 
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Comment 

It was favourable that the "Letzigrund" was already used for football matches and it 
was logical to retain the multifunctional use in view of the European Championship. 
Another factor in favour of the project was that the football-extension of the project 
caused relatively low additional costs while the athletics part of the project was 
subsidised by the federal government. The time pressure did the rest so that the 
realisation went very fast. 
 
Lesson learned 

Where there is a political will, there is a way to convince all stakeholders in time! Of 
course you need favourable circumstances. 
 
Case of Hardturm act 2: "Hypodrom" stadium project 

The idea of a pure football stadium remained on the table. The city government 
now wanted to build without any private partner and any shopping facilities. 
Instead of them, a non-profit housing development should be projected with the 
aim of contributing to the social mix of the neighbourhood. In 2010, the Hardturm-
area was sold to the city of Zurich, combined with a right to repurchase if the area 
would not be used for the construction of a sports stadium. (Stadtrat Zürich 2010). 
 
A feasibility study (Stadt Zürich, Amt für Städtebau 2010) formed the basis for new 
special building regulations. The volume of the stadium was greatly reduced and 
the structure was to be better integrated into the neighbourhood. The winning 
project "Hypodrom" (Fig. 3) was designed for 16,000 seats internationally, 
convertible into 12,000 seats and 7,500 standing places for the national 
championship (Stadtrat Zürich 2012; Hochbaudepartement der Stadt Zürich 2011).  
 

 
Figure 3. Vue and model-photo of the “Hypodrom”-project. The model shows the nonprofit housing 
building on the right side of the stadium.  
Source: Stadt Zürich and Hardturm AG 2005. 
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In autumn 2013, voters clearly approved the credit to finance the residential project 
with a total of 154 apartments. However, financing of the stadium (CHF 216 Mio.) 
was narrowly rejected (50.8% no, but 51.9% yes in the affected districts) with the 
result that both projects could not be pursued further because the residential 
construction financing was linked to the acceptance of the stadium project. 
 
Table 3. Procedure and duration of the different steps of the “Hypodrom”-project  
 
 Step End of step Duration 
Preliminary phase Agreement on land purchase by the 

City of Zurich 
Mai 2009 31/2 years 

Setting up of a taskforce Sept. 2009 
Purchase Hardturm area by the City Feb. 2010 
Feasibility study June 2010 
Project competition Oct. 2012 

Political process Instruction to the local parliament Oct. 2012 1 year 
Approval by the local parliament April 2013 

Necessary signatures for the referendum obtained  
(deadline 30 days) 

Refusal of stadium-credit by the voters Sept. 2013 
 

Comment 

Again, the political process can be seen as quick, considering the fact that project 
planning finances had to be obtained from the local parliament in different stages. 
However, the result shows that it is hard to convince voters to finance special 
interests like top-class-sports with public tax resources. After the expansion of the 
"Letzigrund", many people could not see the need for a new, pure football stadium. 
In addition, one argued that the projected Hardturm stadium was very small for 
international games, which would therefore continue to be played in Letzigrund. 
The supporters for their part claimed and still claim that a stadium with a cinder 
track simply cannot turn into a cauldron.  
 
Lesson learned 

In general, projects financed by the municipality enhance acceptability if they 
address more than just one population group and if the sub-projects are basically 
linked together. The outcome of the vote was very close. Combining stadium and 
non-profit housing construction was a good idea in Zurich where rental flats are 
rare and very expensive. However, project-costs turn out to be more substantial for 
voters that live further away from the planned object although football is a popular 
sport.  
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Case of Hardturm act 3: "Ensemble” stadium project 

The city government finally decided to combine findings from previous votes and to 
look for a way to finance the stadium privately without renouncing the non-profit 
housing plan. The combined project should include a privately financed football 
stadium, 150 non-profit housing units and an additional investor project in order to 
cross-subsidise the football stadium. The city of Zurich fixed an investor 
competition in 2015. The "Ensemble" project was chosen as the best solution, a 
joint submission from an investment company, an investment foundation, a 
building cooperative for non-profit housing construction and a pool of architects. 
As an investor project, it comprises two 137-metre-high skyscrapers that will be the 
highest buildings in Zurich with 570 flats including shared residences, separately 
an eight-storey building with 174 non-profit flats, a double kindergarten, atelier 
and commercial space, and of course the stadium for 18,000 spectators (Fig. 4). In 
addition, one of the investors has given a binding commitment for a further 125 
flats in five properties to be used for non-profit apartments. 
 

 
Figure 4. Vue of the “Ensemble”-project and a site plan with different types of use. 
Source: Stadtrat Zürich 2017. 
 
In 2018, the voters had to decide on the (significantly lower) financial 
consequences of the project for the city, in particular on an annually recurring loss 
of income due to a reduced building right interest rate for investors. In September 
2020 followed the voting on the detailed plan because again the required number 
of signatures for the implementation of a referendum was submitted. But this time 
the plan was adopted by the voters.  
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Table 4. Duration of the different steps of the “Ensemble”-project  
 
 Step End of step Duration 
Preliminary phase Investor competition (start Sept. 2015) June 2016 2 years 

Pre-project and development of 
detailed plan 

Aug. 2017 

Political process Approval building rights and object 
credit (city parliament → voters) 

Nov. 2018 3 years 

City-parliament: approval detailed 
plan 

Oct. 2019 

Voting Sept. 2020  
 
Some legal remedies may still exist and new legal issues may also arise during the 
construction. Nevertheless, the project can be expected to be realised. It is much 
less legally vulnerable than the first "Pentagon" project.  
 
Notes on the procedures duration 

The preliminary phase went quickly, also because the stakeholders did not need to 
start from zero. The political phase took a bit more time as it required two different 
steps, both including a vote called for by a referendum. The second vote was 
scheduled for spring, but had to be postponed due to Covid-19. 
 
Outcome 

As had been said before there is a way to convince everyone involved. Here the 
successful idea combines a public-private partnership with interlinked sub-
projects, one of them is “needed” (non-profit housing), the second is “nice” (the 
stadium) and the third is not “unacceptable” (the towers). This was possible 
because this time the trade-offs in favour of the private investors, namely the 
permitted height of the buildings, did not affect too much other important public 
interests. 
 
The whole “Hardturm”-process shows that private-public partnership requires a 
deeper mutual understanding of each other's concerns and a culture of open 
discussion even on sensitive issues (see also Brokking et al. 2020). Coordination of 
public needs must cover the requirements of all relevant laws. Well-organised 
administrations show strengths and advantages. Additionally, transparent 
information for the public is essential. Never forget that the civil society, not seated 
at the table, is the crucial third partner (see also Marana et al. 2018). It has a good 
sensorium for asymmetric agreements and can cause them to fail. I think this is 
true also in countries without a vote on this. 
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Case of “Mattacker” (Wetzikon) 

Private public partnership is not limited on large individual projects. Private 
individuals can also take the lead in spatial planning issues. The planning and 
building law of the Canton of Zurich allows to determine a detailed private design 
plan obligation (Gestaltungsplanpflicht) in certain zones or parts of zones (§ 48 
para. 3 PBG). Such an obligation can only be established if there is a substantial 
qualified public interest in an additional planning phase (Bösch 2014). The 
additional plans can replace the existing building and zoning regulation of the 
municipality. In this case they need the approval of the city parliament and/or the 
voters.  
 
The example “Mattacker” is such a case. The Mattacker area (figure 5) is located in 
the municipality of Wetzikon, a regional centre in the Zurich-uplands. The detailed 
design plan is intended to ensure a centre-building development with dense mixed 
use and high settlement quality, including an attractive noise protection. The 
canton confirmed that there is a supra-local interest in the development of these 
central areas. The town is located in a landscape protected by law of the federal 
government. Due to this fact the motorway through the Zurich-uplands in the 
Wetzikon area is interrupted. Until now the traffic struggles through the middle of 
the city and along the area supposed to be part of the detailed design plan (“main 
road” in figure 5). 
 

 
 
Figure 5. Perimeter of the detailed design plan area – situation at the beginning of the planning. 
Picture-source: GIS Kanton Zürich: Orthofoto SWISSIMAGE 2002. 
 
The procedure of the detailed design plan started in October 2000 but was 
discontinued by the municipality after the landowners selected a planning 
proposal. Continuation had to wait until higher level traffic regime was clarified. 
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Table 5. Timetable of the detailed private plan Mattacker– first phase.  
 
Year Milestones and incidents 
2000 Start of the procedure by the municipal parliament Wetzikon counts  

18.000 inhabitants 
2001 Cantonal authorisation to initiate the procedure   
2006  For the first time Wetzikon 

recruits a city planner 
2007 Selection of concept proposal by landowners 

Suspension of the procedure 
Wetzikon counts  
20.000 inhabitants 

2009 Voters approve funding to optimise traffic routing of the 
main street (municipality) 
Reopening of the planning procedure 

The municipal parliament 
replaces the previous 
municipal assembly 

2011 The canton also grants a credit to optimise traffic routing of 
the main street 
Restart of the detailed private plan procedure 

 

Blue: detailed private plan “Mattacker”/red: traffic optimisation/black: other circumstances. 

 
The procedure was continued 11 years after it started. Simultaneously, the 
municipal planning was in revision. The course of the decision-making processes is 
summarised in table 6 together with the accompanying circumstances. 
 
Table 6. Timetable with milestones of the detailed private plan Mattacker 
 
Year Milestones and incidents 
 Blue: detailed private plan “Mattacker”;  

Green: other local planning issues 
Black: other circumstances 

2012 Extension of the perimeter of the private design plan Wetzikon counts  
23.000 inhabitants 

2013 Revision of the municipal structure plan with 
statements on the development concepts 

 

2014 Revision of the building and zoning code New responsibilities for planning 
tasks in the city government 
New city planner 

2016 Preliminary assessment of the project by the canton. 
The canton requires coordination with the adjacent 
site plan 

 

2017 Draft of the revised detailed plan approved by 
landowners 

New city planner 

2018 Public disclosure of the draft  
2019 The Green Party demands a "Master Plan Urban Space 

lower city of Wetzikon” 
Wetzikon counts  
25.000 inhabitants 

2020 Study urban space concept in the lower city of 
Wetzikon 
Draft is currently under revision based on feedback 
from the city, canton, landowners and other 
stakeholders 

New city planner  
A “planning committee” replaces 
the building commission in the 
field of in-depth discussion of 
planning issues 

???? to be continued  
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Comments 

In its first phase, the instrument “private detailed design plan” was treated as a 
normal building project and not as a spatial planning task in order to redevelop the 
quarter. The city limited its efforts to a very rough description of the public 
interests. At that time spatial planning in Wetzikon was not really problem-
conscious. The focus was on traffic issues. Even later, when revision of land use 
planning was taken in hand, there was no real coordination. After 16(!) years of 
planning the canton had to demand coordination with planning issues in the 
neighbourhood. It goes in the same direction if the local government leaves the 
further timetable open two years after the publication of the draft plan and argues 
that the canton is involved because the buildings of the nearby cantonal school are 
inventoried as objects of supra-local importance and worthy of protection.  
 
Discussion 

I am not convinced that the requirements on planning are growing significantly. 
Much more important is the most normal fact that the conditions for spatial 
development integration change because life goes on. It seems that the 
municipality recognised this only step by step. The importance of urban planning 
and land use management to steer this process have been underestimated for a 
very long time. The city had a relatively fast population growth from a small town 
to a medium-sized city and the city administration was not prepared for the 
consequences. At the beginning of the revision of the building and zoning 
regulations an urban planner was hired for the first time. Later the responsibilities 
for planning tasks were reorganised, the urban planner resigned and his followers 
took over in quick succession. There was no one to guarantee continuity, and new 
city authorities were elected, which had to get first used to the job. 
 
Late overarching planning stops the building possibilities expected from the 
obligation to draw up a detailed design plan. The case is reminiscent of the example 
discussed in Dahlsjö, Ekbäck and Kalbro 2020. For landowners, the lack of clarity 
makes it practically impossible to take advantage of the benefits of redefining the 
construction options themselves while the actual requirements for spatial 
integration and access change continually due to ongoing urban development.  
 
This produces conflicts with the guarantee of property rights. The answer of the 
Swiss law is that after a certain period of time, a construction project can no longer 
be rejected with the argument “insufficient readiness for construction” because it is 
the duty of the municipality to establish a valid land-use plan (BEZ 2009). But in 
our case the new use foreseen in the planning outlines promises a much better use 
of the area than the previous one, and the property is in the middle of already built-
up land. The property owner would at least need an up-to-date infrastructure plan, 
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which he cannot enforce himself. Matoga and others are right: Established 
planning instruments and concepts tailored according to former needs seem 
increasingly inadequate (Matoga 2019). 
 
Limits of involving directly concerned landowners become clear. The City cannot 
completely “outsource” the development of the city-centre to them. It is not 
possible to let a group of owners representing only a small part of the entire city-
centre solve all related questions while the authorities just examine the results of 
the planning process rather than making a contribution to the course of the 
planning. The problem with this type of “planning” is that it is very time-
consuming, especially if the communal and cantonal authorities are not in close 
contact.  
 
Theses 

It is possible that what has happened here is not untypical for cities in 
transformation from rural town to a densely populated centre. The existing 
structures are overstretched by the new tasks. The administration needs a 
professional, sufficiently staffed planning group that can coordinate the city's 
concerns into the various planning processes. The case of “Hardturm” shows, that a 
well organised administration can solve such problems very quickly. Coordination 
issues should be clarified in advance if urban redevelopment should be carried out 
with spatial planning instruments. In addition, limits of the responsibilities of each 
partner must be defined (as it was done in the case Hardturm) and it has to be 
specified which tasks each partner is expected to perform (Marana et al. 2018). 
Public-private partnership can only complement urban land-use management, not 
replace it. Of course this requires more administrative staff and thus has financial 
consequences. 
 
But what can be done in the meantime? In specific cases, one answer could be the 
concept of temporary use (Zwischennutzung) which is increasingly accepted, 
instrumentalised and professionalised (see e.g. Matoga 2019). However, if the 
solution is seen in temporary use one should be aware that this requires temporary 
authorisations and exemptions or tacit consent by the authorities. This would even 
increase the workload of already overburdened administrations. Therefore, it 
would be favourable to include easy to handle minimum standards that allow 
interim use so that the permits can be granted in time.  
 
Research on both, causes and administrative concepts to minimize their impact is 
welcome!  
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Reto D. Jenny 

Graduate engineer, agronomist and spatial planner; author of various publications, 
including on rural land law, soil protection, and cultural heritage. He was co-
founder of the European Land and Soil Alliance ELSA e.V. and editor of its journal 
Local Land & Soil News, which dealt with applied topics in soil sciences and land 
use management. In this function he was a regular guest since 2011 and soon 
afterwards he became a member of the EALD.  
 
 
I have been honoured to participate in annual EALD symposia in various 
European cities. This has given me the opportunity to get to know scientists of 
different faculties from well-known universities and institutes in most European 
countries. I received a myriad of interesting suggestions and some of the speakers 
made great contributions to the journal. – Dear Thomas, that is how we got to 
know each other. 
 
Not only were the committed professional debates stimulating, but also the 
collegial evening gathering with the Swedish-Swiss delegation after the 
conference was very exciting. Sometimes we talked about similarities and 
differences in society and politics between our countries.  It was a great pleasure 
for me to hear your explanations of the complex history of Scandinavia in 
different eras. Assuming that you are interested in cultural history, and when you 
told me that you were cycling in the Lower Engadin and Val Müstair, I decided to 
come up with a topic from my home in this outermost corner of Switzerland for 
your festive book. 
 
A special feature of this region is the Rhaeto-Romansh language, which I would 
like to address in my article. As you can see when reading the maps, the names of 
the places are recorded in their native language. My thesis is that you can use the 
place and field names to describe the landscape topographically, morphologically 
and in terms of its land-use, history, and culture.  
 
Thomas, for this reason I would like to invite you and the readers to an excursion 
into the cartographic landscape of the Lower Engadin. As you know, we both 
sometimes walk at a different pace than our colleagues. I would like to thank you 
so much for this opportunity and your attentive company! 
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Describing Local Conditions in the Alpine Region Based on Place 
and Field Names in their Original Rhaeto-Romansh (or Ladin) 
Language of the Lower Engadin 

Reto D. Jenny 
 
Introduction 

The present article conveys the idea of an extended landscape analysis. It shows the 
starting point and the principle of a study to identify place and field names using 
existing regional maps. It contains an overview of some selected place and field 
names in the explored area of the Lower Engadin. Many of these traditional place 
names can also give an indication of their geographical and historical location. 
 
Purpose of the study 

The study aims to show how a landscape can be identified on a map using place and 
field names, from which detailed multidisciplinary conclusions can be drawn. A 
special feature of this study is the consideration of a minority language that must 
be translated in an understandable manner. 
 
Method 

The procedure is basically very simple. The study area is defined by limiting the 
perimeter of the Lower Engadin. It covers the area of 12 former municipalities 
(Ardez, Ftan, Guarda, Lavin, Ramosch, Samnaun, Scuol, Sent, Susch, Tarasp, 
Tschlin, and Zernez) with space of around 1000 km2. Since 2015, these twelve 
villages have been grouped into four municipalities, which is of no importance for 
our study. 
 
Based on the official digitized national maps of Switzerland (maps.geo.ch) a 
number of interesting place and field names are intuitively selected and listed, 
identified and translated by using the given dictionary and name books (see table in 
the appendix). Finally, the numbered place and field names are thematically 
bundled and analyzed. The aim is to describe the historical cultural landscape of 
the region using the traditional names noted on maps. The coordinates of the 
names found, which were truely important, are not listed in this article for reasons 
of space and clarity. 
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Study area characterized by their origin language 

The Lower Engadin is part of the Rhaeto-Romansh speaking area of Switzerland. In 
this country it is only used in the canton of Graubünden, and even there only 
fragmentarily spread in some valleys. Only about 0.5 percent of the Swiss 
population speaks Rhaeto-Romansh and this is still divided into five idioms 
(regional languages or dialects): Sursilvan in Vorderrhein; Sutsilvan in Domleschg; 
Surmiran in Albula and Oberhalbstein; Puter in the Upper Engadin; Vallader in 
the Lower Engadin together with Jauer a dialect of Val Müstair (Billigmeier, 35 ff). 
How the regional languages can vary is shown by the example of “house” 
(pledari.ch): in Sursilvan = casa; in Sutsilvan = tgea; in Surmiran = tgesa; in Puter 
= chesa; in Vallader = chasa. In the 19th century, Rhaeto-Romansh was much 
more widespread in Graubünden and partly far outside the border area, as we can 
see from many traditional place and field names on maps. While that is useful to 
know, this study will be concentrated on the use of the Vallader dialect. 
 
Table of the determined place and field names 

The table in the appendix serves as a reference list for the selected place and field 
names dealt with according to specific topics in the following chapters. The 
individual names are numbered and assigned to municipalities. The origin and 
meaning of the names are also briefly explained there. Using the numbers, the 
names can be traced back to the sources.  
 
First or very early mentioned names of the Lower Engadin villages 

Place and field names are of historical matter. Some of these names have been 
handed down since the Middle Ages. Early mentioned names of the selected 
villages can be found in the Rhaetian Namebook (RN) and in the Historical-
Biographical Lexicon of Switzerland (HBLS): Ardez 1 as Ardetiae in 1161, Ftan 5 as 
vicus Vetane in 1167, Guarda 12 as Warda in 1160, Lavin 16 as Lawinis in 1226, 
Ramosch 26 as vicus Remuscie in 930, Samnaun 32 as Sammanun in 1370, Scuol 
46 as vicus Scullis in 1161, Sent 59 as vicus Sindes in 1163, Susch 71 as vicus Susis in 
1161, Tarasp 79 as Traspes in 1120, Tschlin 90 as vicus Cilins in 1224, Zernez 101 as 
Sernez in 1288. All these village names have an etymological meaning, and they can 
be interpreted topographically, morphologically, or according to their functional 
and historical conditions. The villages of Ardez, Lavin (including Gonda 17) and 
Scuol are named according to their local topographical and morphological 
conditions which are also expressed through natural events; Guarda, Susch, Tarasp 
and Zernez refer mainly to their historical functional origin; and finaly Ftan, 
Ramosch, Samnaun (with Compatsch 30), Sent and Tschlin illustrate the 
characteristics of an agricultural landscape. So, we can see that names of the 
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villages can give an indication of their specific location and importance in their 
associated type of landscape, which they also shape to a special degree. 
 
Primary sources on using field names as a short digression 

Old local sketches and maps, handwritten documents, certificates and notes may 
often prove the origin and the age of early place and field names. The following 
example of a chronicle from the 18th century can be instructive in our case: 
Between 1773 and 1782, Martin Peider Schmid de Grüneck (1732–1819), a former 
lieutenant colonel from Ftan, wrote an amazing, very detailed chronicle of almost 
two thousand pages, called « Chiantun verd in chronografia rhetica illustrada » 
(HBLS VI, 212). By the way, chiantun verd stands also for the author’ name which 
can be translated as Grüneck or etymologically as green corner, perhaps derived 
from his native residence with maybe a plant garden. 
 
He described the situation of his near environment through his personal 
observations in detail as « La situaziun del temp, las modas et üsanzas da nos 
pajais », about the people’s everyday life, the customs and the using of the land of 
his time. And he noted a number of field names truly based on drawings, plans, and 
tables. Schmid’s handwritings seem to be a key source for field name research in 
the Lower Engadin. They contain references to places and field names that refer to 
the common use of the treated area at that time. Signatures are used to add 
important objects to the location map from around 1775. Terzlas denote the 
districts of the municipality, which are divided into three parts. They include for 
example fountain cooperatives as bavraduoiras for drinking water, cattle trough, 
laundry and fire protection. Plots and margins as quadras e rutitschs and fenced 
courts as curtins are also shown. The precise records in the plans are remarkable 
(Grimm, 162 f). Meadows and pastures are distinguished by signatures. Arable land 
is noted by dotted areas, slopes are shaded, and paths, as well as streams, are 
indicated by their names next to which they are located. Arable fields were situated 
closest to the village as they were most labor-intensive, joined next by rich 
meadows, and finally joined further out by extensive pastures for cattle, sheep, and 
goats. Considering agriculture over a long period, it is interesting to note that crop 
farming and livestock farming have been balanced since ancient times (Grimm, 
223). 
 
As a contemporary witness, the chronicler also explained the skills of agriculture on 
his own property over the course of a year. Freely translated and summarized: In 
the spring, the grain, flax and bean fields were plowed and planted, and the 
meadows fertilized and watered. Harvest began in summer, first with the hay from 
the nearby rich meadows, and later from the far distant, less fertilized meadows on 
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the mountains. During this time, the rye and ripe barley were also cut, and in 
September, after the second hay crop, the cattle returned from the alps. On the alps 
the milk had been processed into butter and cheese, which was also brought down 
to the owners. In autumn, the grain was threshed to make flour for bread and other 
food. The winter was spent on handcrafting flax and wool, and on other homework. 
Almost everyone was tied to ground and annual cycles. The products were 
primarily used for self-sufficiency, and servants and shepherds were usually 
supplied with natural products in kind. Only larger farms were able to sell grain, 
cattle and dairy products in sufficient amounts (Mathieu, 19). 
 
According to this handed down overview, the selected field names can now be 
examined in various topics. 
 
Topographical and morphological designations 

Mountains, peaks and hills 

Topographical elevations are one of the most striking features of an alpine map. 
They were referred to differently depending on their form and their hierarchical 
structure. A hill or a rather blunt mountain top is called mot, muot, motta or 
moutta. Munt simply stands for mountain, whereas piz stands for an outstanding 
peak. Motata 23 and Mot da Chaschlins 87 are both identified as prehistoric 
places. Concise height formations such as hills of Steinsberg 4, Chastè da Tarasp 
73 and Fortezza Rohan 67 have also been mentioned in terms of settlement history 
since the Middle Ages. Mot Mezdi 36 and Piz d’Immez 38 are named after their 
geographic location and orientation. Mountain peaks named after colors like Piz 
Cotschen 37 for red and Piz Nair 25 for black raise questions as to why – the 
naming of the mountains after the color of the rock is hardly conclusive it seems, 
because these are the same types of rock. Visually, the color naming could be 
explained with the solar radiation, according to which the red mountain stands in 
the evening sun and the black mountain in the shadow. The expertise of geologists 
or cartographers is required to clarify this issue. Piz Urezza 31, translated as the 
“Weather Horn”, expresses its exposure. And finally, Piz Sesvenna 42 finds the 
origin of its name in the occurrence of ore veins in the nearby silver mines. 
 
Glaciers, sources, gorges and rivers 

Numerous streams from side valleys enter the En 53 (Inn-) river. They are fed by 
springs and glaciers such as Vadret da Triazza 47.  As some of their names suggest, 
they come as melt water and from rivulets in Val d’Uina 64 or in Val Plavna 76 into 
roaring torrents such as Spöl 100 and Tasnan 9 that enforce their way through 
deep and rough ravines like Clemgia 34 or Clozza 48. The area around Scuol and 
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Tarasp is very rich in mineral springs that have been drawn into fountains as in 
Fontana 75, and were the trigger for drinking and bathing tourism in the 19th 
century (Stecher, 6 ff). 
 
Valleys, plains and terraces 

The Engadin is the name of the main valley of the Inn River En 53. It is connected 
with numerous flanking side valleys such as Val Clozza 48, Val da la Resgia 91, Val 
Sinestra 63, Val d’Uina 64, Vallatscha 80 and many more, from where the streams 
flow in. The expression for a steep slope is contained in the name Chant da Lai 72. 
 
In addition to the naturally formed river valleys, the plains and terraces created by 
cultivation are characteristic of the topography and morphology of the Engadin. 
Corresponding names, such as Plan da Champs 54, Plan da Gisep 88 or Plan 
Grond 55 as well as Seraplana 28 and Vastur 65 for extensive flat areas, and 
otherwise Ramosch 26 for a terraced area stabilized with hedges, describe the 
characteristics of the very typical agricultural landscape.  
 

 

 
Figure 1. Motata 23. The wooded hilltop of Motata in Ramosch with the traditional historic field 
terraces and hedges for slope fixing in the foreground. Sources:  
 
All photos of this article were taken by Rita Jenny in 2020. 
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Moors, reeds and lakes 

In addition to meadows rich in biodiversity as well as in yield, and very extensive 
alpine pastures, there are also moors, floodplains, wetlands and small lakes in 
some places. Expressions like Salet 20 stand for reed, Palüd 77 for moorland, Lai 
77 for lake, and Pazos 41 for ponds and wetland. Some of these areas have been 
canalized, as the field name Prà da las Chanals 78 shows.  
 

 

 
Figure 2. Palüds da Lai Nair 77. Moorland of Tarasp with a mountain scenery in the background.  
 
Forests and woods 

About a third of the Lower Engadin area is covered with forest. Two autochthonous 
tree species in the mixed alpine mountain forest are larches (larix decicua) and 
arves or stone pines (pinus cembra). Both of those species are present in local 
forest names as God Laret 6 and God dals Dschembers 35. Europe's highest stone 
pine forest is on God da Tamangur 39 above S-charl 44. Another mentioned name 
in some places for wood with bushes and trees is Bos-cha 10. Names as God Sura 
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21 and God sur las Chasas 85 position the forest at a higher altitude or above the 
houses and God Sassella 96 in rocky terrain.  
 
Land-use related designations 

Agriculture and alpine farming 

Agriculture can be divided into two main groups, the cultivation of crops and the 
animal farming (Rohner, 59 ff). Characteristic for this area are the former south- 
and west-facing grain field terraces along the valley and the alpine meadows and 
pastures above in the mountains. 
 
Field names that denote arable land are Plan da Champs 54 for a plain with fields, 
Compatsch 30 for a large field area, Chomp da Cla 74 for a field which belongs to 
Cla, and Curtins 11 for fenced plots. The place names Sent 59 and Tschlin 90 can 
also be traced back to the cultivation of grain. Names that denote grassland and 
livestock are, for example, Pradè 56 and Pradella 43 for meadows and pastures, 
Pradasura 3 is above the village and Prà da las Chanals 78 is channeled. Chavras 
84 refers to an often stony and bushy pasture used for goats, Munt della Bescha 69 
refers to a mountain for grazing sheep, and as for all animals, Clüs 2 stands for a 
fenced in pasture near the village or in the alps. Names related to alpine farming 
are designated according to altitude, facilities and handling. Prümarans 14 and 
Acla da Fans 81 are the first stages of the summer pasture, then it goes further up 
into the main alps, such as Alp Pradgiant 18 or Alp Praditschöl 33. The highest 
level of alpine farming are the Maranguns 13, that like Alp Tea 82 and Chamanna 
dal Bescher 15 indicate the presence of stables or simple shelters. 
 

 

 
Figure 3. Alp Praditschöl 33. Alpine pasture for summer grazing of dairy cows and cheese 
production. The designation of praditschöl seems to be composed of the two half-words pra - 
pasture and chaschöl - cheese. The cattle are regularly summered from mid-June to mid-September. 
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Grain mills and sawmills 

Grain mills, such as Muglin 7, and sawmills, such as Resgia 8, are among the site-
specific facilities which appear in place names of most of the villages. The mills 
located on streams or driven by water supply lines are an indication of the former 
importance of the alpine grain production. Today, one of these 400 year-old grain 
mills has been renovated and is in operation again; in the early 19th century there 
were still five mills working (Grimm, 251). The sawmills on the Tasnan river 
outside the village were operated for just as long. The so-called resgia veglia 8 was 
rebuilt in 1878 close to the Tasna bridge (Grimm, 254). Another valley that 
indicates the existence of sawmills is called Val da la Resgia 91. 
 

 

 
Figure 4. Vegl muglin 7. The old mill in Ftan from the 17th century not only used technology to 
deliver its water supply via aqueduct-like wooden gutters in the past, but still works for 
demonstrations today. It is also a testimony to the former mountain grain cultivation of the area. 
 
Ore mines and lime kilns 

The areas of Val S-charl 44 (Rauch, 145 ff) and the Pass dal Fuorn 98 (Gottschalk, 
15 ff) are characterized by ore deposits. Metals were extracted there from the 
Middle Ages to the 19th century. Some unique field names suggest the presence of 
such mines. The name of the mountain Piz Sesvenna 42 implies the presence of ore 
veins. Las Mineras 40 and Val Minger 49 express the occurrence of mines, and 
Tamangur 39 indicates the housing of the miners. The existence of ore factories 
and smelting furnaces are referenced in Schmelzra 45 and Buffalora 95. 
 
Most of the villages in the Lower Engadin also had lime kilns. These facilities are 
closely related to the ordinary construction of the Engadin stone houses. Burnt lime 
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was used for mortar and painting of walls, which were typically decorated by fresco. 
Names like Chalchera 50 or Chilcheras 19 indicate places of such lime kilns 
(Parolini, 46 f). In addition to the diverse rock material, tuff was also used for 
house building. Tuffera 62 was called the place in which such material has been 
exploited. 
 

 

 
Figure 5. Chilcheras 19. Ruins of an old lime kiln in Ramosch. The kilns were used to produce lime 
and mortar for the reconstruction of the houses after the village fires of 1880 and 1881. 
 
Designations related to settlement and traffic 

Settlements and surrounding 

The brief explanations of the settlements noted are not only a supplement to the 
previous section on the place names of the villages and hamlets. Sur En 60, 
belonging to Sent, is a hamlet beyond the Inn river. Vnà (Manas) 29 and Samnaun 
32 describe the occurrence of settlements in remote rural areas which were closely 
linked to traditional agricultural systems. Because the land was needed for growing 
grain at lower altitudes, livestock farming was shifted to higher altitudes, where 
such settlements have emerged (Jenal, 3). Acla da Fans 81 was a pre-alpine pawn 
farm (leasehold) which gives an indication of the rural management. Tschern 61 
also describes the location of the settlement; this could mean both a selected place 
with excellent conditions for settlement or for a place to re-settle. Chomp da Cla 74 
and Plan da Gisep 88 are pieces of land which are named after the owners, and as 
such usually by use of their first names. Land can also be clearly defined in terms of 
shape, size and delimitation, for instances Quadra 57 as squares and Curtins 11 as 
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fenced plots, mostly close to the houses. Remote land belonging to a settlement 
were called Panas-ch 24.  
 
Transport routes, bridges and other traffic related objects 

The historical traffic routes and objects mentioned were already in use in Roman 
times, in the Middle Ages, and in the modern period from the 18th century. The Via 
Claudia Augusta 92, which touches the Engadin valley at Alt Finstermünz 83, was 
proven to be an important Roman drivable road between Veneto and Augusta 
Vindelicorum (Augsburg) (Planta, III 87). A direct continuing route as a mule track 
should have existed over the Cuolmen da Fenga 52. Close to the prehistoric hill of 
Motata 23, there was a junction into the old Engadin road, which in the Middle 
Ages was named as the Via Imperiala 93 or the so-called „Reichsstrasse“ (Gredig et 
al., GR 52). The latter was the main drivable transit road through the entire Lower 
and Upper Engadin that connected the neighboring villages and branched out over 
the alpine passes into different directions, for instance the Pass dal Flüela 70 to 
Davos and the rest of Switzerland, or the Pass dal Fuorn 98 to Val Müstair and 
South Tyrol. Numerous field and alpine paths, connections into smaller side valleys 
like Val Mingèr 49 or Val d’Uina, and mountain crossings like Fuorcla Salet 20, 
open up the region through a wide-meshed transport network. An example of an 
old inter-local route is the Via Veglia 66 between Scoul and Sent, which makes 
clear by its designation that a newer road was built with the advent of motorized 
traffic. The author of this article has systematically mapped such local and regional 
routes in the Lower Engadin as part of the national inventory of historical traffic 
routes in Switzerland (Gredig et al). 
 

 

 
Figure 6. Via veglia 66. The old natural road between Scuol and Sent (the latter village can be seen 
in the background) is now used as a path for pedestrians. Formerly the road could be driven on by 
one-horse wagon and was mainly used for local transport. The new and more winding road slightly 
below this was laid out and paved towards the end of the 19th century, for use by carriages and later 
for motor vehicles.  
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Key points of these historical traffic connections are bridges, guest houses, and 
cargo stations. The Lower Engadin has some exciting and well-preserved old 
bridges. The oldest crossing over the Inn known since Roman times is the site of 
today’s wooden bridge with a fortified tower from 1472 in the middle of the river in 
Alt Finstermünz 83. The Martinsbrücke 86 was rebuilt in 1680 and thus gained 
great importance for transit traffic on the Reschen Pass from South Tyrol to the 
Lower Engadin. The bridge Punt da Sur En 53 near Sent was torn away after a 
violent storm in 1868 and immediately rebuilt. This imposing bridge is supported 
on a natural boulder in the middle of the river and with a length of 60 meters, it is 
one of the longest wooden bridges in Graubünden. Punt Ota 99, called the High 
Bridge, draws the border between the Lower and Upper Engadin and also the 
language border between the two Ladin regional languages Vallader and Puter. The 
original bridge, no longer in existence, was built around the 10th century. In many 
places along the traffic routes there were taverns, guest houses, cargo, and horse 
changing stations, for instance in Vinadi 94 and Martina 86 at the customs, in 
Strada 89 on the main road, in Crusch 51 at the crossroads, in Susch 71 at the 
transfer point to the pass roads, and in Flüela Hospiz 70 on the top of the pass. 
 

 

 
Figure 7. Alt Finstermünz 83. The bridge tower of Alt Finstermünz (Vestmezia) from 1472 is 
connected with two wooden walkways in the middle of the Inn. The river crossing of the Roman Via 
Claudia Augusta from the 2nd century is presumed to be in this vicinity. From 1652 Alt Finstermünz 
was the border between Tyrol and Graubünden. In 1845 the bridge was renovated as it stands today.  
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Designations related to history 

Castles and fortresses 

Castles and fortifications are directly linked to the history of the region (Poeschel 
1930, 80 ff). Best known is the castle Chastè da Tarasp 73 which is highly visible 
on a hilltop. Other fortresses and castles along the Engadin valley within sight of 
each other like Fortezza Rohan 67, Steinsberg 4 and the former castle of Tschanüff 
27 are only preserved as ruins. The Lower Engadin was also protected on both sides 
against Habsburg territory by the dam La Serra 97 on the the pass road of Pass dal 
Fuorn and by the fortified bridge of Alt Finstermünz 83 at the Reschen pass road. 
 

 

 
Figure 8. Chastè da Tarasp 73. The castle is first mentioned in 1040. The largely preserved shape 
and size go back to the 16th century. At that time, there were forts throughout the Engadin to 
control the valley, where some remains are still to be found today. 
 
There are also other references on the maps that can be traced back to history of 
the area. The hills of Motata 23 and Mot da Chaschlins 87 have left prehistoric 
traces. The gallows in the forest of God da Güstizia 68 and La Fuorcha 22 at the 
old Engadin country road are a legacy of the Middle Ages. The naming of the 
hamlet of S-charl 44, which is reminiscent of Charlemagne and is honored in the 
neighboring Müstair monastery, dates back to the early Middle Ages. The ruins of 
the Baselgia da San Peder 58 (Poeschel 1940, 484 ff), which was originally a 
Catholic church, could also be understood symbolically as a reminder of the 
turbulences of the Reformation and the Thirty Years’ War, the so-called „Scumpigls 
Grischuns“, meaning the Graubünden turmoils from 1618–1648. With the 
exception of Samnaun and Tarasp that remained Catholic, the entire Lower 
Engadin became Protestant (Pieth, 228 ff). In order not to distort history, it must 
be clearly stated that the church structure has crumbled due to lack of use. 
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Fires and natural disasters 

Village fires, landslides and avalanches are some of the most devastating events, 
and also reflected by names of places on the maps. For instance, the villages of 
Lavin 16 and Gonda 17 provide information about natural disaster events. In the 
case of village fires, it is important to know that in most of the villages there were 
repeated widespread fires up until the 20th century. Historical sources report on 
arsons during the Graubünden turmoils from 1618–1648. But the causes of many 
fires were the dense wooden construction of the houses with shingle roofs and the 
barns filled with hay, which could spread very quickly with a spark of fire in dry 
weather and wind. For this reason, the wooden structures were replaced by the 
typical Engadin houses made of stone and lime mortar (see lime kilns). There are 
few indications of such fires in the maps, for instance Ardez 1, but rather they exist 
in house inscriptions as in Sent (Giovanoli, 24). 
 
Conclusion 

It should be noted that only a fraction of the place and field names listed on the 
maps were selected. Of course, a more complete recording could provide locally 
more differentiated information. But the study also shows that a landscape can be 
illustrated quite well with just a few names. If, for example, we look at the 
inscription En for the axis of the Inn river and add only five words like Piz for 
mountain peaks, Vadret for glaciers Val for river valleys, Plan for plains and God 
for forests, the distribution of these already gives the idea of a multifaceted alpine 
landscape. And with three more simple words like Chomp for arable fields, Pra for 
meadows and Alp for summer pastures, the prevailing agricultural structure can be 
clearly ascertained. Associated adjectives and adverbs are used to specify and 
localize the referenced objects.  
 
The resulting impression of the characterization of the landscape based on the 
place and field names listed on the maps corresponds to the description in the 
primary sources. This impression is also confirmed with regard to the etymological 
evaluation of the names of the villages. All the terms, applied with regard to 
topography, morphology, different areas of land use, settlement, traffic and history 
indicate a multifaceted multidisciplinary approach. 
 
The peculiarity of the original language of the names and terms on maps is not only 
fascinating, but also includes a unique ethnological aspect that allows access to 
many other areas and cultures from which all our EALD members come. 
 
Finally, I would like to thank my friend Heidi Monroe for the English review. 
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Table of the determined place and field names and their meaning 
 
Ardez 
 1 Ardez (village) Ardetiae; celt. Ard - earth or stone, celt. ette - hill or mountain 
   = village on an earth and stone hill; or rom. arder - to burn 
   = village on a place of area fire (DL, 35; EN, 5; RN, 616) 
 2 Clüs lat. clusum = fenced pastures (RN, 98) 
 3 Pradasura   lat. pratum = upper meadows (RN, 266)  
 4 Steinsberg germ. Steinsberg - stone hill with the castle ruins (RN, 499)  

  
Ftan 
 5 Ftan (village) Vetane; rom vetana = village on sheep pastures (EN, 9; RN, 699) 
 6 God Laret    lat. larix = larch-tree forest (EN, 11; RN, 185) 
 7 Muglin «vegl muglin» old grain mill (DL, 420) 
 8 Resgia «resgia veglia» old sawmill (DL, 587) 
 9 Tasnan rom. tasnar - shout out loud = roaring brook (DL, 779) 
 
Guarda 
 10 Bos-cha grove with bushes and trees (DL, 74; RN 56) 
 11 Curtins courtyard, enclosures near the houses (DL, 57) 
 12 Guarda (village) Warda; rom. guarder = guard place (EN, 10; RN, 372) 
 13 Maranguns rom. margun = alpine hut located on the highest stage of an  
   alpine pasture (RN, 35) 
 14 Prümarans spring (and autumn) pastures and settlements between 
    village and high alps (DL, 5, 534) 
 
Lavin 
 15 Chamanna dal Bescher shepherd’s hut or refuge (RN, 64) 
 16 Lavin (village) Lawinis; rom lavina = avalanche (EN, 11; RN, 728) 
 17 Ruinas da Gonda rom. gianda - scree slope = ruins of a devasted settlement 
   (DL, 243; RN, 159)  
 
Ramosch 
 18 Alp Pradgiant  rom. pra - pasture = alp with giant pastures (dairy alp) 
   (DL, 525; RN, 792) 
 19 Chilcheras  rom. chalchera = lime kilns (DL, 97; RN, 61) 
 20 Fuorcla Salet rom. fuorcla - mountain crossing, rom. saledscha - reed =  
   mountain crossing on reed land (DL, 235, 612; RN, 298) 
 21 God Sura rom. god - forest = upper forest (DL, 255) 
 22 La Fuorcha rom. fuorcha - gallows = place of execution (DL, 235; RN, 155) 
 23 Motata rom. muotta = hill (prehistoric place) (RN, 213) 
 24 Panas-ch rom. panaschar - to match = remote plot or land belonging to 
   the village (RN 776) 
 25 Piz Nair rom. nair - black = black horn (EN, 14) 
 26 Ramosch (village) vicus Remusciae; lat. ramus - knotty wood = village in a 
   hedge landscape (EN, 15; RN, 803) 
 27 Ruina da Tschanüff rom. chasa nouva - new house = ruins of the castle of Tschanüff  
   (RN 871)   
 28 Seraplana rom. serrer aint - to enclose = enclosed plain (DL 511, 674)   
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 29 Vnà (Manas) lat. mansus = hamlet (rural settlement) (EN, 12; RN, 895) 
 
Samnaun 
 30 Compatsch rom. -atsch - increasing suffix = large field (EN, 8) 
 31 Piz Urezza rom. aura - weather = mountain peak exposed to the weather  
   (DL, 49, 452; RN, 28)      
 32 Samnaun (municipality) Sammanun; rom. sammanas = rural hamlet or settlement 
    located above (RN, 824) 
 
Scuol 
 33 Alp Praditschöl lat. pratum - pasture, chaschöl - cheese = alp for dairy cows and 

cheese making (DL, 104; RN, 270) 
 34 Clemgia germ. Klamm = wild water canyon (RN, 442) 
 35 God dals Dschembers rom. dschember - arve or stone pine (RN, 162) 
 36 Mot Mezdi rom. mezdi - midday, noon (south) = mountain position of the  
   sun oriented to the south direction (DL, 405)  
 37 Piz Cotschen rom. cotschen - red = red horn (EN, 8; RN, 99)  
 38 Piz d’Immez  rom. immez - middle, amid = mountain in the middle (DL, 289) 
 39 Tamangur lat. attegia minicorum = huts of miners RN, 856) 
 40 Las Minieras mines (silver mines) (DL, 409) 
 41 Pazos rom. puoz = pond (wetland) (DL, 549; RN, 275) 
 42 Piz Sesvenna lat. cis vennam = mountain of the ore vein (silver mines 
   of S-charl) (EN, 17; RN, 843) 
 43 Pradella lat. pratum = place with pastures and meadows (RN, 270) 
 44 S-charl Saint Charles (hamlet), referred to the canonized king  
   Charlemagne (EN, 17; RN, 833) 
 45 Schmelzra melting furnace (RN, 486) 
 46 Scuol (village) Scullis; lat. scopulus = cliff; village on the cliff (EN, 17; RN, 841) 
 47 Vadret da Triazza rom. vadret - glacier, rom. triazza - work slide to mouve trees 
   = Triazza glacier (DL, 827, RN, 868) 
 48 Val Clozza canyon valley (EN, 8; RN, 98) 
 49 Val Mingèr valley of miners or ore mines (EN, 13; RN, 205) 
 
Sent 
 50 Chalchera (Sur En)  rom. chalchera =  lime kiln (DL, 97; RN, 61) 
 51 Crusch rom. crusch - cross, or crossroads (small estate) (EN, 8; RN, 118) 
 52 Cuolmen da Fenga rom. cuolmen - summit, lat. alpis finua - end of the alps = Fenga  
   pass in direction to the border of Vorarlberg (DL, 151, RN, 690)  
 53 En (Punt da Sur En) celt. enos - water; rom. En = Inn river; punt sur En is a covered 

wooden bridge (DL, 758; RN, 680) 
 54 Plan da Champs rom. champ - arable field = arable farmland (DL, 98) 
 55 Plan Grond rom. plan - plain = large or wide plain (DL, 511) 
 56 Pradè rom. prà = grassland; hay meadows (DL, 525, RN, 270) 
 57 Quadra lat. quadrus - square (with a complex meaning) (RN, 276) 
 58 Ruinas da la baselgia lat. sanctus - saint = church ruins (of Saint Peter) (RN, 300) 
 59 Sent (village) Sindes; rom. senda - path, or celt. sena - seed field  = village  
   with seed fields and paths (RN, 843)  
 60 Sur En hamlet above the Inn river (DL, 758; RN, 680) 
 61 Tschern rom. tscherna - choise = rural homestead on a chosen place 
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   (DL, 804, RN, 91) 
 62 Tuffera lat. tofus - tufa = tuff mining (DL, 808; RN, 342) 
 63 Val Sinestra rom. schnestra = left-sided valley related to the course of the Inn 
   (EN, 18; RN, 315) 
 64 Val d’Uina rom. val d’auaina = water veins valley (EN, 20) 
 65 Vastur rom. vasta - wide = rural homestead in an extensive area  
   (DL, 833; RN, 888) 
 66 Via Veglia rom. via veglia - old way = old road for Scuol (DL, 835, 841) 
 
Susch 
 67 Fortezza Rohan lat. fortis - fort = fortress of duke Rohan (RN, 149)  
 68 God da Güstizia rom. güsitia = justice; forest place of execution (gallows) (DL, 275) 
 69 Munt della Bescha rom. munt - mount, rom. bescha - sheep mountain (DL, 68, 423) 
 70 Pass dal Flüela (Hospiz) germ. Fluh - rocks = rocky pass and hospice (RN, 407) 
 71 Susch (village) vicus Susis; germ. Sust = handling point and horse changing  
   station for transport (EN, 18; RN, 855) 
Tarasp 
 72 Chant da Lai lat. canthus - edge of a steep terrain = hillside on the lake (RN, 72) 
 73 Chastè da Tarasp lat castellum - castle = castle of Tarasp (RN, 84) 
 74 Chomp da Cla field of Cla (Claudio or Claus) (DL, 98) 
 75 Fontana rom. fontana - fountain, source = fountain (village part) (DL, 224; 

RN, 144) 
 76 Plavna (Aua and Val) lat. planus, also plauna - plane = a flat high valley and source  
   of the book aua da Plavna (RN, 250) 
 77 Palüds da Lai Nair rom. palüd - swamp = moorland on the lake (DL, 462) 
 78 Prà da las Chanals lat. canalis - pipe, gutter = canal meadows for drainage or  
   irrigation (DL, 100; RN, 69) 
 79 Tarasp (municipality) Traspes; lat. terra aspa = undeveloped land (EN, 19; RN, 857) 
 80 Vallatscha rom. latsch - loop = hamlet in a winding valley DL, 353; 
   RN, 184, 359) 
 
Tschlin 
 81 Acla da Fans rom. acla - pre-alpine stage, da fans - germ. Pfandhof  
   = pawn farm (EN, 5; RN, 2) 
 82 Alp Tea rom. teja - hut = alp cheese dairy (DL, 781; RN, 27)  
 83 Alt-Finstermünz lat. fines intra montes = border between the mountains at the 
   north-eastern limit of the Lower Engadin (EN, 9; RN, 461) 
 84 Chavras rom. chavra - goat = pastures for goats (DL, 108) 
 85 God sur las Chasas forest above the houses (DL, 108, 255) 
 86 Martina / Martinsbruck hamlet and bridge of the via imperiala on the Tyrolese border 
   (DL, 389; RN, 575) 
 87 Mot da Chaschlins rom. chaschlins - rock towers = hill of Chaschlin (prehistoric  
   place) (RN, 85) 
 88 Plan da Gisep plain of Gisep (Josef) 
 89 Strada rom. strada - street = main road (hamlet) (DL, 735; RN, 326) 
 90 Tschlin (village) Cilins; rom. cellina = small granary (EN, 17; RN, 875) 
 91 Val da la Resgia valley of the saw-mill (DL, 587)  
 92 Via Claudia Augusta lat. via - way = Roman road, section between Nauders and  
   Alt Finstermünz (RN, 364) 



 

91 
 

 93 Via Imperiala germ. Reichsstrasse = imperial road or the main road of the  
  = via Engiadina Middle Age accross the Engadin valley, located at the section  
   of a former mule track between Martina and Chasura  
   (rom. cha-sura - upper house) (DL, 841; RN, 364, 680)  
 94 Vinadi rom. vigna - vine = vineyard or a vine tavern (DL, 843; RN, 368) 
 
Zernez 
 95 Buffalora rom. buf - gust of wind = bellows (plant) for ore melting  
   (DL, 81; RN, 54) 
 96 God Sassella rom. sassella - slope of boulders = forest in a scree area (DL, 621) 
 97 La Serra rom. serrer – to lock = protection dam or fortification wall  
   (DL, 674; RN, 310) 
 98 Pass dal Fuorn rom. fuorn - oven, furnace = pass road with furnaces and lime  
   kilns in the area (DL, 235; RN, 157) 
 99 Punt Ota lat. pons altus = high bridge or upper bridge at the sourth- 
   western limit of the Lower Engadin (EN, 15; RN, 261) 
100 Spöl gall. spolos - shout out loud = roaring brook (RN, 848) 
101 Zernez (village)  Sernez; lat. serranatica = fenced village in particular, the castle was 

also surrounded by a wall (EN, 20; RN, 902) 
 
References to the selected place and field names: DL = Dicziunari Lingua Ladina (Velleman 1929);  
EW = Explanation of Names (Walser 1912); RN = Rhaetian name book (Schorta 1985). 
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August E. Røsnes 

Jeg er Dr. Scient. fra NMBU, Norge og nå professor i by- og regionplanlegging e. m. 
Før min yrkestid som professor arbeidet jeg i ulike stillinger innen forskning, 
forskningsadministrasjon, offentlig planlegging i privat og offentlig virksomhet 
både innom- og utenlands. 
 
Thomas møtte jeg først etter tiltredelsen i professoratet. Jeg var da godt kjent 
med hans publikasjoner om arealplanlegging, dens økonomiske og politiske 
implikasjoner, og om planrealiseringens utfordringer ved fordeling av 
utbyggingsgevinster og infrastrukturkostnader. Fra tidligste møte ble våre 
faglige diskusjoner preget av hans grundige forståelse av fast eiendoms 
betydning for fysisk planlegging og prosjektgjennomføring, hvor planleggingen 
ut fra rådende eiendomsforhold er avhengig av muligheter for eiendomsdannelse 
for å nå sine mål. I dette perspektivet blir institusjonelle mekanismer for 
økonomisk allokering av verdier og eiendomsrett til anlegg og bygninger 
avgjørende for planrealiseringen. Planleggingen må dermed kunne støtte seg på 
virkemidler for omdannelse av eksisterende eiendom så vel som for dannelse av 
ny.  Forskjeller i fysisk planlegging mellom stater, som Thomas har vært og 
fortsatt er opptatt av, kan således ikke utelukkende tilbakeføres til forskjeller 
mellom plansystemer og deres faktiske anvendelse. Også institusjonene som 
dirigerer eiendomsdannelse og registering av eiendom hører med i disse 
betraktningene.  
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Om detaljplanlegging og eiendomsdannelse i norsk tapning –  
Detaljplanlegging for prosjektgjennomføring  
 
August E. Røsnes 
 
Byplanleggingen som senere fikk karakteristikken den «moderne», hentet sin 
inspirasjon fra planleggingen i Vest-Europas storbyer. Transformasjonen i sentrale 
Paris midt på midten 1800-tallet og den noe senere omformingen av Barcelona er 
eksempler på hvordan den nye planleggingen kom til å avløse fyrstenes 
byggeperiode i europeisk byutvikling. Planleggingen som vokste frem, markerte seg 
for ettertiden gjennom nye byformgrep, med aksiale og differensierte 
gatestrukturer, plassdannelser og monumentalbygg. Og under Cerdàs ledelse la 
planleggingen i Barcelona grunnlag for en tydeligere systematikk i den offentlig 
organiserte planleggingen. Samlet bidro den til å inkludere formmessige, tekniske 
og økonomiske aspekter ved bystrukturen, så vel som styringssystemene for 
byutviklingen (Martín-Ramos, 2012).  
 
En ikke alltid påaktet ambisjon i den nye planleggingen, men som enkelt kan 
gjenkjennes i Cerdàs byplanteorier, var nødvendigheten av koordinert styring av 
byens utbyggingsmønster, dens arealbruk og arealutnyttelse. Det innebar det man i 
dag ser på som selvinnlysende, nemlig at byplanmyndigheter må kunne overstyre 
egeninteresser, slik disse interessene ligger innfelt i en fragmentert, individualisert 
eiendomsrett til fast eiendom. Planleggingen kunne nok fastlegge reguleringer som 
gjorde det mulig for eiere og utbyggere å utvikle eiendom slik at lønnsomme 
byggeprosjekter kunne gjennomføres. Men den gav som nå ingen sikkerhet for at 
nye byggeprosjekter ville oppstå og bli gjennomført i tråd med planene, og kanskje 
på en slik måte at det ble lettere å kontrollere prisutviklingen på grunn- og 
gulvareal. Til det trengtes virkemidler som kunne omforme rådende 
eiendomsstruktur og som kunne erstatte eksisterende eiere med nytt eierskap, hvis 
det skulle vise seg nødvendig.  
 
Den nye planleggingen ble adoptert som den «moderne» på slutten av 1800-tallet. 
Da var privateiendommen alt institusjonalisert og innført i offentlige fortegnelser 
over fast eiendom slik vi tilnærmet forstår det i dag. Opplysningstidens idéer om 
mennesket som kunnskapssøkende, handlende individ hadde alt lagt 
forutsetninger for å styrke individuelle friheter gjennom selveie. Råderetten over 
grunnareal skulle så, i samvirke med andre individuelle friheter og forpliktelser 
overfor stat og samfunn, bidra til positiv økonomisk utvikling (Scott, 1998; 
Linklater, 2015). Private og offentlige disposisjoner for slik utvikling kunne bare 
sikres ved eiendomsregistrering, der eierskapet ble identifisert og fremstilt grafisk 
på katasterkart. Eiendomskartlegging ble dermed et storstilt moderniseringstiltak 
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for bruk på ulike samfunnsområder, fra skattlegging, til eiendoms- og 
finanstransaksjoner samt offentlig planlegging.  
 
Lovene som skulle gi planmyndighetene kontroll over bystrukturen, måtte kunne 
sikre koordinert gjennomføring av byutviklingsprosjekter. Til det trengtes 
samvirkende lovgivning, for omdannelse av eksisterende eiendom slik at 
prosjektene kunne gjennomføres, og for nydannelse av eiendom som ledd i 
planrealiseringen.  Da den nye planleggingen vokste frem, kan det antas at 
storparten av arealet i etablerte byområder alt var underlagt det man i dag forstår 
som privat eiendomsrett. Et modernisert og samgripende regelverk for om- og 
nydannelse av eiendom skulle styrke realiseringen av kommende av planer. 
Regulering av funksjonslokalisering, arealbruk og byform var altså i seg selv ikke 
tilstrekkelig. Spesielt gjaldt det i transformasjon av sentrale byområder hvor 
eiendomsstrukturen var mest fragmentert og arealverdiene høyest.  Men 
utfordringene gjorde seg også gjeldende i planleggingen utenfor eksisterende 
bybebyggelse, uavhengig av om den la opp til uavbrutt ekspansjon av eksisterende 
bebyggelse eller om den skulle materialiserte seg i drabantbyer.  
   
Lovgivningen for om- og nydannelse av eiendom bygger på visse tids- og 
situasjonsavhengige forutsetninger. Den delen som berører planleggingen må 
kunne tilpasses policyer for samfunnsutviklingen, mens de som gjelder fast 
eiendom uansett må kunne ivareta sikkerheten for registrering av eiendom, 
uavhengig av former for eiendomsdannelse og registreringsteknologi. Det er 
avgjørende for om eiendom kan fylle sin funksjon som verdiobjekt i både 
verdiskaping og finanstransaksjoner. Implisitt i lovgivningen ligger forutsetningen 
at egenskaper ved tidligere regelverk blir videreført, samtidig som nye 
instrumenter og mekanismer kan komme til (Zweigert & Klötz, 1998).  I sin tid fikk 
disse reformene ulikt forløp både mellom og innen statsterritorier. For 
eiendomsregistreringen blir det demonstrert gjennom egenskaper som i dag 
kjennetegner germanske versus latinske katastersystem. Og når det gjelder 
planlegging markerer de regulative bindingene i kontinental planlegging vesentlige 
forskjeller fra bindinger anvendt i den engelske.  
 
Forsøk på disse reformene kom senere til Norge enn til våre naboland. Den fikk 
ulikt territorielt nedslagsfelt, mellom det som var bybebyggelse versus landsbygda. 
Da spørsmålet om eiendomskartlegging på landsbygda nådde landet, var det i ferd 
med å forlate monarkifellesskapet med Danmark for å gå i personalunion med 
Sverige. Slik kartlegging i større skala skulle ikke komme før fotogrammetrien ble 
tatt i bruk på 1960-tallet. De første byplanlovene ble derimot vedtatt for Christiania 
(Oslo) på slutten av 1820-tallet. De videreførte tidligere bestemmelser om 
eiendomsmåling og kartlegging i byene. Når så den noe senere urbaniseringen og 
industrialisering tok til, måtte ny bybebyggelse ekspandere i områder med 
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mangelfullt kartlagte eiendomsforhold, og hvor det i registreringen av nytt eierskap 
kunne oppstå feil som fikk langsiktige virkninger (Leiknes & Mjøs, 2020).  
 
Utviklingen av Norges system for eiendomsdannelse gjennom byplanlegging og 
registrering av eiendom markerer vesentlige forskjeller fra tilsvarende 
systemutvikling i de to statskonstruksjonene landet en gang forlot.  Under tre 
følgende overskrifter beskrives hvordan planleggingen fungerer som grunnlag for 
anskaffelse av utviklingseiendom og hvordan omdannelsen og registeringen av 
eiendom foregår som ledd i planrealiseringen. Av naturlige grunner trekkes 
paralleller til nærmeste naboland i øst.  
 
Detaljplanlegging basert på eierskap? 

I planlegging tar planmyndighetene stilling til hvor det skal bygges og ikke-bygges, 
og hvordan byggeområde bør reguleres med sikte på gjennomføring av prosjekter. I 
disse vurderingene kan det måtte tas stilling til hvordan eiendomsforholdene i 
planområdet lar seg omdanne og klargjøres for bygging ut fra ønsker om 
produksjon av boliger og næringsbygg.  
 
I dette perspektivet på offentlig planlegging har allmenne hensyn i prinsippet 
forrang fremfor hensynet til den enkeltes behov. Allmenninteressene skal sikres 
ivaretatt både ved myndighetenes initiering av planlegging og utarbeidelse av 
planer. Med rettslig bindende byplaner vil eiere av potensielt byggeareal innenfor 
planområdet møte reguleringer som tilsier at deres fremtidige disposisjoner må 
følge planen.  
 
I motsetning til sine nærmeste naboland gjelder ikke dette fullt ut for Norge. Det 
hele starter med de første byplanlover for det som da var landets by- og 
kjøpstedkommuner. De gav grunneiere adgang til å initiere det som i dag kan 
oppfattes som detaljplaner og bl.a. få utarbeidet slik plan for egen eiendom. 
Realitetsinnholdet i disse tidlige lovreglene kan eksemplifiseres slik de ble nedfelt i 
formuleringen om detaljplanlegging i den senere, men første landsdekkende 
bygningslov: 

 
Fremkommer forslag til byplan fra grunneiere og andre interesserte, skal bygningsrådet 
snarest mulig behandle forslaget å ta standpunkt til det. (LOV-1924-02-22-2 § 27 nr. 2)     
    

Ordningen ble videreført i etterfølgende bygningslov (1965) og i påfølgende plan- 
og bygningslover (1985, 2008) (Kalbro et al., 2010; Kalbro & Røsnes, 2013). Verken 
i tidligere eller någjeldende lovgivning har det vært krav om å dokumentere at 
detaljplanen er realiserbar eller krav om egen gjennomføringsplan. Hypotetisk 
kunne det i så fall dreie seg om justering av eiendomsforhold for byggetomter med 
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klargjøring av økonomisk oppgjør mellom involverte eiere, bl.a. kjent fra Sverige 
(Ekbäck, 2017:349ff.).   
  
I ettertidens lys kan det undres på hvorfor lovgiverne valgte å gi grunneiere og 
andre interesserte tilnærmet fri initieringsrett for detaljplanlegging, og samtidig 
under visse forutsetninger adgang til å utarbeide planforslaget. Opprinnelsen, i de 
første desenniene etter 1814, kan nok forstås på bakgrunn av et fremtredende 
kulturhistorisk sentiment fra tiden da landet var i personalunionen med Sverige. 
Argumentasjonen for landets uavhengighet med innbyggerens politiske frihet og 
selvbestemmelsesrett ble blant samtidens nasjonalromantikere og 
kulturpersonligheter knyttet til befolkningens iboende frihetstrang, bondeselveie 
og bøndenes odelsrett, dvs. en overdragelsesrett til fordel for eierens slekt (Gierløff, 
1934:51ff.; Annaniasen, 2018:53). Overgang til bondeselveie hadde da pågått i lang 
tid. Ved inntreden i personalunionen omkring 1814 var ca. 2/3 av landbruksarealet 
brukt av selveiere (Steen, 1967:137).    
 
Det finnes lite dokumentasjon av hvordan grunneiere og andre private benyttet seg 
av muligheten til å fremme detaljplanforslag under de første byplanlover. Og med 
boligsakens fremvekst på 1930-tallet, og spesielt etter 1945, tar 
eiendomsspørsmålet til byggegrunn en annen vending. Byvekst og 
gjenreisningsbehov etter krigen øker etterspørselen etter byggeareal. Det er da 
større kommuner, gjerne i allianse med boligkooperasjonen, velger å føre en såkalt 
«aktiv tomtepolitikk» for å møte boligbehovet. I den tidlige gjenreisningsperioden 
og hen imot midt på 1970-tallet kan det virke som om nyproduksjonen av boliger 
ikke evner å møte etterspørselen. Alt som bygges tilnærmet uansett hvor i 
byregionene, blir omsatt, gjerne med kø av boligsøkende og kommunale 
tildelingsprioriteringer i forkant.   
 
Gjennomføringen av byggeprosjekter til bolig eller næring over dette tidsspennet 
skiller seg i sin organisering ikke vesentlig fra den som foregår i dag. Den skjer i 
regi av entreprenører for byggherrer som kan være private foretak, i dag kanskje i 
mindre grad for boligkooperasjon, og enda sjeldnere for foretak som vil sikre sine 
ansatte tjenesteboliger, også kommunene selv. I tillegg kommer så boliger og 
næringsbygg hvor fremtidige eiere er egne byggherrer, og for boliger i form av 
frittliggende småhus. Men også dette siste innslaget har relativt mindre omfang 
enn tidligere, siden andelen blokkboliger er økende. Utviklingen i 
boligetterspørselen og likeså liberaliseringen av boligsektoren på 1980-tallet ser 
derfor i begrenset grad ut til å ha påvirket selve organiseringen av byggingen. 
Kommunenes endrede rolle i planlegging og grunnerverv den senere tid blir 
følgelig nærliggende å knytte til mekanismer ved detaljplanleggingen, og dens 
betydning for anskaffelse og produksjon av byggegrunn.     
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Kommunene kunne før som nå skaffe seg byggegrunn ved frivillige kjøp fra 
grunneiere eller ved ekspropriasjon, eventuelt trussel om ekspropriasjon. 
Fremgangsmåten ville i så fall være først å utarbeide og godkjenne detaljplan som 
kunne gi ekspropriasjonshjemmel. Finansieringsendringer som kommer ved 
inngangen til 1980-tallet medfører at kommunene mister insitamenter til 
detaljplanlegging for å kunne føre en «aktiv tomtepolitikk» med anskaffelse av 
byggegrunn (Guldbrandsen, 1983).  I tillegg til at etterspørselen etter boliger blir 
mer viktig for lokaliseringen samt for valg av boligtyper og boligstandard, blir også 
andre utfordringer tydeligere. Virkninger av den banalitet at grunnareal ligger fast 
mens arealenes relative verdier kan forandre seg over tid gjør seg gjeldende. Både 
endringer i sentrale myndigheters policyer og i planprioriteringer fra 
nabokommuner kan bidra til dette. Tilsvarende kom utbyggingen i seg selv, kanskje 
spesielt for økt infrastrukturkapasitet, til å forskyve arealverdier. Det som en gang 
ble vurdert som attraktive arealer å bygge på, kunne dermed dale både i 
planmyndigheters prioriteringer for grunnerverv og i fremtidige kjøperes eller 
leietakeres etterspørsel etter gulvareal (Røsnes, 2018). Kommunenes kapasitet til å 
håndtere markedsrisiko på tilbudssiden for de utbyggingsarealene de hadde 
rådighet over, ble satt sterkere på prøve. Motsvarende ville fremtidige grunnerverv 
nødvendigvis representere en «risiko», som et mindre forutsigbart boligmarked 
gjorde det vanskeligere på mestre. Dermed kunne «aktiv tomtepolitikk» og 
egenplanlegging for grunnerverv i seg selv bli en utgiftspost med usikker gevinst for 
kommunene, spesielt om kapitalkostnader skulle dekkes til markedspriser. I tillegg 
var det knapt noen garanti for at de kunne oppnå andre fordeler i et mer langsiktig 
perspektiv. Følgelig ble det mer nærliggende å overlate håndteringen av 
utfordringer med detaljplanlegging og anskaffelse av byggegrunn til utbyggerne. 
Initieringsretten og adgangen til å utarbeide detaljplanforslag, kom dermed inn 
som endringsdrivere både for planleggingen så vel som for anskaffelse og 
produksjon av byggegrunn.   
 
Noen pålitelig oversikt over omfanget av private detaljplanforslag da endringene i 
kommunal planlegging og grunnerverv tok til på 1980-tallet finnes ikke. Men det 
ble konstatert en gradvis økning som indikerer at den private andelen av alle 
godkjente detaljplaner steg til over 90 prosent i de større byene på slutten av 1990-
tallet (Røsnes, 2005). Og i 2019 var ca. 98 prosent av alle detaljplanforslag som 
kommunene hadde offentliggjort for høring såkalte private forslag (SSB, 2020). 
Fremveksten av et privat hegemoni i detaljplanleggingen kan nok forstås som 
resultat av at utbyggervennlige reguleringsmekanismer er beholdt fra de første 
byplanlover. De er likevel ikke mer avvikende enn at tilsvarende initieringsrett for 
detaljplan finnes i det engelske plansystemet, med den forskjell at det må søkes om 
planleggingstillatelse først (Monk et al., 2013:4).  
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Fra et offentlig styringsperspektiv reiser prosjektbasert, privat detaljplanlegging 
andre utfordringer i forsøket på styring av den fysiske byutviklingen enn 
tilsvarende planlegging basert på myndigheters planmonopol. Det er nærliggende å 
tro at den bl.a. i større grad vil trenge overordnede reguleringer for å kunne 
koordinere omgivelsesutviklingen territorielt. Men fri initieringsrett vil avgjort 
gjøre det enklere for utbyggere å vurdere hvor de bør skaffe seg utviklingseiendom. 
Utbyggers vurdering her kan være avhengig av både eget tidsperspektiv for 
prosjektgjennomføringen og overordnet plans varighet. Sistnevnte poeng kan bl.a. 
avgjøre om utbygger finner noen hensikt i å påvirke planmyndighetene til å endre 
overordnet plan slik at eget detaljplanforslag kan bli godkjent.   
 
Initieringsretten gir videre utbygger frihet til å tilpasse anskaffelse av byggegrunn 
til stedets, og altså «beliggenhetens» attraktivitet for et mulig byggeprosjekt som 
passer inn i porteføljen av flere mulige prosjekter.  Eksempel på kriterium for valg 
av areal til å bygge på kan være at det har en fysisk-funksjonell lokalisering med lett 
tilgang til synergigivende byfunksjoner i attraktive omgivelser. Et annet kan være 
den prosjektøkonomiske «grunnrentevurderingen»; av forskjellen mellom aktuell 
og potensiell eiendomsverdi basert på nytt detaljplanforslag med mer profitabel 
arealutnyttelse. Et tredje kan være lokale eller regionale myndigheters policyer for 
utbygging og administrative systemer i møtet med private planinitiativ. Fra 
utbyggers og forslagsstillers ståsted er det nærliggende å anta at de to første kan 
være mer relevante ved transformasjon av eksisterende bebyggelse og ved ordinær 
fortetting enn ved bygging på åpne arealer utenfor tettbebyggelsen. Spørsmålet om 
hvordan lokale policyer og planadministrasjon fungerer i møte med planinitiativet 
er mer uavhengig av bystrukturen.  
 
Uansett, det området som inngår i et privatinitiert detaljplanområde vil normalt 
bare omfatte det areal som forslagsstiller til planen og altså den fremtidige 
utbygger, har eierskap til. I gavnet blir altså grunnarealet som detaljplanen dekker 
byggetomten for gjennomføringen av byggeprosjektet. Den kan så eieren få bygget 
ut i ett, eventuelt flere byggetrinn.  Dette arealet avgjør avgrensingen av 
byggetomten mot omkringliggende eiendommer med eksisterende bebyggelse. Den 
vil dermed påvirke fremtidig byform når ny bebyggelse manifesterer seg i 
bystruktur og bebyggelsesmønster.  
 
Deling til «tomt» eller omdannelse til areal å bygge på?  

Utbyggers forutsetninger om avgrensing av byggetomten til sitt eierskap av areal vil 
ikke uten videre samsvare med byplanmyndighetenes vurderinger, verken for 
utbyggingen i området eller for den planlagte bebyggelsen på foreslått byggetomt. 
Eksisterende planlovgivning foreskriver ikke krav om regulering av 
byggetomtgrenser i overordnet plan, likeså lite som den krever dokumentasjon av 



 

101 
 

hvordan detaljplanen kan realiseres med en annen avgrensing av byggetomten enn 
det forslaget utbygger legger frem for behandling.  
 
I Sverige oppstod spirene til lovgivning om eiendomsdannelse i by alt i 
unionstiden. Noen tid etter unionens oppløsning i 1905 kom egen lov om 
eiendomsdannelse (1917). Den skulle koordinere institusjonelle forutsetninger for 
gjennomføringen av prosjektet gjennom prosedyrene for detaljplanlegging, 
dannelse og registrering av eiendom (Ekbäck, 2017:345).  Norge har ikke hatt og 
har heller ikke slik lovgivning. Prosedyrene har tradisjonelt vært regulert gjennom 
plan- og bygningslovgivningen, og etter 1980 koordinert mot lover for registrering 
av eiendom, først delingsloven og senere lov om eiendomsregistrering 
(matrikkelloven) (2010).  
 
Når private detaljplanforslag tilnærmet automatisk angir byggetomtens 
utstrekning, er det en utilsiktet konsekvens av initieringsretten. Offentlig initierte 
detaljplaner er ikke på samme måte som private planforslag avhengig av at det 
arealet som skal bebygges blir avgrenset til et bestemt eierskap. Det arealet 
grunneiers eller utbyggers forutsatte prosjektet legger beslag på, vil derimot måtte 
holde seg innenfor grensene for deres eierskap, som dermed danner grensen for et 
fremtidig privatinitiert planområde. Ønsker planmyndigheten en annen avgrensing 
kan den utarbeide alternativ detaljplan for eventuell ekspropriasjon eller kreve at 
forslagsstiller til detaljplanen justerer yttergrense for denne nye byggetomten. 
Begrunnelsen kan da være at man oppnår mer fordelaktig tilpasning mellom 
fremtidig bebyggelse og eksisterende bystruktur i området. Enkeltstående 
eksempler kan tyde på at utbygger i slike situasjoner får ansvaret for kjøp og 
overføring av tilleggsarealet dersom ikke kommunale forpliktelser blir involvert 
(Ramsjord & Røsnes, 2011).  
 
Utfordringene med omdannelse av eksisterende eiendom til byggetomt i 
fragmenterte eiendomsstrukturer har bygningslovgivningen tradisjonelt møtt med 
mulighetene for ekspropriasjon. Den første landsdekkende bygningslov uttrykte det 
slik etter revisjonen i 1947: 
 

Ubebygde tomter som etter bygningsrådets skjønn ikke kan bebygges på en etter 
beliggenhet og byggeregler passende måte, kan eksproprieres av kommunen til 
oppnåelse av hensiktsmessige tomter. (LOV-1924-02-22-2 § 41 nr. 3) 

 
Innholdet i sitatet er gjentatt i senere plan- og bygningslover, slik det nå fremstår: 

 
For å få hensiktsmessige tomter kan kommunen ekspropriere ubebygde 
grunnstykker som etter reguleringsplan ikke kan bebygges selvstendig. (LOV-2008-
06-27-71 § 16-6)  
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Lovstedene er formulert med vel 60-års mellomrom. Over denne tiden har det 
pågått store endringer; i bosettingsmønster og urbanisering, i eiendoms- og 
byggenæringen, i utbyggers måter å skaffe seg byggegrunn på og i statlige policyer 
for planlegging og byutvikling. Den vesentligste forskjellen er at dagens lov i 
samme paragrafs andre ledd formulerer som vilkår for å få byggetillatelse at 
søkeren erverver mindre stykker ubebygd grunn, slik at tomten kan får en mer 
hensiktsmessig grense eller form. Kommunen kan da gi søkeren samtykke til å 
foreta ekspropriasjon. Denne bestemmelsen kom først med bygningsloven av 1965. 
Det kan forståes som større aksept for bruk av tvangserverv til byutviklingsformål i 
den sene Etterkrigstid. Fra tidlig 1980-tall må imidlertid lovstedets relevans også 
forståes på bakgrunn av synkende kommunale forpliktelse til grunnerverv, enten 
dette skjer gjennom frivillige kjøp eller ekspropriasjon (Nordahl et al., 2011).   
 
Omforming til byggetomt i denne lovgivningen, og altså eiendomsdannelsen på 
dette tidlige stadiet i utbyggingen, har tradisjonelt vært assosiert med den enklest 
mulige form for avgrensing av areal til å bygge på. Det vil si «avstykking» av areal 
fra en eksisterende eiendom eller «deling» av slik eiendom. Dette har vært en 
underliggende premiss fra forutgående lov for eiendomsregistrering, delingsloven 
(derav navnet), og skylddelingsloven før den igjen. Sistnevnte lov regulerte 
opprinnelig skattegrunnlaget for landbrukseiendommer og gjaldt også ved deling 
av eiendom på landsbygda. Denne form for nydannelse av eiendom har altså også 
vært forstått som den mest typiske omdannelse av selveiereiendom innenfor 
bonde- og småbrukersamfunnets eiendomsstruktur. Med dette utgangspunktet 
omdannes en eksisterende eiendom til to nye enheter, hvor eiendomsdannelsen 
foregår som ledd i den offentlige eiendomsregistreringen.  Eiendommen som 
nydannes innføres som ny registerenhet og blir kartfestet. Den eiendommen det 
deles fra beholder sin registerstatus, bortsett fra at matrikkelkartet skal oppdateres 
med avgrensing av den fradelte enheten.  
 
Ved anvendelse av planlovgivningen og lov om eiendomsregistrering vil de to nye 
arealenhetene implisitt kunne forståes som «tomter». Men der bymorfologien kan 
være tvetydig på hva et areal til å bygge på er (Kropf, 2018), skal et areal som 
eiendom i registreringsteknisk forstand være dannet i medhold av reguleringer som 
tillater offentlig eiendomsregistrering. Ved opprettelse eller endring av eiendom 
skal det ifølge gjeldende plan- og bygningslov ikke dannes «tomter» som er uegnet 
til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter lovens regler (§ 
26-1). Byggetomten som areal til å bygge på er ellers bare eksplisitt nevnt i 
forbindelse med tilknytning til infrastruktur eller ulike krav som kan gjelde miljø, 
sikkerhet eller bruk. Dette er krav som nærmest automatisk gjøres gjeldende ved 
kommunens behandling av detaljreguleringen, eventuelt under byggesaken.  
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Når eierskapet til kommende byggetomt overføres utbygger før eller under 
utarbeidelse av detaljplanen, indikerer det i seg selv hvilke muligheter utbygger har 
til å få gjennomført byggeprosjektet før plangodkjennelse. Det kan følgelig være 
nærliggende å anta at den frie initieringsretten for detaljplan i en viss grad 
kompenserer for plansystemets manglende krav til gjennomføringsplan eller 
dokumentasjon av mulighetene for gjennomføring under den kommunale 
planbehandlingen. Denne heuristiske fremgangsmåten bestemt av utbyggers 
kapasitet til å skaffe seg egnede arealer gjennom oppkjøp, ville derimot ha møtt 
større begrensninger dersom byggetomtmønsteret hadde blitt fastsatt i 
myndighetsinitiert overordnet plan eller detaljplan. Derimot vil ikke det arealet 
som den privatinitierte detaljplanen omfatter automatisk være institusjonelt 
klargjort, verken til bygging eller for eventuell registrering til ny eiendomsenhet.  
 
Alternativet til kommunalt grunnerverv for større utbyggingsarealer eller til 
utbyggers mer begrensede byggetomtjusteringer kan være å la en norsk 
særdomstol, Jordskifteretten, stå for overføring av planskapte verdier mellom flere 
eksisterende eiendommer. Tanken har vært at planen, som i så fall vil være 
kommunal, kan realiseres uavhengig av eksisterende eiendommer i området, 
samtidig som eiendommene holdes noenlunde likestilt i avkastningen av de 
utbyggingsverdier som utløses i gjennomføringen. Det siste vil i så fall innebære at 
den juridisk bindende plans fastsettelse av utbyggingsvolumer for eksisterende 
eiendommer ikke er bindende for domstolen. Slik verdioverføring har følgelig møtt 
motstand i ordinære domstoler (HR-2019-1152-A). En iboende årsak er nok den 
komplekse verdsettingen av markedsbaserte utbyggingsverdier som domstolen må 
forholde seg til. Forståelsen av hva fastsettelse av fremtidige arealverdier innebærer 
av kompleksitet ser her ut til å ha hentet impulser fra selvsamme domstols 
myndighet i forbindelse med omorganisering av eiendomsforhold basert på 
biologisk produksjon til landbruksformål. Det konstituerte i sin tid opprinnelsen til 
særdomstolen på siste halvdel av 1800-tallet.    
 
Omdannelse som administrasjon eller myndighetsutøvelse? 

Når den privatinitierte detaljplanen tilnærmet automatisk angir byggetomtens 
utstrekning, legger den også forutsetninger for både omdannelsen av eksisterende 
eiendom og nydannelsen av fremtidig eiendom. For realiseringen av planen vil 
gjennomfører av prosjektet være avhengig av at det arealet prosjektet legger beslag 
på virkelig holder seg innenfor grensene for eierskapet slik det fastsettes for 
byggetomtarealet.  
 
Avgrensingen av den kommende byggetomten er basert på en prosjekttilpasset og 
ikke en myndighetsregulert avgrensing. Følgelig utløser den ikke i seg selv 
mekanismer som automatisk angir fremgangsmåter for både avgrensingen av 
byggetomten og den matrikulære omdannelsen av registrerte eiendomsforhold på 
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dette arealet. Det forhindrer ikke at regulering av grenser for eiendommer som det 
skal bygges på i fremtiden både er tillatt og til dels brukt. Men i praksis vil dette 
gjerne dreie seg om grunnareal for eiendommer med småhusbebyggelse, som 
eneboliger. Slike bindende reguleringer får ingen definitiv virkning på 
terrengmarkeringen av grenser mot naboeiendommer, hvis de ikke utløser 
tvangsavståelse. Det får heller ingen betydning for fremgangsmåter for oppheving 
av registrert informasjonen om tidligere eiendomsforhold på byggetomten 
(Dyrkolbotn, 2020).  
 
I nabolandet(-ene) i øst innebærer den bindende reguleringen med 
gjennomføringsplan at omdanningen av eiendom til heftelsesfri byggetomt kan 
gjennomføres administrativt, altså uten den form for rettsfastsettelse som tilligger 
en oppmålingsforretning (Ekbäck, 2017:351). I det norske systemet for omdannelse 
og registrering av eiendom er denne omdanningen underlagt kommunal 
forvaltning med oppmåling.  Det innebærer også at utbygger på eget initiativ må 
sørge for både eiendomsrettslige avgrensinger mot naboeiendommer og den 
registreringstekniske omdannelsen internt på byggetomten. Først da vil 
byggetomten kunne være institusjonelt klargjort for bygging.  
 
Som sådan er altså at den rettslige bindingen i godkjent detaljplan uten betydning 
for hvordan eksisterende registerførte eiendomsforhold kan omformes. Fastsetting 
av grenser for det arealet som skal bygges på og registeringsteknisk omdannelse av 
eksisterende eiendom, må behandles hver for seg, normalt i medhold av 
eiendomsregisteringslovens fremgangsmåter. Men siden andre lover enn plan- og 
bygningslovgivningen kan regulere både eiendomsdannelsen og registreringen 
avhengig av eieform og eiere (Mjøs & Røsnes, 2020), kan det knapt tales om 
enhetlige og koordinerte prosedyrer.  
 
Opptakten til slik omforming vil i alle tilfelle begynne med fastsettelse av fradelt 
byggetomts avgrensing mot omkringliggende eiendom. Slik grensefastsettelse 
foregår i medhold av lov om eiendomsregistrering. Skal arealet for denne 
grensefastsettelsen kunne tildeles eiendomsidentifikasjon og registreres, må 
oppmålingsforretning være avholdt (LOV-2005-06-17-101, § 6 første ledd). I 
praksis kan grensene fastsettes på grunnlag av kartkoordinater eller gjennom 
oppmåling.  
 
Av flere grunner kan en slik tidlig oppmålingsforretning være problematisk.  I 
tilfelle det på senere stadium i gjennomføringen av prosjektet blir nødvendig å 
registrere nydannede eiendommer, må også de oppmåles før registrering og 
overdragelse. Utbygger kan da risikere oppmåling både forut for byggearbeidene 
starter og etter at de er noenlunde sluttført. Det innebærer også risiko for at det 
under den tidlige oppmålingen kan fastsettes grenser som praktisk er lite 
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hensiktsmessige i forhold til terreng og konstruksjoner som blir til under 
gjennomføringen. I tillegg kommer så utfordringer knyttet til måling og 
registrering av grenser for tredimensjonal eiendom (Ramsjord & Røsnes, 2011). 
Dette kan typisk være anleggseiendom tiltenkt felles bruk for nye bolig- og 
næringseiendommer innenfor planområdet. For å unngå unødvendige og kanskje 
doble oppmålingsforretninger åpner loven for utsatt oppmåling. Men det krever 
egen søknad fra den som har rekvirert oppmåling med særskilt grunngiving av 
hvorfor utsettelse er ønskelig (§ 6 andre ledd).  Prosedyrene med krav om 
oppmålingsforretning indikerer igjen at det bak regelverket ligger en rural 
forståelse av eiendomsdannelsen til byggetomt der den blir til ved deling av 
grunnareal fra eksisterende eiendom. 
 
Enkel deling av eksisterende eiendom til byggetomter klare for gjennomføring av 
byggeprosjekter, kan ikke påregnes i fragmenterte eiendomsstrukturer. Dessuten 
vil den måte utbygger skaffer seg byggeareal på kunne påvirke både 
grensefastsettelsen mot naboeiendom og den registreringstekniske oppheving av 
informasjon som var registrert på tidligere eiendommer i detaljplanområdet. For 
eiendomsdannelse i regi av utbygger ville det enkleste i så fall være om det forut 
hadde vært gjennomført ekspropriasjon og implisitt utsletting av rådende 
eiendomsforhold. Utbygger må normalt skaffe seg areal til byggetomter ved direkte 
kjøp, gjennom deltakelse i salgs- eller prosjektkonkurranser, eller ved indirekte 
kjøp hvor selger fortsatt står som registrert eier. Utbygger som kjøper må i siste 
tilfelle sikre seg full råderett over arealet ved hjelp av såkalte urådighetserklæringer 
og sikringsobligasjoner. Siden tinglysing i Norge er frivillig, kan 
overdragelsesformen i dette tilfellet være motivert ut fra ønsket om å unngå 
dokumentavgift for tinglysing ved anskaffelse av utviklingseiendom. Det kan 
dempe utgiftene til oppmålingsforretning for byggetomten, men øker normalt 
finansiell og markedsmessig risiko under gjennomføringen.       
 
Skulle det finnes servitutter, positive eller negative, vil ikke de kunne utslettes 
dersom de skulle stride mot vedtatte reguleringer. De kan eventuelt fjernes hvis de 
viser seg verdiløse eller måtte avløses, kanskje flyttes eller betales for, hvis de skulle 
ha noen verdi. Registreringssystemets formelle akkumulering av slike rettigheter 
uten mekanismer for sletting basert på eksempelvis planreguleringer, tid, 
dagsaktuell verdi eller krav om rapportering fra rettighetshavere, fører altså i seg 
selv til at dokumentmengden i systemet vokser seg mer uoversiktlig. I tillegg 
kommer så panteheftelser som må være slettet tilnærmet uansett verdi for 
panthaver, hvis det ikke skulle være mulig å oppnå fravikelse eller videreføring av 
eksisterende pant ved finansieringen av den kommende byggingen.                
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Sluttord 

Norsk lovgivning og praksis når det gjelder detaljplanlegging, eiendomsdannelse og 
eiendomsregistrering skiller seg på flere måter fra tilsvarende systemer i nære 
naboland, som landet en gang var en del av. Disse forskjellene er primært forankret 
i den frie initieringsretten for detaljplan, og gjennom den, fastsettelsen av 
byggetomtens avgrensing uten krav til dokumentasjon av hvordan 
eiendomsdannelsen og gjennomføringen av prosjektet for øvrig skal foregå.  
Fremgangsmåtene for dannelsen av fast eiendom under ulike institusjonelle 
forutsetninger er ikke foreskrevet spesifikt i noen samlet lovgiving, men derimot 
spredt på flere (sektor-)lover. Samlet innebærer det bl.a. at planenes rettslige 
bindinger for gjennomføringen ikke kan legges til grunn for administrativ 
omdannelse av eksisterende eiendomsforhold innenfor den planbestemte 
byggetomten. Det er med å øke omfanget av transaksjoner i om- og nydannelse 
samt registering av eiendom i forbindelse med gjennomføringen av 
byggeprosjekter. I Norges tilfelle virker systemer og fremgangsmåter lite tilpasset 
både dagens policyer for byutvikling og de faktiske forhold som gjelder for 
anskaffelse av byggegrunn, eiendomsutvikling og prosjektgjennomføring. De lener 
seg heller på et regelverk som har videreført innholdet i tidligere lover, både for 
planlegging med regler for eiendomsdannelse og for registrering av eiendom. 
Lovgiverne og premissgiverne, spesielt til regelverket for registrering av eiendom, 
ser dermed ut til å ha adoptert den forståelse som tidligere lovgivningen primært 
var innrettet mot, og som uvilkårlig var sterkt farget av bygdesamfunnets 
vurderinger i forbindelse med eiendomsdannelse, registrering og omforming av 
eiendom i landbruket.  
 
Nabolandene Norge forlot har tilsynelatende mer velfungerende systemer for 
eiendomsdannelse og eiendomsinformasjon. Underliggende spørsmål for 
etterprøving kan dermed bli at nasjonal selvstendighet i institusjonelle valg, som i 
dette tilfellet, kan medføre at man velger bort noe som er utprøvd og fungerer, og 
heller lar tradisjonstunge prioriteringer lede til valg av det utdaterte eller kanskje 
uprøvde. På dette fagfeltet har det tilsynelatende utfordret landets evne til å 
modernisere på egen hand.     
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Värderings- och ersättningsprinciper för allmän kvartersmark 

Anders Dahlsjö  
 
Inledning 

I uppsatsen behandlar  jag värderings- och ersättningsprinciper för allmän 
kvartersmark, dvs. sådan mark som enligt detaljplan ska användas för allmän 
byggnad eller för annat allmänt ändamål än allmän plats. Det är närmare bestämt 
fråga om mark avsedd för t.ex. skola, daghem, vårdinrättning. Till följd av 
detaljplanen kan sådan mark många gånger inte utnyttjas helt eller delvis för 
kommersiellt bruk. Möjligheten att få ekonomisk avkastning från marken upphör 
eller begränsas. Den ekonomiska skada som uppstår brukar benämnas planskada. 
 
För allmän kvartersmark  föreligger såväl lösenrätt som lösenskyldighet för en 
kommun under vissa förhållanden. Hur ersättning ska bestämmas för den mark 
som inlöses och den planskada som inträffar är dock inte reglerad i lag.  
 
Fram till år 1972 beräknades ersättningen som regel med ledning av några äldre 
avgöranden från Högsta Domstolen. Detta innebar i korthet att markens värde 
beräknades med ledning av  värdet av omkringliggande tomtmark som avsatts för 
enskilt bebyggande. I princip gjordes sålunda ingen skillnad ersättningsmässigt 
mellan mark som avsatts till allmänt respektive enskilt ändamål.   
 
Genom införande av den s.k. presumtionsregeln i 1972 års expropriationslag (ExL) 
gavs möjlighet för en kommun att förvärva allmän kvartersmark till en betydligt 
lägre ersättningsnivå. En tillämpning av presumtionsregeln innebar sålunda att 
ersättningen skulle bestämmas till markens värde tio år före ansökan om inlösen. 
Det innebar i princip att endast ett råmarksvärde ersattes och inte längre ett 
tomtvärde.  
 
Presumtionsregeln togs emellertid bort när ExL ändrades år 2010 (2010:832). I 
förarbetena till den lagändringen gjordes vissa uttalanden om tillämpningen av den 
s.k. influensregeln i 4 kap 2 § ExL vad gäller sådan värdehöjning  som specifikt kan 
knytas till expropriationsföretaget.57  
 
Till saken hör också upphävandet av de s.k. exploatörsparagraferna i Plan- och 
bygglagen som skedde år 2015 (2014:900). Länsstyrelsen kunde dessförinnan i 
samband med planantagandet besluta om att  allmän kvartersmark skulle avstås 
utan ersättning. Bestämmelsen, som medgav detta, riktade sig mot större 
exploatörer inom ett planområde och det krävdes att nyttan av planläggningen för 
exploatören i form av markvärdehöjning i betydande mån översteg den uppoffring 
som låg i  att avstå marken utan ersättning. Upphävandet av bestämmelserna om 
ersättningsfri upplåtelse har givetvis medfört att värderings- och 
ersättningsprinciperna för allmän kvartersmark ökat i såväl betydelse som intresse.  
 
                                                             
57 Prop.2009/10:162 s.57, 62-64, 95 
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Utgångspunkter 

Mark som i detaljplan avsätts som allmän kvartersmark ska förvärvas av 
kommunen i de fall den inte redan äger marken. Om en sådan markanvändning har 
bestämts i en detaljplan följer av 6 kap. 13 § 1 st. punkt 2 PBL att kommunen som 
regel har inlösenrätt till marken. Av 14 kap. 14 § 1 st. punkt 2 PBL framgår att det i 
denna situation som regel även föreligger en inlösenskyldighet för kommunen om 
fastighetsägaren skulle ta initiativ till inlösen.58 I båda inlösensituationerna ska 
ersättningsreglerna i 4 kap. ExL tillämpas. Detta följer av hänvisningar i 6 kap. 17 § 
PBL respektive 14 kap. 23 § PBL. 
 
Även om markåtkomsten istället sker genom tillämpning av fastighetsbildnings-
lagstiftningen ska, till följd av hänvisningar i 5 kap. 10 a § fastighetsbildningslagen, 
4 kap. ExL tillämpas när ersättningen ska bestämmas. Tas marken i anspråk enligt 
ExL gäller givetvis även 4 kap. ExL i fråga om ersättningen. 
 
De angivna förhållandena leder till att de förhandlingarna som förs om en frivillig 
uppgörelse om markpris normalt sker mot bakgrund av de ersättningsregler som 
gäller enligt 4 kap. ExL och den därtill anslutande praxisen. 
 
Allmänt om ersättningsreglerna i 4 kap. ExL  

Enligt 4 kap. 1 § första stycket ExL ska ersättning betalas i form av löseskilling, 
intrångsersättning och annan ersättning. Löseskilling utgår vid expropriation av en 
hel fastighet och ska i princip motsvara fastighetens marknadsvärde. Intrångs-
ersättning utgår vid expropriation av en del av fastighet och ska i princip motsvara 
den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommit genom 
expropriationen.  
 
Bestämning av löseskillingen eller intrångsersättningen tar utgångspunkt i 
förhållanden vid en viss tidpunkt, den s.k. värdetidpunkten. I fall där marken inte 
tillträtts i förtid59 utgör enligt fast praxis dagen för dom i expropriationsmålet 
värdetidpunkt. 
 
Ersättningsberäkningen enligt 4 kap. 1 § första stycket ExL utgår i första hand från 
pågående markanvändning. Även de inskränkningar och de förväntningar som 
föreligger i fråga om expropriationsfastighetens användning, t.ex. till följd av att en 
detaljplan gäller för fastigheten ska beaktas, om kravet om ersättning motsvarande 
förlorat marknadsvärde ska uppfyllas.  
 
Ersättningsregeln i 4 kap. 1 § första stycket ExL att ersättningen ska motsvara det 
förlorade marknadsvärdet brukar betecknas som en huvudregel för beräkning av 
löseskilling och intrångsersättning. Principen att ersättningen ska betalas för 
förlorat marknadsvärde frångås dock i flera fall. Dessa undantagsfall är i huvudsak 
också reglerade i 4 kap. ExL.  
 
                                                             
58 Inlösenrätten och inlösenskyldigheten gäller inte när bygglov getts för annat än ett offentligt 
organ.   
59 Vid s.k. förtida tillträde utgör tillträdesdagen värdetidpunkt. 
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Enligt 4 kap. 1 § andra stycket ExL ska sålunda, efter lagändringen år 2010, 
ytterligare löseskilling eller intrångsersättning betalas med 25 % av det förlorade 
marknadsvärdet – med ett visst undantag som behandlas senare – som en särskild 
kompensation för att mark avstås med tvång. 
 
Den s.k. influensregeln i 4 kap. 2 § ExL reglerar i vilken utsträckning löseskilling 
eller intrångsersättning ska påverkas av den värdeinverkan som expropriations-
företaget medför. Har det företag för vars genomförande en fastighet exproprieras 
medfört inverkan av någon betydelse på fastighetens marknadsvärde, ska 
löseskillingen bestämmas på grundval av det marknadsvärde fastigheten skulle ha 
haft om sådan inverkan inte hade förekommit. Influensregeln innebär därmed ett 
undantag från huvudregeln i 4 kap. 1 § ExL om att ersättningen ska motsvara 
fastighetens marknadsvärde.  
 
I 4 kap. 3 a § ExL60 regleras hur ersättning för allmän plats, dvs. mark som i en 
detaljplan har avsatts som gata, väg, torg eller park i en detaljplan, ska bestämmas. 
Sådan mark kommer till följd av planläggningen inte att få bebyggas eller utnyttjas 
kommersiellt. Den värdeminskning som inträffar har fastighetsägare enligt 4 kap.3 
a § ExL rätt att få ersättning för. Marken i fråga ersätts enligt denna bestämmelse 
med utgångspunkt i dess värde omedelbart före planläggningen. Det innebär att 
detaljplanens negativa inverkan på marknadsvärdet inte beaktas vilket även är ett 
undantag från huvudregeln i 4 kap. 1 § ExL om ersättning enligt marknadsvärdet. 
 
Influensregeln och dess tillämpning vid planskada och plannytta 
 
Företagsbegreppet     

Vid tillämpning av influensregeln ska såväl expropriationsföretagets positiva 
inverkan på marknadsvärdet (s.k. företagsnytta) som dess negativa inverkan på 
marknadsvärdet (s.k. företagsskada) bedömas. Utgångspunkten för skade-
bedömningen är enligt 4 kap. 2 § 1 st. första meningen ExL i huvudsak den att en 
fastighetsägare ersätts för företagsskadan men får inte tillgodogöra sig företags-
nyttan. Detta gäller dock endast om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i 
orten eller till den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga 
förhållanden. Detta framgår av paragrafens andra mening. 
 
Vad som avses med expropriationsföretaget och vilka positiva och negativa effekter 
som ska beaktas vid tillämpning av influensregeln har inte klarlagts fullständigt i 
förarbeten och praxis. Dock framgår (se t.ex. NJA 1981 s.933) att med 
expropriationsföretaget avses expropriationsändamålet. Av rättstillämpningen 
framgår vidare att det är den verksamhet som ska bedrivas på det område som 
exproprieras och effekterna av denna verksamhet som ska beaktas enligt influens- 
regeln, t.ex. minskat fastighetsvärde till följd av trafikimmissioner i form av buller 
m.m. vid i ianspråktagande av mark för allmän väg. I sådana fall är det sålunda 
fråga om en företagsskada. En allmän väg kan också medföra ökat fastighetsvärde- 

                                                             
60 Paragrafen tillkom vid lagändring 1987. I den utredning (DsBo1984:2) som föregick lagändringen 
föreslogs att bestämmelsen även skulle avse allmän kvartersmark men så blev alltså inte fallet. 
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d.v.s.  företagsnytta- på grund av att den ger möjlighet till förbättrade 
kommunikationer. 
 
Influensregelns räckvidd vad gäller inverkan av planläggning 

Enligt min uppfattning bör influensregeln även vara tillämplig vid en expropriation 
för att genomföra en plan förutsatt att det föreligger ett klart och entydigt samband 
mellan  plan och expropriationsändamål. Normalt föreligger inte något problem att 
konstatera att ett sådant samband finns. Detta får till följd att positiva och negativa 
effekter på en fastighets marknadsvärde orsakade av planläggningsåtgärder, plan-
nytta respektive planskada, som ingår i eller på annat sätt specifikt kan knytas till 
expropriationsföretaget, är att hänföra till företagsskada respektive företagsnytta 
och kan därmed påverka ersättningsbedömningen.61  
  
Med plannytta avses här den marknadsvärdeökning som inträffar till följd av en 
planläggningsåtgärd. Inte bara värdet av nya byggrätter utan även värdeökning 
hänförlig till förbättrad infrastruktur och service, nya skolor m.m. som plan-
läggningen gett upphov till eller bidragit med. 
 
Med planskada avses marknadsvärdeminskning på grund av en 
planläggningsåtgärd t.ex. minskad byggrätt eller andra inskränkningar av 
pågående eller tillåten markanvändning. När t.ex. ett etablerat förväntningsvärde 
för bebyggelse faller bort inom ett område på grund av att en vägplan beslutas eller 
en ledningskoncession beviljas för området i fråga är det också en planskada. 
 
Mark som i detaljplan avsatts som allmän kvartersmark kan inte användas för det 
bebyggelseändamål som förväntats och som regel inte heller för något annat 
kommersiellt ändamål. Den begränsade användningen som tillåts enligt 
detaljplanen leder sålunda normalt till ett begränsat eller i vart fall minskat 
marknadsvärde för sådan mark i förhållande till vad som annars skulle ha förelegat 
och utgör därmed också en planskada. 
 
Ersättning enligt influensregeln vid planskada 

För en konstaterad företagsskada betalas, som redan anförts, ersättning först när 
en viss kvalifikationsgräns eller toleranspunkt, som kvalifikationsgränsen brukar 
kallas i detta sammanhang, överskrids. Toleranspunkten uttrycks i 4 kap. 2 § första 
stycket första och andra meningen ExL. Enligt första meningen ska företaget ha 
medfört inverkan av någon betydelse på den berörda fastighetens marknadsvärde 
för att ersättning ska betalas.  Det är det s.k. väsentlighetsrekvisitet. Enligt andra 
meningen krävs dessutom för ersättning att det är skäligt med hänsyn till 
förhållande i orten, det s.k. ortsvanlighetsrekvisitet eller till den allmänna 

                                                             
61 Grunden för mitt ställningstagande är att det primärt är planläggningsåtgärden och därmed också 
i förekommande fall expropriationsändamålet som orsakar förändringen av den exproprierade 
fastighetens marknadsvärde. Vid tidpunkten för expropriationen har uppkommen skada respektive 
nytta typiskt sett redan inträffat vilket enligt min mening medför att dessa effekter inte låter sig 
hänföras till själva markupplåtelsen, dvs expropriationen. Annan mening se Norell. Ersättning för 
intrång på jordbruksfastighet KTH meddelande 4:89 s.376-377 fotnot 871.   
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förekomsten av likartad inverkan under jämförliga förhållanden, det s.k. 
allmänvanlighetsrekvisitet. 
 
Av lagförarbeten och doktrinen framgår att väsentlighetsrekvisitet avser att 
förhindra processer i fråga om endast bagatellartade skador och är därför inte av 
intresse i detta sammanhang och behandlas inte vidare här.  
 
När det gäller vanlighetsprövningen, dvs. prövningen av orts- och 
allmänvanlighetsrekvisiten, finns en rad rättsfall som tar sikte på den inverkan på 
restfastigheten som den verksamhet som bedrivs på det ianspråktagna området 
orsakar. Det är alltså frågan om inverkan av t.ex. immissioner från vägar, ledningar 
etc. Därutöver finns rättsfall avseende miljöskademål som också rör inverkan från 
viss verksamhet på omgivande fastigheter. Ersättningen prövas visserligen i dessa 
fall enligt 32 kap miljöbalken men lagregleringen överensstämmer i huvudsak med 
4 kap. 2 § ExL. Utifrån rättsfallen 62, kan konstateras att vanlighetsprövningen som 
regel blir en relativt fri skälighetsbedömning som dock anknyter till vanligheten i 
orten och/eller i allmänhet av störningen eller skadan63.  
 
I de fall företagsskadan avser en planskada uppkommer skadan inom det 
markområde som tas i anspråk och drabbar därför normalt inte en eventuell 
restfastighet eller omkringliggande fastigheter. Om t.ex. en fastighet enligt planen 
ska användas för allmänt ändamål, skola, allmän gångväg etc., innebär detta som 
regel en värdeminskning- dvs. en företagsskada- för det område som tas i anspråk. 
Frågan blir då hur den vanlighets- eller skälighetsprövning som avgör om 
ersättning ska betalas för företagsskadan enligt 4 kap. 2 § ExL ska utföras.  
 
Omkringliggande fastigheter, som då förutsätts användas för enskild bebyggelse 
eller annat enskilt utnyttjande, får som regel en fördel eller en värdeökning 
hänförlig till planläggningen och drabbas i vart fall normalt inte av någon 
värdeminskning. Det får därför som regel anses skäligt att ersättning till den 
upplåtande fastighetens ägare betalas även för den värdesänkande inverkan som 
planen har medfört för denne, d.v.s. planskadan, när expropriation sker för att 
genomföra planen. 
 
Så var också fallet i rättsfallet NJA 1979 s 32. I den praktiska tillämpningen, t.ex. 
vid större vägrättsupplåtelser och ledningsrättupplåtelser, brukar också den mark 
som upplåts ersättas efter det värde marken har med bortseende av den negativa 
inverkan som en vägplan eller en ledningskoncession uppenbarligen måste ha haft 
på berörda fastigheters marknadsvärde.  
 

                                                             
62 T.ex. NJA 1977 s. 424 (Värmdöledsmålet), NJA 1999 s. 385 (Dalarömålet) och NJA 1988 s. 376 
(Torslandamålet). 
63 Anm. Enligt 32 kap 1 § miljöbalken är det enligt lagtexten störningens vanlighet som ska 
bedömas. I 4 kap 2 § ExL är det enligt lagtexten inverkan på fastighets marknadsvärde, d.v.s. 
närmast skadan, som ska vanlighetsprövas. I målet NJA 1999 s 385 uttalar HD att någon fullständig 
åtskillnad inte kan göras mellan bedömningen av störning, skada och skälighet eftersom det i viss 
utsträckning är samma förhållanden som har inverkat på bedömningarna. Det är skälet för att jag i 
texten likställer störning med skada. 
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I detta led av prövningen, dvs. bestämmande av företagsskadan, saknar det sålunda 
betydelse om en eventuell restfastighet ökar i värde eller inte på grund av företags-
nytta/plannytta. Sådan nytta får istället bestämmas för sig varvid får övervägas om 
den ska beaktas och därför avräknas företagsskadan eller inte beaktas och därför 
tillgodoräknas fastighetsägaren. Det är enligt min mening den ordning som bäst 
överensstämmer med influensregelns innehåll och syfte.  
 
 Influensregeln och beaktande av plannytta  

Influensregeln är utformad så att regleringen är densamma, oavsett om det är fråga 
om företagsnytta eller företagsskada.  
 
Influensregelns tillämpning på företagsnytta innebär att mindre, icke betydande 
värdeökning, får fastighetsägaren enligt väsentlighetsrekvisitet alltid tillgodogöra 
sig. För en företagsnytta av betydande omfattning ska det däremot prövas om den 
ska påverka löseskillingen och därmed komma att tillgodoräknas fastighetsägaren i 
ersättningshänseende. På samma sätt som vid prövning av företagsskada ska en 
skälighetsbedömning göras, vilken bör ta utgångspunkt i den aktuella 
företagsnyttans orts- och allmänvanlighet.  
 
Den närmare avgränsningen av vad som utgör ersättningsgill företagsnytta har 
emellertid i huvudsak överlämnats till rättstillämpningen.64  
 
I propositionen (2009/10:162 s.63) gjorde dock regeringen vissa uttalanden om 
tillämpningen av influensregeln med utgångspunkt i två typfall. Sålunda anförs: I 
det första typfallet är det fråga om en företagsnytta som är antingen orts- eller 
allmänvanlig. Det kan röra sig om en positiv värdeinverkan till följd av t.ex. en 
utbyggnad av VA- eller gatunätet. Utredningen finner att rättstillämpningen i 
stor utsträckning innebär att fastighetsägare får ersättning för sådana 
företagsnyttor. Eftersom ersättningen därigenom omfattar fastigheternas hela 
marknadsvärde, gäller alltså som huvudregel att de fastighetsägare som utsätts 
för expropriation eller liknande tvångsåtgärder i ersättningshänseende inte 
försätts i ett sämre läge än andra fastighetsägare, som kan tillgodogöra sig 
motsvarande värdeökningar vid försäljningar av sina fastigheter på den öppna 
marknaden. 
 
I det andra typfallet är företagsnyttan varken orts- eller allmänvanlig. Det kan 
t.ex. vara fråga om att expropriationsföretaget möjliggör en lönsam exploatering 
av just den fastighet som tas i anspråk och därmed inverkar höjande enbart på 
den fastighetens värde. Någon ersättning för den del av fastighetens 
marknadsvärde som beror på expropriationsföretagets värdehöjande inverkan 

                                                             
64 Det kan noteras att i 2010 års översyn av ersättningsreglerna övervägdes frågan om 
influensregeln skulle behållas vad avsåg företagsnytta, varvid gjordes vissa klarlägganden om 
tillämpningen. Utredningens förslag var att regeln skulle tas bort och att ersättning alltid skulle 
bestämmas med beaktande av uppkommen företagsnytta. Enligt regeringen gav emellertid 
bestämmelserna om företagsnytta sammantagna uttryck för en rimlig avvägning mellan 
fastighetsägarens och den exproprierandes intressen. Influensregeln behölls därför även i fråga om 
företagsnytta. 
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betalas då inte. På grund av att företagsnyttan typiskt sett uppstår enbart i 
förhållande till den fastighet som tas i anspråk, och dessutom överlag är ovanlig 
till sin förekomst, kan regelmässigt inte heller andra fastighetsägare tillgodogöra 
sig någon värdehöjning till följd av samma eller liknande expropriationsföretag. 
Den som får sin fastighet ianspråktagen med tvång ställs därför som huvudregel 
inte heller i denna situation i ett sämre läge än andra fastighetsägare. Även 
andra skäl talar här mot att ersättning betalas för företagsnyttan. Inte minst 
torde kostnadseffekterna för en expropriand i enskilda fall kunna bli tämligen 
svårförutsägbara. 
 
Lagstiftningen möjliggör alltså att fastighetsägare kompenseras i en utsträckning 
som är att anse som godtagbar. På samma sätt som beträffande företagsskada 
kan influensregeln i fråga om företagsnytta tillämpas på ett flexibelt sätt, 
anpassat till vad som är skäligt i varje särskilt fall. Att regeln tillämpas på ett 
sådant nyanserat sätt vinner också stöd av den – i och för sig sparsamma – 
rättspraxis som har utvecklats rörande företagsnytta.  
 
Betydelsen av likabehandling av fastighetsägare framhålls sålunda i lagförarbetet. 
Generellt sett kan sägas att när förhållandena är sådana att angränsande 
fastighet(er), som inte är föremål för expropriation, har kunnat tillgodogöra sig 
samma nytta, bör nyttan bedömas som ortsvanlig och skäligen tillgodoräknas 
ägaren till den exproprierade fastigheten. Om nyttan däremot uppkommer endast 
inom den exproprierade fastigheten eller är av den arten att den i allmänhet inte 
kan tillgodogöras av fastighetsägare är den knappast att anse som vare sig orts- 
eller allmänvanlig och ska sålunda inte ersättas enligt influensregeln.65 Vad som 
avslutningsvis anförs i det citerade lagförarbetet om en flexibel tillämpning 
anpassat till vad som är skäligt i enskilda fall måste givetvis också beaktas och får 
normalt stor betydelse.  
 
Regeringen berörde även frågan om tillämpningen av influensregeln på s.k. för-
väntningsvärden. Till följd av att presumtionsregeln upphävdes måste det enligt 
regeringen göras en bedömning även av de förväntningsvärden som uppkommit 
med anledning av expropriationsföretaget. Om så är fallet, är dessa 
förväntningsvärden enligt regeringen ersättningsgilla enbart under de 
förutsättningar som gäller enligt influensregeln. 
 
Tillämpning av influensregeln vid delexpropriation 

Vid delexpropriation gäller en särskild regel i 4 kap. 2 § andra stycket ExL. 
Marknadsvärdet före expropriationen beräknas sålunda till det värde som 
fastigheten skulle ha haft om någon inverkan av företaget inte hade förekommit  
med det viktiga undantaget att orts- och allmänvanlig inverkan av såväl positiv som 
negativ art ska beaktas. Marknadsvärdet efter expropriationen beräknas däremot 
alltid med beaktande av företagets inverkan. Detta innebär att jämförelsen ska ske 
mellan å ena sidan hela fastighetens marknadsvärde före expropriationen med eller 
utan bortseende från expropriationsföretagets inverkan och å andra sidan 

                                                             
65 Se t.ex. Svea hovrätts dom 2003-08-29 i mål nr T 5501-01 (Lantmäteriets rättsfallsregister avd. 2 
V 03:8). 
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restfastighetens värde efter expropriationen, varvid hänsyn alltid ska tas till denna 
inverkan. 
 
Om expropriationen medfört att det har uppkommit en företagsnytta aktualiseras 
två frågor. Dels om företagsnyttan ska avräknas mot en samtidigt uppkommande 
företagsskada, dels om företagsnyttan ska kvittas mot den intrångsersättningen 
som bestäms i övrigt dvs. enligt 4 kap. 1 § ExL. 
 
Vad gäller den första frågan anser jag att utgångspunkten för prövningen enligt 
influensregeln bör vara att företagsnyttan ska prövas för sig och företagsskadan för 
sig. 
 
Det innebär att sådan företagsnytta som inte skäligen anses få tillgodogöras av 
fastighetsägare ska avräknas mot den företagsskada som skäligen anses ska 
ersättas. Den totala ersättningen för företagsskadan kommer därför att betalas med 
ett reducerat belopp.  Skulle företagsnyttan överstiga företagsskadan innebär det 
att det inte uppkommer någon företagsskada som ska ersättas. Skulle däremot 
fastighetsägaren anses skäligen få tillgodogöra sig företagsnyttan innebär det att 
någon avräkning mot den ersättningsgilla företagsskadan inte ska ske och 
ersättningen för denna ska betalas till sitt fulla belopp. 
 
En förutsättning för att den avräkning som angetts i föregående stycke ska ske är 
givetvis att företagsnyttan har samband med företagsskadan, d.v.s. är olika effekter 
av vad som ska ses som expropriationsföretaget.66 
 
Beträffande den andra frågan, d.v.s. om avräkning av företagsnytta mot intrångs-
ersättning kan ledning hämtas från det tidigare citerade motivuttalandet i prop. 
2009/10:162 s. 63. Bl.a. anförs att det är en rimlig utgångspunkt att 
fastighetsägaren som upplåter mark i vart fall inte bör hamna i ett sämre 
ekonomiskt utgångsläge än andra fastighetsägare som, t.ex. genom försäljning av 
sina fastigheter, har möjlighet att tillgodogöra sig värdeökningar till följd av samma 
eller liknande expropriationsföretag.  
 
Ett vanligt förekommande exempel från praktiken är när mark för gata och va-
ledningar ska tas i anspråk vilket som regel sker i form av en delexpropriation eller 
motsvarande fastighetsbildningsåtgärd. Regeringens uttalanden om fastighets-
ägarens rätt att tillgodogöra sig företagsnytta bör även vara tillämpliga vid en sådan 
delexpropriation. Den som upplåter en del av en fastighet för en allmän ledning 
eller en gata bör därför kunna tillgodogöra sig den värdeökning som andra 
fastighetsägare som inte avstår mark kan tillgodogöra sig. Någon avräkning av orts- 
och allmänvanlig nytta mot i övrigt uppkommande värdeminskning ska därför inte 
ske. Så är också den normala tillämpningen i praktiken. 
 
Skulle företagsnyttan däremot inte vara att anse som orts- eller allmänvanlig får 
expropriationen, med hänsyn till hur lagtexten utformats i 4 kap. 2 § andra stycket 
                                                             
66 I NJA 2003 s. 619 (det s.k. Ålbergamålet) var det fråga om ersättning för trafikimmissioner till 
följd av att väg E 4 flyttades från ett läge inom en jord- och skogsbruksfastighet till ett annat läge 
inom samma fastighet. I målet gjordes en avräkning av företagsnytta mot företagsskada.  
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ExL, den effekten att företagsnyttan även ska avräknas på den intrångsersättning 
som beräknats enligt 4 kap 1 § ExL. Detta leder då till en begränsning av intrångs-
ersättningen och kan medföra att någon ersättning överhuvudtaget inte ska 
betalas.67 
 
Procentuellt påslag enligt 4 kap.1 § ExL andra stycket 

I 4 kap. 2 § fjärde stycket ExL finns en bestämmelse som innebär att det 25- 
procentiga påslaget enligt 4 kap. 1 § första stycket fjärde meningen ExL inte ska 
avse den del av löseskillingen eller intrångsersättningen som avser företagsskada.  
 
I dessa fall ska sålunda löseskillingen eller intrångsersättningen bestämmas med 
bortseende från den värdeminskning som expropriationsföretaget har orsakat. 
Ersättningen bestäms därmed till ett högre belopp än vad som annars hade varit 
fallet. På den del av löseskillingen eller intrångsersättningen som på så sätt till-
kommer, ska något procentuellt påslag inte göras. Därmed uppnås som framhålls i 
lagmotiven likformighet mellan den ersättning för företagsskada som en 
tillämpning av influensregeln leder till och sådan ersättning som betalas för en 
motsvarande miljöskada enligt 32 kap. 1 § MB. Inte i något av dessa fall ska det 
göras något procentuellt påslag.68 
 
Något undantag ifråga om påslaget har inte gjorts i lagen för sådan företagsskada 
som utgör ersättning för planskada. Ersättningsgill planskada ingår sålunda i 
intrångsersättning eller löseskilling men ska såsom företagsskada inte räknas upp 
med 25 %. 69 
 
Undantaget i fjärde stycket avser enbart ersättning för företagsskada och ska inte 
tillämpas när det är fråga om värdehöjande inverkan från företaget, d.v.s. 
företagsnytta. 
 

                                                             
67 I rättsfallet RH 2005:39 togs en del av en jord- och skogsbruksfastighet i anspråk med vägrätt. 
Vägföretaget bedömdes medföra en värdehöjning för restfastigheten – s.k. företagsnytta – med 
hänsyn till uppkomna bebyggelseförväntningar. Den del av företagsnyttan som hänförde sig till 
förbättrade kommunikationer i orten ansågs som ortsvanlig och skulle tillgodoräknas 
fastighetsägaren. Värdehöjningen i övrigt skulle avräknas från den värdeminskning som uppkom till 
följd av själva markupplåtelsen. Avräkningen skulle däremot inte ske mot skada som i övrigt (d.v.s. 
mot s.k. annan ersättning) drabbade fastighetsägaren. 
68 Som framgår kräver bestämmelserna att fastighetens marknadsvärde bestäms dels med 
beaktande av företagsskada, dels utan beaktande av företagsskada. Det innebär att den 
exproprierade fastigheten måste värderas under två olika förhållanden för att en korrekt beräkning 
av löseskillingen ska kunna göras. Vid beräkning av intrångsersättning bestäms normalt 
ersättningen för upplåten mark separat från ersättningen för företagsskadan, varför 
påslagsberäkningen inte medför några tillkommande värderingsinsatser. 
69 Det kan ifrågasättas om inte en sådan företagsskada som inte typiskt sett förekommer som en 
miljöskada enligt 32 kap 1 § MB även borde räknas upp med 25 %. 
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Ersättningsprinciper för allmän kvartersmark 
 
 Influensregeln utgör grund för ersättning  

Allmän kvartersmark som enligt detaljplan ska användas för skola, vård etc. 
kommer som regel till följd av planläggningen inte att få bebyggas enskilt eller 
eljest utnyttjas kommersiellt annat än i en begränsad utsträckning. Möjligheten att 
få någon avkastning från marken upphör eller begränsas därmed. Som tidigare 
anförts är det därmed fråga om en s.k. planskada. Någon särskild ersättningsregel 
om hur sådan mark ska ersättas finns vare sig i 4 kap. ExL eller i annan lag.  
 
I rättspraxis har allmän kvartersmark i ett antal fall kommit att ersättas med 
utgångspunkt i den markanvändning som slagits fast i detaljplan för 
omkringliggande mark. Se NJA 1956 s.174, 1963 not. A27, 1969 not. A22.  Högsta 
domstolen anför t.ex. i NJA 1969 not A22. ”I regel torde en för allmän byggnad 
avsedd tomt vara infogad i kvartersmark på sådant sätt, att den uppenbarligen 
måste åsättas i princip samma värde som omgivande mark avsedd för 
byggnadskvarter; närliggande, likvärdiga tomter kan då efter gottfinnande 
anslås till allmän byggnad eller till bostäder, butiker och kontor samt vid behov 
överföras från det ena ändamålet till det andra”.  
 
Det är dock i sammanhanget viktigt att framhålla att de angivna HD-målen avser 
åtkomst av sådan mark som avsatts till allmän kvartersmark utan att kvarvarande 
delar av berörda fastigheterna fått del av någon plannytta genom tilldelning av 
byggrätter vid detaljplanläggningen. I målen har det sålunda inte funnits anledning 
att fundera över vilka konsekvenser sådana förhållanden hade haft för den 
beslutade ersättningen.  
 
Den sålunda etablerade praxisen medför att fastighetsägare, vars mark angetts som 
allmän kvartersmark, kommer att kompenseras för den skillnad i marknadsvärde 
som föreligger i jämförelse med intilliggande fastigheters ägare som fått sin mark 
avsatt för enskilt bebyggande i detaljplanen.  
 
Gällande praxis kan ses som en tillämpning av influensregeln i 4 kap. 2 § ExL. 
Influensregeln skulle med ett sådant synsätt tillämpas så att man enligt 
huvudregeln i paragrafens första mening vid bestämmande av företagsskadan 
bortser från den detaljplan enligt vilken mark angavs som allmän kvartersmark och 
bedömer ersättningen utifrån den markanvändning som varit sannolik om marken 
inte angetts som allmän kvartersmark.  
 
Det kan även konstateras att HDs avgöranden i principiellt avseende stämmer 
överens med HDs ställningstagande i målet NJA 1979 s.32 som avsåg tillämpning 
av influensregeln. I det målet anförde HD att förväntningsvärden skulle ersättas i 
den mån de hade förelegat om inte den vägplan som låg till grund för 
vägupplåtelsen hade upprättats. I de ovan redovisade HD-målen avseende allmän 
kvartersmark ersattes marken efter det värde som marken antas haft om den inte 
utlagts som allmän kvartersmark. 
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Min slutsats är därför att influensregeln i 4 kap. 2 § ExL ska tillämpas som grund 
för den ersättning som ska betalas för allmän kvartersmark.  Enligt huvudregeln i 
paragrafens första mening bortses vad gäller företagsskadan sålunda från den 
detaljplan enligt vilken mark angavs som allmän kvartersmark och bedömer i ett 
första steg skadan utifrån den markanvändning som varit sannolik om marken inte 
angetts som allmän kvartersmark. Om det samtidigt uppkommer plannytta för en 
eventuell restfastighet ska därefter i ett andra steg ske en bedömning av om det 
med hänsyn till reglerna i 4 kap. 2 § ExL om företagsnytta är skäligt att ersättning 
helt eller delvis ska betalas för den på så sätt bestämda företagskadan.  
 
Vanlighetsprövning och skälighetsbedömning 

Vid tillämpningen av 4 kap. 2 § ExL ska sålunda göras en skälighetsbedömning av 
eventuell uppkommen plannytta enligt paragrafens andra mening. Vid den 
bedömningen är det, som framgått av tidigare resonemang beträffande influens-
regeln bl.a. av betydelse om ägarna av intilliggande fastigheter får tillgodogöra sig 
de markvärden som följer av den aktuella planläggningen. Är det t.ex. så att dessa 
fastighetsägare, får tillgodogöra sig värdet av den i detaljplanen medgivna 
byggrätten får det anses skäligt, i den mening som avses i 4 kap 2 § ExL, att den 
som endast får sin mark utlagd som allmän kvartersmark även får tillgodogöra sig 
ett motsvarande värde (jfr prop. 2009/10:162 s. 63-64 ).  
 
Tilldelas den som avstår mark till allmän kvartersmark ett antal byggrätter kan det 
å andra sidan leda till att plannyttan får anses så stor att det är skäligt att mark-
avståendet inte ska medföra någon ersättning. På sidorna 121-122 ges ytterligare 
aspekter på skälighetsprövningen. 
 
Normalt torde skälighetsprövning främst utgå från förhållandena inom det plan-
område eller det större exploateringsområde som den allmänna kvartersmarken 
ska ”betjäna”. Som allmänvanlighetsrekvisitet är utformat i lagen finns möjlighet 
att även väga in förhållanden i andra områden t.ex. hur ersättningsfrågan hanterats 
i dessa områden. Som nämnts har lagstiftaren i lagmotiven särskilt framhållit 
vikten av likabehandling vid avgörande av ersättningsfrågor.   
 
Det ska här framhållas att det anförda i detta och föregående avsnitt gäller under 
förutsättning att marken inte har ett högre värde vid pågående markanvändning 
eller med beaktande av den i planen tillåtna markanvändningen som allmän 
kvartersmark.70 I sådana fall bestäms ersättningen enligt huvudregeln i 4 kap. 1 § 
första stycket ExL.  
 
Påslag enligt 4 kap 1 § 2 st. ExL     

Att ersättningen för allmän kvartersmark hänförs till 4 kap. 2 § ExL innebär att 
ersättningen ifråga kommer att utgöra ersättning för s.k. företagsskada. 
Förhållandet får betydelse så till vida att ersättningen inte omfattas av det 
lagstadgade påslaget om 25% i 4 kap. 1 § andra stycket ExL. Detta framgår av 4 kap. 
2 § fjärde stycket ExL (se anm. fotnot 11). 

                                                             
70  Det senare kan vara fallet om ett kommersiellt utnyttjande är möjligt för det allmänna ändamålet 
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Ersättningsprinciper för allmän kvartersmark (figur) 
 

 
Figuren beskriver situationen när ny detaljplan upprättas för mark som tidigare 
inte har planlagts. Figuren är emellertid även relevant när förhållandena är sådana 
att marken enligt en tidigare detaljplan förlorat sin aktualitet och kommer att 
ersättas av en ny detaljplan.  

Förväntningsvärden 

Enligt den s.k. presumtionsregeln gällde tidigare, dvs. före den ändring av ExL som 
trädde i kraft 2010-08-01, att löseskilling och intrångsersättning skulle bestämmas 
med visst bortseende från de förväntningar som förelåg om ändring i den ian-
språktagna markens tillåtna användningssätt. En tillämpning av 
presumtionsregeln ansågs bl.a. innebära att allmän kvartersmark endast skulle 
ersättas med utgångspunkt i värdet av omkringliggande detaljplanelagd mark vid 
den s.k. presumtionstidpunkten, dvs. i princip tio år före ansökan om 
expropriation. Den värdestegring som uppkom för omkringliggande mark genom 
ny detaljplan tilläts därmed inte påverka ersättningen för den allmänna 
kvartersmarken. 
 
Presumtionsregeln har numera upphävts (SFS 2010:832). Förväntningar om 
ändrad markanvändning som påverkat marknadsvärdet vid värdetidpunkten ska 
därmed ersättas såvida de inte är att hänföra till expropriationsföretaget och till 
följd av reglerna i 4 kap. 2 § ExL om företagsnytta bedöms utgöra sådan positiv 
inverkan som en fastighetsägare inte ska få tillgodogöra sig.  
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Tillämpning i praktiken   

Det hittills förda resonemanget kan därmed sammanfattas så här:  
Ersättningen för allmän kvartersmark ska betalas med det högsta av: 

• det marknadsvärde marken sannolikt hade haft om den inte hade lagts ut 
som allmän kvartersmark eller  

• det faktiska marknadsvärdet som marken har som allmän kvartersmark 
enligt gällande detaljplan 

Sådan företagsnytta i form av plannytta som uppkommer på restfastighet sam-
tidigt som mark avsatts som allmän kvartersmark ska, om det är skäligt, 
avräknas ersättningen. Överstiger företagsskadan företagsnyttan ska 
mellanskillnaden ses som en företagsskada.  
       
Vad som ska bedömas som det ” sannolika marknadsvärdet” varierar nödvändigtvis 
från fall till fall och innebär vissa tillämpningssvårigheter. För ett mindre mark-
område, t.ex. avsedd som tomt för ett daghem, insprängd i ett småhusområde är 
det naturligt och i överensstämmelse med praxis att vid ersättningsberäkningen ta 
utgångspunkt i genomsnittligt råtomtvärde71 för småhusbebyggelse. Annan mark-
användning än småhusbebyggelse för ifrågavarande mark framstår i sådant fall 
som osannolik. Den beskrivna situationen får anses som ett relativt vanligt och 
okontroversiellt fall.  
 
Är omgivande mark detaljplanelagd för olika typer av bebyggelse och ändamål och 
någon klar preferens för viss sannolik alternativ användning inte bedöms föreligga 
får en sammanvägning göras utifrån de markvärden som de olika användnings-
sätten för intilliggande fastigheter medför.  
 
Även det förhållandet att omgivande fastigheter inte har detaljplanelagts bör 
beaktas. Det kan t.ex. innebära att ersättning för markområdet om det finns 
förväntningar i området om exploatering ska betalas med ett råmarksvärde72 i 
stället för ett råtomtvärde.73 
 
När det gäller vanlighets- och/eller skälighetsbedömningen i fråga om uppkommen 
företagsnytta bör följande beaktas. Ägs den allmänna kvartersmarken av en 
fastighetsägare som i övrigt inte äger någon exploateringsmark inom detaljplanen 
är det uppenbart att det inte uppkommer någon företagsnytta i form av byggrätter 
som ska avräknas. Är det istället så att det finns endast en exploatör inom 
planområdet som då äger både den allmänna och enskilda kvartersmarken är det 
lika uppenbart att det uppkommer plannytta som är att hänföra till sådan icke orts- 
eller allmänvanlig företagsnytta som ska avräknas företagsskadan, d.v.s. värdet av 
den allmänna kvartersmarken. Detta medför då att någon ersättning inte ska 
betalas.  
 
                                                             
71 Med råtomtvärde avser jag marknadsvärdet av byggklar tomtmark exkl. kostnader för gator, va, 
fastighetsbildning etc. 
72 Med råmarksvärde avser jag marknadsvärdet för mark betingat av förväntningar om exploatering. 
73 I fråga om begreppet “sannolik användning” får jag i övrigt hänvisa till doktrinen, se t.ex. 
Kommentaren till ExL a.a. s 223 och Eije Sjödin m.fl Markåtkomst och ersättning, Norstedts 
Juridik, fjärde upplagan, 2016 s.130-131.  
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Mer osäkert blir det om det finns fler än en exploatör inom planområdet varav 
endast en ska avstå allmän kvartersmark. I 2010 år lagreform (prop. 2009/10:162 
s. 50) betonades vikten av att fastighetsägare behandlades lika. Det bör innebära 
att man t.ex. vid skälighetsbedömningen tar hänsyn till hur byggrätterna, d.v.s. den 
huvudsakliga plannyttan, fördelats mellan exploatörerna. Även omfattningen av 
plannyttan för dessa bör rimligen kunna vägas in. Detta skulle sålunda innebära att 
om ägaren till den allmänna kvartersmarken samtidigt ges betydande fördelar i 
fråga om byggrätter i förhållande till andra fastighetsägare kan det bedömas skäligt 
att avräkna företagsnyttan/plannyttan som varande ”ovanligt stor” mot 
företagsskada.  
 
Den praxis som fanns före 2015 års reform av PBL vad gäller skyldighet för 
exploatör att utan ersättning till följd av plannytta avstå mark för allmänplats och 
allmän byggnad inom en detaljplan bör för övrigt också kunna tjäna som ledning 
för skälighetsbedömningen enligt 4 kap. 2 § ExL. 2015 års reform som innebar 
avskaffandet av de s.k. exploatörsparagraferna vidtogs sålunda i första hand på 
grund av vissa andra skäl än den ersättningsfria upplåtelsen till följd av den 
plannytta som tillkom en exploatör (se prop. 2013/14:126  s.167-171) Vad som 
sålunda var att anse som skäligt i det här avseendet enligt de s.k. 
exploatörsparagraferna i tidigare PBL bör därmed  även kunna åberopas som 
varande skäligt enligt 4 kap. 2 § ExL.   
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The Department of Land Management and Landscape Architecture (Department, 
KGPiAK) of the University of Agriculture in Kraków has been cooperating for 
many years with the Department of Real Estate and Construction Management, 
KTH The Royal Institute of Technology as regards international projects and 
publications, and visiting professors. In 2014, the Department established closer 
cooperation with Professor Thomas Kalbro. At that time, the Department 
organised the 4th International and Interdisciplinary Symposium of the European 
Academy of Land Use and Development (EALD) entitled “Cultural Landscapes in 
Rural and Urban Areas: The Integration of Past, Present, and Future in Spatial 
Planning and Land Management Policies” at the University of Agriculture in 
Kraków, Poland, from 4th to 6th September 2014. During the symposium in 
Kraków, Professor Thomas Kalbro was elected the President of the European 
Academy of Land Use and Development (EALD). The European Academy of Land 
Use and Development contributes in a scientific way to the responsible and 
sustainable use of land. It promotes the interdisciplinary exchange, both between 
its members and with third parties. 
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Spatial Information and Digital Cultural Heritage Laboratories –  
Lessons from Krakow 

Józef Hernik, Tomasz Salata and Karol Król 

Introduction 

The chapter presents the academic profile of the Department. Moreover, it 
discusses the up-to-date status, updating, and accessibility of spatial databases as 
well as accessibility of digital resources to rural communities in Poland. Then, 
special attention was paid to the tests carried out in the Spatial Information 
Laboratory and Digital Cultural Heritage Laboratory. These Laboratories operate 
within the structure of the Department of Land Management and Landscape 
Architecture of the Hugon Kołłątaj University of Agriculture in Kraków 
(https://kgpiak.urk.edu.pl). All the considerations are concluded with conclusions and 
a summary. 
 
The academic profile of the Department of Land Management and 
Landscape Architecture 

The Department of Land Management and Landscape Architecture conducts 
scientific and educational activities in the areas of Land Surveying and 
Cartography, Land Management, Environmental Engineering, and Landscape 
Architecture at the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of 
the University of Agriculture in Kraków.  
 
Currently, the Department’s teaching and research staff carry out scientific 
activities in the following areas: legal and technical issues in spatial planning; 
spatial data processing in land management analyses; geographic information 
systems; land information systems; environmental information management; 
databases for land management; organisation management (including public 
administration offices); economic and social factors in land management; regional 
development and competitiveness; valuation and protection of arable land for 
spatial planning and development; real estate management; landscape architecture 
and protection of cultural landscapes and heritage; statistical land-use change 
modeling; land-use and cover changes in Poland; renewable energy and energy 
autarky; spatial and socioeconomic transformations in suburban areas; and quality 
assessment of websites and web applications. 
 
The Department cooperates intensively with both public administration 
authorities, including Commune Offices, and entities operating commercially in the 
following areas: assessment of physiographic, socioeconomic, and cultural factors 
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for land management at the municipal level; space valuation for spatial planning 
and land management; heritage inventory at the municipal level, including cultural 
and religious features; condition surveys of buildings and structures, exits and road 
structures, water and sewer structures, ditches and culverts, and visual aesthetic 
assessment of buildings; inventory of low-stack emissions and relevant thermal 
regulation facilities using spatial information systems; training for municipality 
administration officers in the use of a GIS; conceptual designs and designs for land 
management in selected areas of municipalities; landscape (including view) 
valuation, design of landscape and public space features; training – soft skills, 
management coaching, team coaching, and website and web application audits. 
 
By Decision of the Rector of the University of Agriculture in Kraków, the following 
laboratories have been established within the Department’s structure: Spatial 
Information Laboratory, and Digital Cultural Heritage Laboratory. 
 
Spatial databases 

Within the structure of the Department of Land Management and Landscape 
Architecture of the University of Agriculture in Kraków, the Spatial Information 
Laboratory operates, which carries out research into spatial geopolitics, spatial 
planning and land management, cultural landscape, and spatial order. The 
activities undertaken in the Laboratory are focused on the following: (1) conceptual 
research work for the development of spatial information systems, (2) the use of 
GIS tools in hydrological research, (3) the ways of identifying and analysing 
changes in land uses and land cover, (4) the application and development of 
geostatistics and typology in regional research, and (5) the use of spatial 
information in analyses of the resources of agricultural production space as well as 
environmental protection. 
 
The establishment of the Laboratory was dictated by the need for continuous 
scientific development as well as the ever-higher requirements set out by the 
scientific community and concerning the scientific results of work conducted by the 
Department of Land Management and Landscape Architecture. The nature of 
research work conducted by the KGPiAK is closely related to large-scale processing 
of spatial information, starting from case studied and ending up with analyses 
carried out on an international basis (Walega & Salata, 2019; Prus, Wilkosz-
Mamcarczyk, Salata, 2020). 
 
Most academics at the Department of Land Management and Landscape 
Architecture carry out research based on the parameters calculated from source 
spatial data. Spatial data are acquired from European, governmental, and local 
government databases, inter alia: 
 

https://kgpiak.urk.edu.pl/index/site/7267
https://kgpiak.urk.edu.pl/index/site/7267
https://culturalheritage.urk.edu.pl/
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• From the Copernicus Programme, the land cover database Corine Land 
Cover for the entire European Union. The data are published at 
several years’ intervals. 

• From the European programme Urban Atlas which examines the 
phenomenon of suburbanisation taking place around major European 
cities, including most Voivodeship Cities in Poland. 

• From the General Geographic Object Database concerning nearly all 
thematic spatial data distinguished in the European INSPIRE 
Directive, maintained by the Surveyor General of Poland. 

• From the Topographic Object Database at a scale of 1:10,000, 
maintained by the Surveyor General of Poland. The base was acquired 
twice for the state, in the years 2013 and 2018. These data are not 
accessible to third parties. The KGPiAK has a policy in place to make 
data available to staff and students of the University of Agriculture, in 
accordance with the provisions of the licences obtained. 

• The most detailed digital terrain models (DTM) for the entire country 
were acquired for the KGPiAK from the Surveyor General of Poland. 
These data can be legally used for both educational and scientific 
research purposes. 

• The most detailed Digital Land Cover Model for the entire country, 
which presents every natural or anthropogenic form occurring in 
Poland, was acquired from the Surveyor General of Poland for the 
KGPiAK as well as the staff and students of the Faculty of 
Environmental Engineering and Land Surveying. The accuracy of this 
data set is 1 m2. These data provide the basis for research into land 
cover and its changes. 

• A detailed orthophotomap, not published openly by the 
geoportal.gov.pl, with a pixel size of below 5 cm, for the area of 
Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, and Świętokrzyskie 
Voivodeships, was acquired from the Surveyor General of Poland for 
the KGPiAK as well as the staff and students of the Faculty of 
Environmental Engineering and Land Surveying. These data can be 
legally used for both educational and scientific research purposes. 

• A mostly complete data resource, including principal maps and data 
from the Land and Property Register database, was acquired by the 
KGPiAK from the Powiat Centres for Land Surveying and 
Cartographic Documentation for several selected administrative 
units. These data allow research into the development of, inter alia, 
the 3D Cadastre, to be carried out. 

• Hundreds of map sheets from the Russian, Austro-Hungarian, and 
Prussian Partitions, which are currently used as research materials, 
were acquired by the KGPiAK from the State Archives in Kraków, 
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Radom, and Olkusz. Moreover, based on these data, many diploma 
theses have been drawn up.  

 
In 2009, a spatial data server was installed and launched at the Department of 
Land Management and Landscape Architecture. The server is used by students of 
majors Land Surveying and Cartography, Land Management, and Land 
Architecture for learning and working in such a system that each developed object 
is collected in an appropriate format, and forms materials used inter alia for 
diploma theses. The Spatial Information System, created by students of majors 
Land Surveying and Cartography and Land Management since 2009, has a 
significant impact on teaching and research work, and the Department has an 
exceptionally accurate land cover map (over ten times more detailed than the one 
being in possession of the Surveyor General of Poland), developed based on a high-
quality orthophotomap acquired from the Head Office of Land Surveying and 
Cartography. Moreover, the KGPiAK has a digital collection of local area 
development plans for all communes of Małopolskie Voivodeship. This is an 
exceptional collection of data related to spatial policy, which even starosts and 
voivodeship governors do not have. This database is mainly used for educational 
purposes, but it has recently also begun to provide tangible benefits in the form of 
materials for research into the development of GIS systems. 
 
Digital cultural heritage of rural areas in Poland 

Rural areas in Poland are abundant in tangible and intangible cultural assets. They 
are carefully collected, restored, and made available to the wider public, mostly by 
members of local communities. Traditions are passed on from generation to 
generation, even though there are often no heirs to this heritage (Król et al., 2019). 
Tangible cultural heritage refers to physical artifacts manufactured, maintained, 
and passed between generations by members of various communities. It includes 
pieces of artistic work, buildings and monuments, and other physical or tangible 
products of human creativity, which are of cultural importance (UNESCO, 2003).  
 
In recent years, the approach to cultural heritage in Poland has changed 
significantly. Cultural heritage objects are no longer perceived only in the category 
of “costly to maintain souvenirs of the past, at odds with the current challenges of 
development”. Cultural heritage has become an important development-
stimulating resource, a component of different products and services, a specific 
“basis” for the provision of various services, and an important component of the 
image of places and regions. It has also begun to determine the tourism, 
recreational, and investment attractiveness of a particular area. What is also 
pointed to is the important non-economic advantages generated by cultural 
heritage, such as the effect on the preservation of identity and social cohesion, 
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preventing social exclusion, the development of social capital, and stimulating 
creativity (Murzyn-Kupisz, 2010, p. 62). 
 
Initially, only selected tangible national cultural monuments were recognised as 
significant in Poland and in many other places worldwide. Gradually, the set of 
objects considered to be worthy of interest expanded to include urban and rural 
complexes, cultural landscapes, objects of ethnic and religious minorities, and 
pieces of work from less distant eras - not only pieces of artistic work but also from 
the field of applied art as well as industrial and technical objects. Currently, 
heritage is considered to also include intangible values, e.g. traditions, customs, 
and rituals, traditional production, agricultural, or artistic activities, historical 
functions of places, their symbolism, and genius loci (Murzyn-Kupisz, 2010; 
Agnoletti, 2014; Król, 2020; Santoro et al., 2020; Wilkosz-Mamcarczyk et al., 
2020). Intangible cultural heritage comprises practices, representations, 
expressions, knowledge and skills, and the related instruments, objects, artifacts, 
and cultural spaces regarded as part of culture. Examples of intangible heritage 
include spoken traditions, stage plays, knowledge, and traditional skills (UNESCO, 
2003). Intangible cultural heritage includes oral traditions and expressions such as 
epic poems, tales and stories, stage plays including music, songs, dance, puppetry, 
and theatre; social practices, rituals, and festive events, knowledge and practices 
concerning the nature and the Universe, for example: folk medicine and folk 
astronomy, and traditional handicrafts, as well as places and spaces in which 
cultural events are held. Intangible cultural heritage is “the culture that people 
practise as part of their everyday lives”. It includes beliefs and convictions, 
ephemeral representations and events that are not material objects, and which are 
often referred to as the “spirit of a cultural group”. On the practical side, the term 
“intangible cultural heritage” was created due to many difficulties encountered by 
cultural workers and scholars in the international, comparative context, when they 
were using such terms as “folklore”, “oral heritage”, “traditional culture”, 
“expressive culture”, “lifestyle”, “folk life”, “ethnographic culture”, “community 
culture”, “customs”, “living cultural heritage”, or “popular culture” (Kurin, 2004). 
 
In parallel to the tangible and intangible cultural assets always present in rural 
areas, a new category of cultural heritage objects has emerged. This new category is 
developing more and more rapidly, and attracting more and more attention from 
researchers all over the world (Prus et al., 2020). This relatively new category of 
cultural heritage objects is digital heritage of rural areas. 
 
Digital heritage can be regarded as a special part of cultural heritage. So far, the 
main attention has been paid to architectural artifacts, and although the projects of 
classically understood archeology widely use modern technology (often referred to 
as digital cultural heritage), the technology itself was not regarded as something 
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that urgently needs to be preserved (Heinonen & Reunanen, 2009). It was not 
perceived as a component of digital heritage either, in particular in rural areas. As 
compared to tangible artifacts, digital artifacts have at least two noteworthy 
properties: they can be reproduced indefinitely, and can easily be “lost forever” 
(Król & Hernik, 2020). The thirty-year history of home, or personal, computers 
(PC) is already under the risk of losing selected objects of great historical value due 
to the aging of hardware and software as well as the lack of expertise and support 
from legislation (Heinonen & Reunanen, 2009). 
 
Information and communication technologies have revolutionised the way people 
work, transformed the economy, and affected the manner in which people function 
in the information society. The ability to acquire knowledge and the skillful use of 
information have become the major stimulator of economic growth. In 2019, more 
than 83% households in Poland had at least one computer at home. In large cities, 
the percentage of households equipped with computers was higher compared to 
households from rural areas (Statistics Poland, 2019). Moreover, households in 
highly urbanised areas had computers more often than those in less urbanised 
areas. In 2019, 86.7% households in Poland had access to home Internet. 
Households in highly urbanised areas and in large cities had access to the Internet 
at home more often that those in other areas. In rural areas, households had 
broadband access to the global Web less frequently than households in cities, and 
the highest percentage of people using the Internet regularly was noted among 
inhabitants of large cities, while the lowest in rural areas. At the same time, 
however, as compared to 2015, the greatest increase in Internet access at home was 
noted in rural areas (by 12.6%) (Statistics Poland, 2019). Due to Web accessibility, 
inhabitants of rural areas are more and more often using e-services, and 
increasingly participating in the creation of digital cultural heritage. 
 
Research showed that the Internet and spatial databases have an increasing 
number of applications in rural areas (Pierce & Clay, 2007; Bandyopadhyay et al., 
2009; Bill et al., 2011; Bronson & Knezevic, 2016; Coble et al., 2018). Inhabitants of 
these areas more often use the available digital tools and resources, and produce 
them less frequently. Moreover, the Internet in rural areas is still used most 
frequently as a source of information and entertainment. At the same time, it 
followed from a questionnaire survey conducted in 2012 among inhabitants of rural 
areas of Mazowieckie Voivodeship that the level of accessibility and the range of 
media use by inhabitants of rural areas did not differ from average values typical of 
the entire voivodeship (Jaska, 2013). In addition, research showed that accessibility 
of information and communication technologies was improving in rural areas in 
Poland (Jaska, 2015).  
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Research into digital heritage is mostly focused on: (1) digitisation of tangible 
(analog) objects of heritage; (2) preservation of digital heritage; (3) making use of 
digital heritage; (4) presentation, sharing, and promotion of digital heritage, and 
(5) legal issues related to the protection of digital heritage (Wang et al., 2020). The 
Digital Cultural Heritage Laboratory of the Department of Land Management and 
Landscape Architecture carries out scientific research into the digitisation, 
archiving, and promotion of cultural heritage, including tangible and intangible 
remnants of the cultural past of rural areas (Król, 2019; Król et al., 2019; Król, 
2020; Król & Hernik, 2020; Prus et al., 2020). The research carried out in the 
Laboratory is focused on four thematic areas: identification and acquisition, 
digitisation and archiving (storage), management, and making cultural heritage 
objects available (in a digital form). Within the Laboratory structure, the following 
activities are undertaken: (1) establishing research cooperation in the field of the 
use and effect of digitisation in the protection of cultural heritage and 
remembrance of the past, (2) developing methods of cultural heritage digitisation, 
(3) using interactive technologies that enable the user’s interaction with the 
content, (4) developing new applications and mash ups, (5) conducting research 
programmes, and (6) organising campaigns, events, seminars, and conferences in 
order to discuss new research possibilities. Moreover, the Digital Cultural Heritage 
Laboratory carries out commercial audits of websites and web applications. 
 
Conclusions 

The scientific literature identified five challenges that will be critical in determining 
the economic prospects of rural areas. They concern the use of digital technology, 
the development of entrepreneurship, and the application of new techniques and 
technologies in agricultural production (Malecki, 2003). This is directly linked to 
the digital economy and the use of information and communication technologies 
(ICT), the digital technology, entrepreneurship, and human capital. New 
agriculture makes use of new technologies and combines them into “precision 
agriculture” (GNSS and geographic information systems). All this has resulted in 
the “digital heritage of rural areas” becoming a reality. 
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Takings and the Protection of Property in Swedish Real Property 
Law – Åbrolla revisited through the lenses of the Public Interest 
Requirement and the European Principle of Proportionality 

Peter Ekbäck 
 
Introduction 

Most nations have constitutional and legal foundations for expropriation of real 
property. These types of compulsory purchases have varying labels in national 
legislations, such as takings, eminent domain etc. (cf. Alterman 2010). A typical 
mandatory precondition for such a compulsory purchase is that the acquisition is 
undertaken in order to achieve or realize some public interest, e.g. housing supply, 
infrastructure such as roads, railroads, power lines, water and sewage, 
telecommunications etc., or for preservation of nature reserves and cultural 
heritage (Miceli & Segerson 1999). As a standing principle, the affected landowner 
or right holder is entitled to a fair compensation for his or her loss due the 
compulsory purchase (Viitanen et al. 2010). 
 
To be deprived of ownership or other real property rights is certainly a major 
intrusion of the individual right to property, which is recognized in several 
international treaties and conventions, such as the Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR) and the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (ECHR), as well as in national constitutions. 
 
The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms was incorporated into Swedish law in 1995, in connection to Sweden’s 
membership in the European Union. Article 1 of the First Protocol deals with the 
protection of property, and stipulates the required conditions for compulsory 
acquisitions and regulations: 
 

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. 
No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to 
the conditions provided for by law and by the general principles of international law…” 

 
The Swedish Constitution contains a specific proclamation on the protection of 
property in the Instrument of Government (emphasis added): 
 

Chapt. 2, Art. 15: “The property of every individual shall be so guaranteed that no one 
may be compelled by expropriation or other such disposition to surrender property to 
the public institutions or to a private subject, or tolerate restriction by the public 
institutions of the use of land or buildings, other than where necessary to satisfy 
pressing public interests. 
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 A person who is compelled to surrender property by expropriation or other such dis-
position shall be guaranteed full compensation for his or her loss. Compensation shall 
also be guaranteed to a person whose use of land or buildings is restricted by the public 
institutions in such a manner that ongoing land use in the affected part of the property 
is substantially impaired, or injury results which is significant in relation to the value of 
that part of the property. Compensation shall be determined according to principles laid 
down in law…” 

 
Inspecting the legal provision, it is natural to raise the question of what actually is 
meant by the terms “pressing public interests”? During the legislative procedure, 
the Government stated that “pressing public interests” primarily involves such 
interventions that are justified with regard to nature conservation, environmental 
interests, defense and security interests, but also intrusions to meet society's need 
for land for housing, streets and other types of infrastructure (Proposition 
1993/94:117 pp. 15-16). 
 
It was further declared that it must also be possible to employ compulsory 
measures for the benefit of individual real property units, e.g. to arrange a suitable 
exit road or prevent inappropriate or disturbing buildings in the neighbourhood. 
Due to some previous criticism among legal academics, it was emphasized in 
particular that the provision should not prevent compulsory land transmissions of 
real property by property reallotment for the benefit of individual interests, as long 
as there is a concurrent urgent public interest in the measure (Proposition 
1993/94:117 pp. 48-49). 
 
The present wording of the section on protection of property resulted from a legal 
reform in 1995, that was undertaken due to the simultaneous incorporation of the 
European Convention on Human Rights. In comparison with the European 
Convention, it would seem as if the formulations in the Swedish Constitution 
involved a sharpening of the requirements for compulsory acquisitions set out in 
the Convention (cf. Bengtsson 1996). According to statements during the legislative 
procedure by the preparatory committee, this was however not the purpose – the 
wording in the Swedish Constitution should merely be interpreted as a 
specification of the protection of property in the Convention (SOU 1993:40 pp. 89-
90). 
 
A closer look at the public interest requirement 

According to the Swedish Constitution, compulsory acquisitions and regulations 
may thus take place when “necessary to satisfy pressing public interests”. 
Statements in the preparatory works may shed some light on the more precise 
meaning, but can still be considered insufficient in order to be readily applicable in 
a specific case. 
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In order to find more straightforward criteria, one obvious prerequisite would be 
that the land acquisition must concern a specific piece of land, due to its location, 
soil, nature values or other relevant characteristics. The monopolistic landowner 
position due to this specificity thus means that voluntary market transactions 
cannot be relied on exclusively – at least not at a reasonable cost to the land 
acquirer. 
 
Given this fundamental condition, the following deliberation employs the concept 
of public benefit as a point of departure for identifying some more specific criteria. 
Compulsory land acquisitions should be restricted to such purposes – i.e. land uses 
– that are beneficial to the society in general. This requirement actually consist of 
two elements, a profitability criterion and a significance or importance criterion. 
 
Regarding profitability, the social benefits from the compulsory acquisition – i.e. 
the value of the intended new land use – should exceed the social costs – i.e. the 
value of current land use together with the costs of implementing the alterations. 
The measures must generate a profit and result in a more efficient land use in 
general, which may seem as an obvious precondition for compulsory intrusions of 
the right to property (cf. Michelman 1967). In situations where several profitable 
locations and designs exist for a project, a criterion is also required to determine 
which one of these to choose. A natural principle can then be that the costs for the 
various alternatives are set against the intrusions and inconveniences that they 
entail, and that the alternative is chosen that minimizes the sum of costs, damages 
and inconveniences. The profitability criterion thus encompasses a both a 
requirement for economic improvements and a requirement for optimizing the 
design whenever possible. 
 
Finally, the purpose of the acquisition should be well-founded, i.e. in some respect 
significant or important seen from the point of view of society. The new land use 
may create benefits or satisfy needs for a larger group of individuals. This is the 
case with the construction of major infrastructure facilities, protection of natural 
areas, etc. Since many individuals can benefit from the measure, it can be said to 
meet the requirement of significance and importance. 
 
But even measures that only take place in favour of a few or a single property unit 
may, in certain situations, also be said to represent a public interest. When it comes 
to such needs that are important for a property unit to be functional – e.g. an exit 
road and access to water and sewage – it should be possible to consider the purpose 
also constituting a public interest. On the other hand, purposes such as a gazebo, a 
swimming pool, a pergola or a flowerbed cannot be considered to be of significant 
importance if the compulsory acquisition is to take place only for the benefit of a 
single property unit. 
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In summary, the criterion concerning significant importance can be said to require 
that the concrete intrusion in some way – perhaps indirectly – must be of benefit to 
more individuals than the single property owner who immediately wins on the 
measure. 
 
Stipulations and provisions in legislation on takings and regulations 

The theoretical discourse above has derived some explicit criteria, specifying a 
plausible interpretation of the constitutional clause for protection of property. But 
in order for authorities and courts to apply these criteria in their assessments, 
decisions and judgements, corresponding stipulations must be present in the 
specific legislative works that encompasses provisions for compulsory acquisition 
of land and property rights. 
 
A previous study with this approach (Ekbäck 2008) revealed that the legal 
conditions concerning compulsory acquisitions and regulations in most legal acts 
can easily be consolidated with the criteria of profitability, design and significant 
importance. Corresponding stipulations were found in the Expropriation Act74, the 
Planning and Building Act75, the Roads Act76, the Railroad Construction Act77, the 
Joint Facilities Act78 and the Utility Easements Act79. 
 
There was, however, one noteworthy exception identified for the Real Property For-
mation Act. Property formation are different types of measures whereby the 
division into property units is modified, easements are formed, modified or 
cancelled, or a building or other facility belonging to a real property (fixture) is 
transmitted to another real property unit. New property units can be established 
through subdivision, partition or amalgamation, and reformation of existing 
property units is undertaken as reallotment. Matters of property formation are 
handled by the Cadastral Authority, by means of a regulated cadastral procedure. 
 
In the context of compulsory land acquisition, property reallotment is of primary 
interest, since this type of property formation can be undertaken by compulsory 
means. Property reallotment comprises different actions, including land 

                                                             
74 The Expropriation Act, Chapter 2, Section 12 (profitability, design) and Chapter 2, Sections 1-11 
(significant importance). 
75 The Planning and Building Act, Chapter 4, Section 36 (profitability, design) and Chapter 2 
(significant importance). 
76 The Roads Act, Section 13 (profitability, design) and Section 10 (significant importance). 
77 The Railroad Construction Act, Chapter 1, Section 4 (profitability, design) and Chapter 4, 
Section 1 (significant importance). 
78 The Joint Facilities Act, Section 6 (profitability), Section 8 (design) and Sections 5 and 12 
(significant importance). 
79 The Utility Easements Act, Section 6 (profitability, design) and Section 2 and 12 (significant 
importance). 
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transmission between properties; formation of joint property units; formation, 
modification or cancellation of easements; and transfer of certain fixtures from one 
property unit to another. Property reallotment is a widely employed measure for 
implementation of land use plans, e.g. land acquisition for public spaces in Detailed 
Development Plans, or for railroad purposes according to Railroad Plans. 
Reallotment can also be used for larger land consolidation projects in agricultural 
or forestry areas, as well as for minor land transmissions between adjacent 
property units. 
 
A profitability condition is stipulated in the Real Property Formation Act 
(Chapter 5, Section 4), stating that a property reallotment may only take place if the 
benefits of the reallotment outweigh the costs and inconveniencies that it entails. 
The purpose of the provision is to create a guarantee against reallotments that do 
not generate sufficiently valuable gains. This profitability condition applies to all 
property reallotment measures. Generally, the benefits are reflected in an increase 
in the total property values. 
 
Regarding location and design, there are a number of general conditions stipulated 
in the Real Property Formation Act (Chapter 3), comprising e.g. that every property 
unit formed or reformed must, in terms of location, extent, design and other 
conditions, be enduringly suited to its purpose. Furthermore, compliance is 
required with regulations in land use plans and spatial planning in general. These 
general conditions are supplemented by a special provision in Chapter 5, Section 6 
which applies to the manner of implementation at property reallotment. If the 
purpose of the reallotment can be achieved through various designs, the 
reallotment shall be implemented in the manner that causes the least 
inconveniences without affecting the profitability disproportionately. This last 
provision may be decisive in competition for a certain land plot between several 
landowners, or at alternative locations of easements for e.g. an exit road, a parking 
space or a jetty. 
 
When it comes to the criterion concerning significant importance, property 
formation in general is not restricted to specific purposes regarding the intended 
land use. A basic requirement – for all property formation – is that the purpose 
must be long-term and feasible within a foreseeable future (Chapter 3, Section 1). 
Property reallotment can thus not take place to meet needs of a temporary nature 
(Proposition 1969:128 p. B 112). Regarding property reallotment in general, 
additional conditions in connection with the criterion of significant importance are 
absent. 
 
For some reallotment measures, such as the establishment of joint property units 
(land or water areas belonging in common to two or more property units) or for 
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easements, there are specific conditions stipulated in separate sections of the Real 
Property Formation Act. A joint property unit may not be formed for property units 
other than those for which it is of substantial importance to have a share in the 
joint property unit.80 And an easement formed by reallotment shall be of 
substantial importance for the appropriate use of the property unit in question.81 
These conditions are, however, not applicable for reallotment in general, e.g. in 
land transmissions between property units. 
 
So, as long as the other conditions for property reallotment are fulfilled, it seems 
there are no specific barriers in the Real Property Formation Act to compulsory 
acquisitions by land transmission for purposes that do not fall within the 
theoretically derived domain of “significant importance”. This applies, of course, 
with the important proviso on the constitutional protection of property in the 
Instrument of Government, stating that compulsory acquisitions and regulations 
may only take place when “necessary to satisfy pressing public interests”. 
 
As mentioned above, there was somewhat of an academic debate and dispute in 
connection to the legal reform of the Swedish Constitution and the current 
wording, whether it resulted in a sharpening of the requirements for compulsory 
acquisitions and if this would affect the application of compulsory options in e.g. 
the Real Property Formation Act (Bengtsson 1991). This debate was finally 
concluded by a statement by the Supreme Court, which concerned a case involving 
modification of an easement. In the court protocol of the judgement, the Supreme 
Court made a specific remark due to the ongoing academic discussion: 
 

“… What thus occurred in the implementation of the constitutional amendment leads to 
the conclusion that the constitutional amendment does not affect the application of the 
Real Property Formation Act’s provisions on compulsory dispositions in a more 
restrictive direction than what previously applied.” [author’s translation]82 

 
The land transmission case of Åbrolla 

The previous sections have set the legal and theoretical foundations, identifying a 
potential flaw in the protection of property covered by the specific conditions in the 
Real Property Formation Act for certain reallotment measures such as compulsory 
land transmissions. Time has now come to illuminate and illustrate the suspected 
consequences with a particular property reallotment case which was appealed all 
the way up to the Supreme Court. 
 

                                                             
80 The Real Property Formation Act, Chapter 6, Section 1. 
81 The Real Property Formation Act, Chapter 7, Section 1. 
82 NJA 1996 s. 110. 
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The reallotment case concerned two property units: Åbrolla 1:3 and Åbrolla 1:5, 
situated in the municipality of Osby in the southern part of Sweden (see figure 1). 
Åbrolla 1:3 is an agricultural property of 77 hectares, mainly consisting of forest 
and some pasture. Åbrolla 1:5 is a residential property of 1 616 m2 used for 
permanent housing. Apart from a dwelling house, the property also comprises an 
older farm building. The area is located in a sparsely populated rural setting and 
does not have a Detailed Development Plan. 
 
The owners of Åbrolla 1:5 applied for property reallotment involving extension of 
the residential property unit by land transmission of plots 1 and 2 – in total 
3 270 m2 – from Åbrolla 1:3, whose owner opposed the reallotment. The purpose 
was partly to obtain better space around the existing buildings, but also to enable 
small-scale horticulture or animal husbandry in the form of hobby activities. 
However, the nature and scope of the proposed activities could not be specified in 
detail. 

 
 
Figure 1. The copy from the cadastral map displays the layout and shape of the property Åbrolla 1:5, 
and the petitioned land transmission (plot 1 and 2). 
Source: Cadastral file, case no. L2B 92 279, date 24.09.1992. 
 
The Cadastral Authority assessed that the land transmission was in accordance 
with the conditions of the Real Property Formation Act, and implemented the 
property reallotment in accordance with the applicant's request.83 Regarding the 
profitability condition (Chapter 5, Section 4), the increase in market value for 
Åbrolla 1:5 was estimated to 30 000 SEK, while the depreciation for Åbrolla 1:3 
only amounted to 2 500 SEK. The Cadastral Authority also assessed a condition in 
                                                             
83 Cadastral Authority of Northeast Scania Cadastral District, case no. L2B 92 279, date 24.09.1992. 
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Chapter 5, Section 8, which limits the depreciation of a property unit to around 
10 percent in a compulsory reallotment. In this case the estimate was less than half 
a percent. 
 
The owner of Åbrolla 1:3 appealed, but the Land and Environment Court agreed 
with the Cadastral Authority regarding the assessment of the conditions in the Real 
Property Formation Act. The Court thus upheld the Cadastral Authority's 
decision.84 
 
The owner of Åbrolla 1:3 appealed again, and in the Land and Environment Court 
of Appeal the same owner declared that he could accept the land transmission 
regarding plot 1, but not plot 2. However, the applicants did not want the issue of a 
reduced land transmission tried, but maintained their original claim, for both plots 
1 and 2. 
 
The Land and Environment Court of Appeal considered that the benefits of the 
land transmission could be assumed to outweigh the costs and inconveniences that 
the reallotment entailed. The property reallotment thus fulfilled the profitability 
condition in the Real Property Formation Act (Chapter 5, Section 4). 
 
The Court then endeavored to assess another condition in Chapter 5, Section 5, 
which stipulates that a compulsory reallotment measure may only be carried out if 
it is necessary in order for a property unit belonging to the applicant to be 
improved. According to the Court, such an assessment should examine the need for 
plot 2 (since the transmission of plot 1 now was consented by the owner of Åbrolla 
1:3). The Court reasoned that since the purpose of Åbrolla 1:5 was for residential 
use, a transmission of plot 1 would suffice to meet the declared needs for further 
spaces and small-scale gardening. It could not be considered that a transmission of 
plot 2 to Åbrolla 1:5 also constituted a necessary improvement of its function as a 
residential property. The so called “improvement condition” could therefore not be 
considered fulfilled. The Land and Environment Court of Appeal overturned the 
decision and suspended the Cadastral Procedure.85 
 

However, all members of the Court did not agree with its ruling. Two members attached 
a statement with a dissenting opinion regarding the assessment of Chapter 5, Section 5 
(improvement condition), which they considered had been interpreted incorrectly. The 
standpoint of the dissenting judges was that the improvement condition was fulfilled, 
and that the land transmission of both plots 1 and 2 was admissible. 

 

                                                             
84 Land and Environment Court of Kristianstad, case no. UF 22, date 29.10.1993. 
85 Land and Environment Court of Appeal over Scania and Blekinge, case no. UÖ 1190, date 
14.11.1994. 
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This judgement was appealed to the Supreme Court by the owners of Åbrolla 1:5. 
The Supreme Court granted review permit and requested a legal opinion from the 
central authority in this legal domain, the National Land Survey of Sweden. In the 
report, the National Land Survey considered that the requested property 
reallotment met the profitability and improvement conditions in the Real Property 
Formation Act.86 
 
In particular for the improvement condition, the National Land Survey claimed 
that the Land and Environment Court of Appeal had applied the condition 
differently from what was originally intended. The provision is not intended to set a 
limit on the degree of intrusion, but instead limits an individual property owner's 
opportunities to initiate a major property reallotment, which is in line with the 
opinion of the dissenting members of the Court. 
 
On the other hand, the National Land Survey argued that the land transmission of 
plots 1 and 2 violated the condition regarding value depreciation in the Real 
Property Formation Act, Chapter 5, Section 8. (According to precedents a 
depreciation of up to 10 percent is acceptable, while in this case the depreciation 
was less than half a percent.) The reasons for this somewhat startling and new 
interpretation were as follows: 
 
It was concluded that Åbrolla 1:5 per se could function as an appropriate residential 
property already as it was designed before the reallotment, or at least after a more 
limited land transmission. And it was not, in the opinion of the National Land 
Survey, sufficiently established in the case that the conditions for a better utility 
from the ownership of Åbrolla 1:5, would be improved in any more decisive way by 
the land transmission. Under such circumstances, it should not be possible to apply 
compulsory land transmission of even a limited area of the current size to a 
residential property – regardless of the size and value depreciation of the 
surrendering property unit. The National Land Survey's assessment was thus that, 
although the damage to the surrendering property is in itself rather limited, the 
public interest in creating a single better functioning rural property for residential 
use could not in this case be considered to outweigh the encroachment of the 
individual property owner's right. 
 
Interestingly enough, in the reasoning put forth in the report, the National Land 
Survey used the previously mentioned case from the Supreme Court as an 
argument,87 which stated that the application of the Real Property Formation Act’s 
provisions on compulsory dispositions should not be applied in a more restrictive 

                                                             
86 National Land Survey of Sweden, ref. 402-96-2186, date 03.05.1996. 
87 NJA 1996 s. 110. 
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way as a result of the constitutional amendment. The logic of this is truly 
inconsistent and baffling! 
 
Before the Supreme Court had time to determine the case, however, Åbrolla 1:5 was 
sold, and the new owner did not want to enter the trial. The Supreme Court 
therefore rejected the appeal, which resulted in that the Land and Environment 
Court of Appeal's ruling became final. 
 
For some time to come, the legal situation regarding coercive measures according 
to the provisions in the Real Property Formation Act remained unclear. Particularly 
striking are the inexplicable and incompatible interpretations of the various legal 
conditions by the different instances.88 
 
Based on the previous theoretical discourse (see preceding section), the following 
can be stated. The profitability criterion is indisputably met in this case, but it is 
doubtful whether this measure can be said to meet the criterion of significant 
importance. For the transmission of plot 1, it should be possible to argue that it is 
important – also from a societal or general perspective – for a property unit's basic 
functions that one can move around the property's buildings for management and 
maintenance. However, the transmission of plot 2 seems more to signify the 
personal wishes of the landowners in question rather than denote a typical and 
general need for a residential property. 
 
The situation was thus disturbing, partly with regard to the unclear legal position 
but also because the land transmission could potentially be allowed at the same 
time as it conflicts with the idea of "pressing public interests". This would create a 
discrepancy between the applicable law and the general sense of fairness, which a 
legal system indeed should reflect. 
 
At this stage, I published an article (Ekbäck 2008) and raised the issue, proposing 
an amendment and the introduction of a substantial importance condition for 
compulsory property reallotments in general, which thus also would include land 
transmissions. However, nothing happened. As is presented below, this dilemma 
was resolved in 2018, and then in a completely different way than I had imagined, 
namely by the application of the principle of proportionality in European law which 
by then had reached full effect even in land acquisition situations according to the 
Real Property Formation Act. 
 

                                                             
88 The puzzling case of Åbrolla is not the only one of its kind. Other reallotment cases exhibit similar 
challenging characteristics – also with dubious assessments and applications of the conditions in 
the Real Property Formation Act, and contradictory conclusions, decisions and verdicts in the 
different instances. See e.g. Land and Environment Court of Gävle, case no. F 1033-08, date 
07.12.2009, and Land and Environment Court of Appeal, case no. F 238-14, date 11.12.2014. 
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The establishment of the European principle of proportionality in 
Swedish law 

The principle of proportionality is, in the jurisprudential context, a legal principle 
stating that measures should not go beyond what is necessary with regard to the 
purpose. According to this principle, different interests are balanced against each 
other, e.g. society's demands for security against the individual's right to personal 
integrity (Glimhall 2001). An interference measure must be capable of satisfying 
the intended purpose, be necessary to achieve this purpose and entail benefits that 
are in reasonable proportion to the damage caused by the measure. The principle of 
proportionality is thus a principle of legal security which means that there must be 
a balance between objectives and means. 
 
The legal concept of proportionality has been recognized as one of the general 
principles of European Union law by the European Court of Justice since the 
1950’s (Emiliou 1996). In 1970 the European Advocate General provided an early 
formulation of the general principle of proportionality in stating that "the 
individual should not have his freedom of action limited beyond the degree 
necessary in the public interest". 
 
The general concept of proportionality has since been further developed in EU law, 
and is today also recognized in Article 5 of the EU Treaty, stating that "any action 
by the Community shall not go beyond what is necessary to achieve the objectives 
of this Treaty" (Resic 2012 p. 22). As a member state of the European Union since 
1995, Sweden is of course obliged to comply with the EU's basic principles and 
treaties. 
 
The European Convention on Human Rights, which has been in force as Swedish 
law since 1995, is in major parts founded on the principle of proportionality. 
Several of the articles in the Convention, not least the article on protection of 
property, aim to strike a balance between public and private interests. In the same 
way as in EU law, the principle of proportionality under the Convention requires 
that an intervening measure must be appropriate, necessary and proportionate in 
the strict sense in order to be accepted. The principle has been given a more 
detailed content and is continuously developed in the case law of the European 
Court of Human Rights. It is most often applied in the assessment of the articles of 
the Convention, which, under certain conditions, allow restrictions on certain 
freedoms and rights, e.g. the protection of property (SOU 2010:29 pp. 161-165). 
The European Convention has been in force since 1995 as Swedish law and must be 
applied within the country in the way the European Court of Human Rights 
interprets it. 
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The proportionality review, established by the case-law of the European Court of 
Justice, consist of an assessment of three different criteria, all of which must be met 
in order for the measure to be considered proportionate (Gydal 1997). This three-
part test comprises: 
 

1) Is the measure suitable to achieve the desired objective? 
2) Is the measure necessary to achieve the objective or are less restrictive means avail-

able? 
3) Is the burden imposed of proportion with the objective desired? The benefits of the 

measure shall be proportionate to the harm which the measure may cause to the 
persons concerned, which comprises an overall assessment of all relevant 
circumstances. In order to distinguish this third criterion, the balancing of benefits 
and harms is often termed proportionality in the strict sense or "stricto sensu". 

 
The demand for proportionality has developed in Sweden for a long time, and the 
first hints of legislation and case-law appear during the middle of the 1900’s (SOU 
2010:29 pp. 169-171). Influenced by currents of European law, this legal principle 
has spread to different areas of law governing coercive measures. It was not until 
the 1990’s, however, that the principle can be said to have had a greater impact on 
Swedish law, and then gradually became a well-established legal principle in 
Swedish courts (Abrahamsson 2008). 
 
The principle of proportionality is expressed in the Swedish Constitution, which 
states that every individual’s property is so guaranteed that no one may be 
compelled by expropriation or other such disposition to surrender property, other 
than where necessary to satisfy pressing public interests. As mentioned above, the 
stipulation was formulated in 1995, at the same time as the European Convention 
was incorporated into Swedish law. The Government’s Bill that formed the basis for 
the incorporation also emphasized that a proportionality principle had been 
recognized in Swedish law (Proposition 1993/94:117 pp. 39-40). 
 
Following accession to the European Union and the incorporation of the European 
Convention in 1995, the incentives to develop the application of the principle of 
proportionality in an expanding number of areas of law were significantly 
strengthened. 
 
The Supreme Administrative Court has, in its precedents, developed and 
established a proportionality principle in Swedish law, which since 1995 has been 
directly linked to EU law and the European Convention. The principle has been 
explicitly alleged in connection with judgements on various forms of interventions, 
e.g. injunctions or prohibitions, as in the context of exemptions. A large part of the 
cases concern land use issues. 
 



 

149 
 

In 1996, the Supreme Administrative Court expressly invoked and applied the 
principle of proportionality in a number of judgments in the field of nature 
conservation regarding extension of a nature reserve89, exemption from shore line 
protection90, and injunction order on afforestation91. In these early rulings, the 
Supreme Administrative Court confirmed the basic principle that a restriction by 
the public sector on the individual's right to use his or her property presupposes 
that there is a reasonable balance or proportionality between what the public gains 
and the individual loses due to the restriction. The Court also reminded that the 
European Court of Human Rights in the application of Article 1 of the First 
Protocol to the European Convention has consistently maintained such a principle 
of proportionality. In all three cases, the public interest was considered to have 
been given too much weight at the expense of opposing individual interests, so the 
landowners in all cases were successful with their claims. 
 
The general courts have also gradually recognized the principle of proportionality 
as a generally valid legal principle. In an important judgement from 2005 
concerning the offence “agitation against an ethnic or national group”, the Supreme 
Court declared that not only the legislation must be formulated in accordance with 
the principle of proportionality, but that the principle must also be applied in each 
individual case.92 
 
In a case from 2013 concerning land acquisition according to the Minerals Act, the 
Supreme Court concluded that it was by that time no longer questioned that the 
principle of proportionality must be given effect in the individual cases.93 Although 
there is a public interest that can justify the intervention, it must be balanced 
against the interest of the individual, and the measure must be implemented in 
such a way that it does not impose an unreasonable burden on the individual. 
 
Subsequently, the Supreme Court has confirmed in several precedents, that an 
independent assessment and application of the principle of proportionality shall 
take place in the individual cases,94 and that the same principle follows from the 
stipulations on property protection in the Swedish Constitution.95 
 

                                                             
89 RÅ 1996 ref. 40. 
90 RÅ 1996 ref. 44. 
91 RÅ 1996 ref. 56. 
92 NJA 2005 s. 805. 
93 NJA 2013 s. 350. 
94 See e.g. NJA 2016 s. 868 and NJA 2017 s. 503. 
95 See e.g. NJA 2014 s. 332 och NJA 2017 s, 999. 
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The case of Bjärred, a turnaround for compulsory property reallotment 

The expanding application and manifestation of the principle of proportionality in 
Swedish law finally reached the stipulations on compulsory acquisition in the Real 
Property Formation Act, established in a notable judgement by the Supreme Court 
in 2018 – a case that resembles many of the characteristics evident in the 
previously presented case of Åbrolla. 
 
The reallotment case concerned two property units: Bjärred 4:13 and Bjärred 4:24, 
situated in the municipality of Lomma in the southern part of Sweden (see figure 
2). Bjärred 4:24 is a residential property with a dwelling house. Bjärred 4:13 is an 
undeveloped property of a park-like garden character. The owner of Bjärred 4:13 is 
also the owner of adjacent Bjärred 4:12, a residential property where the owner has 
her dwelling house. The area is located in a smaller suburb outside the city of 
Malmö, and the land use is regulated in a Detailed Development Plan. According to 
the plan regulations, Bjärred 4:13 is to remain undeveloped. Bjärred 4:24 has an 
easement – the pink zone marked with “x” in figure 2 – for an exit road across the 
property’s area. 
 

 
 
Figure 2. The copy from the cadastral map displays the relevant features of the properties Bjärred 
4:13 and 4:24, and the petitioned land transmission (plot 1). The existing easement for the exit road 
is depicted with “x” (pink colour). 
Source: Cadastral file, case no. M14919, date 06.03.2015. 
 
The owners of Bjärred 4:24 applied for property reallotment involving extension by 
land transmission of plot 1 (210 m2) from Bjärred 4:13. The extension was mainly 
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motivated by the fact that the owners needed more space to turn around and park 
their cars. The owner of Bjärred 4:13 opposed the reallotment. 
 
The Cadastral Authority assessed that the land transmission was in accordance 
with the plan regulations and the conditions in the Real Property Formation Act, 
and implemented the requested measure.96 The profitability condition (Chapter 5, 
Section 4) was met, as the value of the plot for Bjärred 4:24 (built-up residential 
property) was significantly higher than for Bjärred 4:13 (undeveloped parkland). 
The improvement requirement (Chapter 5, Section 5) was also met since the 
reallotment improved the applicant’s property unit. The measure also did not 
conflict with the condition in Chapter 5, Section 8 – limiting the maximum 
depreciation of a property unit – as the area reduction on Bjärred 4:13 was less 
than 10 percent. 
 
The owner of Bjärred 4:13 appealed, and the Land and Environmental Court found 
– like the Cadastral Authority – that the conditions on profitability and maximum 
depreciation were met.97 Regarding the improvement condition, the Court made an 
overall assessment and concluded that the additional land extension was not 
necessary for Bjärred 4:24 to meet the general suitability conditions regarding 
property units in the Real Property Formation Act (cf. section Stipulations and 
provisions in this article). According to the Court, there was already a large enough 
space to handle parking needs, etc. The cadastral procedure should therefore be 
cancelled. 
 
The owners of Bjärred 4:24 appealed, and the Land and Environment Court of 
Appeal initially clarified that the improvement condition in Chapter 5, Section 5, of 
the Real Property Formation Act, should not be interpreted as meaning that each 
measure needs to be a question of a necessary improvement.98 If the applicant's 
property is improved through the requested measure, the condition is met, 
regardless of the property's suitability before or after the measure. Like the 
Cadastral Authority, the Land and Environment Court of Appeal found that the 
requested land transmission improved the property unit Bjärred 4:24. The 
improvement condition was thus met. 
 
Since the owner of Bjärred 4:13 claimed that the land transmission was in conflict 
with the protection of property in the Swedish Constitution and in the European 
Convention, the Court then addressed the question of how the stipulations on 
protection of property relate to the provisions for coercive dispositions in the Real 
Property Formation Act. The Court started with the previously mentioned 
precedent (NJA 1996 s. 110), but the Court also declared that this precedent was 
                                                             
96 Cadastral Authority, case no. M14919, date 06.03.2015. 
97Land and Environment Court of Växjö, case no. F 1549-15, date 19.10.2015. 
98 Land and Environment Court of Appeal, case no. F 9782-15, date 06.03.2017. 
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announced very soon after the constitutional amendment in 1995. In a later 
precedent (NJA 2013 s. 350), the Supreme Court again had to resolve whether a 
compulsory disposition of land (under the Minerals Act) came into conflict with the 
protection of property according to the Swedish Constitution and the European 
Convention. In the latter case, the Supreme Court, in contrast to the 1996 case, 
made an assessment in the individual case of whether the compulsory disposition 
was justified by the public interest. 
 
The Land and Environment Court of Appeal here noted that the Real Property For-
mation Act lacks an explicit provision concerning the public interest as a condition 
for compulsory reallotment in comparison to what is present in several other legal 
enactments comprising coercive land acquisition options (cf. section Stipulations 
and provisions in this article). Since the conditions in the Real Property Formation 
Act for compulsory land transmissions thereby do not provide sufficient scope for 
weighing in the protection of property according to the Swedish Constitution and 
the European Convention, the assessment may therefore take place separately. 
 
According to the Land and Environment Court of Appeal, a reallotment that 
intends to improve a property so that it meets such property requirements that can 
typically be expected of a property of a certain type should also be considered 
representing a public interest, e.g. to be able to get to and from a residential 
property in an urban area with different vehicles. For the property Bjärred 4:24, 
there is already an easement right to an exit road that connects to the municipal 
street. Admittedly, it was clear that the traffic situation at Bjärred 4:24 would be 
improved if the land plot was transmitted and that the property would thus be 
more appropriate. It appeared, however, that there was already room for parking 
cars on the property and that these could also be turned around. In such 
circumstances, the Court deemed that the public interest could not be considered 
strong enough to justify a compulsory disposition through the transmission of land. 
The requested land transmission was thus judged to conflict with the protection of 
property in the Swedish Constitution and the European Convention, and was not 
permitted. 
 

However, two members of the Court did not agree with this ruling, and attached a 
statement with a dissenting opinion regarding the assessments. Their arguments relied 
to a greater extent on the precedent in NJA 1996 s. 110, which would mean that coercive 
measures that are permitted under the Real Property Formation Act’s protective 
conditions also satisfy such a public interest assumed in the Swedish Constitution. 

 
The owners of Bjärred 4:24 appealed again, and the Supreme Court granted review 
permit. The Supreme Court noted that, unlike e.g. in expropriation, there is no 
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provision for a general balancing of interests in property reallotment.99 Nor is it 
stipulated – as e.g. in the case of easements – any condition that the purpose of a 
land transmission must be of substantial importance to the applicant's property (cf. 
section Stipulations and provisions in this article). 
 
The Court thereafter pointed out that the case-law of the European Court of 
Human Rights in the application of the protection of property in the European 
Convention includes a requirement that interventions must be proportionate. 
Although there may be a public interest that can justify the intervention, it must be 
balanced against the interest of the individual, and the measure must be 
implemented in such a way that it does not impose an unreasonable burden on the 
individual. 
 
In view of the expanded impact in Swedish law of the principle that the protection 
of property requires an assessment of proportionality in the individual case, 
together with the development that has been expressed in several precedents 
during the 2000’s, the Supreme Court considered that the conclusion drawn in the 
case NJA 1996 s. 110 on the application of the Real Property Formation Act was to 
be considered obsolete. 
 
The provisions in the Real Property Formation Act on compulsory land 
transmission by reallotment comprise conditions that to a certain extent – but not 
in full – satisfy the requirements for a proportionality assessment in the individual 
case. This applies in particular to the third criterion, i.e. proportionality in the strict 
sense. It is not possible to interpret such an assessment in the provisions of the 
Real Property Formation Act, neither seen individually nor together. Against this 
background, the requirement for a proportionality assessment in each individual 
case must instead be met through a proportionality balancing of public and private 
interests, independent of the conditions in the Real Property Formation Act. 
 
In the specific assessment for the property reallotment in Bjärred, the Supreme 
Court ascertained that the requirements for suitability and necessity are largely 
already taken into account through the existing conditions set out in the Real 
Property Formation Act. In this case, these requirements could be considered 
fulfilled. 
 
With regard to the third criterion – proportionality in the strict sense – the Court 
found that the surrendering owner's interest in retaining the disputed land plot was 
primarily founded in the strong interest that always exists in not being subject to 
compulsory dispositions regarding property. That this interest, based on more 
practical considerations, could not be said to be strong in this case was considered 

                                                             
99 NJA 2018 s. 753. 
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irrelevant to the assessment. This was due to the Court’s opinion that the strength 
of public interest in enhanced parking and turning opportunities on the property 
Bjärred 4:24 was very low. Although compensation would be paid, the land 
transmission must therefore be considered a disproportionate encroachment on 
the owner's right to property. The Supreme Court concluded that the land 
transmission thus comes into conflict with the stipulations on protection of 
property in the Swedish Constitution. 
 
Discussion, conclusion and a restated proposal 

The Supreme Court’s ruling in the case of Bjärred is no less than path breaking, 
since it requires that an independent proportionality assessment is undertaken in 
each individual case where the landowners and right holders involved do not agree 
in property formation procedures. Prior to the judgement, the application has 
rather unambiguously relied on the precedent in NJA 1996 s. 110, i.e. when the 
conditions in the Real Property Formation Act are met, the measure does not 
violate the stipulations on protection of property in the Swedish Constitution. 
 
Studying the judgement and the reasoning of the Supreme Court it also seems 
plausible that the first two criteria of the proportionality assessment – suitability 
and necessity – is represented by the existing conditions in the Real Property 
Formation Act. It is mainly the third criterion – assessment of the proportionality 
in the strict sense – that cannot be included and unified to the existing conditions, 
and therefore has to be assessed separately with support of the stipulations in the 
Swedish Constitution. 
 
We are living in the era of internationalization and globalization, particularly in 
terms of markets and trade, science and technology, communications etc. From a 
jurisprudential perspective it is an interesting observation that the legal 
development – at least in the context of this article – also displays an increasing 
influence and impact from sources external to the national legislature, the Swedish 
Parliament. During the period covered in this article (1996-2018) no principal legal 
reforms were enacted regarding the public interest requirement and the protection 
of property. Still, under the increasing influence from European case-law principles 
it seems that the outcome of the two similar cases Åbrolla and Bjärred would be 
exactly the opposite. 
 
Connecting back to the theoretical outsets of these two case studies, the Bjärred 
case may also shed some further light on the concept of “pressing public interests” 
and more specifically on which measures that can be seen as significant or 
important from the point of view of society. In its judgement and reasoning, the 
Land and Environment Court of Appeal deliberates on the issue whether property 
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reallotments for the benefit of an individual interest also may comprise an 
underlying public interest: 
 

“According to the Land and Environment Court of Appeal, a reallotment that intends to 
improve a property so that it meets the property requirements that can typically be 
expected of a property of a certain type should also be considered to be related to a 
public interest.” [author’s translation]100 

 
As a final remark, the confusion and the awkward feeling from the case of Åbrolla 
finally came to rest with the case of Bjärred. Over the years I have analyzed and 
discussed Åbrolla with both colleagues and student classes, all of whom have been 
just as troubled and distressed as I was. Somewhat mockingly, one can conclude 
that the flaw in the Real Property Formation Act was mended by European case-
law. 
 
The general conditions for property reallotment still is short of satisfying the 
theoretical criterion of significant importance. But the application of the European 
case-law principle of proportionality ensures that the legal consequences will still 
be adequate. However, I believe the need to codify this new legal position is 
nonetheless present. And my previous proposal for an amendment and the 
introduction of a substantial importance condition for compulsory property 
reallotments in general still holds true. Some essential features of the law are to be 
well-known, clear, precise, simple to understand and predictable. Codifying the 
new legal position that is founded in the legal principle of proportionality into the 
conditions of the Real Property Formation Act will enlighten laymen, landowners, 
right-holders and decision-makers significantly. The true content and meaning of 
the law in more specific matters should not be reserved for lawyers, academics and 
other professional actors. 
 

                                                             
100 Land and Environment Court of Appeal, case no. F 9782-15, date 06.03.2017, pp. 9-10. 
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Med anledning av två lagförslag inom den speciella 
fastighetsrätten 
 
Annina H. Persson 
 
Inledning 

Utvecklingen i samhället präglas på ett flertal områden av att skapa en långsiktig 
hållbar utveckling i linje med såväl nationella som internationella miljömål.101 
Emellertid kan denna utvecklingslinje kollidera med andra intressen som gäller 
förutsättningar för en livskraftig landsbygd, ett framgångsrikt näringsliv och en 
möjlighet för fastighetsägare att utnyttja sin mark för det man önskar såsom t.ex. 
boende, rekreation eller ett effektivt skogsbruk.  Intressekonflikter kan lätt uppstå 
och regler som syftar till att skydda växter och djurliv såsom strandskyddet kan 
uppfattas som ”en våt filt över landsbygden”102. Hur strandskydd och skogsbruk 
ska regleras är två ämnen som flitigt har debatterats av våra politiker under ett 
flertal år i riksdagen såsom följande två figurer visar. Figurerna 1 och 2 nedan visar 
antalet anföranden av respektive parti om strandskyddet respektive skogens 
resurser under ett visst aktuellt år.103 
 

 
 
Figur 1. Antal anföranden om strandskyddet år 2000 till 2020 
C= blå, MP = orange, S= grå, L och FP= mörkgrå/gul, KD = ljusblå, M= grön, V= mörkblå, SD = 
röd.  
 
                                                             
101 Se Svenska miljömål, Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, prop. 1997/98:145, bet. 1998/99: 
MJU6, rskr. 1998/99:183, och Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, prop. 
2009/10:155, bet. 2009/10: MJU25, rskr. 2009/10:377. Se även “En sammanhållen klimat- och 
energipolitik – Klimat”, prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300. 
102 SvT Nyheter 15 januari 2021. 
103 Informationen har hämtats från Riksdagsdata. Observera att färgerna på partierna inte 
överensstämmer med de sedvanliga färgerna på partierna.  
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Figur 2. Antal anföranden om skogens resurser år 2000 till 2020 
C= blå, MP = orange, S= grå, L och FP= mörkgrå/gul, KD = ljusblå, M= grön, V= mörkblå, SD = 
röd.  
 
Frågor om strandskydd, skogsbruk och markanvändning tillhör den s.k. speciella 
fastighetsrätten. En särskild svårighet med den delen av fastighetsrätten är såsom 
Bertil Bengtsson anför att den är i ständig omvandling. 104 Lagändringar genomförs 
i princip varje år. Detta festskriftsbidrag behandlar två omdiskuterade lagförslag 
som lagts fram på den speciella fastighetsrättens område i slutet av 2020, nämligen 
dels betänkandet som berör ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78105, 
dels skogsutredningen som innehåller ett femtiotal förslag på förändringar 
beträffande äganderätt till skog, flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd 
av skogsmark, biologisk mångfald m.m., SOU 2020:73.106 Som framgår av Thomas 
Karlbros bibliografi berör dessa lagförslag områden, där Thomas har gjort viktiga 
insatser såsom vetenskapsman och författare.107 Eftersom båda betänkandena är 
förhållandevis omfattande ska jag här endast lyfta några frågor som jag tror 
intresserar Thomas, nämligen vad gäller beträffande strandskyddet när en äldre 
plan upphävs eller ersätts av en ny, dels ersättningsfrågor till markägare när den 
sistnämndes markanvändning försvåras vid bildande av t.ex. naturreservat. 
 

                                                             
104 Se Bengtsson, B., Speciell fastighetsrätt, Miljöbalken., 11 uppl., 2014 s. 17. 
105 Se SOU 2020:78, Tillgängliga stränder. Ett mer differentierat strandskydd. 
106 Se SOU 2020:73, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. 
107 Se t.ex. Karlbro, T. & Lindgren, E., Plan- och bygglovsprocessen, privata planinitiativ och tidsfrister: kan 
det norska systemet överföras till svensk lagstiftning? Stockholm, 2008, Karlbro, T. & Lindgren, E.,  
Markexploatering, 7 uppl., 2020, Sjödin, E. & Ekbäck, P. & Karlbro, T. & Norell, L., Markåtkomst och 
ersättning : för bebyggelse och infrastruktur, 4 uppl., 2016, Karlbro, T. & Mattsson, H., Urban land and 
property markets in Sweden, 2018. 

http://libris.kb.se/showrecord?q=WFRF%3A%28Kalbro+Thomas+1951+%29&r=&n=5&id=19540594&g=&f=&s=c&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=WFRF%3A%28Kalbro+Thomas+1951+%29&r=&n=5&id=19540594&g=&f=&s=c&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=WFRF%3A%28Kalbro+Thomas+1951+%29&r=&n=3&id=4czdhnw02mvq8cx3&g=&f=&s=c&t=v&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=WFRF%3A%28Kalbro+Thomas+1951+%29&r=&n=3&id=4czdhnw02mvq8cx3&g=&f=&s=c&t=v&m=10&d=libris
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Strandskydd  

Strandskydd, som regleras i 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken (1998:808) MB, syftar till 
att trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och 
vattendrag för allmänheten.  Ett annat syfte är också att bevara goda livsvillkor för 
växter och djur. I 7 kap. 13 § 1 st. MB framkommer att strandskydd gäller vid havet 
och vid insjöar och vattendrag. Enligt 7 kap. 13 2 st. p. 1–2 stadgas syftet med 
strandskyddet, nämligen att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. Om det råder strandskydd inom ett visst område 
får t.ex. inte nya byggnader uppföras. Det är inte heller tillåtet att ändra byggnaders 
användning om det skulle hindra eller avhålla allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Även grävningsarbeten eller 
andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur och växtarter är 
inte tillåtna.  

Enligt 7 kap. 14 § MB omfattar strandskyddet land – och vattenområde intill 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, s.k. strandskyddsområde. 
Länsstyrelsen får dock i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet 
till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 
skyddets syften. Å den andra sidan kan länsstyrelsen besluta att upphäva 
strandskydd om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose 
skyddets syften. Strandskyddet kan också upphävas om det gäller vid en liten sjö 
eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften är litet samt om området enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, avses 
att omfattas av en detaljplan och området behövs för vissa ändamål eller skyddas 
av vissa andra bestämmelser, 7 kap. 18 § MB.   
 
Om en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av 
en ny detaljplan enligt PBL inträder strandskydd, 10a § lagen (1998:811) om 
införande av miljöbalken. Det nämnda gäller även när en detaljplan för ett område 
som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan, eller 
byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. Syftet med 10a § är att få 
till stånd en prövning av om ett upphävande av strandskyddet i samband med en 
detaljplaneläggning är förenligt med strandskyddets syften i förhållande till den 
nya planens ändamål. Planen kan ju ha ett helt annat ändamål än den befintliga 
planen.108 Bestämmelsen begränsar dock inte kommunens behörighet enligt 5 kap. 
7 a § PBL, att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i den nya 
detaljplanen. Kommunen får således i anslutning till att den nya detaljplanen antas 
göra en förnyad prövning av om det finns förutsättningar för att strandskyddet ska 
vara upphävt inom planområdet.109 
 
De nämnda strandskyddsreglerna har vållat en del bekymmer i rättstillämpningen. 
Som ovan nämnts gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Emellertid framkommer inte i lagtexten eller lagens förarbeten110 någon närmare 

                                                             
108 Se prop. 2008/09:119 s. 78. 
109 Se prop. 2008/09:119 s. 117 f. 
110 Se prop. 1997/98:45, särskilt del II s. 83. Se även prop. 1993/94:22 och SOU 1993:27, SOU 
1996:147 och SOU 1996:103. 
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definition av vad som avses med rekvisiten insjö respektive vattendrag. Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD) har dock klarlagt att en anlagd våtmark inte kan anses 
vara en insjö.111 Inte heller är en konstgjord badsjö att se såsom en insjö eller ett 
vattendrag.112 Ett annat problem är att 11 av 21 länsstyrelser beslutat – visserligen 
med stöd av lagstiftningen - att undanta områden såsom mindre sjöar och 
vattendrag från strandskyddet. Besluten har dock varit uppbyggda på olika sätt och 
det har varit svårt att få en överblick av beslutens omfattning.113 Det nämnda har 
också inneburit att strandskyddet med hänsyn till det nämnda undantaget blivit 
upphävt i olika utsträckning i olika län.114 Resultatet av denna rättstillämpning är 
att ”strandskydd gäller fullt ut på ena sidan länsgränsen medan det på den andra 
sidan är upphävt”.115 Det är vidare oklart vad som gäller beträffande strandskydd 
när en äldre plan upphävs eller ersätts med en ny. Som lagtexten är utformad i 10a 
§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken inträder strandskydd när en 
fastställd t.ex. byggnadsplan ersätts av en ny detaljplan. Problemet är dock att 
länsstyrelsen redan kan ha förordnat om upphävande av strandskyddet inom det 
område som planen avser. Frågan är således hur lagtexten i 10a § ska tolkas. Som 
lagtexten är utformad kan kommunen vara tvungen att göra en prövning av om 
strandskydd ska gälla vid en ny planläggning, trots att länsstyrelsen redan beslutat 
att strandskyddet ska vara upphävt.116   
 
De nämnda problemen vill nu lagstiftaren ändra på. Syftet med lagförslaget som 
presenteras i betänkandet ”SOU 2020:78, Tillgängliga stränder. Ett mer 
differentierat strandskydd” är att göra strandskyddet mer nyanserat. Större hänsyn 
ska tas till att Sverige är ett stort land där såväl tillgången till sjöar och stränder 
varierar stort liksom även befolkningstätheten. 

 
I det nämnda betänkandet föreslås bl.a. det generella strandskyddet vid små sjöar 
med en vattenyta som uppgår till 1 hektar eller mindre och vattendrag som är 
smalare än 2 meter eller smalare tas bort. Länsstyrelsen ska dock i det enskilda 
fallet kunna besluta om att strandskydd ska gälla i dessa sjöar och vattendrag om 
området har särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Vilka sjöar och 
vattendrag som blir aktuella för strandskydd behöver därför identifieras på ett 
rättssäkert och effektivt sätt, varför länsstyrelserna ska få i uppdrag att klarlägga 
och fastlägga var strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län.117 Vidare ska 
kommunerna kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs i 
landsbygdsområden. Vad som avses med landsbygdsområden ska fastställas efter 
särskilda kriterier, såsom att området har god tillgång på obebyggd mark, har liten 
efterfrågan på mark för bebyggelse eller inte har stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse och inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.118 
Vidare ska kommunerna kunna peka på (redovisa) sådana landsbygdsområden i en 
översiktsplan, där det ska vara enklare att få dispens för vissa åtgärder. Inom de 

                                                             
111 MÖD 14 oktober 2013, mål F 5418–13. 
112 MÖD 2020:5 avgjort 31 mars 2020, målnr P 7143–19. Jfr även MÖD 11 juni 2013 M 10756–14.  
113 Se SOU 2020:78 s. 16. 
114 Se SOU 2020:78 s. 181. 
115 Se SOU 2020:78 s. 182.  
116 Se SOU 2020:78 s. 210. 
117 SOU 2020:78 s. 195 och 201. 
118 Se SOU 2020:78 s. 242. 
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nämnda områdena ska särskilda skäl kunna tillämpas vilket ska resultera i bl.a. 
utökade möjligheter att bygga bostäder i strandområden. I områden där 
exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse stor ska de 
särskilda skälen för dispens tillämpas restriktivt. Det gäller även i vattenområden 
av särskild betydelse för djur- och växtlivet.119 Beträffande 10a § lagen (1998:811) 
om införande av miljöbalken föreslår utredningen att lagtexten förändras på så sätt 
att strandskydd inte inträder i de fall där länsstyrelsen redan beslutat om 
upphävande av strandskyddet. 
 
Ris och ros över förslaget om strandskydd 

Att det ovannämnda förslaget om strandskyddet har blivit såväl rosat som 
kritiserat är ingen överraskning med tanke på hur ofta som strandskyddet blivit 
debatterat av bl.a. politikerna i Riksdagen (se figur 1 ovan). Maria Gardfjell, 
miljöpolitisk och landsbygdspolitisk talesperson för miljöpartiet anför t.ex. att 
"Miljöpartiet är starkt kritiska till att delar av förslagen hotar Sveriges miljö- och 
friluftsmål."120 Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet 
och ordförande i miljö och jordbruksutskottet, anför dock att partiet välkomnar 
utredningen. Enligt Yngwe kommer förslaget att göra skillnad för förutsättningarna 
för landsbygden. Förslaget kan också leda till att kommunerna får mer makt, vilket 
är i linje med den politik som C-partiet driver. Josefin Malmqvist, bostadspolitisk 
talesperson för Moderaterna vill däremot att förslaget görs om. Hon föreslår bland 
annat fler dispensskäl och att det ska utredas om privata markägare ska ersättas för 
värdeminskningen. Kommunerna själva borde få möjlighet att peka ut sjöar och 
vattendrag där strandskydd ska gälla.121 

Företrädare för flera intresseorganisationer anför att om förslaget genomförs 
riskerar det att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder och skyddet 
för strändernas ekosystem.122 De nämnda kritikerna anser t.ex. att kriterierna för 
att vara landsbygdsområde inte är tillräckligt tydliga. Att upphäva strandskyddet 
för små sjöar och vattendrag kan dessutom minska skyddet för djur och växter och 
således stå i strid med de krav som såväl EU123 och FN124 ställer på att öka den 
skyddade arealen för att stoppa artdöden. Förslagen innebär också att det kommer 
att bli betydligt svårare att nå Sveriges miljö- och friluftsmål.125 Företrädare för 
Sportfiskarna är också mycket kritiska och anför att de små vattendragen är 
                                                             
119 Se SOU 2020:78 s. 265. 
120 Uttalanden av de nämnda politikerna till TT, som bl.a. återges i Aftonbladet 20-12-14.  
121 DN Debatt Repliker. Avskaffa generella strandskyddet och låt kommunerna bestämma, 14/12 
2020. 
122 Debattartikel i SvD 2020-12-14 av Karin Lexén generalsekreterare Naturskyddsföreningen 
Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF 
Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet, Maria Ros Hjelm generalsekreterare och vd 
Svenska Turistföreningen, Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna. 
123 Se https://ec.europe.eu/info/energy-climate-change-environment-overall-targets_sv, 2021-01-
28, Övergripande mål | Europeiska kommissionen (europa.eu).  
124 Se https://fn.se/globala-malen-for hållbar- utveckling- 2021-01-28,Agenda 2030 och globala 
målen - Regeringen.se. 
125Jfr dock Emmelin, L. & Schlyter, P. & Stjernquist, I., Svepande kritik av 
strandskyddsutredningen, SvD, 2020-12-27 som menar att friluftslivet i tätbefolkade områden där 
små vattendrag är viktiga kan påverkas negativt. ”Friluftslivet står betydligt svagare i konflikter om 
markanvändningen än både exploateringsintressen och skyddet av växter och djur.” 

https://ec.europe.eu/info/energy-
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets_sv
https://fn.se/globala-malen-for%20h%C3%A5llbar-%20utveckling-%202021-01298
https://fn.se/globala-malen-for%20h%C3%A5llbar-%20utveckling-%202021-01298
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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barnkammare för exempelvis öring och harr och har avgörande betydelse för 
kustlevande gädda, abborre, flodpärlmussla, ål och andra viktiga och skyddsvärda 
arter. ”Att lyfta bort skyddet för dessa vitala vattenmiljöer är inte bara att agera 
mot bättre vetande, det är mycket anmärkningsvärt och okunnigt”.126 
 
Fd. justitierådet och professorn i civilrätt vid Uppsala universitet Torgny Håstad 
menar att reglerna i hårt exploaterade områden inte skärps med förslaget, utan 
tvärtemot luckras upp. Han anser inte att lagförslaget kan läggas till grund för 
lagstiftning utan en väsentlig komplettering.127  
 
Förslaget om att förtydliga lagtexten i 10a § lagen (1998:811) om införande av 
miljöbalken så att strandskydd inte inträder i de fall där länsstyrelsen redan 
beslutat om upphävande av strandskyddet verkar däremot vara helt 
okontroversiellt.  
 
Skogsbruk 

Som ovan nämnts har det lagts ett annat lagförslag som berör den speciella 
fastighetsrätten, nämligen regleringen av skogen. Av 1 § skogsvårdslagen 
(1979:429), SVL, framgår att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs 
som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den 
biologiska mångfalden behålls.  
 
Enligt förarbetena till skogsvårdslagen ska skogen ses som en gemensam resurs, 
som inte har betydelse endast för den enskilda fastighetsägaren, utan för hela 
samhället. Enligt departementschefen ska skogens alla funktioner som leverantör 
av förnybar råvara, som bas för sysselsättningen, som livsmiljö för växter och djur, 
som källa för friluftsliv, som bärare av etiska värden och kulturmiljövärden, som 
näringsmässig bas för renskötseln och som producent för bär, svamp och jaktbart 
vilt beaktas vid hanteringen av skogsresurserna på all skogsmark och på skogliga 
impediment.128 Vid skötseln av skogen ska hänsyn tas även till andra allmänna 
intressen såsom exempelvis rennäringen.129 Skogsstyrelsen utövar tillsyn över att 
skogsvårdslagens bestämmelser efterlevs, 33, SVL. En fastighetsägare som äger 
skog har rätt att genomföra avverkning, markåtgärder, röjning m.m. på fastigheten, 
men några av de nämnda åtgärderna kräver dock att Skogsstyrelsen lämnar sitt 
tillstånd för att åtgärden ska kunna genomföras. Om Skogsstyrelsen nekar 
fastighetsägaren att vidta åtgärden kan denne ha rätt till ersättning enligt 19 § SVL 
och 31 kap. 4 § MB.130 För ersättning enligt miljöbalken ska expropriationslagens 
regler om s.k. intrångsersättning tillämpas, se 4 kap. 1 § 2 st. expropriationslagen 
(1972:719). Problemet är dock att i samband med ett beslut om nekat tillstånd vet 
Skogsstyrelsen inte om eller vilken ersättning som kommer att betalas, såvida inte 
                                                             
126 Lundin, A., Massiv kritik mot förslag om slopat strandskydd. Sten Frohm, generalsekreterare 
Sportfiskarna Fiskejournalen, 2020-12-25.  
127 Håstad, T., Illa utformat förslag om skärpt strandskydd i hårt exploaterade områden, DN 2020-
12-16. 
128 Se prop. 1992/93:226 s. 47. 
129 Se Brännström, M., Skogsbruk och renskötsel på samma mark. En rättsvetenskaplig studie av 
äganderätten och renskötselrätten, 2017. 
130 Se den s.k. Änok-domen. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 17 december 2014 i mål nr 439–
14.  
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en överenskommelse träffas mellan Skogsstyrelsen och fastighetsägaren.131 Det 
beslut som utlöser ersättningsrätt räknas inte heller upp bland de situationer i 31 
kap. 4 § MB då ersättning ska betalas, varför rättsläget på den här punkten blivit ” 
anmärkningsvärt otydligt ”. 132  

 
Det nämnda problemet vill nu lagstiftaren ändra på liksom många andra spörsmål 
och otydligheter i lagstiftningen. Lösningarna presenteras i betänkandet ”SOU 
2020:73 ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.133 
Utredarens uppdrag har bl.a. innefattat att värna och stärka den privata 
äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och 
företag och att säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensationen för 
inskränkningar i ägande- och brukanderätten som de har rätt till. 
  
Förslaget är att ersättningsreglerna ska regleras i skogsvårdslagen och inte i 
miljöbalken.134 På så sätt kommer alla beslut enligt skogsvårdslagen att kunna 
hanteras på samma sätt och samlat i ett förfarande. Vilken ersättning som ska utgå 
ska också anges specifikt. 19 § SVL föreslås med anledning härav få en ny lydelse. I 
den nya bestämmelsen 19 § 1 st., föreslås att ersättning för intrång till följd av ett 
nekat eller begränsat tillstånd om avverkning ska bestämmas av Skogsstyrelsen i 
samma beslut som medför rådighetsinskränkningen vid pågående 
markanvändning. Enligt den nya bestämmelsen i 19 § 2 st. föreslås att ersättning 
ska bestämmas i pengar och motsvara den minskning av fastighetens 
marknadsvärde som uppkommer genom beslutet. Därutöver ska ersättning betalas 
med 25 % av marknadsvärdesminskningen. Den praxis som utverkats för 
ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen bör var vägledande.135   
 
Ris och ros över skogsutredningen 

Det nämnda betänkandet om skogen verkar än så länge inte blivit väl mottaget av 
intressenterna som berörs av lagförslaget. LFR Skogsägarna menar att förslaget 
riskerar att försvaga äganderätten istället för att stärka den. LFR är bl.a. kritiska 
mot att utredningen inte hanterat problemen att myndigheterna omtolkat 
lagstiftningen och i allt större omfattning lagt kostnader för naturvård på 
skogsägare.136 Skogsindustrierna instämmer i den av LFR anförda kritiken och är 
därför besvikna på resultatet som presenteras i lagförslaget. Visserligen finns några 
ljusglimtar såsom t.ex. slopad nyckelbiotopsinventering,137 men överlag är 
företrädarna för denna bransch besvikna. Inte heller intressenter som 
Naturskyddsföreningen är särskilt nöjda. Tvärtom är man skarpt kritisk till 
förslaget som man anser kommer att försvåra naturvårdsarbetet och underminera 
                                                             
131 Se SOU 2020:73 s. 939. Se även Wästling, F., Avverkning i fjällnära skog - rätt till ersättning vid nekat 
tillstånd för avverkning? Magisteruppsats, VT 2020, Örebro universitet. 
132 Se SOU 2020:73 s. 940. 
133 Se Kommittédirektiv 2019:46. I uppdraget ingår att undersöka möjligheterna och lämna förslag 
på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av 
skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en 
växande cirkulär bioekonomi. 
134 Se SOU 2020:73 s. 938 ff. 
135 Se SOU 2020:73 s. 1164. 
136 Christensson, P., Skogsutredningen tappade äganderätten, 30 november 2020.  
137 Schubert, B., Skogsindustrierna besvikna på skogsutredningen, 30 november 2020. 
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miljömålsarbetet. Betänkandet är dock positivt när det gäller t.ex. inrättandet av ett 
vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen. Förslaget om att de stora 
sammanhängande fjällnära skogarna med höga naturvärden ska skyddas är också 
positivt.138   
 
Även politikerna är kritiska mot delar av skogsutredningen. Centern anser att 
förslaget är obalanserat, eftersom det har en för stark slagsida mot att skydda skog. 
Miljöpartiet kritiserar också förslaget eftersom den omdebatterade inventeringen 
av extra skyddsvärd skog slopas. Sverigedemokraterna anser dock att man ska 
behålla de delar av förslaget som säkrar markägarnas rätt att sköta den skog alla 
har nytta av och som ger landsbygd, turism och biologisk mångfald en chans att 
blomstra. Däremot ska man avvisa de förslag som är skadliga för landsbygdens 
befolkning och näringar. I de delar är förslaget orimligt, onödigt och skadligt.139 
Förslaget om att ändra 19 § SVL såsom ovan beskrivits verkar än så länge vara 
tämligen okontroversiellt. 
 
Vägen framåt? 

Som denna mycket korta artikel visar föreligger stora motsättningar mellan olika 
grupper i samhället när det gäller hur t.ex. strandskyddet respektive hur 
användningen av skogen ska regleras. De politiska målen som satts upp på de olika 
områdena kan och är svåra att förena. Den svenska landsbygdspolitiken har t.ex. 
som mål att skapa en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till 
företagande, arbete, boende och välfärd.140 Mot detta står de mål som uttryckts 
inom miljöpolitiken, som utgår från bl.a. olika nationella miljökvalitetsmål, 141 men 
också mål som kommer till uttryck i strandskyddets syfte. Ett sådant är bevarandet 
av ett rikt växt- och djurliv.142 Ett annat är ett hav i balans.143 Ett tredje är 
myllrande våtmarker.144 Det finns även mål för friluftspolitiken145, men också den 
grundlagsfästa regeln146 om allemansrätten som ska möjliggöra för den breda 
allmänheten att få tillgång till t.ex. strandområden.  
 
När det gäller skogsbruket finns politiska mål såsom att "Skogen, det gröna guldet, 
ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en 
växande bioekonomi".147 Det finns ett produktionsmål och ett miljömål som anses 
vara jämställda, men lagstiftningen i skogsvårdslagen anses mer inriktad mot 
produktionsmålet.148 Intressenterna inom skogsnäringen är många och berör såväl 

                                                             
138 Se Naturskyddsföreningen skarpt kritisk till skogsutredningen, Naturskyddsforeningen.se, 8 
december 2020. 
139 Nordberg, M., Orimligt att skydda hela den fjällnära skogen, 3 december 2020. 
140 Se prop. 2017/18:179. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som 
håller ihop s. 19 och 84. 
141 Naturvårdsverket, www.naturvårdsverket.se. Miljöarbete i samhället. Sveriges 
miljomal/miljomalsystemet 2020-07-09. 
142 Se prop. 2004/05:150 s. 203. Samt SOU 2020:78 s. 129. 
143 2000/01:130 s. 112. Se även SOU 2020:83. 
144 2000/01:130 s. 125. 
145 Naturvårdsverket uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019, rapport 6904, december 2019. 
146 Se 2 kap. 15 § 4 st. regeringsformen. 
147 Se Strategidokument: Sveriges nationella skogsprogram - Regeringen.se, 21 maj 2018. 
148 Se Den svenska skogspolitiken, www.SkogsSverige.se 2019. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/naturskyddsforeningen-skarpt-kritisk-till-skogsutredningen
http://www.naturv%C3%A5rdsverket.se/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/05/strategidokument-sveriges-nationella-skogsprogram/
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företag som enskilda men även offentliga aktörer som staten, kommunerna och 
landstingen. En betydande aktör är skogsindustrin med dess stora betydelse för 
den svenska arbetsmarknaden och svensk export. Skogsindustrin sysselsätter totalt 
sett omkring 120 000 personer och svarar därmed för svensk industris totala 
sysselsättning med 9–12 procent. 2019 låg det totala exportvärdet för branschen på 
150 miljarder kronor.149 En annan aktör är naturligtvis enskilda privata 
fastighetsägare - cirka 320 000 personer - som har en grundlagsskyddad rätt150 till 
sin skogsmark. Med tanke på vad som anförts ovan om skogen – dess betydelse för 
klimatet, som livsmiljö för växter och djur och biologisk mångfald, som källa för 
friluftsliv, som bärare av etiska värden och kulturmiljövärden, som näringsmässig 
bas för renskötseln151 och som producent för bär, svamp och jaktbart vilt152 finns 
det många aktörer med olika intressen om hur skogen ska regleras.   
 
Lagstiftaren måste vid utformandet av nya lagar beträffande strandskyddet, skogen 
eller andra områden inom den speciella fastighetsrätten beakta aktörernas 
intressen. De ovannämnda lagförslagen ska nu ut på remiss och trots att 
remisstiden knappt har börjat löpa har redan mycket anförts om lagförslagens 
innehåll. Det blir svårt för lagstiftaren att balansera mellan alla dessa intressen vid 
utformandet av t.ex. strandskyddsreglerna eller skogsvårdslagen. Att staten själv 
har intressen i t.ex. skogsbolagen gör inte saken lättare och särskilt inte mot 
bakgrund av att statliga skogsbolag har anklagats för att bryta mot miljöreglerna.153 
Förhoppningsvis kan man komma framåt i lagstiftningsprocessen beträffande såväl 
strandskyddet som skogen - två mycket viktiga områden för oss alla - utan att 
dörrar öppnas för nya eller ytterligare konflikter. 
 
 
 
 
 

                                                             
149 Se Statistik om skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd - Skogsindustrierna, hämtat 
2021-01-28. 
150 Se 2 kap. 15 § 1 st. regeringsformen. Se även art 8. EKMR (Europeiska konventionen av den 4 
november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna).  
151 Se renskötselrätten är också en grundlagsskyddad rättighet. 2 kap. 17§ regeringsformen. 
152 Se prop. 1992/93:226 s. 47. 
153 Röstlund, L., Skogsbolagen bryter mot egna miljöregler - men behåller certifikat. DN 25 januari 
2021. Se även Åhlund, A., Absurt att staten är skogens stora skurk, Expressen, 27 jan 2021. 

https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/ekonomisk-betydelse2/
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I met Thomas for the first time at an EALD congress in Székesfehérvár in 2010. 
The event impressed me with the quality of the lectures. On the other hand, the 
whole atmosphere was very pleasant. The traditionally strong presence of KTH 
Stockholm contributed to both. In any case, it was quickly clear to me that I would 
remain loyal to this illustrious circle of scientists. Over the last 10 years, I have 
come to know and appreciate Thomas' qualities as a scientist and director of the 
EALD, as well as his dry sense of humour. In addition, we presented a paper 
together in Krakow in 2014 on the topic of public value capture. The great positive 
response encouraged us to apply for a COST Action on this topic. The application 
took some time, but in the end we were successful! This chapter is dedicated to this 
COST Action, as Thomas can be considered one of its fathers.       
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COST Action Public Value Capture of Increasing Property Values 

Andreas Hendricks 
 
The shortage of financial resources is a Europe-wide problem. Coming out of the 
economic and financial crisis, countries as well as municipalities have decreasing 
means to fulfil all their public commitments. For this reason, the main aim of this 
COST Action is the development of a common framework for value capturing and 
the provision of innovative tools for public value capture based on comparative 
analysis to optimize the allocation of development costs and benefits as well as to 
disencumber the public budget. While a considerable database exists, it 
nonetheless shows big gaps in the data and in some cases disagreement between 
sources of data. Because of the different terms of unearned increments and 
classifications of value capture it is not possible to compare different studies of 
several countries. This gave strength to the idea of approaching the European 
Union for a study based on a network of specialist country representatives to get a 
common terminology and classification. A very important result will be the 
implementation of a permanent Europe-wide network of land management experts 
to interchange the knowledge concerning public value capture and its 
dissemination to policy-makers and the general public. This network allows the 
improvement of existing tools by detailed discussions with experts of countries that 
have similar tools. On the other hand, thought-provoking impulses can be given by 
countries that have a totally different understanding of value capture.  
 
Development of the COST Action 

The first idea for this COST Action was born in 2014 as a result of a presentation in 
an EALD congress given in cooperation with Thomas (cf. above). However, it took 
two more years to start the work on the proposal and another two years to get 
finally the approval. The official start was in August 2018. The network of 
proposers was quite small. It included 9 scientists from 7 countries. Over the past 
two and a half years, the network has grown considerably. It now includes more 
than 100 scientists from 40 countries. COST is committed to bringing out excellence 
and inclusiveness in science Europe-wide and clearing away obstacles by offering 
low-barrier entry research networks and creating interdisciplinary research 
cooperation opportunities for researchers. For this reason, half of our participating 
countries are less research-intensive Inclusiveness Target Countries. Moreover, the 
gender balance is very well taken into account (51 women and 54 men) and about 
one third of our members belong to the group of Early Career Investigators 
(individual who is within a time span of up to 8 years from the date they obtained 
their PhD/doctorate). The COST Action will probably end with a congress next year 
and I hope that Thomas will give us the honour of a keynote speaker, so that the 
circle from the first idea to a worthy conclusion will be closed. 
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First results 

First of all, it was necessary to find a common terminology to enable a 
comprehensive comparative analysis of public value capture in European countries. 
Furthermore, we identified causes of increasing land values and level of land 
values.  
 
Definition of public value capture  

In literature, public value capture remains an open-ended term, variously defined 
and used. Pursuant to Offermans and Van de Velde, value capturing is a collective 
term for instruments to capture the increase in value of land and property directly 
or indirectly. The increase in value is caused by public action. The captured value 
can be used to cover expenses of activities causing the increase in value (e.g. 
infrastructure; Slegtenhorst 2013, van der Krabben and Needham 2008). 
 
According to Huisman, value capturing aims to get beneficiaries to make a 
contribution to measures from which they profit. This means that future benefits of 
a project are captured to cover the current costs (e.g. new tunnel or metro line, 
Slegtenhorst 2013). 
 
Slegtenhorst uses both concepts to develop her own definition: “Value capturing is 
a set of instruments. It targets creation of value for different parties, caused by a 
measure of public action. The increase in value can be captured with these 
instruments to cover costs” (Slegtenhorst 2013). Similarly, Valtonen et. al. (2018) 
associate the public value capturing with a wide range of methods those public 
authorities can use to capture part of the land value increment from landowners. It 
should be highlighted that the work of Slegtenhorst is related to instruments of 
indirect value capture to fund investments in road infrastructure projects. That 
might be the reason why all definitions used by the author focus on cost recovery of 
those projects. However, this is a too limited understanding of public value capture 
for a comprehensive analysis. 
 
A more comprehensive definition is given by Havel (2016) based on Alterman 
(2012). Pursuant to the author’s definition, the term value capture is “used to cover 
any type of policy or legal instrument whose purpose is to tap any form of unearned 
increment, regardless of the cause of value rise”. A similar definition is given by 
Ingram and Hong (2012a). “Privately funded improvements by landowners 
increase the value of their land and property, as do other changes such as growth of 
the surrounding population and neighbourhood economic activity, public 
investments in infrastructure, the provision of public services and planning and 
land use regulations. Value capture focuses on realizing as public revenue (through 
taxes, fees, or in-kind services) some portion of the increase in land value that 
stems from these latter changes.” A third comparable definition can be found by 
Smolka (2013). “The notion of value capture is to mobilize for the benefit of the 
community at large some or all of the land value increments (unearned income or 
plusvalias) by actions other than the landowner’s, such as public investments in 
infrastructure or administrative changes in land use norms and regulations”. 
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All definitions above focus on the core of public value capture: Capturing unearned 
benefits resulting from actions other than the landowner’s (especially public 
actions). They are especially suitable to discuss singular forms of public value 
capture (e.g. developer obligations). In case of taxation, the problem could arise 
that the base of taxation includes the value of buildings (e.g. real estate taxes) 
resulting from action of the landowner. For this reason, it is important to highlight 
the even more comprehensive definition by Munoz-Gielen and van der Krabben 
(2019) which enables a broader comparative analysis of European tools of public 
value capture: The generic term public value capture includes “all instruments that 
capture all possible increases of the value of land and buildings, whether they are 
considered taxes or not”. However, in addition it is important to reflect on the core 
of public value capture as well as specific purposes that collected funds should be 
used.  
 
So the revised definition of public value capture, suggested by this COST Action, is: 
The term of public value capture includes all instruments that capture all possible 
increases of the value of land and buildings, whether they are considered as taxes 
or not. It focuses primarily on capturing unearned benefits resulting from actions 
other than the landowner’s. The resulting funds may be earmarked for specific 
purposes (e.g. recovery of development costs or provision of affordable housing).  
 
Causes of increasing land values  

This section is mainly influenced by Thomas’ input when we developed our paper 
in 2014.  Obviously, land values are determined by a number of factors, i.e. it is a 
result of both public and private investments and actions. Frequently mentioned in 
the literature are planning and development control (or land use regulations, e.g. 
McAllister et. al. 2018, Wu et. al. 2019). Viallon (2018) similarly like Smolka (2013) 
and Nguyen et. al. (2017) emphasise the provision of technical infrastructure as 
value-creating activity (e.g. transport infrastructure). Fernandez Milan et. al. 
(2016) and Rebelo (2017) point out that the enhancement of land values results 
also from the provision of public services like parks, sport facilities or schools. 
Finally, Ingram and Hong (2012a), Rebelo (2017), Heeres et al. (2016), Wang et. al. 
(2015) and Wu et. al. (2018) stress the influence of further external factors like 
economic growth or communal or private efforts (e.g. provision of cultural 
infrastructure like opera or theatre or provision of jobs). In order to “sort things 
out” Hong and Brubaker (2010) have divided the roots of increasing values into five 
main categories: 

(1) the original productivity of the land, the value of current land use 

(2) changes in land-use regulations, extension of property rights 

(3) public investments in infrastructure and social services 

(4) private investments that increase land value 

(5) population growth and economic development 
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Ingram and Hong (2012b) argue that a conceptual delineation of these five 
elements of land value and their ownership can facilitate the discussion of “who 
should capture what”. If we apply the five elements to a property development 
situation, we can construct the following Figure 1. 
 

 
Figure 1. Value Steps of Property Development 
Sources: Hendricks and Kalbro et. al. 2017 
 
In the “pre-development phase” the property value is based on the current land-
use, e.g. farm, forest or derelict urban land.  
The “development phase” contains three principal measures and activities which 
influence the property value. 

• A change of land-use normally requires some form of permission from 
authorities, i.e. extension of the property owner’s right. This regulatory 
system differs between countries, but often it is based on land-use plan(s) 
and subsequent permits. 

• Individual properties must be supplemented with public infrastructure. The 
distinction can be made between “internal infrastructure” servicing only the 
development area (roads, water and sewage etc.) and “external 
infrastructure” for larger areas (main roads and parks, schools etc.).  

• The owners´ responsibility to construct buildings and facilities with their 
own investments on individual properties 

 
The value increase due to public action like specific types of land-use regulatory 
decisions or the execution of public infrastructure can be also classified as 
betterment. 
 
When the property is completed the “post-development phase” begins. Value 
increase in this phase is determined by socio-economic conditions, e.g. population 
growth, migration, increase of societal productivity. 
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In real life, these activities do not necessarily follow this order as they might 
overlap or even precede each other in different sequences. E.g. agricultural land 
already rezoned for housing (property owner’s rights are already extended) might 
remain undeveloped for years and its economic value might increase further due to 
general economic factors while the owner is still farming it, perhaps waiting for 
larger value increases. Or land already built might profit from the construction of 
public infrastructure by the municipality and/or from general economic factors, 
before the owner decides to sell his property (Hendricks and Kalbro et. al. 2017). 
 
There is a wide agreement to capture value increases from infrastructure 
improvements, public services and land use regulations (Fernandez Milan et. al. 
2016).  On the other hand, in several countries the constructions are included in 
the computation of betterment levies or taxes (e.g. Poland and Germany). 
Furthermore, the economic development may be subject to taxes or fees. However, 
the legislation of a particular country may limit the capture of the surplus value to 
its individual parts (Hendricks and Kalbro et. al. 2017). 
 
Causes of level of land values  

In the above section, a relative correlation of land value increases and factors of 
price increase has been found. However, this correlation does not include 
information about the absolute potential of value capture. For example, if 50% of 
the development-related value increase is caused by planning and the value of 
building land is 1000 €/m², then the capturing of the planning-related value 
increase would result in 500 €/m². In a case of a land value of 30 €/m², then the 
capturing would just result in 15 €/m². Therefore, public value capture is only a 
significant tool where there is a corresponding possibility of capturing. Accordingly, 
negotiable developer's obligations are the best way to take these disparities into 
account in the event of regional differences (cf. upcoming implementation report of 
this COST Action). 
 
Economists stress the price determination as the interaction of supply and demand. 
The determinants of rising land prices either work as drivers of the demand side or 
barriers on the supply side. The most significant limits on the supply side are a lack 
of available building land because of too restrictive land-use planning control and 
deficient construction activities. Changes like population increase and local 
economic growth are important drivers on the demand side (Rebelo 2017, Ingram 
and Hong 2012a). Also public services (especially technical infrastructure) and 
public sector expenditures, promoting the quality of live in the city, are reflected in 
property values. Furthermore, environmental amenities like mild climate or 
location close to water bodies or mountains may have influence. These factors are 
also well known in real estate valuation. They are generally discussed under the 
notion “macro location” (Belke and Keil 2017). Finally, monetary policy is an 
economic driver. If a high inflation is expected, land is a store of value thanks to its 
non-degradability in this respect. 
 
Therefore, these economic factors have a significant impact on the feasibility of 
public value capture as such and on the resulting funds. So, they can be used to 
answer the question “how much can be captured”. On the other hand, the above 



 

175 
 

highlighted factors of price increase are helpful in the discussion "who should 
capture what". 
 
Upcoming output 

Currently we are working on an Edited Book and an Implementation Report as 
main outputs of our COST Action.  
The Edited Book will provide a common terminology and classification of tools of 
public value capture. These basics enable a comprehensive comparative analysis in 
European countries to find similarities and differences. The results allow the 
improvement of existing tools by detailed discussions with experts of countries that 
have similar tools. On the other hand, thought-provoking impulses can be given by 
countries that have a totally different understanding of public value capture. 
Furthermore, the book might be helpful to build transfer capacity by connecting 
countries with more and with less capacity in this area, to enhance the public 
awareness and understanding of public value capture and to increase the 
communication and collaboration between scientists, politicians, administrative 
stakeholders and non-governmental organisations (NGOs).  
The report on strategies for the implementation of new tools of public value capture 
or the optimization of existing tools in particular countries (Implementation 
Report) will focus on proposals to improve the current situation in future. It should 
inspire administrative and political stakeholders and clarify chances and obstacles 
of implementation of new tools or improvement of existing tools. It will focus on 
the weaknesses of the existing national systems based on the national chapters of 
the Edited Book. 
The book and the report will be published in 2022. The report will be provided on 
our website (www.puvca.eu). However, first results will be presented in our next 
conference in September in Porto.  
 
Acknowledgement: 
This chapter is based upon work from COST Action PuVaCa, supported by COST 
(European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu).   
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Land Take in Austria – a Spatial Planning and Land Monitoring 
Perspective  

Reinfried Mansberger and Walter Seher 
 
Introduction 

Until 2019, 5.729 km² of the Austrian biologically productive soil was consumed by 
construction and sealing for settlement and transport purposes, but also for 
intensive recreational uses, landfills, quarrying areas, power plants and similar 
intensive uses (UBA 2021). This corresponds to seven percent of the whole area of 
Austria and 18% of the permanent settlement area (UBA 2021). The figures of the 
Austrian Environmental Agency (UBA), which is documenting the statistics of land 
take, give evidence that between 2001 and 2019 the yearly average land take varied 
between 38 km² und 104 km² by showing a decreasing trend since 2009 (UBA 
2021). In addition, agricultural interest groups highlight the problem of farmland 
losses caused by housing, commercial and infrastructure development (HV 2021).  
 
Nowadays, in Europe and in Austria land thrift is an emerging political issue. 
According to the programme of the current Federal Government (2020 to 2024), 
the land take has to be minimized and the annual increase has to be reduced to 
nine km² per year (2.5 ha per day) until 2030. At European level the goal is similar 
ambitious: in 2050 a net land consumption of cero km² has to be achieved 
(European Commission 2011). 
 
A proper legal frame and land management tools are able to support politicians and 
decision makers to achieve the goals outlined above. This article will highlight two 
aspects of land management, which are contributing to the mitigation of land take 
and which lay in the research field of the authors: spatial planning and land 
monitoring. 
 
Land take – reasons and related problems 

At European level, land take by the expansion of residential areas and construction 
sites is the main cause of the increase in the coverage of urban land. Agricultural 
areas, i.e. arable lands, pastures and mosaic farmland, and, to a lesser extent, 
forests and semi-natural and natural areas, are disappearing in favour of the 
development of artificial surfaces (European Environment Agency 2021). As for 
Austria, the reasons for a high land take can be identified in (Seher 2008; Weber 
2010): 

• an increase in the average living and housing area per capita, 
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• an increase in land-intensive building types, most prominently shopping 
centres, 

• an increase in traffic areas, 
• the way municipal financing is organised: financial contributions to Austrian 

municipalities are mainly based on the number of inhabitants and the 
number of employees in a municipality, which provides incentives for zoning 
new building land and increases competition between the municipalities, 
and 

• the limited effectiveness of spatial planning instruments to mitigate land 
take. 

 
Land take for housing and transport purposes can be understood as the result of 
demographic and socio-economic development and the resulting land-intensive 
building types. Municipal financing and spatial planning, however, are based on 
political decisions and thus are subject to a discussion about policy adaptations. 
Regarding the authors’ scientific background, this discussion will focus on spatial 
planning (see section Mitigation of land take). 
 
Apart from agricultural interest groups, who are critical of high land take rates for 
reasons of farmland preservation and food security, environmentalists also 
emphasize consequences for biodiversity, climate change mitigation and protection 
against natural hazards. Land, soil and non-renewable resources are limited. Thus, 
arguments supporting land thrift can be found, on the one hand, in the guiding 
principles of sustainable development, which demand economical spatial 
structures and a resource-conserving land use. On the other hand, future 
challenges regarding spatial development call for a limitation of land take: 

• New demand situations for agricultural land as well as new land competition 
both within agriculture and between agriculture and other land uses are 
expected as a result of an increasing demand for renewable raw materials 
and energy sources. In this context, Sieferle (2007) refers to the "return of 
land" and the expected "reversal of a trend that has characterised the last 
200 years." Furthermore, food supply trends towards more regionality 
(short distances, regional added value), seasonality and organic production 
are becoming more pronounced, also leading to higher agricultural land 
demands. 

• Climate change mitigation and adaptation: open spaces play an important 
role, both in mitigation strategies against a further intensification of climate 
change and in land use adaptation to climate change impacts. Undeveloped 
land is an essential carbon sink and provides ecosystem services such as 
temperature regulation and fresh air supply, particularly interesting against 
the background of rising temperatures in urban and peri-urban areas. 
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• Prevention of natural hazards: the preservation of open spaces is particularly 
important for flood prevention. Strategies to reduce flood risks call for a 
reduction of potential damages by means of spatial planning and for 
providing areas suitable for flood storage and runoff. 

• As land take is closely related to urban sprawl, land thrift is also able to 
provide economic benefits due to lower infrastructure costs and an economic 
upgrade of urban core areas, particularly in small and medium-sized towns. 

 
Monitoring land cover 

Knowledge about sites, extent and temporal development of land consumption is 
necessary for carrying out proper measures. Policy makers and planners also need 
evidence about the changes in the use of the land to understand the reasons for 
land take. This information can be provided by time series of land cover/land use 
maps.  
 
Austria has a long tradition in a countrywide assessment of land cover and land 
use. The first countrywide mapping was launched in 1817 by a legal instruction of 
Emperor Franz I from Austria. This mapping, called the Franciscan Cadastre (orig. 
‘Franziszeischer Kataster’) was characterized by completeness, standardized 
processes, and geocoding based on countrywide triangulation (BEV 2017). Parcels 
and other thematic information, like land use, quality of soil and other 
administrative data were gathered (see Figure 1). In 1869, a new law 
(Grundsteuerregelung, 1869) was enacted to co-ordinate and regulate taxation of 
land, based upon cadastral documents and maps. This led to a complete revision of 
the cadastral system. In 1883, a further law (Evidenzhaltungsgesetz 1883) forced all 
relevant authorities to continuously update the cadastre and to ensure total 
agreement between the cadastre and land book (Hernik et al. 2020). Since 2004, 
the cadastral map is available in a digital format (Digital Cadastral Map, Figure 1). 
As the main goal of the Austrian land administration is the documentation of land 
rights, only the shape of parcels and the entries in the land book are maintained 
continuously. The boundaries of land use are updated only from time to time.   

In Austria, the Environmental Agency Austria monitors ‘land take’, i.e. the 
conversion of undeveloped land (in most cases farmland) to housing and 
commercial areas, traffic infrastructure, recreational areas and extraction sites).  

The data are derived from a bundle of sources (Banko et al. 2014): 

• The land use information of the Austrian Digital Cadastral Map (DKM, 
production map scale 1 : 2.000), which is produced by the Federal Office of 
Metrology and Surveying. This data set is updated in irregular intervals. 

• The CORINE Land Cover map (production map scale 1 : 100.000) of Austria 
is produced within the European-wide CORINE programme by the UBA. 
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Digital satellite images are applied to derive a homogeneous data set with 
the disadvantage of a low spatial resolution.  

• High-resolution digital maps of the Integrated Agricultural Control System 
(IACS, in Austria called INVEKOS, BMART 2021, eAMA 2021), which are 
provided by the Austrian Marketing Agency (AMA) and which contains 
boundaries only of agricultural utilization (production map scale 1 : 1000).     

 

  
Figure 1. Franziscan Cadastre (left) and Digital Cadastral Map (right) 
 Source: Federal Office of Metrology and Surveying (BEV) and GIS Carinthia (KAGIS) 
 
For a serious monitoring of land take in an annual period, the availability of 
homogenous land cover and land use datasets for Austria are required. In addition, 
time series about land use and land cover is needed, in general for all political 
decisions concerning the management of land, for effective land administration, for 
successful corporate governance and for personal usage of the citizens. In 
particular, such geo-information is required by departments of public 
administration at federal, regional and municipal level for the interests of regional 
planning, forestry and agriculture, water management, natural hazard 
management, environmental and nature conservation for the periodic monitoring 
of changes, as well as for the private sector in fields of site planning and geo-
marketing (Banko et al. 2014).  
 
The Institute of Geomatics co-operated in two research projects, namely LISA 
(2009-2012) and CadasterENV (2012-2017), in which methods for countrywide, 
homogeneous and periodical land cover mapping, land use mapping as well as for 
land cover change detection and upscaling were elaborated (LISA 2021). The 
following chapters summarize both projects and highlight aspects of land cover 
mapping and land cover change detection.  
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LISA (Land Information System Austria) 

The Global Monitoring for Environment and Security (GMES/Copernicus) 
program enabled to carry out the project “Land Information System Austria” 
(LISA) at national level with the objective: 

• to achieve a consensus on a harmonized country-wide land cover and land 
use data model,  

• to develop a methodology to produce a high-resolution and countrywide 
data set on land cover and land use by means of remote sensing and GIS 
(Geographic Information System), and 

• to check the technical and economic feasibility for a periodic and country-
wide land cover and land use monitoring system.  

Many Austrian scientific institutions as well as public offices were involved in the 
LISA project (financed by the Austrian Ministry of Climate Action, Environment, 
Energy, Mobility, Innovation and Technology within the Austrian Space 
Application Programme). The Austrian company, GeoVille Information System, 
was coordinating the project as well as carrying out the case studies. The Austrian 
Environmental Agency was coordinating and representing all potential users. The 
Institute of Geomatics of the University of Natural Resources and Life Sciences was 
– together with the Austrian Institute of Technology (AIT) – part of the Scientific 
and Technical Advisory Board with the tasks:  

• to verify the feasibility to acquire object classes of land cover and of land use 
defined in the data model, and  

• to validate the results of the case studies with regards to thematic and 
geometric accuracy. 

Within the project, land cover maps of 48 test sites with a total surface of 3000 
km² were produced by using:  

• the data sets mentioned above (DKM, CORINE, INVEKOS),  
• digital orthophotos (ground resolution 1m) gained by aerial 

photogrammetry, and  
• digital elevation models (surface models, terrain models and normalised 

difference surface models with a ground resolution of 1m) assessed by 
Airborne Laser Scanner (ALS).  

High-end hardware (fast processors, cloud computing, extended disk storage) as 
well as proper segmentation and classification processes were the ingredients for 
an automatized production of land cover maps (see Figure 2).  
 
GeoVille mapped 14 land cover classes with minimal mapping units from 25m² 
(buildings) up to 50m² (e.g. water surfaces).  
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Figure 2. Land Cover Map 2010; Source: Land Cover Maps (LISA 2021) 

 
The Institute of Geomatics validated all 48 test sites. The chosen method was a 
random stratified point sampling with in total about 7800 sample points. The 
“ground truth” was gained by visual interpretation of high-resolution Color-
Infrared (CIR) orthophotos. The overall accuracy of all mapped test sites was 87 
percent, with the highest accuracies (95 percent) for the land cover classes 
“Buildings”, “Ice” and “Forests” and the lowest accuracies for the classes “Single 
Trees”, “Bushes” and “Rock” (80 percent). 
 
For nine test sites, LISA also included feasibility studies on the automatic detection 
of land cover changes (Figure 3 and Figure 4). The observation period was 
dependent on the data sets available in the specific test site and varied between 
three and ten years. By analysing maps of two different times, changes of land 
cover in general and land take in particular can be derived. 
 

  
Figure 3. Colour-Orthophotos of 2001 (left); Land Cover Map 2001 (right);  

Sources: Orthophotos (BEV); Land Cover Maps (LISA 2021) 
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Figure 4. Colour Infrared Orthophoto 2009 (left); Land Cover Map 2009 (right)  
 Sources: Orthophotos (BEV); Land Cover Maps (LISA 2021) 

The methodology developed in the LISA project was ready for a countrywide 
rollout. As Austria is producing orthophotos in an interval of three years, it was 
intended to derive land cover maps all three years, but for cost reasons the 
countrywide production of land cover maps was not realized until yet. 
 
Cadaster ENV (Environment) 

Based on the findings of LISA, the project partners continued their cooperation in 
the CadasterENV project, which was funded by the European Space Agency. The 
objective of CadasterENV was a countrywide land cover mapping and the 
development of a countrywide alert system for land cover changes based on 
satellite images. The launch of the Pléiades and Sentinel-2 satellites opened new 
possibilities for land cover mapping, as the theoretical repetition time (time 
between two captures of images of the same area) was 5 days. Using time series of 
satellite images enabled a better classification of land cover (e.g. differentiation 
between herbaceous permanent / grassland, herbaceous periodic / arable land, and 
permanent soil) with a spatial resolution of 10m. The main result of CadasterENV 
was a countrywide land cover map for Austria (in total above 83,000 km², see 
Figure 5).  

  

 

Figure 5. Land Cover Map Austria 2017 (left), Land Cover Map Austria 2017 (Detail City of Vienna) 
Source: (LISA 2021) 
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CadasterENV developed also maps indicating areas with frequent changes of land 
cover („hot spots”). This map can be used as an alert map, which enables the 
identification of areas with a high probability of land cover changes in general and 
the detection of land cover changes in particular (Figure 6).  
 

  
Figure 6. Land Cover Change Map Austria (Detail City of Vienna) superimposed to  
Sentinel 2A Satellite Images (left: May 2016; right: April 2017)  
Source: (LISA 2021) 

Mitigation of land take – challenges and options in spatial planning 

This section discusses two spatial planning approaches to mitigate land take and 
their related challenges: mobilising existing building land and limiting zoning of 
new building land by means of regional land use planning. Building on research 
results and planning experience, these approaches are regarded as the most 
important and promising ones to reduce annual land take to the benchmark set by 
the Austrian Federal Government (see Introduction). 
 
Building land paradox – the challenge of mobilising existing zoned building land 

The building land paradox (Davy 1996) and related measures to mobilise existing 
zoned building land can be regarded as the ‘evergreen’ of land policy in Austria. 
The building land paradox describes a situation, where despite existing zoned 
building land reserves little building land for housing and commercial development 
is available on the land market. According to the Austrian Conference on Spatial 
Planning, 25 % of zoned building land in Austria is not built up, with peaks rising 
up to 40 % (OEROK 2021). In general, spatial planning laws in Austria do not 
provide an obligation to implement a land use in case of changing the zoning 
category. Thus, the landowner decides on the time to realise the land use that is in 
accordance with the zoning category. Given a corresponding demand for building 
land, this is a driver of speculation on land value. 
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Restricted availability of zoned building land impedes efforts to reduce land take. 
Undeveloped building land (in most cases within settlement areas) together with 
the building stock not available for reuse fuels development on the account of 
(mainly) farmland. Furthermore, the building land paradox is an obstacle to 
provide affordable housing due to its impact on land prices and to promote 
densification as undeveloped building land inside the residential areas and vacant 
lots are not available for development. 

Within the last years, measures to mobilise existing building land (i.e. to make 
building land available for development) have been an issue of importance both in 
Austrian planning legislation and in planning practice. Whereas preventive 
measures of building land mobilisation (i.e. measures associated with zoning new 
building land) are effective in implementation, the effectiveness of options to 
mobilise already zoned building land is limited. The first group of measures 
includes: 

• Time limits for development on newly zoned building land: these limitations 
are regulated in some spatial planning laws in Austria with obligatory or 
optional re-zoning if development is not realised in time. 

• Contract-based land use planning: this measure refers to a contractual 
obligation to realise development on zoned building land within a certain 
time frame. The contract adds to the zoning decision. Contract-based land 
use planning is widely implemented although limited in operation by a 
decision of the Austrian Constitutional Court. 

• Land acquisition and strategic land banking by municipalities: in some 
federal states (Salzburg, Tyrol, Vienna), municipal land acquisition is 
supported by state-operated land funds, for both housing and commercial 
development. 

 
The second group of building land mobilisation measures comprises: 

• Development levies charged for undeveloped building land: in some of the 
Austrian states, municipalities are entitled to impose development levies on 
landowners. These levies are justified by the fact that municipalities face 
costs for developing zoned building land, but cannot charge the landowners 
for the costs incurred until a building permit is issued (Weber 2009). 
Development levies exert financial pressure on landowners to make building 
land available for development. 

• Zoning of ‘reserve areas’: reserve areas are zoned to secure land for certain 
purposes in the public interest (e.g. for subsidized housing). Zoning reserve 
areas can be effective in building land mobilisation. However, it is bound to 
strict framework conditions due to considerable encroachment on property 
rights. 
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• Land acquisition and strategic land banking, however under more difficult 
conditions than with zoning new building land. 

As far as existing building land is concerned, municipalities more or less rely on 
strategic land acquisition, since development levies generally offer little incentives 
to release building land for development. Measures providing further impacts on 
property rights are regarded politically unenforceable. This applies to the Land 
Acquisition Act (‘Bodenbeschaffungsgesetz’), a federal law, that would allow the 
application of coercive rights (pre-emption rights for municipalities, expropriation) 
in order to facilitate land acquisition for housing given a respective housing 
demand. So far, the law has not been applied “because it is obviously unacceptable 
in terms of current property policy and is regarded as a change in the Austrian legal 
system” (Kanonier 2014). The same applies to land taxation implemented as an 
incentive for mobilising building land (despite respective interest by municipal 
stakeholders) or levies on vacant properties. 
 
The lack of far-reaching coercive land mobilising instruments raises the importance 
of financial incentives (e.g. public subsidies for reuse of vacant housing stock and 
commercial sites) as well as of informal, awareness-raising and communicative 
planning approaches and their necessary information bases, such as local or 
regional monitoring and management of vacancies and the analysis of densification 
potentials. Moreover, there is scope for supporting municipalities in the provision 
of building land by extending public land funds to all federal states. 
 
Regional land use planning 

The high rates of land take in Austria are not only influenced by the increasing 
demand for building land, but also by a multitude of small-scaled municipal land 
use decisions. Mainly for financial reasons, municipalities are keen to create 
incentives for businesses and private housing seekers. Municipal spatial planning 
implements these interests in compliance with the legal framework. From a 
regional (and a national) point of view, however, the many local land use decisions 
lead to undesirable consequences, such as high land take or dispersed settlement 
structures (Dallhammer 2006). 
 
For this reason, regional land use planning is regarded as an important instrument 
of land thrift. With urban growth boundaries and open space-related priority 
zoning (e.g. agricultural priority zoning), regional land use plans provide zoning 
regulations to confine development outside settlement areas. Moreover, urban 
growth boundaries are able to incentivise densification by reducing alternative 
development options. Agricultural priority zoning is an instrument widely 
implemented in Austrian regional land use planning. Agricultural priority zoning 
aims at preventing the withdrawal of high-quality agricultural land, both in terms 
of natural and agricultural production conditions, and maintaining large-scale 
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contiguous agricultural production areas in order to avoid mutual interference 
between agricultural management and other land uses. Within agricultural priority 
zones, municipalities are not allowed to zone building land. However, the 
effectiveness of agricultural priority zoning is limited in practice due to exceptions 
and generous development reserves granted to the municipalities. Furthermore, 
and this is the major concern, regional land use planning does not cover the whole 
Austrian territory, leaving many (especially rural) areas without applicable superior 
land use planning regulations. To mitigate land take and to achieve the respective 
reduction goal of the Austrian Federal Government, it is necessary to strive for an 
area-wide coverage of regional land use planning programmes including 
regulations to confine building development at local level. 
 
Synopsis 

Both, the figures on land take in Austria and a number of related future challenges, 
call for an economic use of undeveloped land for building purposes. In a spatial 
planning system that is increasingly oriented towards interior development, the 
possibilities and limits of land policy play a major role in shaping the scope for 
action in settlement development or considerably restrict it. Besides measures of 
spatial planning and land policy, an integrative soil protection strategy builds on 
sound information on land cover and land use. Geocoded information (geodata) 
describing the physical, legal, ecological, economic and demographic situation of 
the whole planning area is required. The information has to be complete, reliable, 
up-to-date, geometrically accurate as well as homogeneous. Implementation 
measures of land development as well as the compliance of development with the 
destined land use have to be controlled. Continuous monitoring supports the 
process as well as the progress of implementation and enables the detection of land 
use changes. Monitoring also requires solid and reliable geodata. By merging and 
analysing different data sets, new information for planning and decision-making 
can be gained.  
 
Land surveying techniques, remote sensing and image processing methods as well 
as Geographic Information Systems are providing geodata in proper quality. 
Supported by up to date, reliable as well as continuous monitoring, planning 
processes can be improved in terms of quality, traceability and social acceptance. In 
particular, information on land cover and land use is able to detect and to monitor 
land take by quantifying land use changes, which contribute to land take and its 
increase. This is valuable information both, for spatial planning and awareness 
raising regarding the importance of land thrift.  
 
Fostering densification of building areas and development in the urban fabric are 
regarded as important objectives to be achieved in local land use planning. In this 
respect, especially local land use planning is able to make use of remote sensing 
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and GIS tools to identify undeveloped areas in zoned building land (Banko et al. 
2014). In this way, potentials of densification in the existing urban fabric can be 
assessed, either for closing building land gaps or for identifying buildings to be 
extended.  
 
All land related planning activities – including spatial planning – have to support 
sustainable development by fulfilling the ecologic, economic and the social function 
of land. As some of the functions are contradictory, a balance between all these 
interacting effects has to be found – at local, regional, national and international 
scale. Interdisciplinary cooperation of involved institutions and land information 
are important contributions to sustainability in planning.  
 
Being aware that proper planning instruments, suitable planning processes as well 
as reliable geocoded data sets are success factors for spatial planning in general and 
for the reduction of land take in particular, the authors, a geodesist and a planner, 
are cooperating at BOKU since many years. We carry out joint research projects in 
this direction, but we also educate students and build capacity on spatial planning 
and geodata management on local and international level. We are convinced that a 
reduction of land consumption only can be achieved by a cooperation of experts 
covering ecological, economic, legal, social and technical sciences as well as by 
awareness raising for the society. Interdisciplinarity is the key for finding solutions 
for complex problems in land management.  
 
Interdisciplinarity is also a guiding principle of the European Academy of Land Use 
and Land Development (EALD), where we had the pleasure to meet Thomas Kalbro 
at the annual symposia the EALD is organizing. This network connects experts with 
different expertise, from different countries and it covers academics and practice.  
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Dear Thomas, 
We first met at the Symposia of the Former European Faculty of Land Use And 
Development (FESF), which Erwin Hepperle reactivated at best. I started as PhD-
student and was delighted by the constructive exchange in which you always 
engaged yourself. It quickly became clear to me that we definitely have similar 
research interests. A joint contribution, PhD work and always exciting and lively 
discussions are our common ground. Especially the joint contribution in public 
value capturing was and is an interesting research field, which Andreas Ortner as 
co-author supports now. We had a lot of very good discussion on theory and 
practice – and I hope we also will have more of them. 
In 2019, I took over your position as chair in the European Academy of Land Use 
and Development. That made me very proud because my predecessors did a very 
good job and dedicated themselves to the position! I like your pragmatic way of 
approaching things and hope, I can fit it similarly. 
It was no problem to find co-authors. Anja Jahn has also been very involved in 
the EALD since she organised our symposium in Dresden. Andreas Ortner is 
involved in the COST network, the result of our discussion on the public value 
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Alexandra 
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the 3rd International and Interdisciplinary Symposium of the EALD in Dresden. 
This is where I gained my first international experience. I still remember how 
eagerly I listened to the speakers from all over the world who, just like me, were 
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Here, I enjoy the international exchange with colleagues within and outside 
Europe. I am looking forward to further good cooperation with you. 
Andreas 
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Stakeholders’ Participation in Land Management and the Capacity 
of their Social Networks 

Alexandra Weitkamp, Anja Jahn, Andreas Ortner & Daniel Kretzschmar 
 
Abstract 

Stakeholders and their networks are the focus of the following article. Their role in 
land management processes and the capacity of social networks is presented. The 
detection of social networks and the identification of networks offer opportunities 
to characterise the (potential) participants in land management. The Stakeholder 
Analysis with the Stakeholder-Salience-Model helps to typify the involved actors. 
This characterisation supports the procedures. Four case studies give an overview 
of different types of stakeholders and networks. These are compared according to 
six characteristics of networks. 
 
Motivation 

To realise planning, land management has a variety of instruments at its disposal. 
Nevertheless, on the one hand processes fail or are delayed in time. Despite 
promising planning ideas individual stakeholders do not agree with the 
development. On the other hand, some projects go particularly well because 
stakeholders are very committed and promote the process by convincing other 
stakeholders of the goal. The question here is how to find the relevant stakeholders 
for the development. 
 
The following article is therefore dedicated to corresponding methods and shows 
that the methodology can be used at different spatial levels and that it can reveal 
different types of networks. 
 
Participation in Land Management 
 
Role of Stakeholders 

Stakeholders in land management can be assigned to the following levels: 
Administration and politics, economy and citizenship (Jeschke et al. 2016, 39; 
Jeschke and Weitkamp 2017, 119). Thereby, the role of the stakeholders has 
changed over time. In Germany, until the middle of the 20th century, the 
understanding that urban development was determined by the level of 
administration and politics prevailed (Seele 1996, 56; Sinning 2007, 303). The 
planning authority is incumbent on the municipality and the focus is on top-down 
planning. From 1960 the role of the administration and politics-level changed. 
Especially because of tight municipal budgets, it was no longer possible to fulfil all 
tasks in the sense of a welfare state (Kummer and Schultze 2020, 154). Land 
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management goes hand in hand with the economy and the citizens moves more and 
more into the foreground (Sinning 2007, 303 f.). The role of the administration and 
politics-level moves from coordinating to cooperative action since the mid-1990s 
(Seele 1996, 56; Sinning 2007, 303). 
 
In summary, the role of stakeholders changed not only in terms of self-image but 
also in the performance of tasks, changes in the constellation of stakeholders and 
new forms of organisation (Sinning 2007, 304). Instead of planning for the citizens 
(top-down), it is now called planning together with economy and citizenship 
(Schubert 2015, 170). In this context, new forms of cooperation are developing (e.g. 
public-private-partnerships, associations, societies). Informal instruments (e.g. 
citizen dialogues, mission statements, development concepts) complement the 
existing formal planning instruments and land management, which would hardly 
be practicable without citizen participation (Schubert 2015, 125). 
 
Regarding good-governance, other (non-governmental) stakeholders should be 
involved in decision-making processes (bottom-up) (Schubert 2015, 145). To 
engage and activate stakeholders, they need to be identified. A method for 
identifying important stakeholders is the Stakeholder Analysis according to the 
Stakeholder-Salience-Model. In addition, Network Analysis can be used to identify 
and evaluate the radius of the stakeholder’s actions. 
 
Capacity of Social Networks 

A network is an association of stakeholders from different levels and different 
forms of organisation concerning a specific topic and the relationship between the 
stakeholders. These stakeholders can come from administration, politics, economy, 
or from other organisations like associations. The network reflects the relationships 
between these stakeholders, who are united by their common commitment to the 
topic. Within a network, the stakeholders exchange information, generate 
knowledge, prepare and make decisions. Through this approach, a high level of 
acceptance characterises the resulting implementation. Thus, the development is to 
be considered as sustainable. This “process through which people, organisations 
and societies mobilise, adapt and build their capacities to sustainably shape their 
development and adapt to changing conditions” is understood as capacity 
development (BMZ 2021). 
 
Networks in land management differ concerning the spatial context and the specific 
topic. But they have one thing in common: They are the starting point for 
participation and indispensable for sustainable development. Furthermore, there is 
also an interaction between the network itself and its stakeholders. So, the 
stakeholders influence the network through their knowledge and expertise, but also 
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their social competences, their interests and aims. In return, the stakeholders also 
depend on the existing network (Hollstein 2010, 92). 
 
How to find Networks and identify Key Stakeholders? 

The involvement of stakeholders and their networks are of major importance for 
the land management. However, not every stakeholder is equally important for all 
planning and implementation instruments at the land management’s disposal. As 
part of a structured participation strategy, it is essential to select the key 
stakeholders and their networks through a systematic approach in order to achieve 
the best possible capacity development for all parties involved: 

(1) Identification of potential stakeholders and the capturing of their personal 
contacts to other actors concerning the instrument under investigation. 

(2) Stakeholder Analysis according to the Stakeholder-Salience-Model with an 
evaluation of their importance, and 

(3) Social Network Analysis to evaluate the stakeholders’ network capacity and 
cooperation with other actors in the (spatial) impact area. 

By combining these three steps, key stakeholders and their networks can be 
identified. 
 
Identification of Potential Stakeholders 

The snowball sampling (with spatial focus) is a suitable method to discover 
stakeholders and their networks that are not easily accessible to externals such as 
public administration. The research on these stakeholders is carried out in openly 
accessible sources (e.g. news articles on the internet via website search or social 
media). Initial search hits are the starting point for an in-depth detection of the 
potential stakeholders to identify their interests related to the land management 
instrument under investigation. 
 
A subsequent written (e.g. by e-mail or letter) or oral (e.g. by telephone) survey can 
be used to gather further information if the stakeholders are willing to respond. 
The potential stakeholders are asked to name other actors through their personal 
social networks. Either only contact details can be requested for a later on detailed 
interview, or a more detailed questionnaire can be used so that the respondents can 
outline their personal network (Döring and Bortz 2016, 308 f.). 
 
Named actors can be the starting point for further surveys. This increases the 
number of potential stakeholders and their networks. If no additional actors are 
added, the first step is completed. In the following, the key stakeholders, 
concerning the land management instrument under investigation, can be detected 
by the combination of a Stakeholder Analysis and a Social Network Analysis. 
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Stakeholder Analysis 

First studies on the concept of stakeholders reach back to the 1960s (USA). 
Freeman's 1984 definition of stakeholders is the most widely used. In the context of 
strategic considerations in corporate management, he defines: “A stakeholder in an 
organization is (by definition) any group or individual who can affect or is affected 
by the achievement of the organization`s objectives.” (Freeman 1984/2010, 46). 
The open wording allows the transfer to other contexts, as in this article. 
Stakeholders can be organisations, interest groups and also individuals. 
 
The Stakeholder-Salience-Model (Mitchell et al. 1997) is used for the Stakeholder 
Analysis. Here, three central characteristics of stakeholders are named and 
evaluated: 

(1) Power is defined as the relationship of social actors to each other, and the 
force to make an actor do activities that she or he would not have performed 
otherwise. 

(2) Legitimacy is defined as the assumption that activities are appropriate or 
right within a socially constructed system of norms, values and desirable 
beliefs. 

(3) Urgency is defined as the intensity at which the stakeholder demands 
require immediate attention. (Mitchell et al. 1997, 865 ff.) 

By combining the central characteristics, four further stakeholder typologies 
emerge and influence how they are recognised by decision-makers. Besides, the 
stakeholders can be classified according to their “Salience” (Figure 1). 
 
Stakeholders of types (1), (2), and (3) are latent actors since they show a low 
salience class (one property). Stakeholders of types (4), (5), and (6) are expecting 
actors since they have a moderate salience class (two properties). Stakeholders of 
type (7) are definite stakeholders (high salience class) since they have all the 
characteristics (Mitchell et al. 1997, 874 ff.). 
 
The individual stakeholders are characterised by Mitchell et al. (1997) by the 
following properties: 

(1) Dormant stakeholders possess the power to impose their, but since there is 
no legitimate relationship and no urgent demand, the power remains 
unused. 

(2) Discretionary stakeholders possess the legitimacy but have no power to 
influence and no urgent demands, and are important in terms of social 
responsibility but there is no pressure from decision-makers to enter into an 
active relationship. 

(3) Demanding stakeholders possess the urgency but have no power or 
legitimacy, and are classified by decision-makers as troublesome but not 
dangerous. 
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(4) Dominant stakeholders possess the power and legitimacy, thus a certain 
influence is guaranteed, and their expectations are important for decision-
makers. 

(5) Dangerous stakeholders possess the power and urgency, but without 
legitimacy, and may be willing to act illegally and therefore be considered as 
dangerous to decision-makers. 

(6) Dependent stakeholders possess legitimate demands but no power; they 
depend on the support of decision-makers or other stakeholders. 

(7) Definitive stakeholders possess both the power and the legitimacy and are 
thus already dominant; if to this end the demands are urgent, the decision-
makers must give priority to this urgency. 

(8) Non-stakeholders do not matter for the circumstances. (Mitchell et al. 1997, 
874 ff.) 

 
By evaluating the interests and the respective influence, it is possible to derive 
appropriate strategies for dealing with the stakeholders. According to Günther 
and Hüske (2015, 84), these strategies range from respond, inform, consult or 
negotiate to neglect (Figure 1). 
 

 
 
Figure 1. Stakeholder typology and strategy in respect of the Stakeholder 
Sources: Based on Mitchell et al. 1997, 874; *Günther and Hüske 2015, 84. 
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In summary, general action strategies can be derived, based on stakeholder’s 
behaviour. Decision-makers should target their actions based on the stakeholder’s 
interest in the instrument under investigation and the influence of each stakeholder 
(Table 1). The extent of the influence of stakeholders can also be measured by their 
personal networks. These networks can be evaluated according to quantitative and 
qualitative criteria by using the Social Network Analysis. 
 
Table 1. General action strategies of decision-makers regarding stakeholder’s behaviour 
 
Stakeholders 
behaviour 

High positive 
interest 

Low 
interest 

High level 
of influence 

Close cooperation should be 
targeted to the stakeholders. 
Information should be exchanged 
regularly through personal 
contact. Ideas and approaches to 
solutions should be coordinated as 
well as open communication 
should be pursued. 

Stakeholders should be satisfied to 
a large extent by providing positive 
information. Confrontation should 
be avoided. 

Low level 
of influence 

These stakeholders should be 
informed. Cooperation can be 
strengthened by obtaining 
opinions as well as taking 
comments and objections 
seriously. 

Only a small amount of effort 
should be expended. 

 
 
Social Network Analysis 

Through Social Network Analysis, the most important interactions of a stakeholder 
(the ego) with other actors (the alteri), and their interconnections, can be analysed 
and evaluated. The target is to estimate the network capacity. If many personal 
networks of stakeholders as part of the snowball sampling are captured with spatial 
focus (e.g. impact area of the land management instrument under investigation), 
connections between different personal networks may also be identified (Döring 
and Bortz 2016, 424). 
 
Larger networks can be examined in terms of their performance capacity. 
Neugebauer and Beywl (2006, 250) name six characteristics concerning which 
networks can be classified, based on their structure, conception, processes and 
results: 

(1) Complementarity is an initial condition for the ability of a network to 
succeed. In case of homogeneous network partners (with same 
achievements), effects and potentials sum up; in case of heterogeneous 
network partners (with complimentary achievements), the overall 
performance capability multiplies. 



 

201 
 

(2) Network vision is an expression of joint activities to achieve declared goals. 
This requires a common value base. The power to implement the network 
vision depends on the success of network coordination. 

(3) Network coordination takes place with and between the network partners 
and depends on the social, professional and methodological competence of 
the coordinating body (e.g. individuals, committees). Besides, the quality of 
coordination is reflected in the form of work in the network, the assurance of 
exchanges of experience or the use of resources. 

(4) Interaction density can be measured by the frequency and intensity of 
communication. Three ways of interaction can be distinguished: Operational 
cooperation through actors working together, strategic cooperation through 
long-term influence on the political, economic and social environment, and 
consultative cooperation through external parties (e.g. advisory boards). 

(5) Benefit decides on the duration of the existence of the network. Benefits also 
arise in further aspects: Identification of needs and coordination of offers, 
bundling of resources and thus improvement of offers, joint public relations, 
improved capacity utilisation through coordination, a faster and more 
flexible realisation of ideas and projects etc. 

(6) Sustainability can be recognised by whether ideas and innovations are 
carried forward by network partners and spread beyond the network. Also, 
the network sustainability can be derived from its structure, functionality, 
constancy or intensity. (Neugebauer and Beywl 2006, 251 ff.) 

In addition to the content-related aspects, the spatial reference level (e.g. urban, 
rural, urban-rural and regional) of the stakeholders and their social networks is 
important. Networks with regional impact differ from local networks. Regional 
networks take over additional responsibilities and possibly offer a mobilisation 
function for sensitising actors to regional concerns as well as a forum and 
innovation function for identifying corridors of action on the supra-local level 
(Juraschek et al. 2018, 51). 

 
Stakeholders and their Social Networks on different Spatial Levels 
 
Urban Development 

On the urban level, the situation is quite different: There are cities characterised by 
high immigration, which are count to high-cost regions on the one hand (Kötter 
and Linke 2020, 731). Furthermore, there are cities with high population losses 
und vacancy rates (Drixler et al. 2014, 12). With regional development, the area of 
urban development processes is rather small-scale and the main stakeholders are 
usually known. These are people from politics, administration or economy, who 
accompany and advance the whole process. But are these main stakeholders also 
the key stakeholders? Within a research project, the behaviour of stakeholders in a 
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decision-making situation in urban development should be examined based on 
individual case studies. 
 
The following case study is the development of a business site that is no longer in 
use, towards a new mixed-use urban district. After the conclusion of an urban 
contract between the administration and the investors, residential as well as 
commercial uses should be realised. The decision-making situation to be 
investigated is the negotiation process to an urban contract. In the first step, the 
stakeholders within this negotiation process should be identified with the help of a 
Social Network Analysis. A search via internet or newspapers, as described above, 
is not necessary. In urban development, the starting point of the Social Network 
Analysis are the contact persons of the known investors and the department of city 
planning, which are responsible for the individual urban development project. 
These persons were interviewed in course of an online survey with a standardised 
questionnaire consisting of 14 questions. This online survey aims to the 
identification of the network of the urban development process. Also, the 
stakeholders which are important for the negotiation of an urban contract should 
be highlighted. In one of the first questions, the respondent is asked to name other 
persons, who participated in the urban development process. These persons were 
also asked to take part in the survey. So it is possible to identify other stakeholders 
using snowball sampling. Also, questions regarding demographic information 
(professional field of activity), relationship and communication to other named 
stakeholders (e.g. age, sex, type and intensity) etc. complete the questionnaire. The 
survey can be conducted until no new stakeholders in the urban development 
process are named. 
 
After the evaluation of the online survey, the network of the urban development 
process was visualised (Stegbauer and Rausch 2013; Steinbrink et al. 2013, 25). It 
results in a figure of nodes, which represent the stakeholders within the network, 
and edges, which stand for the relationship between the stakeholders (Carrington 
et al. 2005, 8; Stegbauer and Rausch 2013, 8; Steinbrink et al. 2013, 15). The 
visualisation shows an entire network and other stakeholders, as known from the 
starting point, are visible. The thickness of edges between named stakeholders 
reflects the intensity of the relationship (Stegbauer and Rausch 2013, 83 f.; Haas 
and Malang 2010, 94). The thicker the edge between stakeholders, the more often 
the stakeholders communicate. This visualisation allows identifying the key 
stakeholders. Moreover, the communication between the stakeholders can be 
investigated: Arrows clarify the flow of information (one-sided or two-sided 
communication) (Haas and Malang 2010, 93 f.; Stegbauer and Rausch 2013, 32). 
 
In decision-making situations in urban development, it is not only important to 
know the key stakeholders but also details about their communication. The 
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negotiation process depends on the individual key stakeholder and its 
characteristics. The Stakeholder-Salience-Model enables to classify the key 
stakeholders. Depending on which group the stakeholder is assigned to, statements 
about the strategy in dealing with the stakeholder are possible (Ortner and 
Weitkamp 2020, 259). Should the stakeholder only be informed or will he be 
particularly involved or can he even be neglected? Who has the most persuasive 
power? 
 
In summary, the Social Network Analysis and the Stakeholder Analysis with the 
Stakeholder-Salience-Model helps to identify and analyse the network within urban 
development processes and identify gaps within the network in terms of 
communication and relationships. Subsequently, these gaps can be closed and the 
network can be made more efficient. The decision-making situation within urban 
development can thus be more targeted. 
 
Rural Development 

Rural communities are especially affected by economic (e.g. rising unemployment) 
and social (e.g. ageing) change. In order to prevent failure in competition with 
other regions, rural communities must recognise and use their development 
potential and become active on their own. Since there are often hardly any financial 
resources available to initiate sustainable development in (structurally weak) 
villages, forms of civic engagement and support networks are possibilities to better 
utilise their own (endogenous) potentials. Here, success also depends on active key 
stakeholders and their networking in the community. 
 
The example of the community of Donndorf in Thuringia is a suitable illustration of 
this. In 2017, as a part of a research project, possibilities for the re-use of an 
identity-giving but derelict church building in the centre of the community were 
investigated. In addition to the building, the park-like property was also in the 
focus of considerations within the framework of possible land management 
instruments and measures. By using the Stakeholder Analysis in combination with 
the Social Network Analysis, key stakeholders in the community and their beliefs 
could easily be identified. 
 
Through a transparent approach with open communication and presentation of the 
research project at public events (e.g. country market) as well as with the help of 
the engagement of the local key stakeholder, realistic ideas and proposals for the 
church's re-use could be collected. The data collection was carried out by using 
standardised questionnaires, which had to be filled out in written form. The results 
of the survey provided a variety of different ideas from indoor climbing in the 
church tower to an open meeting place for people of all ages. Since some of the 
proposals are not mutually exclusive, one of the important recommendations for 
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action was to develop a concept for the multifunctional utilisation of the church 
building, which thus generates higher sustainability. Different uses in one location 
also bring different people together. This strengthens the village community. 
 
For the application of the stakeholder analysis as well as the social network 
analysis, it can be concluded that: Well-networked stakeholders know the 
endogenous potentials of the community very well and are also able to activate 
these. The costs for the implementation of ideas are usually manageable. If not, 
then for example in the LEADER funding those applicants are preferred in the 
evaluation for the allocation of funding, which contributes to networks of local as 
well as regional stakeholders and among each other (Juraschek et al. 2018, 55). 
Development processes can be significantly promoted if the definitive stakeholders 
are actively involved. In Donndorf, however, it also became apparent that 
dominant, but negative perceived stakeholders can hinder processes. 
 
Urban-Rural Development 

Land management activities in the intermediate between urban and rural areas are 
increasing. In particular, land-use relationships are in the focus. The project 
INTEGRAL – Integrated concept for mineral waste and land management for the 
sustainable development of urban-rural use relationships (2020-2022) exemplifies 
this. In Germany, construction and demolition waste represent a large material 
flow and play an important role in waste management. Rural areas (with 
depopulation) have high rates of demolition in the building stock, while urban 
areas (with population growth) have an increased demand for mineral resources. 
Both trends lead to the use of natural resources and thus to land-use without 
sustainable compensation (Stadt-Land-Plus 2021). 
 
Within the framework of the project for the City of Dresden (in Saxony) including 
its hinterland, a sustainable circular economy with synergies (economic and 
ecological) for the areas will be developed. Based on a decision support tool, 
inefficient primary raw material withdrawals are to be reduced through efficient 
material flow management. The involvement of different stakeholders is of great 
importance for success. This example is less about civil society as a whole but much 
more about key stakeholders in the construction industry. In addition to building 
authorities and other administrations, this primarily includes demolition 
companies, disposal site operators, operators of recycling plants, construction 
companies, but also property owners. These are known through the Chamber of 
Commerce and Industry and the Land Registry. 
 
Stakeholder Analysis and Social Network Analysis are used to analyse and 
categorise the stakeholders and their networks. This is essential for the 
development of an efficient material flow management, where the key stakeholders 
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in and around the City of Dresden are introduced to each other (if they do not know 
each other yet). By completing the knowledge of the key stakeholders and their 
structures in waste management, financial benefits can be created through process 
optimisation and balancing of interests between demolition and construction. The 
increase of trust between the stakeholders, shorter transport distances for the 
natural materials as well as the contribution to sustainable development land-use 
development and land-use development are further positive effects in the course of 
urban-rural cooperation. 
 
Regional Development 

The larger the spatial scale, the larger the number of potential stakeholders that 
may be interested in a specific land management issue. The project KlimaKonform 
– Development of tools and a knowledge platform for climate-conform action in 
low mountain regions (2020-2022) will highlight important aspects of regional 
development by involving key stakeholders from civil society. The objective of the 
project is, together with three connected German districts (in Saxony, Thuringia 
and Saxony-Anhalt) and their municipalities, to develop an integrative and action-
oriented approach to determine and assess climate change adaptation capacities for 
low mountain regions. These adaptive capacities will be made directly usable for 
planning and decision-making practice through stakeholder-specific decision 
support tools. 
 
The involvement of stakeholders and the utilisation of their networks as well as 
capacities play a major role in the success of the project. Insensitive issues, such as 
climate change (where different viewpoints are represented), the implementation 
of land management instruments depend on a high level of acceptance by all 
groups of the population. While administrations at the county district and on the 
municipal level are directly involved in the project, there is a lack of key 
stakeholders from civil society. This is where the stakeholder search and analysis, 
as well as social network analysis, provides an important contribution. Key 
stakeholders for climate issues from civil society (e.g. individuals, associations, 
companies) are crucial companions and also process creators of regional 
development. 
 
In the sense of capacity development, they are invited to actively participate in 
planning and decision-making on instruments for regional as well as local climate 
change adaptation. This suggests that cooperation between decision-makers (e.g. 
planning authorities) and key stakeholders reaches beyond simple information and 
coordination in the context of planning projects. Key stakeholders should actively 
participate in the processes of land management and take on a leading role 
themselves. By steering moderation and mediation processes, the interests and 
views of different key stakeholders from civil society can be balanced in the best 
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possible way and the acceptance of developments in the region as well as their 
exact locations can be increased (Ortner and Weitkamp 2020, 260 f.). 
 
In the context of the KlimaKonform project, the Stakeholder Analysis allows the 
identification of key stakeholders. These can become contributors to regional 
development concerning climate issues and as multipliers, they can pass on the 
recommendations for action on climate adaptation through their personal social 
networks. This strengthens the acceptance for climate issues beyond the group of 
project members. The participation of key stakeholders from civil society is based 
completely on voluntariness and can thus be classified as civic engagement. Even if 
the proactive involvement of a large number of key stakeholders poses 
organisational challenges for the project management, the resulting added value 
outweighs the effort many times over. 
 
Stakeholders’ Influence in Land Management Process 

The four identified networks are very different in their characteristics (Table 2). 
This is due, among other things, to the scope of the topic. While the urban case 
study refers to a concrete project whose realisation is important to all rather 
homogeneous partners, for example, the perception of urgency to implement 
climate adaptation measures in the regional case study is not yet fully present or 
differs within the network and through the different stakeholders. In the circular 
economy example, the common goal is to find an economic basis in the context of 
sustainability among rather homogeneous partners. The rural case study focuses on 
a voluntary action to promote village development and is a classic bottom-up 
process with purely voluntary but heterogeneous stakeholders. 
 
Table 2. Characterisation of the analysed networks of the case studies 
 
Networks 
characteristics 

Urban 
development 

Rural 
development 

Urban-rural 
development 

Regional 
development 

Complementarity Homogeneous 
network 
partners 

Heterogeneous 
network 
partners 

Homogeneous 
network 
partners 

Heterogeneous 
network 
partners 

Network vision Common value 
base 

Different value 
base 

Common value 
base 

Different value 
base 

Network 
coordination 

Coordinating 
body 

No coordinating 
body 

No coordinating 
body 

No coordinating 
body 

Interaction 
density 

Operational 
cooperation 

Operational 
cooperation 

Operational 
cooperation 

Operational 
cooperation 

Benefit Economic 
benefit 

Preservation of 
local identity 

Economic 
benefit 

Preservation of 
living conditions 

Sustainability No No Yes Open 
 
In the urban and urban-rural development, all stakeholders have a rather similar 
value base, whereas the network vision differs in the church example and for 
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climate adaptation. The interaction in all examples is operational cooperation 
through stakeholders working together. Due to their diversity the benefits in the 
case studies vary greatly: From an economic advantage (urban and urban-rural 
development) to the preservation of local identity (rural development) to the 
preservation of living conditions. 
 
The benefits of the networks in the urban and urban-rural case study are 
sustainable, whereas in the rural development case study it is only partly the case 
(depending on funding, the objective is pursued further). In the case of regional 
development, this will become apparent in the course of further work. 
 
To steer land management processes, it is important to identify the key 
stakeholders. Here it is very helpful to convince the definitive stakeholders of the 
added value of development, as they can become the motor of this development. 
They have power, legitimacy and urgency and can therefore be able to support 
processes – or even prevent them. 
 
Furthermore, the dangerous stakeholders should be kept in mind. They possess 
power and urgency, but without legitimacy. If they could act unguarded, they may 
be willing to act illegally, this could prove dangerous in decision-making processes. 
Dominant stakeholders can otherwise support the development processes, even if 
they miss the urgency. 
 
Ultimately, the success or failure of development processes is very much dependent 
on the stakeholders involved. It is advisable to identify and involve this as early as 
possible to create a common ground and move the development forward. 
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Jaap Zevenbergen  
 
Since 2010 I am full professor of land administration and land management at the 
Faculty ITC of the University of Twente in the East of the Netherlands, where I 
focus most of my attention on responsible and pro-poor land administration in the 
Global South. In this field I served on several boards/commission, like Cadasta 
Foundation, Working Group 7.2 of the FIG, the Global Land Tool Network, and 
currently the Land Portal Foundation, and undertook numerous missions -
advisory, evaluative or educational cooperative- throughout the world related to 
this topic. Since mid-2018 I am head of the department Urban and Regional 
Planning and Geoinformation Management within ITC, and a few months later 
became Editor-in-Chief of the journal Land Use Policy. Before joining ITC, I 
worked almost 2 decades at the TU Delft, in the West of the Netherlands, where 
next to international land administration (e.g. Zevenbergen 2004), I was focusing 
on land management in the Netherlands and Europe, including sharing and 
comparing experiences between countries (see e.g. Zevenbergen et al 2007). 
 
The desire to internationally share national land management experiences, that 
always existed in Europe among both academics and land professionals, got a 
major boost in the mid-1990s with the changing situation in Central and Eastern 
Europe. This also became the focus of several European and Swedish funded 
projects, including assistance in modernizing the related educational 
programmes. Within such projects cooperation between KTH staff154 and me 
emerged, bringing me 25 times to Stockholm from 1998 until 2016. During many 
of those visits I also talked to Thomas, usually with a focus on the strengths and 
weaknesses of especially real estate planning and land development tools in the 
Netherlands and Sweden. In the spring of 2003 during my 3 months sabbatical at 
KTH (living in Kista), Thomas introduced me to the South side of Greater 
Stockholm, including a memorable trip to a forest that was regrowing after a 
serious fire had burnt a large area down a few years before. As our talks had 
raised an increasing interest in the Dutch real estate planning and land 
development system with Thomas, we set up a sabbatical for him at TU Delft in 
the fall of 2006. During Thomas’ Delft stay, I made two visits to KTH and Thomas 
offered his house for me to stay in for those 15 days, getting to know the South side 
a bit more. Next to fathoming the Dutch system, Thomas also visited several 
neighbouring countries during his Delft sabbatical and wrote a comprehensive 
report on all of this for the Swedish authorities to modernize their real estate 
planning and land development approaches; as far as I know this report has 
influenced the changes made soon after. By 2012 my visits to KTH became less 
frequent and more focused on acting as Opponent for PhD defences, some chaired 
by Thomas. In the meantime his interest in sharing European experiences had led 
to Thomas becoming the President of EALD (European Academy of Land Use and 
Development), and it was in EALD’s 2016 Symposium in Ljubljana that we last 
met in person. 

                                                             
154 The closest project collaborators were Hans Mattsson, Marina Vaskovich, Eva Liedholm 
Johnsson and Anders Graad, both for the KTH ran MSc International Land Management, and 
several Tempus projects in former Soviet republics. 
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My home is next to your castle – Why land law and real estate 
planning cannot be separated 
 
Jaap Zevenbergen 
  
Introduction 

Although hard to translate into English, my understanding of the name of the 
division at KTH where Thomas Kalbro worked for many years, and I got to know 
him, Avdelningen för fastighetsvetenskap combines the two elements of the 
English name, ‘Division of real estate planning and land law’ into one term, literary 
meaning something like ‘immovables studies’. Although I guess Thomas would feel 
more close to the first half, and I more to the second half, the real interesting topics 
of study for both of us are where the two meet. 
 
In this field of ‘immovables studies’ we are constantly balancing between the pubic 
and the private interests; or even debating if an interest is public or private. The 
way in which land is developed and used on one piece of land (plot), directly affects 
the neighbouring plots, and often even a wider area. And as each plot tends to be 
both a (potential) cause of nuisance as well as a recipient of other plots’ nuisance, a 
myriad of restrictions and even responsibilities is set up to balance the rights given 
to the plot’s possessor. Some of this is done in laws focusing on the ‘ownership’ 
(land law, civil code), and the rest, often better known, in public administrative 
laws, by a broad spatial planning system, as well as an increasing amount of 
environmental regulations. National and regional political trends as well as 
emerging global drivers, influence the nuance of the balancing act. 
 
In the next sections, I will go into some detail on the above issues, primarily by 
using examples from the Dutch legal system, largely at the level I explain it in a few 
lectures to students of civil engineering as well as spatial engineering. 
 
The right to property 

Although until date there is no universal human right to land, the protection of 
property rights is included in several continental conventions. For Europe the most 
important text can be found in article 1, First Protocol to the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952): 

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 
possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public 
interest and subject to the conditions provided for by law and by the general 
principles of international law.  
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a 
State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of 
property in accordance with the general interest or to secure the payment of 
taxes or other contributions or penalties.“ 

 
The first paragraph mainly focuses on the issue of compulsory purchase (or 
expropriation); allowed in the public interest and under non-specified conditions 
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(normally (full) compensation is among those). The second paragraph could be 
seen as clearly allowing restrictions and responsibilities to how someone develops 
and uses land (and other forms of property) when the general interests ask for this. 
The European Court in Strasbourg has developed an extensive jurisprudence on the 
interpretation of this, which has been widely written about (e.g. the proceedings of 
a conference in 2000 (Loof et al 2000)), but includes a strong focus on the 
proportionality of the extent of the restrictions and the general interests those 
serve. 
 
In the meantime at the global level, the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights (CESCR), after the general discussion on land and the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Geneva 2019155, is finalizing 
the draft of a General Comment on land and economic, social and cultural rights 
(assumed to become General Comment number 26). This is likely to focus on 
access for specific groups whose livelihood depends on the land, as well as 
recognition of legitimate tenure rights, and probably not emphasize too much the 
legalistic approach of property rights from art. 17156 Universal Declaration of 
Human Rights from 1948. 
 
Neighbour rights 

Ownership in general, according to the Dutch Civil Code (CC) (art. 5:1, par. 1 and 
2), is described as 

Ownership is the most comprehensive property right that a person, the 
‘owner’, can have to (in) a thing. 
The owner is free to use the thing to the exclusion of everyone else, provided 
that he respects the rights and entitlements of others to the thing and 
observes the restrictions based on rules of written and unwritten law. 

 
It is clear that no other right is more comprehensive than ownership and the owner 
can exclude others from (using) it. However, the owner needs to respect the 
interests of others and restrictions (even based on unwritten law). So depending on 
how many of such restrictions are in place, this ‘most comprehensive’ right can 
become quite small, and you can even wonder if it should still be called ‘ownership’ 
in the traditional sense. 
 
This is even stronger for ‘Ownership of immovable things’ (part 5.3 CC). This 17 
articles long part details some of the specifics of immovable ownership, e.g. what is 
included as immovable, who owns the sea and beaches and what is public land. 
There is even the right to walk on someone’s land in art. 5:22, but the conditions 
are quite strict, and the right is barely practiced in reality, also due to the much 
higher density in nearly all of the Netherlands compared to Sweden (I assume the 
comparable Allemansrätten also has limited meaning in Greater Stockholm 
compared to more remote rural areas). 
 

                                                             
155 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/GeneralDiscussionLand.aspx  
156 Everyone has the right to own property alone as well in association with others. No one shall be 
arbitrarily deprived of his property. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/GeneralDiscussionLand.aspx
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For me the most striking observation is that the following part 5.4 ‘Rights and 
duties of owners of neighbouring premises’ counts 23 articles, and forbids among 
other making private nuisance (beyond some minimal level) to owners of other 
immovable properties by instigating sounds, vibrations, smells, smoke or gases or 
by denying these owners daylight or fresh air (art 5:37). Many details follow e.g. on 
the mandatory use of non-transparent windows for holes in the wall too close to the 
boundary according to the previous article (usually 2 m) (art 5:51). It is clear that 
the Dutch legislator needed more articles to describe the rights of the neighbour, 
which constitute restrictions or duties for you, than to explain what ownership 
entails. Of course, this also works in favour of you, as the restrictions and duties 
also need to be observed by your neighbours to avoid nuisance for you. 
 
Although this book of the current Dutch Civil Code (book 5 - Real property rights) 
was only enacted in 1992, most of it goes back over 200 years. The writing of the 
current, so called new, Civil Code started during WW 2 in a concentration camp157, 
although many revisions followed before the phased enactment (e.g. book 1 - Law 
of Persons and Family Law was enacted in 1970). This new Civil Code is a much 
more systematic and partly revised successor of the 1838 Dutch Civil Code, which 
was strongly rooted in the 1804 Code Napoléon. And of course those were written 
in a dominantly rural society with mainly small towns; to be seen in e.g. art. 5:23 
allowing someone to trace down and remove an escaped animal from the land of 
someone else. And although the system of neighbour rights and duties would allow 
for some control of more industrial and condensed activities, the impact on broader 
general interest (on plots too far away to be considered neighbouring, or in case of 
more long time effects) eventually started to draw the attention of both local and 
national authorities. 
 
Spatial planning system 

It was already in 1875 that a first Public Nuisance Act came into effect in the 
Netherlands, whereas the first national law asking for spatial plans came in 1901 as 
part of the Housing Act (first only for larger expansions of towns and cities). From 
1965 a dedicated Spatial Planning Act came into effect, which was lastly overhauled 
in 2006. The main instrument is the land use plan (bestemmingsplan). Such plans 
need to cover the whole territory of the municipality (usually several plans cover 
different areas, and sometimes a new plan overrules an older plan in a certain area, 
but leave the rest of it intact); although fully developed areas could have a 
management plan instead. Normally after an extensive preparation procedure, the 
elected Municipal Council approves the land use plan, to which interested parties 
can appeal directly to the highest Administrative Court. For spatial interests at the 
provincial (e.g. garbage dumps) or national (e.g. airports or electricity plants) level, 

                                                             
157 The famous scholar in civil law prof.dr. E.M. Meijers suggested the need for a re-codification of 
the Civil Code during the 100 year celebrations in 1938. Once all Jewish academics were first fired 
and later deported, he ended up in the Theresienstadt concentration camp. During his time there he 
wrote the outline of the new Civil Code, which he used as the base when he was officially asked to 
come up with a proposal by the Government in 1947. He delivered a full draft with explanations just 
before his passing in 1954. 
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that authority can make a land use plan instead in the exceptional case the 
municipality refuses to cooperate (for details see Hobma and Jong 2016). 
 
The land use plan regulates the allowed use of all land, buildings and constructions 
on it, but also is one of the key criteria against which an application for a building 
permit (nowadays: an environmental permit for a building project) is measured 
(next to e.g. building requirements like strength of construction, level of heat 
isolation, height of doors, ...). The land use plan has a map showing the land use 
objective for each square metre of land, and further details on what can be built 
there. Residential could come with minimum and/or maximum amount of houses 
per hectare, as well as heights of the roof. Often the plan includes already the plot 
structure, and strips for front and/or back garden or maximum percentage of the 
surface to be build up. 
 
The land use plan is a so called permissive system. It allows the change to the new 
land use objective, but it allows for the continued use of the previous land use as 
well (no further developments for that allowed). Especially farmers who see their 
agricultural land use ‘rezoned’, might have different feelings about this. A change of 
that land use objective to residential comes with a strong value jump, but its 
realisation also needs serious investments. A scramble for benefiting from that 
value jump often happens between the land owner/farmer, the developer and the 
municipality. One way to protect the interests of the municipality in this goes via a 
municipal pre-emption right, which is not applicable everywhere automatically, but 
needs to be vested for specific cases and with time limitations (unlike the no longer 
existing Swedish system) (see Ferlan et al 2007).  
 
But sometimes the farmer just wants to continue farming, regardless of the value 
jump, or the new land use objective is for (road) infrastructure or nature 
preservation reasons, and does not bring a value jump at all. In such a case the land 
use plan does not force the farmer to stop farming, and other land development 
tools need to be used. If the authorities are in a hurry (esp. for infrastructure), the 
expropriation (compulsory purchase) procedure will be started. A very complicated 
procedure, involving the municipality (or other authority), the Crown (Ministry 
responsible for Planning, ending with signatures from the Minister and the King) 
and the district court. Only the court can expropriate in the Netherlands, but just a 
few percent of the cases goes that far, as there is consistency in the determination 
of the compensation and other demands. 
 
Expropriation (compulsory purchase) is not used lightly (and next to art. 1 First 
Protocol (see above) also art 14 Dutch Constitution restricts it; only in the public 
interest and only after prior assurance of indemnification). Especially for linear 
infrastructure it is used regularly, but use for expansion of natural areas feels less 
comfortable. After showing the first 8 minutes of the video Displaced158, among 
some 35 students (25 Dutch) nobody voted for the option to take the land away, 
and the vote split almost equally between leaving them farm, or helping them swap 
the land (an interesting call for land consolidation, currently rarely used in the 
Netherlands after a high in the 1970s and 1980s). 

                                                             
158 https://www.youtube.com/watch?v=goSNcABZcu0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=goSNcABZcu0&feature=youtu.be
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Additional environmental restrictions 

Although the Public Nuisance Act predates the spatial planning system in the 
Netherlands, environmental regulations remained rather fragmented (some laws 
on pollution control, water quality, nature preservation, ..). In 1993 a more 
comprehensive Environmental Control Act came into effect. Regularly further 
regulation of all kinds of activities is needed for the implementation of European 
Directives that focus on specific aspects of the environment. 
 
Quite a shockwave went through the Netherlands when on 29 May 2019 the highest 
Administrative Court ruled the way the Netherlands implemented the EU ‘Nitrates 
Directive’ 1991 as illegal. All applications for permits leading to any additional 
nitrate deposition had to be put on hold for the remainder of the year, and only 
with an emergency legislation things slowly started to move again in 2020. To 
reduce nitrate depositions caused by road traffic, the maximum speed during day 
time on all motorways was reduced to 100 kph (whereas this had been raised from 
120 to 130 kph in less populated areas in the years before); a measure effecting a 
large part of the population. With animal husbandry being another large 
contributor to nitrate deposition, some political parties even called for halving the 
number of farm animals kept in the Netherlands, and the farm sector felt much 
under threat, with large demonstrations with hundreds of tractors driving into the 
national and provincial capitals in the fall of 2019. So far a voluntary buyout 
scheme is in effect, but mandatory (local) impacts are to be expected. This 
obviously directly affects the property rights of those farming in general and 
certainly in hotspot areas. How far limitations on farmers can go, and if and when 
compensation would need to be paid, is still under (political) debate. 
 
A more global driver on environmental issues of course relates to Climate Change. 
Generic and localized measures to reduce CO2 emissions (and other green house 
gases) of course come with the same question as above. However, some of the 
impacts of Climate Change (like more intense rains causing flooding, increased sea 
surges causing coastal erosion, or overall sea level rise causing permanent 
inundation159) also directly affect certain areas and the property rights of those that 
hold such lands. One could say they suffer (more than others), when not enough 
climate mitigation action is taken. Extra costs might be needed for climate 
adaptation measures to preserve as much of those properties as possible, and some 
of their lands may be needed for measures or may disappear due to the effects. 
Many individuals or companies would tend to put the burden on the public sector 
(both the costs for measures and compensation for losses). When staying there 
makes one vulnerable to sudden disasters, the richer will move away, even when 
they loose money on it, whereas others might not be able to afford this. A new form 
of climate gentrification is emerging. Clearly the ‘market value’ of properties in 
such areas will be much lower, and the question what then is the value government 
would need to pay to buy out or expropriate such properties emerges. People, who 
constructed houses and other buildings in accordance with spatial plans and 
building regulations, are likely to be treated differently than those that did so 
                                                             
159 with over a third of the country’s land below sea level (and over half of the economic activity in 
those parts) this last issue gets a lot of attention in the Netherlands, incl. a national plan and special 
Delta Commissioner. 
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‘informally’. The way the Austrian government tried to balance this in case of 
houses (too) close to (flooding) rivers, put also part of the financial risk with the 
owners (Schindelegger 2016). 
 
Bundle of rights vs ‘ownership’ 

Within much of (continental) Europe the idea of ownership as the most 
comprehensive property right (often contributed to Roman law) dominates. It 
could be seen as a solid block, of which some slivers are chopped off, partly by the 
neighbours and partly by administrative rules serving the general interest. Another 
view on property rights talks about a bundle of rights. The property then is seen as 
a container which holds a range of sticks, each representing a certain (use or other) 
right. The right of expropriation and a municipal pre-emption right are clear 
examples of sticks that are with the public sector, but many other sticks linked to 
sustainability (or stewardship) could be distinguished (and increasingly are). The 
debate mentioned at the end of the previous section takes another tone whether 
one considers this ‘new’ slivers being chopped away from the owner’s block, or as 
dormant sticks that so far have not been explicitly assigned and will be assigned 
where they help our common future the best. 
 
The Netherlands embarked about a decade ago on a process to consolidate 
legislation on spatial planning, environmental regulations and land development 
tools, all coming together in the Omgevingswet (translated on the Ministry’s 
website as Environmental and Planning Act160, but more literally can be read as 
‘surroundings act’). The process has been slow, especially for drafting all the 
needed regulations and standards under the act, as well as an impressively complex 
digital system, and the enactment has been postponed numerous times, with the 
current aim on 1 January 2022. Although one ambition of the new law is to make it 
easier to initiate projects, the number of restrictions in the general interest might 
make this not so easy in practice. And what one interest group (public and/or 
private) likes, another one may not; especially land based wind turbines are a case 
in point of this. 
 
Public and private interests intertwined 

In any case, the balancing between the public and the private interests related to 
land use is open to debate in many ways. I remember being explained a Swedish 
case were the court of first instance ruled one way and the appeal court ruled the 
other way. The former one saw protection of a green area as public interest and 
building extra houses near an existing public transportation stop as private 
interest, whereas the latter saw the house building near public transport as a public 
interest and the loss of view on a green area by the owners of some neighbouring 
existing houses as a private interest (Kalbro 2016). 
 
I think the above confirms that ‘Real estate planning and land law’ should not (and 
cannot) be treated separately, and a comprehensive term like fastighetsvetenskap 
is needed in other languages as well. 

                                                             
160 https://www.government.nl/documents/reports/2017/02/28/environment-and-planning-act  

https://www.government.nl/documents/reports/2017/02/28/environment-and-planning-act
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Domstolenes kontroll med innholdet i utbyggingsavtaler – Hvor 
langt kan og bør domstolene gå i prøvingen av innholdet i 
utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven?  

Fredrik Holth 

Innledning 

Kommunene er gitt vide fullmakter til å bestemme hvordan arealene skal brukes. 
Dette gjelder både etter svensk og norsk planlovgivning. Gjennom planvedtak 
styrer kommunene hvordan arealene i den enkelte kommune forutsettes brukt 
fremover i tid.  
 
Formelt sett ligger svært mye makt hos kommunene. Slikt makt kan lede til at 
kommunene misbruker makten. For temaet i denne artikkelen er det viktig å slå 
fast at misbruk av makt kan forekomme i to ulike situasjoner. For det første kan 
kommunene misbruke sin makt i selve planvedtaket, herunder i bestemmelser til 
planer. For det andre kan kommunen misbruke sin makt i forhandlingen om en 
utbyggingsavtale. Særlig det siste har vært en motivasjon hos lovgiver til å gi regler, 
som begrenser kommunenes handlingsrom når det gjelder innholdet i 
utbyggingsavtaler.  
 
I Norge trådte de første bestemmelsene om utbyggingsavtaler i kraft 1. juli 2007. 
Naturlig nok ble bestemmelsene tatt inn i plan- og bygningsloven (heretter pbl.). I 
2019 ble domstolene utfordret med de rettslige problemstillingene lovgivningen om 
utbyggingsavtaler reiser.161 Vi fikk dette året to tingrettsavgjørelser som 
aktualiserer prinsipielle spørsmål knyttet til regelverket. Disse sakene har fortsatt 
reisen i rettsapparatet.  Borgarting lagmannsrett avsa dom i den ene saken 
(Selvaag-saken162) sommeren 2020, og i den andre saken (Entra-saken163) i januar 
2021. Begge sakene er anket til Høyesterett. Selvaagsaken har sluppet inn til 
behandling i Høyesterett. Saken behandles der i mars 2021. 
 
Sakene er interessante også fra et svensk perspektiv, ettersom de svenske reglene 
om utbyggingsavtaler bygger på de norske reglene. Jeg skal i dette bidraget belyse 
noen av de rettsspørsmål disse sakene reiser. Hovedtemaet vil være domstolens 
prøving av innholdet i utbyggingsavtaler.  
 
 

                                                             
161 Det foreligger også en underrettsavgjørelse fra Follo tingrett fra 2015 (14-165704TVI-FOLL), men 
den ble ikke anket. Jeg går ikke nærmere inn på den her. 
162 LB-2019-124354 
163 LB-2019-135154 
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En kort presentasjon av reglene om utbyggingsavtaler 
 
Reglene om utbyggingsavtaler kan ses på som en hybrid mellom offentligrettslig og 
privatrettslig lovgivning. Det er gitt bestemmelser om saksbehandling av 
utbyggingsavtaler som har klare likhetstrekk med saksbehandlingsreglene for 
utarbeidelse av arealplaner. Samtidig er det gitt bestemmelser som regulerer 
innholdet i utbyggingsavtaler. Disse minner om privatrettslig rimelighetssensur av 
avtaler. 
 
Plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler 

Plan- og bygningsloven bygger generelt på en grunnleggende tanke om at 
prosessreglene skal sikre opplysning av den enkelte sak, medvirkning fra borgerne 
og transparente prosesser. Dette har selvsagt en side mot et overordnet mål om at 
prosessreglene skal bidra til å skape tillitt til forvaltningen. Disse hensynene gjorde 
seg også sterkt gjeldende da prosessreglene knyttet til inngåelse av 
utbyggingsavtaler ble vedtatt. I forarbeidene uttaler departementet: 
 

Utbyggingsavtalene vil – også de delene som ikke eksplisitt er definert som 
myndighetsutøvelse – omhandle forhold som er av så vidt stor betydning for 
omverdenen at avtalene bør undergis en viss offentlighet. Departementet 
foreslår derfor egne regler om kunngjøring av oppstart av avtale-
forhandlinger og ferdige avtaler. Avtaler som går lenger enn det kommunen 
ensidig kan pålegge utbygger skal legges ut til offentlig ettersyn.164 
 

Med dette som utgangspunkt ble det gitt egne saksbehandlingsregler for 
utbyggingsavtaler i pbl. § 17-4. Bestemmelsen slår fast at kommunen skal 
kunngjøre oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtaler og kunngjøre de ferdig 
fremforhandlede utbyggingsavtalene. Dersom kommunen har forhandlet om en 
utbyggingsavtale, med et innhold som går lenger enn det kommunen ensidig kan 
fastsette jf. pbl. § 17-3 andre og tredje ledd, skal avtalen også legges ut til offentlig 
ettersyn i minst 30 dager før avtale kan inngås. 
 
Det er også verdt å merke seg at det ikke adgang til å klage på en inngått 
utbyggingsavtale. Dette følger av pbl. § 17-5. Et rettslig angrep på 
utbyggingsavtalens innhold og forpliktelser fra en av partene må dermed som den 
klare hovedregel skje gjennom søksmål for de ordinære domstoler. Som jeg skal 
komme tilbake til er dette i teorien enkelt. I min gjennomgang av den aktuelle 
rettspraksisen skal vi imidlertid se at dette i praksis stiller domstolene overfor 
vanskelig og meget prinsipielle spørsmål.  
 

                                                             
164 Ot.prp. nr. 22 2004–2005 s. 10. 
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Plan- og bygningslovens krav til innholdet i utbyggingsavtaler 
 
Plan- og bygningsloven § 17-3 gir de rettslige rammene for hvor langt kommunen 
kan gå i å bruke sin myndighet i en utbyggingsavtale.165 Igjen må vi se til 
forarbeidene til loven for å forstå lovgivers intensjoner med denne reguleringen av 
kommunens kompetanse. I forarbeidene til bestemmelsene om utbyggingsavtaler 
sies det: 
 

De senere år har det vært en del eksempler på at kommuner har stilt krav 
som går ut over rammer som har vært oppfattet som akseptable for 
ansvarsfordeling mellom det offentlige og private. I enkelte tilfeller 
oppfattes kommunens krav å gå ut over gjensidighet, rimelighet og saklig 
sammenheng. Det har også forekommet forhandlingssituasjoner der 
utbygger føler seg presset til å påta seg forpliktelsene.166 
 

Av disse uttalelsene skinner det klart gjennom at departementet den gang mente at 
enkelte kommuner gikk for langt i å velte over kostnader på private utbyggere. 
Departementet gikk også langt i å antyde at enkelte kommuner blandet sammen 
myndighetsutøvelse og avtaleforhandling. Utgangpunktet for den lovreguleringen 
vi nå har, var en tanke om at lovgiver skulle styre avtalebruken gjennom rettslige 
rammer for innholdet i avtalen, ikke ved å bestemme hvilke tiltak avtalene kan 
gjelde. Da Stortinget behandlet lovforslaget ble det likevel ved forskrift innført er 
forbud mot å la private bekoste sosial infrastruktur. 
 
De rettslige rammene for innholdet i utbyggingsavtaler man til slutt la til grunn, 
baserte seg på krav til forholdsmessighet og gjensidighet/balanse i 
utbyggingsavtalen. Plan – og bygningsloven § 17-3 tredje ledd slår fast: 
 

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller 
helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og 
omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og 
forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller 
grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle 
utbygging påfører kommunen. (Mine understrekninger) 

 
Begrepene nødvendige, rimelig forhold og stå i forhold til vil dermed utgjøre det 
rettslige grunnlaget for domstolenes prøving av utbyggingsavtalenes innhold. Vi 
kan oppsummere dette til to rettslige krav, nødvendighetskravet og 
forholdsmessighetskravet.167  Det skal ikke mye fantasi til for å slå fast at 
                                                             
165 For en innføring i disse reglene se Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 2019 s. 242-245. 
166 Ot.prp. nr. 22 2004–2005 s. 10. 
167 Se også Rasmussen, Tidsskrift for eiendomsrett, 2007/4 s. 333-347. 
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bestemmelser med en slik ordlyd setter domstolene på prøve. Selv om 
bestemmelsen har til siktemål å forhindre maktmisbruk fra kommunenes side, er 
det ikke like åpenbart i alle avtaler hvem av partene som er som den svake part. De 
generelle privatrettslige bestemmelsene om avtalesensur er nok enklere å forholde 
seg til i så måte. 
 
Domstolenes prøving av utbyggingsavtaler 
 
I det videre skal vi se nærmere på hva ordlyden i pbl. § 17-3 innebærer for 
domstolenes kontroll med innholdet i utbyggingsavtaler. Ordlyden i bestemmelsen 
krever at det skilles mellom domstolenes prøving av de rettslige rammene for 
planvedtaket, og de rettslige rammene for selve innholdet i utbyggingsavtalen. 
Betydningen av skillet mellom juss og politikk trer i lys av en slik tilnærming klart 
frem. Den beskjedne rettspraksisen vi har på området viser at domstolene har hatt 
vanskeligheter med å plassere de rettslige spørsmålene innenfor slike rammer. 
Dette har stor betydning for domstolenes prøvingsintensitet på området.  
 
Domstolenes prøving av det planvedtaket en utbyggingsavtale knytter seg til 
 
Innledningsvis kan vi slå fast at domstolenes adgang til å prøve innholdet i en 
arealplan er begrenset. Plan- og bygningsloven gir rettslige rammer for 
saksbehandlingen av arealplaner, herunder skjerpede krav til utredning og 
medvirkning. Saksbehandlingsreglene er selvsagt juss, og kan prøves fullt ut av 
domstolene. Om en arealplan skal vedtas og hva planen skal inneholde er 
imidlertid som det klare utgangspunkt et faglig/politisk spørsmål, ikke et juridisk 
spørsmål. Høyesterett oppsummerte dette godt i en sak i 2007. Høyesterett sier: 

 
Både valg av reguleringsformål og hvilke områder som omfattes av 
reguleringen, faller inn under forvaltningens frie skjønn, og er således i 
utgangspunket ikke gjenstand for domstolsprøving. Men domstolene kan 
prøve lovmessigheten av vedtaket – det vil si om den planlagte utnyttelsen 
av området er av en slik karakter at den faller inn under 
reguleringsformålet.168 
 

Vi ser at Høyesterett er tydelige på at domstolsprøvingen av arealplanvedtak er 
begrenset. Den delen av kommunens vedtak som faller innenfor det som kan 
betegnes som forvaltningsskjønnet er gjenstand for meget begrenset 
domstolsprøving. 
 
Grensen mellom det forvaltningsskjønnet forvaltningen utøver i 
arealplansammenheng, og den avtalemessige bindingen mellom partene i en 

                                                             
168 Barkasaken, Rt. 2007 s. 281 avsnitt 39. 



 

223 
 

utbyggingsavtale blir dermed avgjørende for domstolenes prøving. Plan- og 
bygningsloven § 17-3 tredje ledd bruker som nevnt det skjønnspregede uttrykket 
«nødvendig» som et at vilkårene for at en utbyggingsavtale etter bestemmelsen 
skal være lovlig. Mens vilkåret om forholdsmessighet nærmest utelukkende knytter 
seg til en vurdering av innholdet i utbyggingsavtalen, vil man raskt se at vilkåret om 
nødvendighet har en klar side mot innholdet i arealplanen. Dette kan illustreres 
med følgende spørsmål. Vil alltid krav som følger av en arealplan være nødvendige 
når domstolene skal ta stilling til nødvendighetskravet i pbl. § 17-3 tredje ledd? 
Hvor langt kan domstolene gå i å vurdere nødvendighet dersom kravet er lovlig 
oppstilt i en arealplan? I praksis synes særlig rekkefølgekrav å skape de største 
utfordringene i denne sammenheng. 
 
I lys av disse spørsmålene ser vi også betydningen av hvordan man anlegger et 
søksmål for domstolene. En tilnærming til rettslig prøving kan være å få prøvet 
gyldigheten av en planbestemmelse. Konkluderer domstolen med at et krav i en 
arealplan er ulovlig, vil trolig nærmest automatisk også konklusjonen være at et 
punkt i en utbyggingsavtale, som omhandler privates bidrag til samme ulovlige 
krav, vil være ugyldig. Utfordringen med å anlegge et søksmål på denne måten er at 
terskelen for domstolene til å konkludere med en ulovlig planbestemmelse er høy. 
En annen tilnærming til rettslig prøving kan være å få prøvet nødvendighetsvilkåret 
med utgangspunkt i manglende saklig sammenheng mellom med 
planbestemmelsen og selve den utbygging utbyggingsavtalen gjelder. I en slik 
tilnærming vil det nok også være en glidende overgang mellom prøvingen av 
nødvendighetsvilkåret og forholdsmessighetsvilkåret. 
 
Selvaag-saken  
 
Denne saken gjelder lovligheten av et rekkefølgekrav i en reguleringsplan som 
forutsetter opparbeidelse av en tursti utenfor planområdet.  
 
I denne saken anla Selvaag Bolig Bispelua AS (heretter Selvaag) søksmål med 
påstand om at rekkefølgekravet i reguleringsplanen var ulovlig. I denne saken var 
det ikke inngått utbyggingsavtale mellom partene. Det var derfor naturlig nok ikke 
noe tema å anlegge søksmål med påstand om helt eller delvis ugyldig 
utbyggingsavtale. Likevel er det verdt å merke seg at både tingretten og 
lagmannsretten legger til grunn at slike krav til opparbeidelse vanligvis forutsettes 
å bekostes, helt eller delvis, av private utbyggere etter inngåelse av 
utbyggingsavtaler. 
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Figur 1. Selvaag-saken. Kartet viser turvei markert med rød linje, og planområdet markert med 
rosa linje. 
Kilde: Kart inntatt i Borgarting lagmannsretts avgjørelse LB-2019-124354. 

 
Rekkefølgekravet i planen lød: 
 

Før midlertidig brukstillatelse gis, skal hovedturvei E11 være oppgradert 
og opparbeidet langs strekningen som er vist med blått i vedlagt kart nr. 1, 
datert 23.04.2015, og i samsvar med reguleringsplan S-3986, vedtatt 
18.06.2003, og byggeplan som er godkjent av Bymiljøetaten. 

 
Den rettslige problemstillingen i Selvaagsaken er hvor langt kommune kan gå i å 
oppstille rekkefølgekrav, herunder hvor langt domstolene kan gå i å prøve 
nødvendigheten av et rekkefølgekrav som følger av en arealplan. 
 
Borgarting lagmannsrett innleder med å drøfte rammene for selve 
domstolskontrollen. Deretter går lagmannsretten inn vurderingen av gyldigheten 
av selve planvedtaket. 
 
Domstolskontrollen 

Lagmannsretten innleder med å drøfte om det rettslige grunnlaget for å gi 
rekkefølgekrav, pbl. § 12-7 nr. 10, er et forvaltningsskjønn eller et 
rettsanvendelsesskjønn. Ordlyden nødvendig utstrekning og tilstrekkelig etablert 
gir etter lagmannsrettens syn liten veiledning. Lagmannsretten viser likevel til at 
forvaltningen kan ha ulike alternativer som må veies mot hverandre, og at krav som 
settes i reguleringsplaner er av utpreget politisk karakter og er en del av det 
kommunale selvstyret. Lagmannsretten konkluderer med at vurderingene 
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kommunen gjør når det kommer til å oppstille rekkefølgekrav er en del av 
forvaltningsskjønnet. Dette innebærer selvsagt ikke at vurderingen helt er unntatt 
domstolskontroll. Lagmannsretten understreker det som må være relativt 
åpenbart, nemlig at domstolene alltid kan prøve saksbehandlingen og om det 
foreligger myndighetsmisbruk. Jeg er enig med lagmannsretten i dens tilnærming. 
Det er likevel grunn til undres over at lagmannsretten ikke i større grad trekker 
frem flere sentrale hensyn som gjør seg gjeldene på plan- og bygningsrettens 
område. Alternativet for kommunen ville her kunne vært at planen som åpnet for 
utbygging ikke ble vedtatt i det hele. Den politiske vurderingen knyttet til det 
konkrete vilkåret i saken tilsier etter mitt syn også at lagmannsretten kunne gått 
nærmere inn i selve vilkåret i sin drøftelse av domstolskontrollen. Rekkefølgekravet 
har sider mot folkehelse, allmennhetens tilgang til området og prioriteringen som 
ligger i å holde området ubebygget. Rammene for å oppstille rekkefølgekrav av 
hensyn til områder og innbyggere som ligger utenfor selve utbyggingsområdet bør 
ikke være snever. Det er etter mitt syn også et sentralt element her at snevrere 
rammer vil kunne lede til at kommunen av frykt for senere «rettslige angrep» ikke 
bruker sin myndighet. Dette vil kunne skade en rekke interesser, herunder også 
utbyggingsinteressene. Som jeg skal komme tilbake til, er det av den aller største 
betydning å skille mellom prøvingsintensiteten av planvedtak, og prøvings-
intensiteten av utbyggingsavtaler. 
 
Gyldigheten av planvedtaket 

Lagmannsretten vurderer planens gyldighet med utgangspunkt i Selvaags anførsler 
om at det kreves en faktisk og konkret sammenheng mellom reguleringsplanen 
(utbyggingsområdet) og rekkefølgekravet. Lagmannsretten går gjennom plan- og 
bygningslovens forarbeider, både den nåværende og tidligere lover. 
Lagmannsretten konkluderer med at forarbeidene gir liten veiledning på dette 
spørsmålet, men at lovens formålsbestemmelser og de plikter og oppgaver som 
ligger til planmyndighetene tilsier at kommunene har en vid skjønnsadgang. For 
lagmannsretten fremstår det tilsynelatende som unødvendig å gå dypere inn i 
denne materien. Den konkluderer med at det er en klar sammenheng mellom 
rekkefølgekravet om opparbeidelse av turstien, og Selvaags utbygging.  
 
Til tross for at det ikke synes å være nødvendig for konklusjonen, slår 
lagmannsretten fast at det heller ikke må være en viss funksjonell nærhet mellom 
rekkefølgekravet og planforslaget. Lagmannsrettens konklusjon her må nok leses i 
lys av det er kommunens generelle adgang til å oppstille rekkefølgekrav som 
behandles, ikke «nødvendighetskravet» i pbl. § 17-3 tredje ledd. Det må uansett 
kunne reises spørsmål ved om ikke ordlyden «i nødvendig utstrekning» i pbl. § 12-7 
nr. 10 taler for en viss funksjonell sammenheng, innenfor rammene av et 
alminnelig krav til saklig sammenheng mellom rekkefølgekrav og den planlagte 
utbyggingen. 
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Domstolenes prøving av «nødvendighet» og «forholdsmessighet i 
utbyggingsavtaler 

I praksis er det vanskelig å skille domstolenes prøving av selve planvedtaket, 
herunder rekkefølgekrav, fra domstolenes prøving av innholdet i utbyggingsavtaler 
etter plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd. Vilkåret «nødvendig» i plan- og 
bygningsloven § 17-3 tredje ledd må ses i sammenheng med det rekkefølgekravet 
planen oppstiller med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10. 
 
I forarbeidene til plan- og bygningsloven § 17-3 sies det om nødvendighetskravet: 
 

Nødvendighetskravet omfatter også krav til saklig sammenheng mellom 
avtalevilkårene og utbyggingsformålet, og at tiltaket skal tjene interessene 
i området eller avhjelpe ulemper.169 (Mine understrekninger) 

 
I Entra-saken som ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i januar 2021 var blant 
annet nødvendighetskravet i plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd et tema. La 
oss derfor se på hvordan lagmannsretten vurderte domstolenes prøving av dette 
kravet, før jeg gjør noen oppsummerende betraktninger. 

 
Entra-saken 

Saken gjelder gjennomføring av reguleringsplan for utbygging av et område like i 
nærheten av Det juridiske fakultet i Oslo, meget sentralt i Oslo by. Entra Eiendom 
ASA gjennomfører utbyggingen gjennom to heleide datterselskaper, Tullinkvartalet 
AS og Universitetsgaten 7 AS. Oslo kommune og utbyggingsselskapene inngikk 
utbyggingsavtaler i 2017. Etter avtalene bestod utbyggers ytelser både i realytelser 
og kontantbidrag. Kontantbidragene skulle blant annet bidra til å bekoste et større 
gate- og trikkesportiltak, samt et sykkelveinett til ca. 100 millioner kroner. 
 
I denne saken er de rettslige problemstillingene (1) om rekkefølgebestemmelsene 
satt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10 er gyldige og (2) om 
utbyggingsavtalen er ugyldig, når det gjelder kontantbidragene til disse 
rekkefølgetiltakene jf. plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd. 
 
Domstolskontrollen 

I Selvaagsaken var spørsmålet hvor langt domstolene kan gå i å prøve selve 
rekkefølgekravet i reguleringsplanen. I Entrasaken tas dette et steg videre. 
Spørsmålet blir ikke bare hvor langt domstolene kan gå i å prøve lovligheten av 
rekkefølgekravet, men også hvor langt kravet er «nødvendig» etter plan- og 

                                                             
169 Ot.prp. nr. 22 2004–2005 s. 7. 
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bygningsloven § 17-3 tredje ledd. Lagmannsretten behandler domstolsprøvingen av 
rekkefølgekravet og kravet til nødvendighet i utbyggingsavtalen hver for seg. 
 

 
 
Figur 2. Rekkefølgekravene sykkelveinett og gate- og trikkesportiltaket vist med blå linjer i flyfoto 
over Oslo by. 
Kilde: Planinnsyn, oslo.kommune.no 
 
I spørsmålet om domstolsprøvingen av rekkefølgekravet bygger lagmannsretten i 
stor grad på den forståelsen lagmannsretten la til grunn i Selvaagsaken. 
Lagmannsretten slår igjen fast at: kriteriet «i nødvendig utstrekning» i § 12-7 nr. 
10 er del av kommunens frie forvaltningsskjønn. Lagmannsrettens prøving er 
dermed begrenset til en prøving av kommunens lovtolking, om planvedtaket er 
basert på riktig faktum og saksbehandlingen. I tillegg kan domstolen selvsagt 
prøvet kommunens planvedtak innenfor rammene av den såkalte 
myndighetsmisbrukslæren på forvaltningsrettens område. 
 
I spørsmålet om domstolsprøvingen av nødvendighetskravet i plan- og 
bygningsloven § 17-3 tredje ledd tar lagmannsretten opp problemstillingen om 
prøvingen av dette kravet er en prøving av kommunens rettsanvendelse eller av 
kommunens forvaltningsskjønn. I drøftelse av dette spørsmålet ser lagmannsretten 
hen til sammenhengen med plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10. Lagmannsretten 
uttaler: 

Lagmannsretten er enig med kommunen i at en inngående 
domstolskontroll av kriteriet «nødvendige for å gjennomføre 
planvedtaket» i § 17-3 tredje ledd over tid kan uthule det frie 
forvaltningsskjønnet etter § 12-7 nr. 10. Formålet om å begrense 
mulighetene for urimelige avtalevilkår og snevrere handlingsrom for 
kommunen enn det myndighetsmisbrukslæren tillater, taler imidlertid for 
en mer intensiv domstolskontroll enn ved fritt forvaltningsskjønn. Under 
enhver omstendighet bør domstolen være tilbakeholden i prøvingen. 

 

Sykkelveinettet 

Gate- og 
trikkesportiltaket 
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Lagmannsretten oppsummerer med å slå prøvingen av selve rekkefølgekravet kun 
kan skje innenfor rammene for domstolenes adgang til å prøve 
forvaltningsskjønnet. Videre slår lagmannsretten fast at domstolene må utvise 
betydelig tilbakeholdenhet i prøvingen av nødvendighetskriteriet, og en viss 
tilbakeholdenhet i forholdsmessighetskravet. 
 
Gyldigheten av planvedtaket 

Lagmannsretten konkluderer i Entrasaken, som i Selvaagsaken, med at det 
reguleringsplanen og rekkefølgekraet er gyldig. Lagmannsretten tar ikke opp 
spørsmålet fra Selvaagsaken om et eventuelt krav til funksjonell sammenheng, men 
drøfter mange av de samme momentene under et krav om saklig sammenheng. 
Dette gir etter mitt syn også mer mening. Et sentralt, og etter mitt syn viktig poeng, 
lagmannsretten trekker frem er den brede vurderingen av ulike samfunnshensyn 
som ligger til grunn for et planvedtak. Lagmannsretten trekker blant annet frem 
rekkefølgekravenes betydning i et klimaperspektiv, og understreker betydningen av 
at planer tar klimahensyn. 
 
Gyldigheten av utbyggingsavtalen 

Lagmannsretten slår fast at det i ordlyden «nødvendig for gjennomføringen av 
planvedtaket» i plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd ligger et krav om saklig 
sammenheng mellom rekkefølgekravet og utbyggingsavtalen. Videre legger også 
lagmannsretten til grunn at tiltaket som utbygger bidrar med eller til, skal tjene 
interessene i området eller avhjelpe ulemper. Lagmannsretten uttaler også at 
«tiltak som ligger som rekkefølgetiltak i en gyldig reguleringsplan, som her, som 
den klare hovedregel er «nødvendige for å gjennomføre planvedtaket». 
 
Oppsummerende betraktninger 

Avgjørelsene fra Borgarting lagmannsrett gir grunnlag for refleksjoner rundt 
domstolenes prøving av innholdet i utbyggingsavtaler. I forarbeidene er det lagt til 
grunn at domstolene skal drive kontroll med innholdet i utbyggingsavtalene. 
Intensiteten og omfanget av denne kontrollen er imidlertid ikke nærmere drøftet. 
Fra forarbeidene kan vi lese: 
 

Ved vurdering av om avtalene etter lovforslaget skal kunne påklages, har 
departementet vurdert spørsmålet prinsipielt og praktisk, og foreslår en 
lovbestemmelse som slår fast at avtalene ikke kan påklages. Resultatet blir 
at eventuelle uoverensstemmelser avgjøres av domstolene.170 
 

                                                             
170 Ot.prp. nr. 22 2004–2005 s. 50 
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Borgarting lagmannsrett legger terskelen for prøving av innholdet i 
utbyggingsavtaler svært høyt. Det er grunnlag for å stille spørsmål ved om terskelen 
plasseres høyere enn det lovgiver så for seg, da plan- og bygningsloven § 17-3 ble 
vedtatt. Samtidig burde det ikke komme overraskende på lovgiver at 
nødvendighetskravet og forholdsmessighetskravet er svært utfordrende for 
domstolene å håndheve. Utgangpunktet for inngåelse av utbyggingsavtaler er jo 
nettopp arealplaner. Her står kommunene svært fritt og lovgiver har forutsatt at de 
prioriteringer som skjer gjennom planvedtak skal være et spørsmål om politikk, 
ikke et spørsmål om juss. 
 
Jeg mener sakene fra Borgarting lagmannsrett illustrer en betydelig svakhet og 
mangel på forutsigbarhet i den norske plan- og bygningsretten når det kommer til 
gjennomføring av planer. Dette kan nok i denne sammenheng i stor grad tilskrives 
det norske systemet med rettslig bindende arealplaner på to nivåer. Ved 
forhandling om utbyggingsavtaler mellom kommunen og utbyggere må man ofte 
forholde seg til rekkefølgekrav som ikke bare springer ut av reguleringsplanen, men 
også krav i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanområder hvor 
rekkefølgekrav fra kommuneplanens arealdel bakes inn i bestemmelser i en 
reguleringsplan, eller følger av kommuneplanenes arealdel uavhengig av 
reguleringsplanen, sikrer ikke faktisk saklig sammenheng med selve 
utbyggingen.171 
 
Utfordringen er imidlertid at «nødvendighetskravet» i plan- og bygningsloven § 17-
3 tredje ledd rettslig sett nærmest alltid vil lede til en konklusjon om at et gyldig 
rekkefølgekrav inntatt i kommuneplanens arealdel vil være saklig og nødvendig. 
Dette leder igjen til at domstolskontrollen i praksis kun vil være knyttet til 
forholdsmessighetskravet. Dette kan neppe ha vært lovgivers intensjon.  Det er 
etter mitt syn likevel vanskelig å se at det skulle være domstolenes oppgave å rydde 
opp i et eventuelt misforhold mellom lovgivers intensjoner og det synet som legges 
til grunn av Borgarting lagmannsrett med hensyn til domstolenes tilbakeholdenhet. 
Domstolenes tilbakeholdenhet er en helt naturlig konsekvens av det skillet mellom 
juss og politikk, som Høyesterett selv trakk opp i Rt. 2007 s. 281 - Barkasaken. Om 
ikke Høyesterett ser helt annerledes på disse spørsmålene i behandlingen av 
ankene over Borgartings avgjørelser, må det bli en lovgiveroppgave å se nærmere 
på ordlyden i plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd. 
 
Helt overordnet må man kunne stille spørsmål ved om man bør kunne pålegge 
utbyggere å finansiere rekkefølgekrav som mangler funksjonell sammenheng med 
en utbygging. Dette gjelder selv om det kun er tale om en liten andel av 
infrastrukturkostnadene. Man må kunne stille spørsmål ved om 
reguleringsplanområdet i disse tilfellene i det hele tatt er byggemodent. Det er i 

                                                             
171 Dette er også problematisert av Hauge, Tidsskrift for eiendomsrett, 2018/1 s. 82-107.  
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denne sammenheng viktig å skille mellom kommunens generelle adgang til å 
oppstille rekkefølgekrav, og kommunens adgang til å inngå utbyggingsavtale om 
slike rekkefølgekrav. Nødvendighetskravet i pvl. § 17-3 tredje ledd bidrar til å gjøre 
dette skillet uklart. 
 
I Sverige er reglene om utbyggingsavtaler eksplisitt knyttet til detaljplaner. Videre 
oppstiller den svenske plan- og bygningsloven krav til gjennomføring av 
reguleringsplaner, jf. plan- och bygglagen § 21. Kanskje det ville være nyttig å se 
hen til den svenske plan- og bygningsloven, om man i Norge ønsker å se nærmere 
på hvorfor domstolenes kontroll er meget begrenset. De svenske reglene om 
utbyggingsavtaler bygger som nevnt på de norske reglene. Innplasseringen av 
reglene i det svenske systemet, og en mulig annen rettslig tradisjon på området, 
kan gi en annen intensitet i domstolsprøvingen av utbyggingsavtaler i Sverige, enn 
det man så langt har sett fra Borgarting lagmannsrett. Om man skulle se nærmere 
på dette fra norsk side, ville mitt beste tips være å kontakte professor Thomas 
Kalbro for en redegjørelse. 
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kan ha en annan syn på rättsliga frågor än lantmätaren och jag tror att han ser 
förtjänster även i en sådan alternativ synvinkel. Inte minst har Thomas ett stort 
intresse för rättslig värdering och det faktum att det här gömmer sig både 
ekonomiska och rättsliga frågor samt även filosofiska sådana. Han hänvisar i 
dessa sammanhang från tid till annan inte minst till Michelman och Werin. Som 
en förlängning av detta, kan man förmoda, har Thomas inte sällan ägnat sin 
uppmärksamhet åt att fundera över vad en i allmän mening rimlig ersättning 
kan tänkas vara vid markåtkomst, samt vad som kan rättfärdiga tvång. En följd 
av denna inriktning är att han också har ett intresse av att peka ut brister i 
lagstiftningen, vilket lett till påverkan också utanför den akademiska världen. 
 
Under en tid var KTH och Institutionen för fastigheter och byggande med bl.a. 
Thomas i spetsen, involverad i ett större projekt med anledning av 
samhällsomvandlingen i Kiruna och Gällivare. Som en mindre del av detta 
projekt skrev jag tillsammans med Thomas och Jonny Flodin en rapport om den 
ersättning som de drabbade hade rätt till som en följd av den förändrade 
gruvdriften.172 I det följande ska jag återvända till ett av de typfall som vi 
behandlade och jag ska söka föra diskussionen längre än vad vi hade möjlighet 
till i rapporten. 
 

 

                                                             
172 Följaktligen berörde vi inte markåtkomstfrågan i sig, utan endast den därpå följande 
ersättningsfrågan. 
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Ersättning för en bostadshyresrätt vid markåtkomst: Saknar en 
sådan nyttjanderätt ett ersättningsgillt värde, i ljuset av bl.a. 
jordabalkens regler om hyra? 

Richard Hager 

Tvångsvis markåtkomst av fastighet med hyreshus - utgångspunkter 

Det ovan åsyftade typfallet ”hyreshusfastigheter och hyresrätt” utgjordes i grunden 
av en fastighet i form av ett hyreshus och ersättning skulle därmed principiellt utgå 
till berörda sakägare. De principiellt ersättningsberättigade innefattar bl.a. 
bostadshyresgäster. Här synes erhållandet av en ersättningsbostad vara en praktisk 
och förekommande lösning. Genom ersättningsbostaden kan det i praktiken vara 
så att hyresgästen fullt ut ersätts för den förlorade rättigheten i sig.173 I ett sådant 
scenario undviks i viss mening den grundläggande frågan om värdet av rättigheten 
i sig. Av nu nämnt skäl kommer därför ersättningssituationen givet att en 
ersättningsbostad inte erhålls diskuteras och avsikten är att enbart ta upp frågan 
om rättighetens värde. 
 
Den ersättning som ska utgå till berörda sakägare följer av expropriationslagens 
(1972:719) (ExprL) ersättningsbestämmelser. Detta följer av att minerallagen 
(1991:45), i likhet med många andra lagar,174 hänvisar till expropriationslagens 
ersättningsbestämmelser (7 kap 4 § minerallagen).175 I det följande ska situationen 
för bostadshyresgäster, diskuteras. I allmän mening är här det stora problemet att 
bostadshyresgäster riskerar att bli utan ersättning i vad avser själva hyresrätten. 
Detta kan följa av att det kan hävdas att hyresrätten i sig inte tillåts ha ett 
ersättningsgillt värde. Denna slutsats synes kunna ifrågasättas, inte minst om man 
också beaktar syftet bakom reglerna och det faktum att det redan i förarbetena tas 
upp en del undantagssituationer där det anses finnas skäl att förhålla sig mer fritt 
till måttstocken för ersättningen (marknadsvärdet). Här kan en mycket viktig 
principiell fråga skönjas, nämligen om man har att tolka måttstocken 
”marknadsvärde” mer strikt som ett mått på marknadens besked avseende värdet 
eller om det finns anledning att bl.a. med visst stöd av förarbetena se 
marknadsvärdet i ljuset av principen att den drabbade ska hållas skadeslös i 
skadeståndsrättslig mening. 
 
Den diskutabla situationen för bostadshyresgäster har uppmärksammats av 
lagstiftaren och föranlett en departementspromemoria med vissa lagförslag för att 
något komma till rätta med det förmodade problemet, men ännu inte lett till 

                                                             
173 För att undvika missförstånd bör hållas i minnet att det stora antalet tvister med avseende på 
markåtkomst löses genom frivilliga uppgörelser. Detta betyder ändock inte att ersättningsreglerna 
är oviktiga med hänsyn till att de ger en ram för förhandlingen och den frivilliga uppgörelsen. 
174 Se exempelvis härom Sjödin, E., Ekbäck, P., Kalbro, T. & Norell, L., Markåtkomst och ersättning, 
4 uppl., Stockholm 2016. 
175 Här kan kort nämnas att ersättning i form av mineralersättning, se 7 kap. 7 § minerallagen också 
kan utgå till fastighetsägaren enligt minerallagen men lämnas därhän i detta sammanhang då det 
här är bostadshyresgäster som står i fokus. 
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lagändring.176 I departementspromemorian är slutsatsen att bostadshyresgästen 
endast kan räkna med att få flyttningskostnader och i vissa undantagsfall även viss 
kompensation för högre hyreskostnad i en ny lägenhet, när sådan erhålls.177 Med 
denna utgångspunkt läggs förslag fram för att ändå i viss utsträckning kompensera 
bl.a. bostadshyresgästerna.178 Det synes gå att ifrågasätta detta ställningstagande, 
givet ett tydligt hänsynstagande till syftet bakom reglerna; vilket kommer att göras 
i det följande. 
 
Bostadshyresgästens situation vid tvångsvis markåtkomst 

Allmänt om ersättning vid expropriation – utgångspunkten om fastighetens 
marknadsvärde som mått på den ersättningsgilla objektiva skadan och reglernas 
syfte 

När en fastighet blir föremål för tvångsvis markåtkomst ska kompensation i 
förstone utgå till ägaren enligt expropriationslagens regler i form av löseskilling 
motsvarande den förlorade fastighetens marknadsvärde (4 kap. 1 § ExprL). 
Härvidlag gäller i princip att ersättningen ska tillförsäkra den drabbade en 
oförändrad förmögenhets-ställning med avseende på den förlorade fastigheten. 
Fastighetens marknadsvärde anges i förarbetena vara det pris fastigheten sannolikt 
hade kunnat säljas för om den bjudits ut på marknaden.179 Med viss förenkling har 
man här i första hand att ta fram ett besked från marknaden i form av ett 
ortsprismaterial och med detta söka att bedöma marknadsvärdet. Utan att närmare 
gå in på saken är det tydligt att det här går att tolka ett sådant ortsprismaterial på 
varierande sätt och att närmare ställningstaganden måste till. Till detta kommer att 
den osäkerhet som alltid föreligger måste hanteras.180 
 
Här måste uppmärksammas att lagstiftaren för vissa fall har föreskrivit att en mer 
strikt tillämpning av ersättningsregeln genom fastighetens marknadsvärde enligt 
vad som nu kort nämnts inte alltid leder till en acceptabel ersättning. Det anges 
nämligen att marknadsvärdet, med avseende på en förmodad försäljning, för vissa 
fastigheter anses för lågt i förhållande till en acceptabel ersättningsnivå. Detta 
följer av ett hänsynstagande till kostnaden eller avkastningen som är förknippad 
med fastigheten ifråga. Det kan inte råda någon tvekan om att det härigenom 
föreskrivs att ett ordinärt marknadsvärde ska frångås och att en rimlig ersättning 
(rimligt marknadsvärde) ska tolkas i ljuset av att den drabbade ska i rättslig 
mening hållas skadeslös.181 Ett sådant exempel som nämns i förarbetena är 
fastigheter med anläggningar eller byggnader som har ett högt värde för den 

                                                             
176 Ds 2016:16 Ersättning vid expropriation av bostäder. 
177 Se Ds 2016:16 s. 17 f. och 27 ff. 
178 Det föreslås exempelvis som ett alternativ att del av ersättning som rätteligen skulle gå till 
fastighetsägaren istället går till hyresgästen. Ersättningen skulle motsvarande sex månaders hyra, se 
Ds 2016:16 bilaga 2. 
179 Se prop. 1971:122 med förslag till lag om ändring i lagen (1917:189) om expropriation, m.m. s. 
171. 
180 Se härom Hager, R., Värderingsrätt, Särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, 
Stockholm 1998 s. 399 ff. 
181 Se Hager, R., Värderingsrätt s. 413 ff., se även härom Dahlsjö, A., Hermansson, M. & Sjödin, E.,. 
Expropriationslagen, En kommentar, 3 uppl., (Juno, 1 april 2015) kommentaren till 4 kap. 1 § Första 
stycket under rubriken Vissa särskilda frågor vid bestämmande av ett marknadsvärde. 
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aktuella ägaren men ett lågt sådant för andra som inte kan använda fastigheten för 
samma ändamål. För dylika fall uttalas att som ”fastighetens marknadsvärde böra 
betraktas dess värde som underlag för den industriella verksamheten, om det kan 
sägas existera någon marknad för sådana fastigheter. Härvid torde värderingen 
huvudsakligen få bygga på avkastnings- och produktionskostnadskalkyler. Under 
alla omständigheter måste fasthållas, att löseskillingen, inte minst av hänsyn till 
inteckningshavarna, måste avse även all egendom som har karaktären av tillbehör 
till den fasta egendomen.”182 
 
På ett härmed överensstämmande sätt anges hur vissa andra fastigheter bör 
behandlas. Det är här bl.a. fråga om verksamheter som inte är kommersiella varför 
det i regel kan uppstå ett glapp mellan ett mer traditionellt marknadsvärde och den 
produktionskostnad som fastigheten kan sägas motsvara. I förarbetena uttrycks det 
på följande sätt: 
”[l]iknande resonemang [som för nyss nämnda typer av industriell verksamhet] 
synes kunna föras i vissa andra fall då man svårligen kan tala om ett 
marknadsvärde. Som exempel kan nämnas vissa typer av vårdanstalter, 
gudstjänstlokaler och andra samlingslokaler samt anläggningar för militära eller 
vetenskapliga ändamål. Om det uppskattade marknadsvärdet på fastigheten i 
sådant fall inte täcker den förlust fastighetsägaren lider, vilken kan anses 
motsvara hans kostnader för att anskaffa en ny, likvärdig anläggning där 
verksamheten kan bedrivas i fortsättningen, torde särskild ersättning vid sidan 
av löseskillingen böra utgå.”183 
 
Det kan alltså inte råda någon tvekan om att en ersättning i dessa fall som ytterst 
ska uppskattas genom en bedömning av produktionskostnaden, innebär ett tydligt 
avsteg från en tillämpning av marknadsvärdet som sannolikt försäljningspris. Det 
förordade avsteget beror på att syftet bakom ersättningsregeln dvs. att den 
drabbade ska hållas ekonomiskt skadeslös i annat fall inte kan sägas upprätthållas. 
Begreppet marknadsvärde synes i dessa fall vara att tolka som syftande till ett mått 
på skadan i skadeståndsrättslig mening och inte som ett sannolikt försäljningspris; 
det kan här inte spela någon egentlig roll att kompensationen eventuellt skulle utgå 
som annan ersättning. Detta senare följer principiellt av att det är klart uttalat att 
en förment låg ersättning avseende själva fastigheten inte ska kompenseras genom 
en högre annan ersättning, se härom strax nedan. 
 
I allmän mening är en viktig tanke för ersättningsreglerna att i princip möjliggöra 
för den drabbade att införskaffa en likvärdig egendom. Det faktum att ägaren av en 
fastighet väljer att behålla den i stället för att sälja den anges i regel och kan 
principiellt sägas innebära att ägaren värderar ett fortsatt innehav högre än det 
rådande marknadsvärdet.184 Härvidlag kan man med viss förenkling anta att den 
överväldigande majoriteten av alla fastighetsägare, som ju föredrar ett fortsatt 
innehav framför en försäljning, därmed har ett eget individuellt värde som 
överstiger marknadsvärdet. För att schablonmässigt kompensera fastighetsägare 

                                                             
182 Prop. 1971:122 s. 173 f. 
183 Prop. 1971:122 s. 174. 
184 Jfr till exempel Kalbro, T., Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av mark och rättigheter i SOU 
2004:7 Ledningsrätt, se bilaga 5 
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för sådana högre individuella värden har lagstiftaren infört ett tillägg till 
marknadsvärdet om 25 % på marknadsvärdet (4 kap. 1 § 2 st. ExprL).185 
 
Till detta kommer att fastighetsägaren vidare ska ersättas för skada i övrigt som 
uppkommer genom markåtkomsten och som inte kan sägas omfattas av regeln om 
löseskillingen. Ersättningen i detta hänseende ska utgå i överensstämmelse med 
allmänna skadeståndsrättsliga principer och benämns i regel som annan 
ersättning. Ersättningsposten kan med avseende på det ursprungliga syftet att den 
drabbades förmögenhetsställning ska vara oförändrad betraktas som en restpost 
och avser i princip att samla upp övriga ersättningsgilla skador som uppkommer 
för fastighetsägaren vid sidan av den del som består av fastigheten.186 Väsentligt i 
sammanhanget är att posten för annan ersättning inte ska ses som en ersättning för 
själva fastigheten och därmed att en förment för låg ersättning för fastigheten inte 
ska kompenseras genom annan ersättning. I förarbetena utrycks detta enligt 
följande: 
”I detta sammanhang vill jag endast framhålla att det inte är meningen att 
skador skall kunna föras över från den ena ersättningsarten till den andra. En 
skada som inte ersätts genom löseskilling eller ersättning för fastighetsintrång, 
trots att den är av en typ som är hänförlig till någon av dessa ersättningsarter, 
skall alltså inte heller kunna kompenseras genom annan ersättning.”187 
 
När fastigheten i vilken en rättighet (särskild rätt) är upplåten blir föremål för 
tvångsvis markåtkomst är huvudregeln att rättigheten upphör att gälla (1 kap. 3 § 
ExprL). En hyresrätt i fastigheten upphör därmed i och med markåtkomsten. 
Härvidlag kan kort nämnas att det, enligt samma stadgande, principiellt finns en 
möjlighet att besluta om rättighetens fortsatta bestånd, men denna möjlighet 
kommer inte att beröras i det följande. Vidare gäller att hyresrätten härvidlag ska 
ersättas på samma sätt som en fastighet ersätts (1 kap. 5 § ExprL).  Det framgår 
nämligen av nämnt stadgande att ”[o]m särskild rätt till fastighet exproprieras eller 
rubbas genom expropriation, gäller bestämmelserna om expropriation av fastighet 
i tillämpliga delar, om ej annat anges.” Utan att närmare gå in på saken kan 
nämnas att med särskild rättighet till fastighet avses i första hand sådana 
rättigheter som anges i 7 kap. JB, och som därmed bl.a. omfattar en hyresrätt.188 
 
Det sagda innebär att för hyresrätten i sig ska löseskilling utgå i enlighet med 4 kap. 
1 § och uppkommer i övrigt skada ersätts sådan enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer genom s.k. annan ersättning.189 Den bakomliggande 

                                                             
185 Se SOU 2008:99, Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. där en ägares 
individuella värde och hur man kan se på detta diskuteras ingående i kap. 7. 
186 Med hänsyn till att det numera i regel utgår 125 % av marknadsvärdet för fastigheten som 
förlorats går den drabbade principiellt med vinst och det nämnda uttrycksättet, oförändrad 
förmögenhetsställning, vacklar, med hänsyn till denna principiella vinst. För att inte i onödan 
försvåra diskussionen kommer här något oegentligt ändock hänvisas till syftet att den drabbade ska 
hållas skadeslös. 
187 Prop. 1971:122 s. 171. 
188 Jfr SOU 1969:50 Expropriationsändamål och expropriationsersättning m. m. s. 52 ff. 
189 Detta följer också av 4 kap. 1 § Expropriationslagen och det hänvisas i förarbetena till allmänna 
skadeståndsrättsliga principer, se prop. 1971:122 s. 192 f.. Här kan nämnas att bl.a. bevisfrågan 
diskuteras och även förhållandet mellan löseskilling och annan ersättning tas upp. Det kan även 



 

237 
 

tanken till nämnd regel är att en rättighet bör ”jämställas med äganderätt till 
fastighet och ersättning vid totalexpropriation [bör] utgå som löseskilling”.190 Det 
sägs också att rättigheter av denna art ofta har ett kapitalvärde och som exempel på 
åsyftade rättigheter anges arrende- och hyresrätt.191 Det kan även här tilläggas att 
den ledande tanken för ersättningsfrågan är att ersättningen ska kompensera 
berörd sakägare så att dennes förmögenhetsställning efter ingreppet är 
oförändrad.192 Det kan upprepas att det sedan en rad år också i regel utgår 
ytterligare 25 % som löseskilling i förhållande till marknadsvärdet, vilket inte förtar 
den grundläggande tanken bakom reglerna.193 
 
Det kan noteras att det inte föreligger någon regel i expropriationslagen som ger en 
bostadshyresgäst en ersättningsbostad. Tvärtom är regeln enligt 
expropriationslagen att ersättning in natura inte ska utgå och att ersättningen 
enligt dess 5 kap. 27 § ska betalas i pengar.194 En bostadshyresgäst kan därmed 
principiellt inte räkna med att få en ersättningsbostad, även om man kan förmoda 
att så ändock inte sällan blir fallet i praktiken.195 
 
Här kan även kort nämnas att egendomsskyddet enligt både Europakonventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och inte minst dess första 
tilläggsprotokoll samt Regeringsformen har en viktig plats i ersättningssystemet i 
ett större perspektiv. Det föreligger dock viss osäkerhet i frågan om en 
bostadshyresgäst omfattas av egendomsskyddet med avseende på hyresrätten i sig, 

                                                                                                                                                                                          
understrykas att motsvarande regel har gällt allt sedan den första allmänna expropriationslagen 
(SFS 1917:189) infördes. 
190 Se prop. 1971:122 s. 192; det tilläggs också att för det fall rättigheten endast delvis exproprieras 
det istället blir fråga om intrångsersättning. 
191 Se prop. 1971:122 s.79. 
192 Se Hager, R., Värderingsrätt 1998 s. 379 f. 
193 Det går att diskutera vad ersättningen om 125 % avser att täcka och hur man ska se på skadan i 
sig. Utan att gå närmare in på saken är det i detta sammanhang tillräckligt att konstatera att 
ersättningen ska uppgå till motsvarande 125 % av marknadsvärdet, utan att konkretisera hur man 
kan definiera och se på subjektiva och individuella värden. Här kan istället exempelvis hänvisas till 
Kalbro, T., Legitimitetsfrågor vid tvångsförvärv av mark och rättigheter i SOU 2004:7 Ledningsrätt, 
se bilaga 5 och SOU 2008:99 Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. s. 188 ff. 
194 I grunden är denna regel föranstaltad av att skydda panträttshavarnas rätt i fastigheten. Regeln 
förstärks av att det inte heller är tillåtet att i expropriationsmålet fastställa en överenskommelse 
som strider mot nämnd bestämmelse, se exempelvis Dahlsjö, A., Hermansson, M. & Sjödin, E.,. 
Expropriationslagen, En kommentar, 3 uppl., (Juno, 1 april 2015) kommentaren till 5 kap. 27 §. 
Någon uttrycklig regel om detta sistnämnda har dock inte ansetts behövlig, se prop. 1972:109 med 
förslag till expropriationslag s. 303. Det kan i sammanhangen nämnas att för det fall det inte i 
ersättningsmålet anses möjligt att med tillräcklig grad av säkerhet avgöra en viss skadeverkan, 
exempelvis i form av en immission från expropriationsföretaget som medför värdeminskning på en 
restfastighet föreligger en möjlighet att hänvisa frågan till en särskild rättegång. Detta framgår 
också av nu nämnt stadgande. 
195 Som exempel kan nämnas att LKAB har sökt att erbjuda de drabbade i Kiruna och Gällivare en 
ersättningsbostad på frivillighetens väg och NJA 1981 s. 1025, där bostadshyresgäster var drabbade 
och en ersättningsbostad tillhandahållits. I sammanhanget kan man även betänka att ett mycket 
stort antal frivilliga överenskommelser träffas i samband med markåtkomst. Enligt SOU 2007:29 
Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser, med hänvisning till en företagen 
enkätstudie, framgår entydiga uppgifter att förekomsten av frivilliga överenskommelser vid 
ianspråktaganden av egendom i fall där tvångsförfogande annars hade kunnat aktualiseras är stor. 
De i enkätsvaren lämnade uppgifterna visar att överenskommelser träffas i så stor andel som 95–99 
procent vid många typer av ianspråktaganden, se s. 138 i SOU:n. 
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som en följd av att det är fråga om en nyttjanderätt och inte en äganderätt. 
Egendomsskyddet kommer under alla omständigheter inte att behandlas i det 
följande. I sammanhanget kan även tilläggas att Europakonventionen också 
innehåller ett skydd som rör skydd för privat- och familjeliv. Här gäller att artikel 8 
ställer upp ett skydd som bl.a. omfattar hemmet. En offentlig myndighet får därför 
inte inskränka dylika rättigheter annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 
allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av 
oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers 
fri- och rättigheter.196 Inte heller dessa regler kommer att ytterligare beröras i det 
följande, men det kan inte uteslutas att de till följd av utvecklingen kan komma att 
ha bäring på diskuterade frågor. 
 
Rent allmänt kan tilläggas att en hyresrätt i ett hyreshus påverkar det värde som 
fastigheten kan anses ha för en fastighetsägare och det går att hävda att 
fastighetsvärdet i regel och i grunden beror på aktuella rättigheter i fastigheten.197 
Här finns det vidare regler som skyddar panthavare i fastigheten när en 
nyttjanderätt under vissa förutsättningar belastar fastigheten till nackdel för 
panthavarna.198 Att det i en ersättningssituation kan bli nödvändigt att beakta 
andra ersättningsberättigade påverkar dock inte den grundläggande frågan om en 
bostadshyresrätt kan bedömas ha ett ersättningsgillt värde och kommer därför inte 
heller att behandlas i det följande. 
 
Närmare om ersättningsregeln med avseende på bostadshyresrätter 

I föregående avsnitt har framkommit att en bostadshyresgäst principiellt har rätt 
till ersättning för själva nyttjanderätten som går förlorad, men även ersättning för 
skada i övrigt. Det har antytts att en bostadshyresrätt i princip inte erkänns ha, 
eller ens tillåts ha, ett marknadsvärde i vanlig mening. Ett icke överlåtbart objekt 
kan härvidlag hävdas sakna ett marknadsvärde.199 Det grundläggande problemet är 
att en bostadshyresrätt inte i vanlig mening kan säljas på den öppna marknaden 
och att huvudregeln i 12 kap. 32 § anger att hyresvärdens samtycke erfordas för 
överlåtelse. Det ställs visserligen upp undantag från denna regel i 12 kap.  34 - 37 
§§, men enligt jordabalken får ändock något vederlag inte utgå.200 
                                                             
196 Jfr Baheru, H., Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av 
EKMR Art. 8, JT 2018-19 s. 67 ff. 
197 Här kan man naturligtvis tänka sig en rad undantagssituationer där exempelvis den aktuella 
hyreshusrörelsen går mindre bra och där en förändring av verksamheten skulle vara starkt 
fördelaktig; detta förändrar dock inte hur det vanligen ligger till och dylika undantag lämnas därför i 
det följande därhän. 
198 Här bygger grundprincipen på att det vid konflikt är så att den rättighet, panträtten eller den 
andra rättigheten, har företräde med utgångspunkt i äldst inskrivningsdag. 
199 Här kan jämföras med NJA 1995 s. 249 där skadestånd för ekonomisk skada utgick när en person 
olagligen jagat och dödat två stycken järvhonor. Här hävdades att ingen ersättning skulle utgå 
därför det var fråga om en ideell förlust med hänsyn till att järvarna var fridlysta och därför inte 
kunde ha ett marknadsvärde. HD fann att järven, genom att den var fridlyst, inte hade något 
egentligt ekonomiskt värde men att staten hade omfattande kostnader för djurartens bevarande 
samt att dessa kostnader nu till en del blivit onyttiga. HD fann alltså att skadestånd för ekonomisk 
skada skulle utgå och ersättningen bestämdes genom en skälighetsuppskattning. 
200 Här kan kort nämnas att det visserligen är fullt tillåtet och till och med relativt vanligt med byten 
av bostäder där det går att hävda att vederlaget är den bostad som går i byte (12 kap. 35 § 
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En omständighet som måste nämnas är att det förekommer att fastighetsägare i 
samband med renoveringar, kan ha att tillhandahålla en ersättningsbostad till sina 
hyresgäster och som därför s.a.s. köper hyresrätter av andra fastighetsägare. Det 
förekommer vidare att hyresgäster köps ut och därmed mot en ersättning lämnar 
sin hyresrätt och s.a.s. ger upp besittningsskyddet.201 En bostadssökande eller en 
hyresgäst kan däremot inte köpa eller sälja en hyresrätt utan att samtidigt begå ett 
brott och man kan inte säga att det finns en ordinär marknad för 
bostadshyresrätter. Att det exempelvis finns ett utrymme att byta till sig en 
bostadshyresrätt är visserligen sant men kan inte förändra det sagda.202 Här kan 
även noteras att det straffbara utrymmet med avseende på handel med 
bostadslägenheter utökats och ytterst har lagstiftarens syfte med skärpningen av 
reglerna varit att komma till rätta med den s.k. svarta handeln av 
bostadshyresrätter.203 
 
Idag gäller att det enligt 12 kap. 65 § jordabalken stadgas fängelsestraff alternativt 
böter för den som begär, träffar avtal om eller tar emot en särskild ersättning för att 
upplåta en bostadslägenhet eller för att överlåta hyresrätten till en sådan 
lägenhet.204 Vidare framgår att ett avtalsvillkor om särskild ersättning är ogiltigt 
och att den som har tagit emot en särskild ersättning är skyldig att lämna tillbaka 
det som mottagits. Det kan här noteras att det ovan nämnda förfarandet att köpa ut 
en hyresgäst eller tillhandahålla en hyresrätt vid renoveringar inte träffas av 
straffstadgandet. 
 
Enligt 12 kap. 65 a § jordabalken gäller vidare att det på motsvarande sätt är 
straffbart att bl.a. begära ersättning av hyressökande för förmedling av en 
bostadslägenhet för något annat ändamål än fritidsändamål. Undantag ställs här 
upp vid yrkesmässig bostadsförmedling samt vidare att det finns särskilda 
bestämmelser om köavgift vid kommunal bostadsförmedling.205 
 
Det kan uppmärksammas att det i förarbetena diskuteras hur en rättighet upplåten 
i en fastighet kan påverka fastighetens värde. Här nämns att hänsyn kan tas till den 
återstående tiden av upplåtelsen när den är begränsad i tiden.206 Vidare framgår att 
hänsyn ska tas till det skick fastigheten befinner sig i samt att rättigheter som 
belastar fastigheten ska beaktas.207 Svårigheten att fastställa värdet på en 

                                                                                                                                                                                          
jordabalken). Någon ersättning i pengar får dock inte begäras, avtalas eller tas emot och det är 
därför svårt att hävda att det är fråga om ett regelrätt marknadsvärde. 
201 Här kan sägas att knappast någon med behov av sin bostad skulle var beredd att frivilligt lämna 
densamma, vid sidan av ordinära uppsägningsregler, om inte viss kompensation erhölls. 
202 Här får man inte glömma bort att vederlag vid byten inte tillåts utan tvärt om är otillåtet och kan 
leda till att hyresrätten förverkas enligt 12 kap. 42 § p. 5 JB. 
203 Se härom prop. prop 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt. 
204 Se härom exempelvis Holmqvist, L. & Thomsson, R., Hyreslagen, En kommentar, 12 uppl. (Juno, 
31 juli 2020) kommentaren till 12 kap. 65 §, och Bengtsson, B, Hager, R., & Victorin, A., Hyra och 
annan nyttjanderätt till fast egendom, 9 uppl., Stockholm 2018 s. 108 f., se även om de senaste 
ändringarna av reglerna prop. 2018/19:107. 
205 Se Holmqvist, L. & Thomsson, R., Hyreslagen , En kommentar , 12 uppl. (Juno, 31 juli 2020) 
kommentaren till 12 kap. 65 a §. 
206 Se SOU 1969:50 s. 173. 
207 Se SOU 1969:50 s. 174. 
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begränsad rättighet till fast egendom, exempelvis ett servitut som i allmänhet 
saknar ett självständigt marknadsvärde, behandlas också om än mycket kortfattat. 
Det som sägs i förarbetena kan inte tolkas på annat sätt än att ett rättvist värde ska 
vara vägledande, om än ibland på en indirekt väg.208 
 
När det särskilt gäller arrende- och hyresrätter uttalas att det ”synes […] uteslutet 
att tillämpa reglerna om delexpropriation. Detta skulle innebära ett utsuddande av 
gränsen mellan fastighetsintrång och personlig skada. Dessutom framstår det i 
sådana fall som mest rationellt att utmäta ersättningen i form av löseskilling, 
eftersom rättigheter av denna art ofta har ett kapitalvärde. De fall då en rättighet av 
nyss angivet slag genom expropriation bringas att upphöra endast delvis bör 
däremot rimligen likställas med delexpropriation, varvid värderingsreglerna bör 
tillämpas så att innehavet av rättigheten jämställs med äganderätt till fastighet.”209 
Det kan noteras att det förutsätts finnas rättigheter som saknar ett kapitalvärde. 
Vilken slutsats man ska dra av detta är dock mycket osäkert. Det kan inte uteslutas 
att uttalande endast syftar på att en rättighet med hänsyn till det vederlag som 
utgår enligt avtalet kan innebära ett negativt sammantaget belopp. Ett enkelt 
exempel skulle kunna vara ett lokalhyresavtal där hyran enligt avtalet i relation till 
de för tillfället rådande, lägre marknadshyrorna, är hög och innebär en belastning 
för hyresgästen med hänsyn till att det finns andra motsvarande lokaler med lägre 
hyra på marknaden att tillgå.210 
 
I vad avser själva värderingsfrågan är emellertid diskussionen mycket knapphändig 
och berörs endast indirekt. Saken berörs med hänsyn till utvecklingen av 
fastighetsvärdena inom tätbebyggda områden och det sägs att ”[v]ad gäller de s. k. 
begränsade sakrätterna, dvs. nyttjanderätt, servitut och liknande rättigheter till fast 
egendom, är genom avtal, förrättningshandlingar och kompletterande 
bestämmelser i allmän lag positivt reglerat, vilka befogenheter som tillkommer 
rättighetens innehavare i fråga om utnyttjandet av egendomen. […] Som vår 
rättsordning är uppbyggd bestäms äganderätten i stället negativt, dvs. ägaren har 
alla de befogenheter i fråga om utnyttjandet av marken som inte är undantagna 
genom lagstiftning eller genom förekomsten av särskilda rättigheter till marken. 
[…] Bestämmelser som reglerar jordäganderättens innehåll och i skilda avseenden 
inskränker ägarens rådighet över sin egendom finns exempelvis meddelade i 
lagstiftningen om köp och byte av fast egendom, om inteckning i sådan egendom 
och om olika rättigheter till sådan egendom, såsom nyttjanderätt och servitut.”211 
Det sist sagda innebär återigen endast att det förutsätts vara så att en sakrättsligt 
skyddad rättighet belastar fastigheten och att  belastningen ska tas hänsyn till, men 
mycket mer än så framgår inte. 
 

                                                             
208 Se SOU 1969:50 s. 176. 
209 SOU 1969:50 s. 184. 
210 Jfr här omständigheterna när den s.k. semesterparagrafen åberopas,  där just dylika negativa 
lokalhyresavtal genom 12 kap. 32 § JB söks sägas upp genom förfrågan om överlåtelse i 
semestertider, se Victorin, A., Badur, A., Flodin, J., & Hager, R., Kommersiell hyresrätt, 4 uppl., 
Stockholm 2017 s. 116 ff. 
211 SOU 1969:50 s. 192 f. 
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Därmed kan konstateras att den avgörande frågan är om det är möjligt att anse att 
en bostadshyresrätt har ett ersättningsgillt kapitalvärde eller om ersättning på 
annat sätt kan utgå som löseskilling för liden skada. 
 
För det fall man söker att bestämma en bostadshyresrätts marknadsvärde mer 
strikt i den meningen att man utgår ifrån det pris rättigheten sannolikt hade 
kunnat säljas för om den vid en viss tidpunkt bjudits ut på marknaden uppstår 
alltså problem. Det kanske avgörande problemet är att en marknad för 
bostadshyresrätter i princip är otillåten. Går man dock vidare och ser till de 
undantagssituationer som också tas upp i förarbetena och där det mer strikt 
tillämpade marknadsvärdet inte anses tillfyllest är det fullt möjligt att komma till 
ett annat resultat. Lika väl som exempelvis en kyrka kan beräknas på ett alternativt 
sätt för att nå ett belopp som i vidare mening kan anses motsvara den förlust som 
vederbörande gör kan man söka att på motsvarande alternativa sätt uppskatta ett 
belopp som likt produktionskostnaden för kyrkan kan anses ge en tillfredställande 
ersättning för den drabbade. Det synes därmed finnas anledning att se till hur en 
bostadshyresgäst med utgångspunkt i jordabalken behandlas och vilken rätt som 
därigenom innehas. 
 
Bostadshyresgästens principiella situation enligt JB och det direkta 
besittningsskyddet samt summarisk utblick mot bodelning avseende 
hyresrätt inom familjerätten 

En bostadshyresgäst har som en utgångspunkt rätt till aktuell lägenhet i enlighet 
med det ingångna avtalet och vad detta föreskriver i form av vederlag samt 
avtalsperiod. Till detta kommer den tvingande regleringen i 12 kap. JB. När det just 
avser bostäder sägs reglerna ofta ha karaktären av en social skyddslagstiftning.212 
Bostaden utgör en grund för den enskildes allmänna trygghet och tvingande regler 
avser att garantera att rimliga villkor ställs upp för upplåtelsen. Ett viktigt inslag är 
här rätten till förlängning, dvs. hyresgästens besittningsskydd. Bostadshyresgästen 
kan i enlighet med detta, mot hyresvärdens vilja, få till stånd en förlängning av 
hyresavtalet när det löper ut. Hyresvärden har härvidlag möjligheten att åberopa 
vissa godtagbara grunder för att kunna säga upp hyresgästen trots 
besittningsskyddet. De nu för hyresvärden nämnda godtagbara grunderna 
(besittningsbrytande grunder) räknas upp i 12:46 JB. 
 
Ett annat centralt moment är vidare reglerna om det vederlag, hyran, som 
hyresvärden kan kräva för upplåtelsen av lägenheten. Som en utgångspunkt 
innebär det nu sagda att avtalet till en början anger den tid under vilket avtalet 
löper och den hyra som ska utgå. Det kan nämnas att det regelmässiga 
bostadshyresavtalet är skrivet tills vidare (på obestämd tid). Härtill kommer det 
nämnda besittningsskyddet som innebär en rätt till fortsatt upplåtelse för det fall 
hyresvärden vill säga upp hyresgästen samt inte minst regler om hyran under det 
fortsatta hyresförhållandet. Hyran är på visst sätt reglerad och innebär ofta att den 
är lägre än motsvarande ett marknadsvärde (marknadshyra). Det regelmässiga 
                                                             
212 Se härom exempelvis Bengtsson, B, Hager, R., & Victorin, A., Hyra och annan nyttjanderätt till 
fast egendom, 9 uppl., Stockholm 2018 s. 31 f. och Holmqvist, L. & Thomsson, R., Hyreslagen, En 
kommentar, 12 uppl. (Juno, 31 juli 2020) kommentaren till 12 kap. 1 § under rubriken Femte stycket 
– vilka regler är tvingande? 
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hyresavtalet är förknippat med ett besittningsskydd och härmed också sagt att det 
förekommer undantag (se 12:45 JB).213 Vidare innehåller hyreslagen en rad 
ytterligare tvingande bestämmelser som gäller till förmån för hyresgästen. 
 
Tänker man sig att hyresvärden vill säga upp hyresgästen och söker att bryta 
besittningsskyddet för att, i viss parallellitet med tvångsvis markåtkomst, riva eller 
bygga om aktuellt hus, föreligger enligt jordabalken besittningsrytande grunder för 
sådana situationer, enligt 12:46 JB i p. 3 (huset ska rivas) resp. p 4. (huset ska 
genomgå en större ombyggnad).214 I båda dessa fall blir det fråga om en 
intresseavvägning och i princip gäller här för orter där det råder bostadsbrist 
regelmässigt att hyresvärden har att erbjuda en ersättningslägenhet för att 
besittningsskyddet ska brytas. I annat fall kommer avtalet att förlängas. 
 
Här kan även nämnas att för det fall att huset i vilket hyresrätten är belägen skulle 
förstöras i den utsträckning att aktuell lägenhet inte kan användas för det avsedda 
ändamålet så förfaller avtalet (12:10 JB). Att hyresvärden kan befrias från sina 
förpliktelser när lägenheten blir i viss utsträckning förstörd synes, åtminstone till 
viss del, ha påverkats av den s.k. omöjlighetsläran som innebär befrielse från 
avtalsförpliktelse som var objektivt omöjlig att stå för. Härmed avsågs att hindret 
drabbade alla i den förpliktades ställning och inte enbart berodde på subjektiv 
omöjlighet som enbart hängde samman med just den enskilda individen.215 I den 
mån hyresvärden varit vållande till det inträffade eller dröjer med att lämna 
erforderligt besked har hyresgästen rätt till skadestånd enligt samma stadgande. 
 
Ytterligare ett förhållande som bör nämnas är att för det fall det uppstår hinder 
eller men i nyttjanderätten under hyresförhållandet så har hyresgästen rätt till 
skadestånd av hyresvärden (12 kap. 11 och 16 §§ JB).216 Här gäller ett culpaansvar 
dock med en omvänd bevisbörda. Därmed gäller att hyresvärden för att undvika ett 
skadeståndsansvar har att exculpera sig. 
 
Det kan även upprepas att även om huvudregeln i 12 kap. 32 § JB anger att 
hyresvärdens samtycke erfordas för det fall hyresgästen vill överlåta hyresrätten, 
ställs det upp vissa undantag från denna regel i 12 kap.  34 - 37 §§ JB. Betydelsefullt 
i sammanhanget är också som nämnts att något vederlag enligt jordabalken i 
princip inte får utgå (12 kap. 65 och 65 a §§ JB). 
 
Det nu sagda innebär att en hyresgäst har en mycket stark rätt till den hyrda 
lägenheten och även på kontraktsrättslig grund ytterst rätt till skadestånd för den 
skada som åsamkas genom att hyresrätten undandras hyresgästen. 
 
Breddar man perspektivet och funderar på i vilka andra sammanhang som frågan 
om bostadshyra kan anses ha ett värde är det tydligt att inte minst familjerätten 

                                                             
213 Ett enkelt exempel på sådana undantag är en upplåtelse i andra hand under 2 år, se vidare 
Bengtsson, B, Hager, R., & Victorin, A., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 9 uppl., 
Stockholm 2018 s. 63 f. 
214 Jfr Hager, R., Jordägandets frihet och jordabalken, SvJT 2013 s. 686. 
215 Jfr Se NJA II 1908 s. 138. 
216 Se Bengtsson, B, Hager, R., & Victorin, A., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 9 
uppl., Stockholm 2018 s. 196 ff. 
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innehåller en praktisk vanlig situation där man har att ta ställning till just detta. 
Det är här fråga om bodelning där förmögenheten i boet bl.a. vid 
äktenskapsskillnad måste tilldelas, den ena eller den andra parten. Ingår det här en 
bostad i form av en hyresrätt innebär det i förlängningen att man har att ta 
ställning till om och i sådana fall vilket värde hyresrätten har. Den fråga som 
därmed uppkommer är om den lägenhet som den ena parten erhåller kan anses ha 
ett värde som på något sätt ska kompenseras. Åsätts bostaden inget värde hävdas 
inte sällan att den andra parten blir förfördelad. Här lyfts den s.k. 
likadelningsprincipen av giftorättsgods mellan makar fram som talande för att 
hyresrätten vid bodelning åsätts ett värde.217 Detta skulle motiveras av 
rimlighetskäl och för att uppnå en bodelning enligt likadelningsprincipen. Den part 
som inte får hyresrätten kan få betala ett betydligt högre pris för en likvärdig 
bostad eller för att bostaden behöver vara i närområdet för att makarna har 
gemensamma barn som bor växelvis hos båda. Det medges härvidlag att det kan 
vara svårt att bestämma värdet på en hyresrätt.218 
 
Det argumenteras alltså inom familjerätten för att en bostad måste uppskattas till 
ett penningbelopp och det förefaller inte alltid råda något entydigt förbud. Inom 
doktrinen återfinns flera uttalanden enligt vilka det inte synes föreligga något 
hinder mot att erkänna hyresrätten ett värde och att förbudet i jordabalken inte är 
relevant vid bodelning.219 Trots detta hävdas ändock ibland att en bostadshyresrätt 
normalt inte åsätts något värde vid bodelning,220 även om det kan tänkas kunna 
finnas anledning att ställa upp undantag.221 Frågan med avseende på tillämpningen 
förefaller därmed vara omstridd, men det är tydligt att en bostadshyresrätt anses 
ha ett värde. Exempelvis uttalar Grauers att det med tanke på att det förekommer 
att det betalas otillåten ersättning för en hyresrätt och när så varit fallet ”det … 
knappast [är] rimligt, att andra maken skulle tilläggas denna hyresrätt utan att 
värdet beaktas; om inte annat borde det kunna beaktas som ett 
jämkningsargument. [Den] hyresrättsliga [regeln] behöver därför enligt min 
mening inte nödvändigtvis hindra att en hyresrätt ges ett värde i 
bodelningssammanhang”.222 I kommentaren till Äktenskapsbalken uttalas att en 
bostadshyresrätt normalt inte åsätts något värde vid bodelning, med hänvisning till 
jordabalkens straffstadgande.223 Det tilläggs dock att saken är omstridd och att det 
kan tänkas finnas skäl till undantag som åtminstone kan leda till jämkning.224 
 

                                                             
217 Se Agell, A. & Brattström, M., Äktenskap, samboende, partnerskap, 6 uppl., Uppsala 2018 s. 187. 
218 Se Agell, A. & Brattström, M., Äktenskap, samboende, partnerskap, 6 uppl., Uppsala 2018 s. 187. 
219 Se exempelvis Teleman, Ö, Bodelning, 6 uppl., Stockholm 2016 s. 130f, Grauers, F., Ekonomisk 
familjerätt, Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning, 9 uppl., 
Stockholm 2016 s. 60, och 240 f., Tottie L., & Teleman, Ö., Äktenskapsbalken: en kommentar, 4 
uppl., Stockholm 2020 kommentaren till 11 kap. 8 §. 
220 Se Teleman, Ö., Bodelning, 6 uppl., Stockholm 2016 s. 130. 
221 Se Teleman, Ö., Bodelning, 6 uppl., Stockholm 2016 s. 131. 
222 Grauers, F., Ekonomisk familjerätt, Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente 
& boutredning, 9 uppl., Stockholm 2016, s. 240 f. med hänvisningar. 
223 Se Tottie, L. & Teleman, Ö., Äktenskapsbalken, En kommentar, 4 uppl., Stockholm 2020 
kommentaren till 11 kap. 8 § under rubriken första stycket. 
224 Se Tottie, L. & Teleman, Ö., Äktenskapsbalken, En kommentar, 4 uppl., Stockholm 2020 
kommentaren till 11 kap. 8 § under rubriken första stycket. 
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Sammanfattningsvis synes det riktigt att hävda att en hyresrätt på familjerättens 
område principiellt anses ha ett värde, men att det kan vara diskutabelt att i 
slutändan fullt ut i tillämpningen erkänna detta med hänsyn till jordabalkens 
regler. I undantagsfall synes ändock förordas att så sker vid en bodelning. 
 
Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Bostadshyresrätten ska, som en särskild rättighet, ersättas genom löseskilling 
motsvarande marknadsvärdet. Det finns inget egentligt stöd för att en 
rättighetshavare förutsätts bli utan ersättning, vid sidan av att det sägs att en 
rättighet inte alltid kan anses ha ett kapitalvärde. Med hänsyn till att relationen 
mellan det vederlag som ska utgå för en rättighet enligt avtalet och det häremot 
svarande värdet rättigheten bedöms ha, kan den rent ekonomiskt representera ett 
negativt värde och det är därmed svårt att dra några slutsatser av åsyftat uttalande. 
När vederlaget som är fallet för bostadshyra är reglerat kan man utgå från att 
rättigheten givet vederlaget inte representerar ett negativt värde. 
 
Ser man rent allmänt på diskussionen avseende rättigheter i förarbetena med 
avseende på dessas värden förefaller det genomgående förutsättas att en rättighet 
påverkar fastighetens värde. Detta måste rimligen innebära att rättigheten 
representerar ett värde som kan uppskattas i ekonomiska termer. 
 
Det kan emellertid inte bortses från att ett problem i sammanhanget är att en 
bostadshyresrätt svårligen kan anses ha ett marknadsvärde i vanlig mening. I viss 
mening uppkommer en motsättning mellan att åsätta en bostadshyresrätt ett värde 
och jordabalkens förbud mot handel med hyresrätter. Här bör betänkas att 
förbudet mot handel med hyresrätter och syftet bakom detsamma inte är avsett att 
förhindra att en hyresgäst som blir drabbad av en tvångsvis markåtkomst skulle 
förvägras en rimlig ersättning eller föra med sig att det på kontraktsrättslig grund 
skulle vara så att rättigheten inte kan anses representera ett positivt värde som bl.a. 
bärs upp av ett skadeståndsansvar för den naturaförpliktigande parten.225 
 
Här bör även noteras att en bostadshyresrätt inom familjerätten anses ha ett värde 
och vidare att trots att frågan är omstridd inte sällan anses finnas ett utrymme att 
åsätta också bostadshyresrätter ett värde vid bodelning. Det är vidare uppenbart att 
en bostadshyresrätt inte minst i mer attraktiva områden i allmänhet anses ha ett 
tydligt positivt värde och att hyresgästens ställning i det ordinära hyreshuset är 
stark och i princip innebär ett hinder för fastighetsägaren att s.a.s. ta över 
hyresrätten. Besittningsskyddet och det faktum att hyresgästen har rätt till 
skadestånd för det fall rätten inte upprätthålls visar också på motsvarande starka 
ställning. Vidare har hyresgästen rätt till skadestånd för det fall att huset i vilket 
hyresrätten är belägen förstörs, under förutsättning av att hyresvärden varit 
vållande eller dröjt med erforderligt besked. Det förekommer också att hyresgäster 
köps ut och att fastighetsägare i samband med renovering köper hyresrätter av 
andra fastighetsägare för att kunna tillhandahålla en ersättningsbostad. 
 

                                                             
225 Jfr här Hellner J., Hager, R. & Persson A. H., Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet. 
Allmänna ämnen, 7 uppl., Stockholm 2020 s. 206 ff. 
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Sammantaget är det tydligt att en bostadshyresrätt i civilrättslig mening måste 
anses representera ett ekonomiskt värde genom den ställning som hyresgästen har 
och rättigheten bärs ytterst upp av ett skadeståndsansvar. Det är emellertid inte 
fråga om ett på marknaden i vanlig mening överlåtbart värde. Det är också svårt att 
hävda att förlusten av en bostadshyresrätt skulle kunna leda till en rätt att på 
kontraktsrättslig grund kräva skadestånd för den förlorade rättigheten i sig. Här 
kan ersättningen måhända stanna vid att täcka åsamkade skador. Exempelvis att 
hyresgästen under en tid har fått ta in på hotell. Hur länge en sådan kompensation 
skulle kunna utgå är mer diskutabelt och får sägas vara ovisst. 
 
Vid en tvångsvis markåtkomst måste utgångspunkten vara att också en 
bostadshyresgäst är berättigad till ersättning i form av löseskilling. När man har att 
beräkna ett sådant häremot svarande värde synes en friare bedömning kunna vara 
erforderlig på samma sätt som föreskrivs för andra berättigade där det mer strikta 
marknadsvärdet är svårt att tillämpa. Det klassiska exemplet är som nämnts 
fastigheter med kyrkor och liknande som i regel inte har ett erforderligt och 
tillräckligt marknadsvärde, men ändå ska ersättas genom en kostnadsmetod.226 Ett 
annat motsvarande exempel som tagits upp ovan är mer udda näringsdrivande 
verksamheter där en fastighet kan ha ett högre värde för aktuell näringsidkare, men 
ett lågt sådant för andra på marknaden och där man har att se till det individuella 
avkastningsvärdet.227 
 
En bostadshyresrätt bör rimligen principiellt kunna kompenseras på ett 
motsvarande sätt där man får se mindre strikt till måttstocken marknadsvärdet till 
förmån för att tolka ersättningsrätten i ljuset av en ekonomiskt oförändrad 
ställning. Här kan man exempelvis överväga om inte hänsyn kan tas till de belopp 
som hyresgäster köps ut för. Att det kan bli en svår uppgift att bestämma en sådan 
ersättning innebär inte att en uppskattning av ett värde inte kan företas. Här får 
frågan och dess besvarande avgöras av rättspraxis. 
 
Här blir ytterligare ett problem att ta ställning till om det också ska utgå 25 % 
ytterligare på löseskillingen. I det avseendet måste konstateras att saken inte var 
aktuell när det i förarbetena sägs att nu diskuterad ersättning kan vara att utgå i 
form av annan ersättning. Här kan man argumentera för att det bör utgå 25 % 
ytterligare, även om osäkerheten är mycket stor. 
 
Sammanfattningsvis är det svårt att se en ersättning för en förlorad hyresrätt som 
varande i strid med förbudet avseende handel med hyresrätter, med hänsyn till att 
syftet bakom förbudet knappast kan sägas ha något med ersättningen vid 
markåtkomst att göra. Det är däremot en svår fråga att närmare avgöra hur stor 
ersättning en hyresrätt bör generera. 
 

                                                             
226 Se prop. 1971:122 s. 174. 
227 Se prop. 1971:122 s. 173 f. 
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Planning for single-family housing: Swedish trends  

Anna Granath Hansson 
 
Introduction 

As many other countries, Sweden has adopted the dense city ideal in planning for 
new housing, also outside the larger cities. The attractiveness of central locations 
with access to services, culture and workplaces have been coupled with the 
possibility to create a sustainable built environment. Against this backdrop, 
construction of single-family housing has decreased. The trend has been present 
since the mid-1970s (NPHBP 2014), but in the last decade the development has 
been pronounced. Today, only 20 percent of housing built is single-family housing 
(Statistics Sweden 2020). 

This paper investigates the current Swedish discourse on single-family housing 
construction and highlighted arguments for and against such developments. 
Seventeen debate articles in daily newspapers and on two different social media 
platforms with focus on housing issues were collected and analysed in an initial 
attempt to catch the main themes and lines of thought/argument. These first 
results is part of a deeper study on affordable housing in the dense city and 
potential new pathways in planning. 

The paper is structured as follows: First single-family housing as part of the total 
Swedish housing stock is described and a brief historical overview of planning for 
single-family housing is given. After that, the core of the article is the overview of 
the arguments for and against single-family housing. Last comes a discussion and 
an outline of potential future research. 

Single-family housing as part of the Swedish housing stock 

The most common Swedish term for single-family housing is småhus, which can 
literary be translated into ‘small house’. In international comparisons, it has also 
been defined as owner-occupied housing (NBHBP 2014). This can be understood in 
light of the fact that ownership of apartments has only been possible since 2009 
and that the tenure is still very limited, amounting to about 2,400 apartments 
(Lantmäteriet 2020). Today, approximately 41 percent of the Swedish housing 
stock is single-family housing, while 34 percent is rental and 25 percent is tenant-
ownership (adapted from Statistics Sweden 2019). The major share of tenant-
ownership units are located in multi-family housing.  

Prices for single-family housing reached an all-time-high in January 2021, up from 
an index of 100 in 2005 to 251.9, with an increase of 15.5 percent in the last twelve 
months (Valueguard 2021). However, price increases of apartments have been even 
larger in the 2000s (figure 1), but with a slower growth rate in 2020. It has been 
claimed, that the shift in price increases from apartments to houses is a result of 
the current pandemic, but it might also be attributable to other price dynamics.  
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Figure 1. House-price increases in Sweden between January 2005 and January 2021 
Source: Valueguard 2021 
 
The share of single-family housing of the total housing production has decreased 
since 1975 (NBHBP 2014 and figure 2). As can be seen in figure 2, construction of 
multi- and single-family housing followed much of the same patterns from the 
1940s, with the exemption of the Million Homes Program 1965-1974, including its 
aftermath, and the years 2010-2020. Swedish housing production has steadily 
increased in the 2000s, with a time-limited negative effect around the crisis of 
2009. However, the comparatively low level of single-family housing construction 
has not changed despite the economic boom of the 2000s and a distinct increase in 
multi-family housing construction. Similar patterns, although less pronounced, can 
be seen also in some other Nordic countries (TMF 2020a).  

 

Figure 2. Completed single- and multi-family housing units in Sweden 1938-2019 
Source: Statistics Sweden 2020 



 

249 
 

Planning for single-family housing through Swedish history 

The Swedish Garden City and the Private Home Movement 

Towards the end of the 19th Century, Swedish towns, especially Stockholm, were 
fighting with slums, poor sanitation, noise and bad air. Households that had the 
possibility started to move out of the city to more healthy areas not too far from the 
centres, at least part of the year. New areas with rail connections to the centre were 
built out, for example in Saltsjöbaden and Älvsjö. Parts of these new housing areas 
were built for households with larger incomes, parts for those with more modest 
earnings. The developments were often initiated by local companies and railway 
operators.  

The Garden City Movement, with inspiration from Britain and Germany, came to 
Sweden in the beginning of the 20th Century. The first Swedish example is placed in 
Enskede, today a fairly central part of southern of Stockholm. The famous architect 
PO Hallman was responsible for the city plan, which was presented in 1907. It 
contained mainly single-family housing, but also a church, public buildings and a 
limited amount of multi-family housing with commercial premises on the ground 
floor. The City of Stockholm systematically acquired land for garden cities, also 
outside the city boundaries. In the following decades, several similar new suburbs 
on the outskirts of the larger towns were created throughout Sweden, addressing 
households with more modest incomes. Parts of this new housing was financed 
through public loans and built on leasehold land. Other parts were built on purely 
commercial grounds or by employers providing for their workers. To cut costs, 
standard housing types were used228. Often, commuter rail lines were built out to 
connect the new housing areas with workplaces in the town centres. Today, these 
housing areas are immensely popular and prices have risen accordingly. 
 

 

Figure 3. Part of an application for construction permit from 1926, Bromma, Stockholm.  
Source: Byggnadsnämnden, Bromma kommun, Stockholms stadsarkiv SE/SSA/Bromma/BN188:1926 
                                                             
228 For a glimpse of the various types used: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_Enskede 
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The Private Home Movement was originally a non-governmental, popular 
movement (folkrörelse) that first emerged in the countryside with the aim of 
creating better housing conditions in rural areas. In the beginning of the 20th 
century, it spread also to the towns in a reaction against the poor housing 
conditions of many households with lesser means and with inspiration from the 
first garden city projects. From 1908, state loans were granted for modest single-
family housing on the outskirts of towns, promoted by liberal and conservative 
politicians. In 1926, the City of Stockholm decided to start a housing program 
through which workers with a steady income were granted loans to build their own 
homes on land belonging to the city (figure 3). The model attracted interest and 
spread to other towns. When the social democrats came into power in the 1930s, 
they internalized the private home movement as a part of their vision ‘the people’s 
home’ (folkhemmet), and since then many associate this phenomenon with that 
party. 
 
The Million Homes Program 1965-1974 

The social democrats stayed in power from 1932 until 1976, giving them plenty of 
time to realize their vision of ‘the people’s home’. However, their wish to reduce the 
housing shortage and improve housing standards as expressed in a state inquiry, 
which was presented in 1945 after twelve years of investigation (Bostadssociala 
utredningen), was not easy to implement. The continued housing shortage and 
political debates related thereto led to the birth of the Million Homes Program. The 
idea to build one million apartments within ten years was turned into policy and 
launched in 1965. To quickly see results, the program focused on multi-family 
housing, but as vacancies rose towards the end of the 1960s, a shift towards more 
single-family housing was made (please refer to figure 2).  
 

 
 
Figure 4. Ljustadalen, a typical housing area from the beginning of the 1970s 
Source: Unknown photographer, Sundsvalls museum, 1972/73 
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Type houses and serial production of single-family homes had developed through 
the 1900s and were brought to their peak in this period. Large amounts of similar 
houses were  industrially produced and put together in homogenous housing 
estates in most Swedish cities and towns, often referred to as row house or single-
family home ‘carpets’ (figure 4). Often the housing was separated from common 
and commercial premises that were instead clustered in separate areas. In some 
cases, larger through-fares separated housing areas from one another and from the 
rest of the town. In the aftermath of the program, it was criticized for the monotony 
of the housing areas created, however more so in relation to multi-family housing 
estates than in relation to single-family housing.  
 
Both single- and multi-family housing construction declined sharply after 1975, 
although the reduction in single-family housing initially had a less dramatic 
development. The share of single-family housing of total housing construction has 
decreased ever since (NBHBP 2014). 

Scrutinizing the current debate on single-family housing 

The most cited text in the current debate on single-family housing construction was 
published by the National Board of Housing, Building and Planning (NBHBP, 
Boverket) in 2014. The commission to NBHBP of the then liberal government was 
to investigate the need and prerequisites for an increase in single-family housing 
construction as a means to curb housing shortage. The report concluded that the 
shift in housing construction away from single-family housing is complex and has a 
number of explanatory parameters, such as housing preferences, changes in 
subsidies, taxes and financial prerequisites, land prices, as well as housing and 
planning policy.  

The arguments for and against single-family housing construction in the current 
Swedish debate can be divided into three categories: housing preferences, housing 
shortage and affordability and the dense city ideal. Below, these categories are 
outlined, albeit with the acknowledgement that they are partly intertwined. The 
senders of the arguments are listed in table 1. However, before dealing with the 
arguments, the framing of the debate needs a comment. 

Table 1. The senders of included arguments 

Sender and year Affiliation  Comment 

Andersson (2021) Researcher and lecturer at 
Stockholm University  

Former social democratic 
member of parliament, 
Stockholm mayor’s council on 
city development and director 
of the Railway Administration 

Boije and Kopsch  
(2021a, 2021b) 

Chief economist at the Bank 
SBAB (Boije), researcher and 
lecturer at Lund Technical 
University and Timbro (Kopsch) 

Both authors hold a PhD in 
economics, Timbro is a liberal 
think tank 
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Bolund and Hult (2020) The Green Party Party leader and at the time of 
writing Minister of Housing 
(Bolund), housing policy 
spokesperson (Hult) 

Busch et al. (2020) The Christian Democrats Party leader, writing together 
with a number of party 
members 

Jörnmark (2019) Self-employed writer, lecturer 
and photographer. Co-founder of 
the Gothenburg Democrats, 
member of the municipal building 
board and several municipal 
housing companies 

Docent, previously employed at 
Chalmers Technical University 
and the School of Business, 
Economics and Law at 
Gothenburg University 

Miscevic (2020) Veidekke (housing developer) and 
Bostadspolitik  

Editorial writer at Bostads-
politik (a social media platform 
initiated by Veidekke) 

Nero (2021) White Architects Uppsala Participating in the debate as a 
private person 

Perbo (2019, 2021) Kreab, consultant in strategic 
communication, Christian 
Democratic municipal politician 

Former state secretary with 
responsibility for housing 
issues (Christian Democrats), 
vice president of Bil (Car) 
Sweden, commercial director at 
the Swedish Confederation of 
Transport Enterprises 

Rushdi Al-Salehi (2021) Cradlenet consultants in circular 
economy 

Background as sustainability 
manager, now consultancy with 
focus on research, education 
and advocacy 

TMF (2020b, 2021) The Swedish Federation of Wood 
and Furniture Industry 

Many producers of wooden 
single-family housing belong to 
this interest organization 

Westberg (2018, 2019a, 
2019b) 

The Christian Democrats Politician, journalist and 
writer, currently speech writer 
of party leader Busch 
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Framing the debate 

Today, both politicians and other debaters use the terms ‘garden cities’ and ‘the 
private home movement’ when addressing construction of single-family housing, 
trying to tie today’s situation to positive associations to the history.  Most articles 
analysed in this study contain such references, not seldom already in the headlines.  

It is noted that the Green Party only refers to the private home movement, while 
the Christian Democrats refer to both the garden city (Perbo 2019, Perbo, 2021, 
Westberg 2018, 2019a, 2019b) and the private home movement (Perbo 2019, Busch 
et al. 2020). The Green Party combine the own home movement with the ‘green 
wave’ of the 1970s, when there was a trend to move out of towns into the 
countryside. Politically active researchers refer to both movements (Jörnmark 
2019, Andersson 2021). Project developer Miscevic (2020) criticize the Green Party 
for dreaming about days long gone instead of addressing pressing current housing 
issues. The interest organisation TMF  refers to both the garden city and the own 
home movement in a reply to Bolund and Hult in 2020, but only to the garden city 
in a reply to Rushdi Al-Salehi in 2021. Together a bank manager and a researcher 
refer to the private home movement (Boije and Kopsch 2020; Boije and Kopsch 
2021). The architect Nero (2021) very briefly refers to both concepts, but generally 
focus on the term småhus (single-family house). The consultant Rushdi Al-Salehi 
(2021) does not make any references to either movement. 

Housing preferences 

The NBHBP reports what single-family housing developers view as crucial to the 
change in construction patterns. Developers describe a change in preferences 
where central locations are deemed more attractive than before and that the 
previous norm that children should grow up in a single-family house has eroded. 
The trend that many young persons today take longer to get established on the job 
market is pointed out as a decisive factor; when they have reached the point in life 
when they could afford to build a house, they and their families are already 
established in apartments in more central locations. The change is also described in 
systematic terms: previously, it was possible for young couples without much 
capital to become real estate owners through municipal land queues, public subsidy 
systems, tax rules and high inflation. Today, households that build single-family 
houses need to be more affluent and are usually older, but also have higher 
expectations when it comes to location. Municipalities say that they plan for a very 
limited amount of single-family housing, but still the demand for such land is low. 
NBHBP interprets this as a mismatch between consumer preferences and 
municipal planning. A new customer group has emerged in the form of ‘healthy and 
spirited’ retired people that sell their older house to buy a new, more easily 
managed one. This group has a good financial standing, but also experience lock-in 
effects in their old house due to different tax arrangements. (NBHBP 2014) 

The proponents of single-family housing refer to polls showing that a majority of 
the Swedish population would like to live in single-family housing. NBHBP ordered 
one such poll showing that more than half of respondents aged 20-79 would prefer 
such housing in Stockholm, while results for Gothenburg and Malmö varied around 
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70 percent and 80 percent in the rest of the country. The wish to own one’s home 
showed a similar pattern (NBHBP 2014). According to another poll made by an 
interest organisation with ties to the Tenants’ Union, living in a single-family house 
is a dream for the majority of young people, both in their present life situation, but 
in particular in a longer perspective (Boinstitutet 2018). Smaller surveys 
commissioned by the bank SEB and consultancy firms also found strong 
preferences for ownership and single-family housing (Veidekke 2019).  

Politicians from the Green Party and the Christian Democrats refer to the dream of 
an own house in their argumentation. Some debaters make references to 
democratic principles: Referring to that a majority of the population prefers single-
family housing, Perbo (2019) states that ‘there must be significant and large 
societal effects to correct the free choices of the citizens’. TMF (2020) refers to the 
municipal right to tax and the planning monopoly when stating ‘to demand that 
these [forces] are used to deliver what the citizens wish is not unreasonable’. 

Those critical to more single-family housing describe the advantages of the dense 
city: the proximity to workplaces, cultural activities etcetera and the said 
sustainability of denser agglomerations (which will be outlined further below). 
Further, Rushdi Al-Salehi (2021) refers to the dullness of suburbs as opposed to 
vibrant centres. When preferences are brought up, including changing preferences 
due to the pandemic, the inefficiency of having many elderly living in single-family 
housing and the need for vacancy chains is described. 

A few of debaters also point to the need for not only one, but a variety of housing 
types to meet various housing preferences in the population. Mixed housing areas 
containing both multi- and single-family housing are also brought up as a way to 
create variation and socioeconomically mixed neighbourhoods, sometimes with 
references to the garden city ideal. 

Housing shortage and affordability 

As in many other countries, housing shortage, and especially affordable housing 
shortage, is widely discussed in Sweden. In the NBHBP report, multi-family 
housing is said to be prioritised in municipal planning as a means to fight the 
perceived housing shortage (NBHBP 2014). In connection to single-family housing, 
it is mainly politicians that bring up affordability. To understand the political input, 
it is important to know that in Swedish national politics, housing issues have been 
the responsibility of smaller parties in the last fifteen years. Between 2006 and 
20014, the Minister of Housing belonged to the Christian Democrats (6.3 percent 
of votes in the latest elections in 2018). Since 2014, the Minister of Housing comes 
from the Green Party (4.4 percent in 2018).  

The report from NBHBP was commissioned by the Christian democratic housing 
minister in 2014. The party has not dropped the question since and representatives 
of the party dominate in this study with six out of seventeen debate articles. In 
2020, their national leader turned to the electorate with a promise of more single-
family housing at lower prices under the heading ‘More people shall afford their 
own house’ (Busch et al. 2020). In the article, they aim at decreasing current credit 
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restrictions, introduce advantageous home loans for the young and not 
reintroducing real estate taxes (which they abolished when in power). At the end of 
the article, they also state that ‘once upon a time single-family housing also for less 
affluent groups was social democratic policy, but now the Christian democrats are 
taking the lead in the question’. 

The Green Party, which now hold the post of housing minister, have also launched 
their vision on single-family housing (Bolund and Hult 2020). In their article, they 
envision a new green wave with people moving from cities and towns into the 
countryside, building new houses or renovating deserted buildings. This is to be 
made possible through advantageous loans and better connections, both digital and 
through collective transport. The vision is said to address high housing costs in 
cities, resulting in housing shortage and over-crowding. 

Credit restrictions imposed by the current Social Democrat-Green Party coalition, 
as well as real estate transaction taxes are claimed to be major hurdles for 
households wishing to move in or out of single-family housing (Kopsch and Boije 
2021). 

The dense city ideal and sustainability 

In the NBHBP report, municipal officials state that municipalities plan for towns 
‘to grow from within’ and use brown field sites and densification to achieve that 
goal. In relation to planning, it is concluded that ‘The limited supply of land in 
central locations in combination with a high demand for new  local plans for 
housing lead to that municipalities prioritize plans for multi-family housing at the 
cost of plans for single-family housing’ (NBHBP 2014, p. 5). The scares land 
resources that are available within already built-up areas are, in line with the dense 
city ideal, used to build as many dwellings as possible. One crucial factor is said to 
be the municipal project economy tied to new needs of technical infrastructure 
such as water, sewage and public transport. One municipal official states ‘if we 
increase exploitation, we get more money, which makes it easier…’ (NBHBP 2014, 
p. 20, translations by the author).  

The lack of buildable land has been claimed to be ‘an artificial scarcity created 
through public regulations and decisions’ (Westberg 2019a).  Also Kopsch and 
Boije (2021) and Perbo (2019) point to deficient municipal planning. Further, it is 
argued that density has a decreasing marginal benefit and the potential optimal 
density is described as ‘in the span between the garden city and the three-story 
closed quarter city’ (Westberg 2019a, translations by the author). 

Environmental sustainability is high on the agenda in Sweden, while the social and 
economic dimensions of the concept are more seldom referred to. In the current 
debate, environmental concerns dominate. When planning for new housing access 
to public transport is deemed necessary and avoidance of car dependency is 
deemed essential, as well as protecting farmland and other green areas (NBHBP 
2014). Single-family housing is by some debaters claimed to be unsustainable 
(Jörnmark 2019; Rushdi Al-Salehi 2021). However, some debaters are questioning 
the sustainability of the dense city. References are made to the increasing share of 
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electric vehicles and the higher sustainability of wooden construction (typical in 
single-family housing) compared to concrete structures (typical in multi-family 
housing) (Perbo 2019). It has been claimed that building out new subway lines in 
Stockholm has a larger footprint than bus lines and electric cars in suburbs would 
have. The decrease in farming is further said not to be due to housing construction 
as a very little proportion of converted farmland has been used for housing. 
(Westberg 2019a) Arguments for lower densities have also been raised, as due to 
climate change, towns and cities are expected to become warmer than the 
surroundings (Andersson 2021). Further, the importance of social sustainability 
has been pointed out in relation to housing preferences and, in the case of mixed 
housing areas, reduction of segregation (Kopsch and Boije 2021). 

Many municipalities are positive to new forms of single-family housing, for 
example multi-story buildings with very small gardens in more central locations. 
References are made to such housing in larger cities in other countries, for example 
in London and New York. Developers confirm that denser single-family housing in 
more central locations appeals to customers today, in contrast to before when 
Swedes are said to have been in favour of more space and distance to neighbours. 
However, new developments in existing single-family areas are often not deemed 
appropriate by municipalities due to the need to preserve nature and cultural 
values, as well as the need to improve or build out technical infrastructure. 
Construction on previously unexploited land is also said to be potentially 
controversial and therefore often shunned by politicians. (NBHBP 2014) Nero 
(2021) argues, with reference to a number of architect colleagues, that the 
densification of existing single-family housing areas in attractive locations is a 
solution that need more room in the debate as it corresponds both to demand 
patterns for housing and land availability. Swedish single-family housing gardens 
are claimed to be larger and planning regulation more restrictive than in most 
other countries, hence single-family housing areas are said to be an underexploited 
potential for new housing. Through development of new housing, present single-
family housing areas could ‘gradually become more like garden cities. Such a 
development would also lead to decreasing economic and political pressure to build 
densely in other new development areas and allow for a high share of single-family 
housing there also.’ (Nero, 2021, p. 1, translation by the author)  However, Nero 
also sees potential hurdles to such densification, for example in relation to existing 
owners that do not wish to sell part of their gardens and would not look on denser 
development on the neighbouring sites with a friendly eye. Moreover, Nero point to 
the administrative hurdles of a quick change. He argues that changing local plans 
would take too long and that other types of regulation that allows for such 
development would have to be put in place.  

Only one debater in the present material under study has brought up 
agglomeration effects in a wider sense (Perbo 2019). Such effects have been 
claimed to be promoted by dense cities and towns. However, Perbo refers to 
Glaeser and points to that agglomeration effects are only significant for workplaces, 
not for housing. 
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Discussion and future research 

In a next step, this first overview of arguments needs to get a wider scope, including 
more references from a greater variety of sources. A structured search for such 
sources over a longer time span could increase understanding of the debate and its 
potential implications for planning policy. In this text, politicians and political 
entrepreneurs are in focus. The wider debate within the town development 
profession, as well as the opinions of current and potential future home owners 
could be included in future studies.  

Further, a new poll that considers preferences for new and older single-family 
houses, surveying patterns regarding location, price and housing properties, would 
enhance understanding of demand patterns for new single-family housing. Should 
a more detailed poll show that there is a demand for more central single-family 
housing as suggested by NBHBP (2014) and Nero (2021), future research could 
explore the possibilities and limits to such initiatives, related to house types, garden 
outlines, planning policy and practical implementation within the existing planning 
system. Land supply would also be a central question and hence incentives of 
private land owners in central single-family housing areas to sell land would need 
to be mapped, along with municipal land that is deemed appropriate for single-
family housing development. A central research theme would be municipal 
incentives to plan for such housing (or avoiding it), where housing policy objectives 
of a variety of municipalities and development costs would be fundamental 
components. 

Both the Christian Democrats and the Green Party address a perceived need for 
advantageous loans to increase affordability. The Christian Democrats also address 
property taxes (which they abolished when in power) and credit restrictions 
(imposed on the initiative of the Green Party). The advantageous loans are inspired 
not only by the own home movement, but also by discussions on Norwegian start-
up loans to first-time buyers, which are now being investigated. It is deemed 
probable that political initiatives related to start-up loans will be brought up in 
election campaigns in 2022. However, implementation will depend on reactions of 
larger parties. 

It is clear that the term ‘garden cities’ is used consciously to evoke images of the 
popular, and today expensive, housing areas of the first decades of the 20th century, 
which were originally created for households of lesser means, nudging that such 
housing could once again be attainable for a larger part of the population. 
References to the own home movement more often come with the implication that 
public support and subsidy will be needed. The choice of framing could mirror 
distinct political choices, such as a focus on city planning tied to housing 
preferences or on public intervention in housing.  However, there are also 
indications in the debate of a lack of knowledge on the two intertwined concepts of 
‘garden cities’ and ‘the private home movement’ and a weakness for using them 
inter-changeably. It is interesting to see that the youngest participant in the debate 
(Rushdi Al-Salehi, 2021) does not make use of historical references. The labelling 
used by different debaters of various kinds could be investigated further to better 
understand associations made to history and what connection these are meant to 
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have in today’s context. Results could also be contrasted to the importance of 
retrospect in the housing debate as a whole, including a discussion on what such 
retrospect might entail in housing policy.  

The dense city ideal has been dominating in Sweden for decades. However, already 
before the current pandemic a debate on the pros and cons of such ideals started 
and a more nuanced approach to it could be seen. Voices advocating a mixed city 
containing a variety of house types were raised. In the present pandemic, there is 
an increasing interest in single-family housing, which, is reflected in larger price 
increases in the last twelve months. The long-term impact of this black swan on 
housing markets and its implications for future municipal housing policy and 
planning remains to be seen. In light of the current debate on planning ideals and 
uncertain housing demand patterns research into these topics could prove 
rewarding. 
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In all, the texts represent a wide variety of themes related to land
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