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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 maj 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder  
(Ds 2016:16).  
 
Sammanfattning  
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget om utökad ersättning för ökade 
boendekostnader i dess föreslagna utformning. Inte heller finns någon erinran mot den 
föreslagna regel som ger bostadsrättshavare i pantsatta fastigheter kompensation för sin 
förlust.  
 
Advokatsamfundet motsätter sig dock det alternativa förslaget om ersättning vid förlust av 
bostad. En grundläggande princip inom expropriationsrätten är att den som har nytta av 
expropriationen ska betala ersättningen. Förslaget att kostnaden ska dras från det tillägg 
för det individuella värde om 25 procent som enligt 4 kap. 1 § andra stycket 
expropriationslagen tillkommer fastighetsägaren, står enligt Advokatsamfundet i strid mot 
ovannämnda princip. 
 
Utgångspunkter för Advokatsamfundets ståndpunkter 
 
Enligt Advokatsamfundet medger hyresgästens situation i expropriationssammanhang inte 
i dag en fungerande skadereglering. Även om hyresgästen enligt lag också ska ha rätt till 
ersättning för det värde hyresrätten kan ha jämte ersättning för s.k. övrig skada (annan 
ersättning), medför svårigheten att värdera en hyresrätt att ersättning sällan utgår. Likaså 
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är merkostnader vid flytt till annan lägenhet med högre hyra oftast bedömt som sådana 
standardhöjningar för vilka hyresgästen inte ska erhålla ersättning.  
 
Förslaget att införa särskilda regler för tillvaratagande av hyresgästens rätt är därför 
utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv en ordning som kan medföra ett bättre skydd vid 
expropriation och att ersättning i någon mån utgår för sådana värden som hittills har varit 
svåra att kvantifiera. 
 
Advokatsamfundet anser emellertid att tanken på att denna ersättning skulle dras från 
hyresvärdens individuella värde, inte vilar på solid grund och att anledning saknas att på 
detta sätt försämra fastighetsägares rätt.  
 
Det finns en rad ändamål som möjliggör tvångsvis markåtkomst av fastigheter, 
expropriation. Genom grundlagsskydd i regeringsformen ska den som tvingas avstå sin 
egendom vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Egendomsingrepp får dessutom 
bara ske för att tillgodose angelägna allmänna intressen.  
 
Genom ändringar i expropriationslagen år 2010 var syftet att stärka fastighetsägarnas 
ställning i ersättningshänseende och därigenom också äganderätten. Som grund för 
lagändringarna låg bl.a. slutbetänkandet ”Nya ersättningsbestämmelser i expropriations-
lagen m.m.” (SOU 2008:99) från utredningen om expropriationsersättning. 
 
I samband med de förändringar som kommer att ske i Kiruna, vid evakuering av den del 
av staden som ligger i planerat brytningsområde för järnmalm, kommer många 
hyresgäster att tvingas flytta till andra, oftast nyproducerade, lägenheter. Hyresgästen 
kommer då att ofrivilligt och utan egen förskyllan att drabbas av en ökad hyreskostnad 
som nuvarande lagstiftning inte på ett bra sätt förmår hantera. 
 
Synpunkter på promemorians förslag 
 
Kompensation vid ingrepp i egendomsskyddet  

 
Det grundlagsskyddade egendomsskyddet innebär att en enskild inte genom tvång ska 
behöva avstå sin egendom. När sådana avståenden ändå måste göras är det av stor vikt att 
den enskilde upplever att den ersättning som utgår är skälig, rättvis och fastställs på ett 
rättssäkert sätt med tillämpning av ersättningsregler som är enkla att förstå och leder till 
förutsägbara resultat. 
Ersättningsreglerna i expropriationslagen bygger på en skadeprincip. Detta innebär att den 
ersättning som utgår ska motsvara den ekonomiska skada som den som är utsatt för 
expropriation lider. Fastighetsägaren ska därmed ha samma förmögenhetsställning efter 
expropriationen, som om denna inte hade ägt rum.  
 
Utredningens förslag till reform vad avser utökat skydd för hyresgästen synes vara ett 
förtydligande av denna vid expropriationsersättningens bestämmande viktiga 
skadeprincip. Advokatsamfundet ställer sig därför bakom förslaget i denna del. 
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Förslag om kompensation för förhöjd boendekostnad  

 
I promemorian föreslås i första hand en generell regel om ersättning för förhöjd 
boendekostnad till följd av expropriationen i den utsträckning det finns särskilda skäl 
knutna till bostadsmarknaden. Regeln blir tillämplig vid expropriation både av äganderätt 
och av särskild rätt.  
 
Den föreslagna bestämmelsen ska enligt promemorian tillämpas i vissa särskilda 
situationer, men är till sin lydelse relativt generellt avfattad. Även om förändringen ter sig 
vara i enlighet med de motiv som ligger bakom, är det viktigt att tillämpningsområdet blir 
klart och att bestämmelsen inte i onödan blir processdrivande. Det är viktigt att det 
tydliggörs vad begreppet ”med hänsyn till förhållandena på bostadsmarknaden” innebär. 
Enligt Advokatsamfundet är det av största vikt att bestämmelsen blir förutsägbar och 
enkel. 
 
Stärkande av bostadsrättshavarens situation 

 
Förslaget att stärka bostadsrättshavarens situation där det kan föreligga en konkurrens 
med panthavare, tycks vara ett motiverat förtydligande av vad som kan innebära övrig 
skada. Advokatsamfundet har därför ingen erinran mot förslaget i denna del. 
 
Avdrag av kompensation för hyresgäster från fastighetsägarens ersättning för det 

individuella värdet 

 
I promemorian har den rätt till ersättning som kan tillkomma en fastighetsägare enligt 
4 kap. 1 § andra stycket expropriationslagen särskilt framhållits, t.ex. det påslag för 
ytterligare ersättning som betalas med 25 procent av marknadsvärdet respektive 
marknadsvärdeminskningen och därmed utgör en form avideell ersättning. 
Advokatsamfundet delar dock inte promemorians bedömning att det individuella värdet i 
så hög grad skulle röra sig om rena affektionsvärden. 
 
Det är riktigt att det i förarbetena till den förändring som gjordes år 2010 anges att det rör 
sig om en ersättning som inte alltid i alla delar har ekonomiska utgångspunkter. Dock är 
det i många fall så att det värde fastigheten har för ägaren tvärtom är av ekonomiskt slag 
och många gånger i realiteten kan utgöra en kompensation för svårvärderad övrig skada 
eller för svårigheten att i alla sammanhang göra en relevant markandsvärdering. Redan det 
faktum att denna ersättnings karaktär av ideell skada inte alltid föreligger, är skäl nog att 
anse att den föreslagna bestämmelsen är både rättsosäker och orättfärdig. 
 
Det är enligt Advokatsamfundet även svårt att se orsaken till att fastighetsägarens rätt till 
ersättning för det individuella värdet skulle vara mer begränsat till följd av att 
fastighetsägaren bedriver uthyrning av bostadslägenheter. Någon analys eller några 
tydliggöranden av detta förhållande har heller inte gjorts i promemorian. Förslaget att 
avdrag ska göras från fastighetsägarens ersättning, innebär att fastighetsägare kommer att 
behandlas olika beroende på om fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus eller ett 
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kontorshus. Skälet till denna skillnad i ersättning har inte heller närmare belysts eller 
analyserats i promemorian. 
 
Advokatsamfundet anser att förslaget riskerar att sudda ut konturerna i det 
ersättningssystem som expropriationslagen bygger på. Dessutom strider förslaget  mot 
principen att det är den som har nytta av expropriationen som ska betala. Det är enligt 
Advokatsamfundet viktigt att denna princip upprätthålls. Risken är annars att förslaget 
öppnar upp för andra liknande förändringar som i förlängningen kan påverka 
expropriationsrätten och egendomsskyddet på ett för fastighetsägare mycket negativt sätt. 
Advokatsamfundet motsätter sig därför förslaget i denna del. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


