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EXAMENSARBETE

Markåtkomst för vägar i Sverige och Norge
- En jämförelse -

Sammanfattning

E6 är en av Sveriges viktigaste vägar. Den binder samman tre stora ekonomiska centra –
Osloregionen, Göteborgsregionen och Öresundsregionen. En stor del av trafiken utgörs av
lastbilstransporter med många internationella transporter från Göteborg ner genom Europa.
Vägen är också Norges viktigaste länk till Europa.

I norra Bohuslän är väg E6 huvudsakligen tvåfilig och med dagens stora trafikbelastning
innebär det problem med framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafiken ökar mycket snabbt
och med de stora turistströmmarna under sommartid kan trafiken tidvis fördubblas.

Det är Vägverket Region Väst i Vänersborg som sköter markåtkomsten sträckan Nordby –
Riksgränsen och motsvarande uppgifter i Norge, sträckan Riksgränsen – Svingenskogen,
sköts av Statens vegvesen Østfold.

Utgångspunkten för arbetet har varit att studera Vägverkets respektive Statens vegvesens
förfarande för att säkra markåtkomsten för om- och nybyggnad av E6 i Bohuslän. Arbetet
innefattar även att jämföra svensk och norsk lagstiftning i ämnet.
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DISSERTATION

Acquisition of property for roads in Sweden and
Norway

- A comparison -

Summary

The E6 is one of Sweden's most important roads. It links three large economic centers - the
Oslo region, the Gothenburg region, and the Öresund region. A significant portion of the traffic
between these centers consists of lorries, with many international trips from Gothenburg to
Europe. The road is also Norway's most important link to Europe.

In north of Bohuslän, E6 has mostly got two lanes and with today's heavy traffic load, it leads
to difficulties with travel and safety. The amount of traffic increases very quickly and with the
large influx of tourists during the summer, the traffic can at times be doubled. Vägverket
Region Väst in Vänersborg is in charge of the acquisition of property on the stretch of road
near Nordby, which leads into Norway. Meanwhile, in the Svingenskogen region of Norway,
the stretch of road which leads into Sweden is controlled by Statens vegvesen Østfold.

The starting point for this project has been to study Vägverket's and Statens vegvesen's
procedures on the acquisition of property. The project also includes comparing Swedish and
Norwegian legislation on the topic.
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Förord
Rapporten är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng utfört inom lantmäteri-
ingenjörsprogrammet, 120 poäng, vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Vid ett studiebesök på Vägverket Region Väst i Vänersborg under våren 2002, framkom att
företaget funderat på vilken skillnad det är mellan det svenska och norska tillvägagångssättet
vid markinlösen. Detta i samband med motorvägsbygget av nya E6 över Svinesund, där den
aktuella vägsträckningen var Nordby – Nya Svinesundsbron – Svingenskogen. Efter
ytterligare kontakter och möten bestämdes ramarna för examensarbetet.

Då vi i vår utbildning har läst mycket om markåtkomst, tyckte vi att det skulle vara intressant
att se om lagstiftningen skiljer sig något åt med vårt grannland.

Vår handledare på Vägverket Region Väst, Ingemar Hansson, arbetar som mark- och
fastighetsvärderare och handhar skaderegleringar. Han är den som fört kontakten med
markägarna. Ingemar Hansson har givit handledning och hjälpt till med planering av arbetet.
Han har dessutom förmedlat kontakten med Anne-Margerethe Evensen på Statens vegvesen
Østfold. Hon arbetar som markförhandlare på sträckan Svinesund – Svingenskogen. Evensen
har bistått oss med en mängd material och information.

Eftersom området markåtkomst är ett brett ämne, har vi fått avgränsa examensarbetet för att
få en lämplig arbetsnivå och storlek, vilket i sig har varit en svårighet.

Vi vill tacka följande personer som har hjälp till och gjort detta examensarbete möjligt.

Ingemar Hansson, Vägverket Region Väst i Vänersborg

Anne-Margerethe Evensen, Statens vegvesen Østfold

Eric Westerlund, Statens vegvesen Østfold

Peter Brynte, examinator HTU

Einar Hunnes, HTU

Trollhättan, 5 juni 2002

Ann-Sofie Freiholtz, Elisabeth Linderoth och Thomas Rosén
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1 Inledning
Markåtkomst är ett stort och omfattade arbete när man ska dra fram nya vägar. Markägare
kan påverkas både negativt och positivt. Målet är att markägaren frivilligt går med på det avtal
som, i det här fallet, Vägverket/Vegvesenet har kanske med en del invändningar. Ibland kan
myndigheter dock stöta på hinder, men först och främst vill man kunna göra en frivillig
överenskommelse.

1.1 Bakgrund

Vägverket Region Väst och Statens vegvesen Østfold är varandras motsvarigheter i Sverige
och Norge. Det är de myndigheter som ansvarar på markåtkomsten för området Hogdal –
Svingenskogen och den nya E6:an. Den nya Svinesundsbron (namnet på den nya bron är vid
skrivandets stund ej ännu bestämt), ska Sverige och Norge bygga tillsammans och dela på
kostnaderna.

1.2 Syfte och mål

Målet med arbetet har varit att jämföra den svenska och norska lagstiftningen när det gäller
markåtkomst, både juridiskt och rent praktiskt. Dessutom se på rutinerna  för markförhandlare
i de båda länderna. Detta för att till sist komma fram till skillnaderna.

Genom att se skillnaderna kan man på så sätt få insyn i hur de två grannländerna arbetar och
genom detta skapa förståelse och eventuellt ett enklare samarbete.

1.3 Avgränsningar

Arbetet har avgränsats till att omfatta endast Vägverkets och Vegvesenets sätt att komma åt
mark för vägar samt att jämföra skillnaderna i arbetsgången. Utgångspunkten har varit
delsträckan Nordby – Svingenskogen.
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2 Markåtkomst för vägar i Sverige
Väglagen1 använder Vägverket när man behöver komma åt mark för att bygga och underhålla
de allmänna vägarna. I väglagen regleras väghållning för allmänna vägar genom institutet
vägrätt.

3 Vägverkets verksamhet

3.1 Verksamhetsidé

Vägverkets verksamhetside är att, med höga krav på skicklighet och empati, genomföra
markåtkomst och markförhandling på ett professionellt sätt, för att effektivt främja genom-
förandet av vägprojektet.

3.2 Uppdragsgivarfokus

Vägverket skall ansvara för att markåtkomst, markförhandling och övriga fastighetsjuridiska
frågor löses på ett kompetent och effektivt sätt. Projektgruppen, som består av projektledare,
byggledare och marklösen, skall aktivt ingå i arbetet under förstudie, vägutredning, arbetsplan
och byggande. Marklösen ska teckna alla vägrättsavtal samt ge stöd till övriga avdelningar i
vägrätts- och fastighetsjuridiska frågor. Under processens skeden skall man ge information till
sakägare och även vara projektledare för skyddsåtgärder.

3.3 Utvecklingsfokus

På Vägverket ska man arbeta för att upprätthålla och utveckla en bra  funktionskompetens.
Viktigt är också att utveckla relationerna med interna och externa intressenter, t.ex. lantmäteri,
banverket m.fl., och att fortlöpande arbeta aktivt med utveckling av digitala hjälpmedel i
markförhandlingsarbetet.

3.4 Intressentfokus

Målet med markförhandlingarna är att vara fortsatt efterfrågad i organisationen och vara
respektfullt ansedda hos sina motparter. Vid markägarsammanträden redovisar Vägverket
principerna för markförhandling och grunderna i ersättningsfrågor. För att kunna utföra
uppdragen på ett så korrekt sätt som möjligt, ur motpartnernas synvinkel, måste Vägverket
vara väl informerad om regionens verksamhet.

                                                
1 Väglagen 1971:948, VägL
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3.5 Intern fokus

Kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare ska vara i ständig utveckling för att
utföra sina uppdrag effektivt och målinriktat.

På Vägverket ska kvalitetstänkande och empati, styra all verksamhet och medarbetarna ska
utvecklas enligt kompetensplanen. Särskilda rutiner utarbetas för att minska organisationens
sårbarhet.

4 Vägrätt m.m.
Vägrätt innebär att väghållaren har rätt att använda den mark som behövs för vägen och
vägområdet. Vägrätten innebär också att väghållaren får ta tillvara naturtillgångar inom
vägområdet (31 § VägL). Väghållaren får bestämma hur marken ska användas, t.ex. ge någon
annan rätt att lägga ned ledningar inom vägområdet. Till vägområdet hör inte bara vägbanan
utan också diken, slänter, bullervallar, dagvattenmagasin m.m. Väghållaren kan också få
vägrätt för en två meters remsa utanför dike och slänter.

Vägrätten ger en rätt att utnyttja marken utan att äganderätten till marken förvärvas. Ägarna till
de fastigheter som vägen är belägen på har kvar äganderätten. Fastighetsindelningen påverkas
därför inte av upplåtelsen av vägrätten. Vägrätten är dock så omfattande att markägaren inte
har någon möjlighet att utöva sin äganderätt. Markägarna återfår sina befogenheter den dagen
då vägrätten eventuellt upphör (32 § VägL).

Huvudregeln är att staten  är väghållare, men det förekommer även att kommuner kan vara
väghållare. Vägverket ansvarar för väghållningen för statens räkning. Finansieringen sker via
statliga skattemedel. När väghållaren tar mark i anspråk med stöd av en upprättad arbetsplan,
så uppkommer vägrätt, men den kan även uppstå när mark övertas efter beslut om att en
enskild väg skall ändras till allmän (15 § och 31 § VägL).

Områden inom detaljplan eller områdesbestämmelser får, enligt PBL2, inte bebyggas, med
t.ex. väg, i strid mot planen eller bestämmelserna. Finns det naturvårdsföreskrifter eller andra
särskilda bestämmelser om marks byggande så får vägen inte byggas så att syftet med
bestämmelserna motverkas (14 § VägL).

Vägverket skall samråda med de fastighetsägare som berörs av vägens tänkta sträckning när
en arbetsplan upprättas. Samråd skall alltid ske med de naturvårdande myndigheter när
naturintressen berörs (16 § VägL). I 2-4 kap VägL finns det hänvisningar till miljöbalken i 5
kap 3 § och 16 kap 5 §. En miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas (15 § VägL).

Det finns särskilda restriktioner för vilka åtgärder som får vidtas utanför vägområden, t.ex. så
får byggnader ej uppföras närmare vägområde än 12 m utan tillstånd av länsstyrelsen (47 §
VägL). För större vägar, liknande E6, gäller istället 50 meter.

                                                
2 Plan- och Bygglagen 1987:10, PBL
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Väglagen innehåller bestämmelser om hur enskilda vägar skall anslutas till allmänna. Det krävs
tillstånd för en ny utfart till allmän väg, samma för att ändra en utfart (39 § VägL). Ett bygglov,
för att uppföra en byggnad, ger ej rätt att anlägga en utfart. Det krävs då särskilt tillstånd enligt
väglagen.

Anslutning till allmän väg regleras i 39 § VägL. När en ny fastighet som behöver utfart till
allmän väg skall bildas, är det en förutsättning att tillstånd till utfart kan erhållas för att
fastigheten skall anses vara lämplig (FBL 3 kap3).

I och med att vägrätten i praktiken upphäver markägarens rätt till marken, så skall han få
ersättning för intrånget i hans/hennes äganderätt. Hänvisning till ExL:s4 ersättningsregler finns i
55 § väglagen. Markägaren kan begära att väghållaren skall lösa in hela eller del av fastigheten
om synnerligt men uppstår (56 § VägL). Om del av fastighet inlöses blir det en förändring i
fastighetsindelningen, då den inlösta delen blir en särskild fastighet.

Vägverkets planering av vägar består av två delar, dels en fysisk och dels en strategisk
planering. Det som styr den strategiska planeringen är riksdagens trafikpolitiska mål. Här
bedöms det i vilka områden som det finns behov av nya eller förbättrade vägar. Den fysiska
planeringen består av två delar, vägplanering och vägprojektering.

4.1 Förstudie

För att klarlägga förutsättningarna skall en förstudie för den fortsatta planeringen ske (14a §
VägL). I förstudien är det meningen att man skall ta upp olika vinklingar av problem och
intressekonflikter och hur dessa skall lösas. Förstudien beskriver vad de befintliga vägarna har
för brister angående säkerhet, framkomlighet och miljöstörningar.

Studien skall ge svar på följande frågor.

• Vad händer om inget görs?

• Vilka nya vägalternativ finns?

• Skall projektet drivas vidare eller ej?

Det tas ej fram några konkreta lösningar på vägarnas utformning. Det sker samrådsmöte med
länsstyrelsen, kommun, naturvårdsföreningar och berörd allmänhet som redovisas i en
samrådsredogörelse. Länsstyrelsen avgör efter samrådet om vägprojektet medför ”betydande
miljöpåverkan”, om så är fallet skall en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) göras under nästa
planeringsetapp. Vägverkets regionkontor fattar beslut om eventuell fortsättning av projektet
och detta beslut går ej att överklaga.

                                                
3 Fastighetsbildningslagen 1970:988, FBL
4 Expropriationslagen 1972:719, ExL
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4.2 Vägutredning

Vägutredningen ligger till grund för vilken vägsträckning och trafikstandard som skall gälla.
Man skall jämföra nya vägkorridorer med ”nollalternativet” som innebär att befintlig väg
behålls och förbättras.

Konsekvenserna för hur markanvändningen, trafiksäkerhet, tillgänglighet och natur och kultur
sammanställs och kommunens översiktsplanering kopplas ihop med vägplaneringen. Om
projektet väntas medföra en betydande miljöpåverkan skall ett särskilt utökat samråd hållas,
efter samrådet skall en första MKB göras och godkännas av länsstyrelsen innan den tas in i
vägutredningen. Vägutredningen antas av Vägverkets regionala kontor. Tillåtligheten av
projektet skall prövas av regeringen (17 kap 1-3 §§ MB5). Vägutredningen och Vägverkets
eget yttrande läggs till grund för regeringens beslut (14c § VägL).

4.3 Arbetsplan

I arbetsplanen sker detaljprojekteringen och där hittar man den lämpligaste sträckningen inom
vägkorridoren som beslutats i vägutredningen. Arbetsplanen skall innehålla bl.a. uppgifter om
vilken mark som behövs för vägen och trafikanläggningar och en sakägarförteckning över
fastighetsägare och nyttjanderättshavare, dessutom vad vägen kommer att kosta att anlägga.
Planen skall innehålla en MKB som skall godkännas av länsstyrelsen (15 § VägL). När en
arbetsplan upprättas skall samråd med markägare, myndigheter och andra berörda ske (16 §
VägL). När detta har skett ställs planen ut och sedan fastställs planen av Vägverket efter
samråd med länsstyrelsen, om dessa två har olika uppfattning så får regeringen fatta beslut i
frågan. Arbetsplanen har rättslig verkan och kan överklagas i motsats till förstudien och
vägutredning. Om planen överklagas lämnas den till regeringen för prövning.

4.4 Förundersökningstillstånd

Enligt 34 § VägL så får väghållningsmyndigheten och av denna anlitade biträden rätt att få
tillträde till fastighet för mätning, stakning, grundundersökning eller annan förberedande åtgärd
som krävs för vägbyggandet. I trädgård, liknande plantering eller park får träd ej fällas eller
skadas utan ägarens samtycke. Även övriga skador bör undvikas.

4.5 Bygghandling

Det räcker oftast inte med en arbetsplan för att kunna bygga vägen, då planen inte är
tillräckligt detaljerad. Man behöver kanske komplettera med projektering och andra fält-
arbeten, till exempel mätningar, grundundersökningar, provtagningar i brunnar.

                                                
5 Miljöbalken 1998, MB
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Även andra problem som behöver lösas kan vara bullerskydd, om och vilka bygglov som
krävs, fastighetsbesiktningar, eventuellt flytta hus, eventuella lantmäteriförrättningar, ledningar,
åker och skogsmark. Hur man löser så att trafiken skall flyta under byggprocessen.

På följande sida kan man se en översikt på arbetsgången hos Vägverket (s. 6).
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Förstudie

Arbetsplan

Bygghandling

Arbetsplan
• I arbetsplanskedet sker detalj-

projektering av förslag från för-
studie eller vald korridor i väg-
utredningen.

• I arbetsplanen redovisas det
vägområde som krävs för att
kunna bygga vägen.

• Vägverket kan få vägrätt på två
sätt:
- Fastställd arbetsplan
- Frivillig vägrätt

Utförande

Förstudie
• Förstudien är första steget in i den fysiska

vägplaneringen och förväntas ge svar på:
-    Vilka är problemen och möjligheterna.
- Vad händer om ingenting görs.
- Finns alternativa sätt att lösa problemen
- Hur stort geografiskt område behöver

studeras.
- Ska projektet drivas vidare.
• Under förstudieskedet skall ett tidigt

samråd hållas med myndigheter, kom-
muner, föreningar och berörda sakägare.

• Efter samrådet skall länsstyrelsen ta beslut
om ombyggnaden kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller inte.

• Vägverket tar beslut om fortsatt arbete.

Vägutredning
• Vägutredningen skall ge underlag

för val av vägkorridor och trafik-
teknisk standard.

• Flera alternativa korridorer stud-
eras och jämförs dels sinsemellan
och dels med ett ”nollalternativ”.
Nollalternativet innebär att man i
princip att man behåller den gamla
vägen intakt.

• Efter remiss tar Vägverket beslut
om vilken vägkorridor som skall
gälla vid fortsatt arbete.

Vägutredning

Bygghandling
I bygghandlingsskedet bearbetas för-slaget
från arbetsplanen vidare i detalj och de
tekniska handlingarna, som krävs för att
kunna bygga vägen, tas fram.

Figur 4.1 Översikt på arbetsgången hos Vägverket.
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4.6 Ersättning

Den mark som löses in eller upplåtes ersätts enligt 55 § (VägL) med stöd av ExL 4 kap. Om
hela fastigheten inlöses eller upplåtes så uppgår köpeskillingen till fastighetens marknadsvärde,
om del av fastigheten inlöses så betalas ersättning med den marknads värdeminskning som
sker.

4.7 Nyttjanderätt

Under byggnationen av vägen så behövs mark till upplag av arbetsmaterial, upplag för jord,
uppställningsplatser. Den här marken kan man ej få tillgång till med vägrätt, men fastighets-
ägaren är skyldig att upplåta denna mark under förutsättning att det angivits i arbetsplanen,
vilken mark och under hur lång tid den skall användas (35 § VägL). Skador som uppstår
regleras av 63 § (VägL).

35 § VägL

”Har i fastställd arbetsplan för vägbyggnadsföretag mark i
närheten av det i arbetsplanen upptagna vägområdet avsatts
för upplag eller liknande ändamål i samband med byggandet
av vägen, skall till väghållaren upplåtas nyttjanderätt till
marken för den tid som angivits i planen.”

4.8 Inskränkt vägrätt

Inskränkt vägrätt innebär att man har rätt som markägare att bruka marken men ej förändra,
gräva upp t.ex. vägbankar, bullervallar m.m. Inskränkt vägrätt regleras i 30 § väglagen.

30 § VägL

”Vägrätt innefattar befogenhet för väghållaren att, utan hinder
av den rätt som annan kan äga till fastigheten, nyttja mark som
behövs för väg och, i den mån inskränkning ej gjorts i arbets-
plan eller i beslut om förändring av enskild väg till allmän, även
i övrigt i fastighetsägarens ställe bestämma över markens anv-
ändning under den tid vägrätten består samt tillgodogöra sig
alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken.”

Exempelvis används inskränkt vägrätt när ett område skall användas som tryckbank mot den
nya vägen. I detta område får fastighetsägaren plantera träd eller använda som åkermark.
Restriktionen är att man får inte schakta bort något material.
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5 Miljökonsekvensbeskrivning
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att i ett dokument beräkna och beskriva
de effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan ha på naturen och miljön. Syftet är
också att möjliggöra en samlad bedömning av effekterna på människors och djurs hälsa.
MKB:s syften regleras i 6 kap 3 § miljöbalken, MB. MKB är av grundläggande betydelse när
den myndighet som handhar och prövar projektet skall lämna tillståndsbeslutet. En MKB
upprättas av den som ansvarar för projektet eller av den som lämnar in ansökan om tillstånd.
Miljöbalken ställer stora krav på utredningen om miljökonsekvenserna som projektet kommer
att innebära. Kravet på MKB gäller inte bara vid helt nya projekt utan också vid utbyggnad av
gamla, befintliga projekt som redan tidigare har genomgått en tillståndsprövning. Enligt 17 kap
MB skall MKB även ingå i regeringens beslutunderlag vid tillåtlighetsprövning för särskilt
miljöstörande anläggningar. Miljöbalkens regler om MKB skall även gälla i de andra mark-
användningslagarna, t.ex. väglagen.

En MKB skall göras då det föreskrivs i miljöbalken och då enligt 6 kap 1-2 §§ samma lag.

5.1 Innehåll

Enligt 6 kap 7 § skall en MKB innehålla

• En beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, utformning
och omfattning.

• En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas,
minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten åtgärden medverkar
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överträds.

• De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser som
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.

• En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar
tillsammans med dels en motivering varför att visst alternativ har valts, dels en beskrivning
av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd.

• En icke–teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i punkterna ovan.

Kraven på innehållet i MKB bör också ses i förhållande till syftet med förfarandet av de
individuella verksamheterna. Avsikten med kraven på innehållet är alltså att alla konsekvenser
som verksamheten för med sig och som kan vara av vikt för hälsan och för miljön skall
redovisas. Även de miljöproblem som kan uppstå indirekt genom verksamheten t.ex. ökad
trafik, avgaser och även buller skall redovisas och beaktas.
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5.2  Godkännande

Vid godkännande av en MKB är det den myndighet som skall pröva tillståndsansökan som
genom ett särskilt beslut tar ställning till om MKB:n uppfyller miljöbalkens krav och kan
godkännas. Då det handlar om vägar och järnvägar är det länsstyrelsen som skall godkänna
MKB:n. Godkännandet av MKB:n regleras i 6 kap 9 § MB. Alla kostnader i samband med
MKB och dess godkännande m.m. står den som ansöker om tillståndet för.

5.3  Kulturminnen

För att bevara kulturminnen kan länsstyrelsen eller kommunen, genom miljöbalkens 7 kap 9 §
upprätta ett kulturreservat. Detta görs för mark- och vattenområden för att bevara värdefulla
kulturpräglade landskap. Syftet med ett kulturreservat är alltså att bevara den historiska delen i
landskapet, närmast menar man det präglade odlings- landskap som människan byggt upp.

Kulturreservat ska ses som ett komplement till vad som kan skyddas genom naturreservat men
ska istället användas då det gäller att skydda den traditionella svenska kulturmiljön, som ofta
består av åkrar, ängar och gärdsgårdar m.m. Gamla byvägar och andra äldre vägar kan också
räknas till värdefull kulturmiljö och även speciella sätt att utforma landskapet som är bevarade
räknas dit. Inom dessa områden finns det också gamla byggnader och anläggningar som t.ex.
kyrkor m.m. som då kan förklaras som byggnadsminne.

Allt som gäller kulturreservat regleras inte i 7 kap 9 § MB utan för kulturreservat gäller även
samma regler som för naturreservat då det gäller reservatföreskrifter, markägare, ersättning
och även myndigheternas regler om förfarandet. Detta regleras i 7 kap 4-6 §§ MB.

5.3.1 Påverkan på kulturmiljön i Sverige

De värdefulla kulturmiljöer som berörs på den svenska sidan, i samband med bygget av den
nya vägen E6, är två fornlämningar vid Bjällvarpet (se bilaga A).

Hela området kring Svinesund utgör ett stort riksintresse för kulturmiljön, speciellt med den
gamla stenvalvsbron från 1946.

Svinesund har sedan lång tid tillbaka varit en viktig kommunikationsplats och gränsövergång.
Utbyggnaden av vägen innebär då att Svinesunds långa historia som den enda viktiga
gränspassage kommer att upphöra, vilket också påverkar kulturen i området.

5.4 Naturminnen

Ett gammalt och speciellt naturföremål, som t.ex. en gammal ek, kan av kommunen eller
länsstyrelsen förklaras som ett naturminne, om den anses behövas skyddas eller vårdas
särskilt. Skyddet kan också komma att omfatta ett mindre område runt om själva föremålet.
De flesta naturminnena utgörs dock av botaniska minnesmärken.
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5.5  Naturreservat

Miljöbalkens bestämmelser om naturreservat är en sammanslagning av de tidigare skydds-
formerna, naturreservat och naturvårdsområden. Länsstyrelsen och även kommunen har rätt
att besluta om naturreservat, och då enligt 7 kap 4-8 §§ MB. Både mark- och vattenområde
kan förklaras som naturreservat. Naturreservat bildas för att kunna vårda värdefulla natur-
miljöer och skydda den biologiska mångfalden. Det görs också naturreservat för att tillgodose
behovet av områden för friluftsliv. Även områden som behövs för att skydda vissa arter kan
upplåtas som naturreservat.

Naturreservat kan bildas på både statlig och kommunal mark. Enligt 2 kap 9 § ExL kan man
upprätta naturreservat även om markägaren sätter sig emot det. Markägaren har då rätt till
ersättning om pågående markanvändning avsevärt försvåras på berörd del av området.

Genom reservatföreskrifter finns det även möjlighet att reglera verksamheterna som pågår
utanför reservatet, om de kan ge en skadlig effekt. Markägaren får även tåla att reservatet
görs mera lättillgängligt för allmänheten genom att utveckla vägnätet till och från området och
att andra anordningar som rastplatser m.m. uppförs, som underlättar friluftslivet. Även åtgärder
som gallring, röjning, plantering m.m. kan markägaren komma att tåla, för att kunna bevara ett
värdefullt djur- och växtliv eller kulturlandskap.

Enligt 31 kap MB har markägaren rätt till ersättning för den skada som han drabbas av. Men
för att ersättning skall utgå gäller dock att mark tas i anspråk eller att den pågående
markanvändningen avsevärt försvåras.

Länsstyrelsen eller kommunen får upphäva ett reservat helt eller bara delvis, om synnerliga skäl
finns.

5.5.1 Påverkan på naturmiljön i Sverige

Den nya vägsträckningen kommer att passera genom två områden (A och B) som är av
intresse för naturmiljön (se bilaga A). I dessa områden finns känslig hällmarkstallskog med
våtmarker som ligger i lägre partier, som då kommer att påverkas negativt.

Sådana marker, i anslutning till den nya vägen, kommer att få en ändrad vattenbalans och
genom mera exponering av ljus och vindar kommer det på sikt att innebära ytterligare
förändringar av vegetationen och därmed utseendet.

Ett annat område (B), med god vildmarkskaraktär, kommer att korsas av vägen. Då området
delas av vägen kommer helhetsvärdet att minskas där.

Vägen kommer även, i sig utgöra ett fysiskt intrång genom att mark tas i anspråk som medför
att lokala naturvärden kommer att förändras.
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5.6  Friluftsliv

Med friluftsliv menas de aktiviteter som sker ute i naturen. Det behöver alltså inte vara direkt
kopplat till någon  anläggning som idrottsplatser eller liknande. Det rörliga friluftslivet kommer
främst att påverkas genom vägens barriäreffekt och även bullerstörningar från trafiken.

5.6.1 Påverkan på friluftslivet i Sverige

I Sverige utgör hela Bohusläns kuststräcka ett riksintresse för friluftslivet. Speciellt nämns att
Idefjordens och Dynekilens goda förutsättningar för bad, fiske, båtsport och även vildmarks-
upplevelser kommer att drabbas. Här väntas den nya vägen innebära störningar i form av både
buller och barriärverkan.

Även passagen över Idefjorden väntas ge bullerstörningar, men för båtfolk väntas bron inte
innebära någon negativ effekt då bron kommer att byggas högt över vattnet. Man hoppas att
bron, i framtiden, istället kommer att ge en positiv effekt i form av ett tydligt landmärke från
havet sett.

5.7  Boendemiljön

Boendemiljön är på både den norska och den svenska sidan ganska liten och begränsad. I
Sverige finns ett mindre antal permanenthus som, de allra flesta, ligger längs med den gamla
vägen. Det finns även viss fritidsbebyggelse men även den är ganska gles och den största delen
är belägen till fjorden.

På den norska sidan finns det bostäder i Svinesund, Sponvika och Berg. Ingen av dessa
områden är i framtiden tänkt till utbyggnad av större bostadsområden. Det är heller inte tänkt
att driva någon form av aktiv befolkningsutveckling. Det finns dock ett okänt antal, brett
spridda bostäder på landsbygden som också lever av lantbruksnäringen.

I Sverige finns ett par fastigheter och även en lantbruksfastighet som kommer att påverkas av
utbyggnaden an den nya vägen. Vid kusten vid Bjällvarpet finns även att mindre antal
fritidsfastigheter som kommer att påverkas negativt av buller från trafiken. De tros även
påverkas av trafik till och från den nya tullstationen.

Det finns också fastigheter som kommer att påverkas positivt genom minskat buller. Dessa
fastigheter är belägna kring Svinesund och den positive effekten kommer genom att trafiken i
huvudsak kommer att flyttas från den gamla till den nya E6.

I Norge är de vissa områden som kommer att beröras mer än idag, som Rørbekk/Oscar
Torpheimen och även området kring Sponvika (se bilaga A). Det finns flera fastigheter som
kommer att beröras negativt av den nya vägsträckningen som t.ex. Berget, Stensrød och
Lankas. Men även i Norge, som i Sverige, kommer området kring Svinesund påverkas
positivt.
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6 Övrig markåtkomst
Då en ny väg byggs behövs det även lösas in mark utöver den som behövs för vägbanan.
Denna övriga markåtkomst kan ofta vara att lösa utfartsvägar från fastigheter till den nya
vägen. Detta förfarande hjälper Vägverket till med och blir då en del i processen för
markåtkomst. Utfartsvägarna kan lösas på flera olika sätt, t.ex. genom servitut, gemen-
samhetsanläggningar, fastighetsbildning m.m. Vi skall i de kommande kapitlen om mark-
åtkomst i Sverige gå igenom de olika tillvägagångssätten.

7 Lantmäteriförrättning
Ett sätt att lösa övrig markåtkomst för t.ex. utfartsvägar och andra enskilda vägar, är att göra
lantmäteriförrättningar. Man kan då använda anläggningslagen6. Enskilda vägar kan bildas
genom att en gemensamhetsanläggning bildas för en ny väg eller en omprövning av befintlig
vägsamfällighet. Beslut tas om byggandet av väg, dess standard, läge. Det skall anges vilka
fastigheter som deltar och hur stort deras andelstal är, dessutom vilken ersättning som utgår för
upplåtet utrymme. Förvaltningen av gemensamhetsanläggningen  kan ske på två sätt, dels
genom att man bildar en samfällighetsförening. Det är en förening med styrelse och stadgar
som bildas för att förvalta gemensamhetsanläggningen. En annan lösning på förvaltningen är att
ha en delägareförvaltning. Då bildas ej någon förening, det här sättet lämpar sig bäst när
delägarna är få och eniga. Lantmätaren kan också bilda ett servitut som ger rätt för en
fastighetsägare att bygga eller använda befintlig väg på annan fastighet (AL 49§).

8 Anläggningslagen

Syftet med anläggningslagen, AL, är att reglera samverkan mellan flera olika fastigheter t.ex.
då en fastighet behöver använda sig av marken utanför fastighetens gränser för att anlägga en
utfartsväg m.m. AL innehåller alltså bestämmelser om samverkan genom gemensamhets-
anläggningar, GA, och även bestämmelser om enskilda vägar.

I samband med markinlösen etc. kan det bli aktuellt att använda sig av AL för att ordna med
vägar till och från fastigheterna. En gemensamhetsanläggning kan då inrättas för gemensamma
utfartsvägar till flera fastigheter. Ett grundläggande krav enligt AL är dock att anläggningen
tillgodoser ett ändamål som är av stadigvarande betydelse för de deltagande fastigheterna.
Rätten till gemensamhetsanläggningen hör alltid till fastigheten och är oberoende av vem som
äger fastigheten. Vid en eventuell överlåtelse av fastigheten följer rättigheten till gemensamhets-
anläggningen fastigheten på samma sätt som ett servitut. Enligt 12 § 2 st AL kan en
marksamfällighet bildas av en gemensamhetsanläggning. Detta görs då utrymmet för
anläggningen innebär ett synnerligt men för den fastighet som upplåter marken.

                                                
6 Anläggningslagen 1973:948, AL
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8.1 Villkor

För att få inrätta en gemensamhetsanläggning så måste vissa villkor vara uppfyllda. Dessa
villkor syftar till att bevaka de enskilda fastighetsägarnas intresse samt till att ta hänsyn till de
allmänna intressena.

Villkoren för skydd till allmänna intressen regleras i 9 och 10 §§ AL. Enligt dessa paragrafer
får gemensamhetsanläggningen inte inrättas i strid mot gällande planer eller andra bestämmelser
om markanvändningen. Gemensamhetsanläggningen får heller inte inrättas så att den kan
motverka kommande planläggning av ett område.

Till skydd för enskilda intressen finns tre villkor:

• Väsentlighetsvillkoret

• Båtnadsvillkoret

• Opinionsvillkoret

Väsentlighetsvillkoret regleras i 5 § AL och innebär att gemensamhetsanläggningen endast får
inrättas då det är av väsentlig betydelse för de deltagande fastigheterna. Det måste finnas ett
behov för fastighetsägarna att deltaga i en gemensamhetsanläggning och detta ska vara
oberoende av fastighetsägarens personliga intressen, som t.ex. tillgång till en utfartsväg. Detta
villkor är dock dispositivt vilket innebär att villkoret kan frångås om fastighetsägarna är helt
överens om annat.

Det andra villkoret, båtnadsvillkoret, regleras i 6 § AL. Detta villkor innebär att en
gemensamhetsanläggning endast får inrättas om fördelarna, både ekonomiska och andra, med
anläggningen överväger nackdelarna, som kostnader och andra olägenheter som kan
uppkomma. För bedömning av om villkoret kommer att bli uppfyllt skall en ekonomisk kalkyl
göras för att då se om anläggningen kommer att gå med vinst eller ej. Båtnadsvillkoret kan inte
avtalas bort utan måste alltid bli uppfyllt.

I 7 § AL finns bestämmelserna om opinionsvillkoret. Detta villkor innebär att en större del av
de fastighetsägare som ska delta i anläggningen måste vara överens om att inrätta en sådan.

En gemensamhetsanläggning får alltså inte inrättas då en viss del av fastighetsägarna motsätter
sig det, men de måste ha beaktansvärda skäl för detta. Om skälet för motsättning är
beaktansvärt eller ej bedöms från fall till fall och hur många av de blivande deltagarna av
gemensamhetsanläggningen som måste vara för eller emot anläggningens inrättande anges inte.
Opinionsvillkoret kan dock förbises om fastighetsägare motsätter sig det, men behovet av
anläggningen måste då anses synnerligt viktigt ur allmän synpunkt.
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9 Plan- och Bygglagen
Exploatering innefattar en hel del olika processer. Den synliga formen av exploaterings-
processen som t.ex. byggnadsarbeten på marken, har alltid genomgått någon form av
planering. Planeringsarbetet innefattar tekniska och ekonomiska bedömningar samt mark-
politiska ställningstaganden. Det praktiska arbetet kan innebära utbyggnad av olika enskilda
och kollektiva anläggningar, vissa marköverlåtelser p.g.a. förändringar i äganderätten, rättig-
hetsupplåtelser. Det praktiska arbetet kan även bestå av ekonomiska transaktioner mellan
enskilda fastighetsägare.

Plan- och bygglagen, PBL, behandlar ett stort område vad gäller mark- och vattenanvändning
och även bebyggelseutveckling. Denna lag reglerar både bevarande och planering av marken
och dess användning. PBL innehåller också bestämmelser om genomförandet av planerings-
arbetet och om tillstånd för byggande av anläggningar och andra byggnader. PBL:s 1 kap 1 §
reglerar bl.a. planläggningen. Detta kan ske på flera olika nivåer som i sin tur ger olika effekter
för markägarens rätt till att förändra markanvändningen eller skyldighet att bevara den
pågående markanvändningen.

Även det allmänna syftet framgår av 1 kap 1 § samma lag:

1 kap 1 § PBL

”Denna lag innehåller bestämmelser om planläggningen av
mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till
att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads-
förhållanden och en god långsiktig hållbar livsmiljö för männi-
skorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”

Enligt 1 kap 2 § PBL är planläggningen ett kommunalt ärende vilket också kan uttryckas som
att kommunen har planmonopol. Detta planmonopol innebär dock inte att kommunen kan
planera helt fristående från den centrala och regionala planeringen. Planmonopolet påverkas
t.ex. vid mer övergripande planering av infrastrukturen som i detta fall, vid byggande av allmän
väg, då anläggningen sträcker sig över fler kommuner. Vid kommunal planering enligt PBL
måste hänsyn tas till bestämmelser i andra lagar som t.ex. vid natur- och kulturreservat.

På kommunerna skall det alltid finnas minst en nämnd som har ansvar för all verksamhet kring
plan- och byggnadsärenden i sin kommun och länsstyrelsen har samma ansvar då det gäller
hela länet.

En huvudprincip, enligt PBL, för kommunal planläggning är att staten inte kan påverka
planeringen. Men för att staten skall kunna tillvarata riksintressen finns vissa undantag och
detta regleras i  12 kap PBL.
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Plan- och bygglagen innehåller också bestämmelser om allmänna intressen. Att dessa intressen
tillvaratas vid planläggning och lokalisering av byggande regleras i 2 kap 1 § respektive 3 §
PBL.

För det kommunala planläggningsarbetet finns fem olika planformer enligt PBL:

• Översiktsplan

• Detaljplan

• Områdesbestämmelser

• Fastighetsplan

• Regionplan

Av dessa fem planformer är det endast detaljplan och regionplanen som vi kommer att beröra
i detta arbete.

9.1 Detaljplan

Ett annat sätt att komma åt mark för vägar i Sverige är att upprätta en detaljplan. Upprättande
av detaljplan krävs då mark skall tas i anspråk i tätbebyggda områden eller då anläggningen
får en väsentlig inverkan på omgivningen.

Genom att en detaljplan upprättas prövas markens lämplighet för ändamålet och en samlad
bild ges av markanvändningen. Även en bild av hur miljön avser att förändras eller bevaras
redovisas. En detaljplan skall begränsas till det område som berörs av den planerade
anläggningen. Bestämmelser om detaljplanens innehåll och upprättande finns i 5 kap PBL.

9.2 Regionplan

En regionplan blir aktuell då anläggningen berör mark- och vattenområden i flera kommuner,
vilket den nya E6:an gör. Regionplanen berör endast grunddragen för användningen av marken
men kan även utgöra grunden för kommunernas översiktsplaner, detaljplaner och områdes-
bestämmelser. Regionplanen är endast en vägledande plan för de berörda kommunerna och är
inte bindande.
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10 Fastighetsbildning
Fastighetsbildning är en åtgärd, med hjälp av fastighetsbildningslagen, FBL, som syftar till att
ändra fastighetsindelningen eller att bilda, ändra eller upphäva servitut. Detta regleras enligt 1
kap 1 § FBL. Med fastighetsbildning avses både nybildning och ombildning av fastigheter.
Nya fastigheter kan skapas från redan befintliga eller så kan befintliga fastigheter förändras.
Detta förfarandet, att ändra och bilda fastigheter, utförs oftast av lantmäterimyndigheten.

Vid nybildning av en fastighet skapas alltid en fastighet med en ny fastighetsbeteckning medan
det vid ombildning inte sker någon förändring av fastighetsbeteckningen.

10.1  Nybildning

Nybildning av en fastighet kan, enligt 2 kap 1 § FBL, ske på tre olika sätt, och då genom
avstyckning, klyvning eller sammanläggning.

10.1.1 Avstyckning

Av de olika sätt, att nybilda fastigheter på, är avstyckning den allra vanligast metoden.
Bestämmelserna om detta finns i 10 kap FBL. Avstyckning innebär att ett mark- eller
vattenområde avskiljs från en befintlig fastighet, enligt 10 kap 1 § FBL. Fastigheten delas
sedan in i två styckningsdelar, styckningslott, den del som blivit avstyckad, och stamfastighet,
den delen som är kvar. Avstyckning sker oftast på begäran av fastighetens ägare, enligt 10
kap 6 § FBL,  som efter åtgärden blir ägare till två fastigheter, om styckningslotten inte redan
är såld.

Enligt 2 § samma lag, kan avstyckning även ske från en samfälld mark eller av en hel
samfällighet. Mark som avstyckas från den samfällda marken upphör att vara samfälld och
övergår till att vara en fastighet. I samband med en avstyckning kan ett servitut bildas mellan
de båda styckningsdelarna, enligt 10 kap 5 § FBL. Styckningslotten kan behöva rätt till t.ex.
väg över stamfastigheten, vilket säkras med ett servitut. Det är däremot inte möjligt att, i
samband med avstyckningen, bilda servitut som berör andra fastigheter utanför det aktuella
området. Enligt samma paragraf, 10 kap 5 § FBL, kan man i samband med avstyckning låta
en del av området bli samfällt för de båda styckningsdelarna, för t.ex. gemensam utfartsväg.

I de fall som fastigheten är belastad med ett servitut innan avstyckningen sker, kommer det att
följa med den del av fastigheten som servitutet är lokaliserat till. Om det skulle vara ett
olokaliserat servitut, kommer det att gälla på både stamfastigheten och styckningslotten, men
detta regleras i 7 kap 27 § JB7.

                                                
7 Jordabalken 1970:994, JB
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Om det är tvärtom, att styckningsfastigheten har ett servitut på annan fastighet, gäller enligt 10
kap 4 § FBL, att man vid avstyckning kan välja till vilken av styckningsdelarna servitutet skall
höra. Man kan även bestämma att det skall gälla båda, men då får ej belastningen på den
tjänande fastigheten öka och bli större än innan. För att en avstyckning skall vara giltig gäller
att överenskommelsen är skriftlig.

10.1.2 Klyvning

Klyvning regleras i 11 kap FBL. Detta förfarande blir aktuellt då flera personer gemensamt
äger en fastighet, och då med en viss bestämd andel vilket innebär att fastigheten innehas med
samäganderätt. En eller flera av delägarna kan begära att få sin del utbruten ur stamfastigheten.
Delägarna behöver inte vara överens för att klyvning ska ske utan de delägare som vill ha sin
lott enskild får det medan de andra som vill ha en gemensam lott kan få det. Detta står skrivet i
11 kap 1 § 2 st FBL. Då alla delägare är överens om klyvning delas fastigheten upp i nya
fastigheter och den ursprungliga fastigheten upphör helt. Vid uppdelningen av lotterna utgår
man, enligt 11 kap 4 § FBL, från det totala markvärdet i obebyggt skick och bortser då från
eventuella byggnader.

Med detta menas att om man äger ¼ av fastigheten skall man efter klyvningen vara tilldelad en
lott med samma värde. I praktiken är detta dock nästan omöjligt att utföra då man även har de
allmänna plan- och lämplighetsvillkoren att följa. Det finns därför vissa möjligheter att avvika
från detta krav på att värdet skall vara samma före klyvningen som efter, som regleras i 11
kap 9 § FBL. Men då värdet avviker för mycket skall detta regleras med ersättning enligt
bestämmelserna i 8 § samma lag.

10.1.3 Sammanläggning

Sammanläggning är en sällan använd metod till att föra över mark till annan fastighet. Det
förekommer dock att hela fastigheter sammanläggs till en ny fastighet. Även avstyckningslotter
och klyvningslotter kan sammanläggas till en. Bestämmelserna om förfarandet sammanläggning
finns i 12 kap FBL. För att sammanläggning skall få genomföras krävs att fastigheterna har
samma ägare, enligt 12 kap 1 § 1 st FBL. Det finns dock undantag och det är då de
fastigheter som skall sammanläggas ägs av äkta makar. Då gäller villkoren i 5 § samma lag.
Om det finns flera ägare till fastigheterna som skall sammanläggas krävs också att delägarnas
andelar är lika stora.
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10.2  Ombildning

Ombildning av en fastighet innebär att en redan befintlig fastighet förändras utan att
fastighetsbeteckningen ändras. Ombildning sker genom fastighetsreglering och det kan ske på
flera olika sätt som marköverföring, bildande av samfällighet och även bildande, ändring och
upphävande av servitut. Bestämmelserna om fastighetsreglering finns i 5-9 kap FBL.

Fastighetsreglering sker oftast genom en överenskommelse mellan ägarna till de fastigheter
som berörs.

För att fastighetsreglering ska kunna genomföras finns det två olika slags villkor att följa. Det
ena avser att skydda enskilda fastighetsägare och även servituts- och nyttjanderättshavare och
det andra avser att hänsyn tas till allmänna intressen.

10.2.1 Marköverföring

Marköverföring innebär att mark förs över från en fastighet till en annan. Detta förfarandet är
ofta nödvändigt för att olika bebyggelseplaner skall kunna genomföras. Då förfarandet mark-
överföring används regleras detta med bestämmelserna i 5 kap FBL. Överföring av mark kan
göras för ett mindre markområde mellan två fastigheter men förfarandet kan även innebära en
total förändring av markinnehavet inom ett större område.

Marköverföring används även ofta då annan lagstiftning än FBL är tillämplig, som t.ex. vid
inlösen av mark enligt PBL.

När mark överförs från en fastighet till en annan fastighet finns en huvudregel som säger att den
avstående fastigheten skall kompenseras genom tilldelning av annan mark eller också en andel i
en samfällighet. Även ersättning genom att en summa pengar erläggs är brukligt, enligt 5 kap 2
§ FBL. Ersättning genom pengar brukar också utgå för mellanskillnaden, då värdet av de
marker som byts inte är lika stora. Det är mycket ovanligt att de marker som överförs är helt
lika värderade och mellanskillnad inte behöver läggas.

10.2.2 Bildande av samfällighet

En samfällighet är mark som tillhör flera fastigheter gemensamt och kan bildas genom
fastighetsreglering. Bestämmelserna om bildande och ändring av dessa finns i 6 kap FBL. En
samfällighet får dock endast bildas för ett ändamål som är av stadigvarande betydelse för
fastigheterna och att den tillgodoser fastigheterna med ett väsentligt behov. Detta står skrivet i
1 § i denna lag.

10.2.3 Ersättning

Då en fastighet, vid fastighetsreglering minskar i värde skall ersättning av något slag utgå.
Ägaren till en fastighet som ökar i värde skall betala ersättning till ägaren av den fastighet som
minskar i värde. Särskilda regler om ersättning och värdering i dessa fall finns i 5 kap 9-17  §§
FBL. Oftast bestäms ersättningen genom likvidvärdering, enligt 10 § samma lag.
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Då regleringen sker genom expropriation hänvisar 5 kap 10 a § FBL till att ersättningen skall
bestämmas med stöd av 4 kap expropriationslagen. I övriga fall skall en så kallad
vinstfördelning göras mellan de båda fastigheterna. Detta innebär att vinsten av fastig-
hetsregleringen skall fördelas på de inblandade fastigheterna.

11 Servitut
Servitutsrättigheten är ett komplement till äganderätten till fast egendom och används när en
fastighet behöver kompletteras med exempelvis en rätt till en utfartsväg till den nya vägen. Som
en del i prosessen så hjälper Vägverket de berörda fastighetsägarna att lösa utfartsfrågan på
ett lämpligt sätt. Ett servitut tecknas mellan två eller flera fastigheter och följer alltså med
fastigheten vid ägarskifte. Detta i motsats till en nyttjanderätt som istället följer med personen
vid eventuellt ägarbyte av fastigheten.

Servitut kan upprättas på flera olika sätt. Ibland sker det enbart genom ett privaträttsligt avtal
med det kan även ske genom beslut av lantmäterimyndigheten eller genom beslut från domstol,
miljödomstol eller fastighetsdomstol. Reglerna om servitut, dess bildande, ändringar och
upphävande finns främst i jordabalken, JB och fastighetsbildningslagen, FBL men även i
anläggningslagen, AL då den är tillämplig. Servitut enligt JB kallas avtalsservitut och servitut
beslutade av lantmäterimyndighet kallas officialservitut.

Ett avtalsservitut kan upphävas av parterna själva, till skillnad från officialservitut, som inte ens
kan upphävas om parterna är överens om det.

Servitut är i princip en begränsad rättighet som är knuten till äganderätten av en fastighet och
utgör ett komplement till äganderätten. Det förekommer t.ex. att en fastighet behöver
kompletteras eller anslutas med en anläggning utanför fastighetens gränser. Detta kan då ske
genom att upprätta ett servitut till den härskande fastigheten på en annan fastighet - den
tjänande - som ett komplement till äganderätten, t.ex. för att anlägga och nyttja utfartsväg.
Sådan servitutsbildning kan ske genom avtal, så att fastighetsägarna själva kommer överens
om detta.

Ett sådant avtal kan tryggas gentemot kommande fastighetsägare genom att det skrivs in i
fastighetsregistret inskrivningsdel. Även lantmäteriet kan besluta om sådana servitut och det
görs oftast då fastighetsägarna inte kommer överens. Utmärkande för servitut är att det är den
härskande fastighetens behov som avgör omfattningen av servitutet.

Servitutets definition avser att framhäva att dess funktion är att åstadkomma en positiv
nettoeffekt, d.v.s. att inte bara vara till nytta för den härskande fastigheten på den tjänande
fastighetens bekostnad utan att också skapa underlag för en totalt sett effektivare användning
av fastigheterna. Totalt sett skall nyttoeffekten av servitutet överstiga belastningseffekten så att
man då får en positiv nettoeffekt. Med servitutets definition vill man framhäva att ett servitut
inte får innebära ett totalt Ianspråkstagande av den tjänande fastigheten. De två grundläggande
lagarna om servitut är alltså JB och FBL. Dessa skiljer sig åt en hel del i sin lagstiftning
angående servitut vilket utreds nedan.
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11.1  Enligt JB

Enligt JB är det äganderätten som är utgångspunkten för en fastighet och detta innebär att
utnyttjandet av fastigheten skall bygga på äganderätten till denna. Servitutet är då ett
komplement till äganderätten till den härskande fastigheten.

För att belastningen på den tjänande fastigheten inte ska bli för stor har man uppställt
restriktioner. Dessa restriktioner måste följas för att ett servitut skall vara giltigt, och då gäller
att servitutet skall vara till nytta för den härskande fastigheten och servitutet måste avse något
beständigt på den tjänande fastighetens område och alltså inte avse några tillfälliga anordningar.
Servitut får alltså endast avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande
fastigheten och får inte förenas med någon skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att
fullgöra, annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet.
Detta står skrivet i 14 kap 1 § första och andra stycket JB. Dessa stycken gäller dock bara
avtalsservitut.

I vissa fall, t.ex. då servitutet ger den härskande fastigheten rätt att anlägga eller nyttja väg på
den tjänande fastigheten, kan det tyckas att servitutet innebär en total belastning för den
tjänande fastigheten.

Ett sådant servitut innebär dock att den härskande fastigheten har en viss ensamrätt till vägen
men det innebär inte, i varje fall teoretiskt sett, något totalt Ianspråkstagande då
servitutsinnehavaren inte får använda marken för annat ändamål än som servitutet menar.
Dessutom har ägaren till den tjänande fastigheten rådighet över marken under och utrymmet
över vägkroppen.

Enligt 14 kap 3 § JB är servitutet förenat med äganderätten till den härskande fastigheten.
Ordagrant står det att: ”Servitut är förenat med äganderätten till den härskande
fastigheten och får ej överlåtas särskilt”. Detta gäller i princip för all framtid om inte
servitutet är tidsbegränsat enligt JB. Ett servitut kan även komma att upphöra, då den tjänande
fastigheten överlåts. Detta gäller bara om servitutet ej är inskrivet.

Däremot ingår servitutet i äganderätten av den härskande fastigheten och följer då alltid med
vid överlåtelse.

För upplåtelse av servitut finns vissa formkrav som regleras i 14 kap 5 § JB. Genom dessa
formkrav gäller att servitutet skall upplåtas skriftligt. Man skall då, i avtalet, ange den
härskande och den tjänande fastigheten och även ändamålet men upplåtelsen. Detta är
minimikraven för att servitutet skall vara giltigt. Ett servitutsavtal utan dessa formkrav har, enligt
5 §, ingen verkan som servitut. Avtalet brukar som regel då bedömas som ett
nyttjanderättsavtal.

Om någon av parterna, tjänande eller härskande fastighetsägare, åsidosätter sina skyldigheter
eller överskrider avtalets rättigheter är han enligt 14 kap 7 § JB skyldig att återställa och
ersätta skadan. Om skadan är av väsentlig betydelse kan servitutsavtalet hävas enligt 8 §
samma lag.
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11.2  Enligt FBL

Bildande av servitut enligt FBL sker genom fastighetsreglering eller vid t.ex. avstyckning.
Antingen bildar man servitutet som en fristående åtgärd eller i samband med en annan
fastighetsbildningsåtgärd, vilket är det vanligaste sättet. Servitutsbildning enligt FBL har mera
restriktiva villkor än vid servitutsbildning enligt JB. Servitutsrekvisiten enligt 14 kap 1 § JB
skall följas även vid servitutsbildning enligt FBL men också de allmänna lämplighets- och
planvillkoren i 3 kap FBL skall följas. Dessa villkor menar att fastighetsbildning skall ske så att
fastigheternas förutsättningar, efter regleringen, blir varaktigt lämpade för sitt ändamål.

Grunderna för fastighetsreglering finns i 5 kap FBL. För servitutsbildning finns det sen
särskilda regler i 7 kap FBL. Servitut kan även bildas genom avstyckning enligt 10 kap 5 §
FBL eller genom klyvning enligt 11 kap 6 § FBL.

För att servitut skall få bildas enligt FBL måste väsentlighetsvillkoret enligt 7 kap 1 § vara
uppfyllt. Det innebär att servitutet måste vara av väsentlig betydelse för fastighetens
ändamålsenliga användning. Praktiskt sett betyder det ett krav på att servitutet har ett positivt
värde.

Väsentlighetsvillkoret innebär en skärpning av kraven i JB och i 5 kap 4 § FBL står det att
fastighetsreglering skall ge en lämpligare fastighetsindelning eller en mera ändamålsenlig
markanvändning och även att fördelarna skall uppväga olägenheter och även de kostnader
som regleringen för med sig.

Väsentlighetsvillkoret gäller i alla lägen. Även då den tjänande fastigheten medger
servitutsbildningen kan kravet ej förbises. Kraven på en positiv nettoeffekt  och en väsentlig
betydelse är tvingande och gäller då även i tvångssituationer som vid frivilliga avtal.
Väsentlighetsvillkoret är knutet till fastigheten. Själva åtgärden regleras av båtnadsvillkoret i 5
kap 4 § PBL. Villkoret innebär att åtgärden skall ha en positiv nettoeffekt. Båtnadsvillkoret är
däremot ett dispositivt villkor vilket innebär att det kan förbises vid frivilliga upplåtelser men
det får stor betydelse vid tvångsupplåtelser.

Enligt 7 kap 1 § andra stycket första meningen FBL, kan den tjänande och härskande
fastighetsägaren teckna en överenskommelse om hur underhållsfrågan skall ordnas. Denna
överenskommelse kan då, med fördel, ingå i fastighetsbildningsbeslutet då det är nödvändigt
för nästa ägare att eventuell underhållsskyldighet klart framgår.

Enligt samma lag fast andra meningen, 7 kap 1 § andra stycket andra meningen FBL, finns ett
förbud mot villkorade och tidsbegränsade servitut. Detta innebär att servitut ej får göras
beroende av villkor  som t.ex. att avtala om att avgäld eller annat vederlag skall erläggas i viss
ordning. Ett sådant avtal skulle strida mot FBL:s ersättningsregler. Man kan heller inte skapa
ett servitut för viss tid som t.ex. till ett visst datum eller i ett speciellt antal år. Båda dessa
förbud enligt FBL kan istället upprättas genom avtal enligt JB. Föreligger det behov för att
bilda servitut för viss tid kan detta ske enligt JB. Även vid behov av att upplåta servitut mot
periodisk ersättning kan istället, huvudsakligen tillgodoses genom servitutsavtal enligt 14 kap
JB som också ger möjlighet att stärka servitutets skydd genom inskrivning. Om vederlaget ej
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betalas in i tid har fastighetsägaren till den tjänande fastigheten rätt att häva avtalet om
vederlaget inte betalas inom en månad.

Det finns dock en möjlighet att bilda tillfälliga servitut enligt FBL. I 7 kap 1 § andra stycket
tredje meningen, finns skrivet att rättigheten till tillfälligt servitut skall gälla endast så länge som
det ändamålet inte tillgodoses på annat sätt. Exempel på detta kan vara ett vägservitut på
tillfällig väg tills den riktiga vägen byggs.

Förbud mot servitut regleras i 7 kap 2 § FBL. Denna paragraf begränsar möjligheterna till att
bilda servitut. Denna bestämmelse kan t.ex. bero på att annan lag än FBL bör användas.

De allmänna bestämmelserna om upphävande och ändring av servitut genom fastighets-
reglering finns i 7 kap 3 § FBL. Mera detaljerade bestämmelser finns i 7 kap 4-10 §§. Dessa
reglerna samspelar tillsammans med villkoren för fastighetsbildning i 3 kap och bestämmelserna
för fastighetsreglering i 5 kap. Grundförutsättningarna om ändring av servitut finns i 4 §.

Enligt denna paragraf får servitutet ändras om det hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den
tjänande fastigheten eller fastighetens detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser.
Ändringen kan ske både som en fristående åtgärd eller i samband med annan åtgärd. Villkoren
i 4 § är dispositiva och kan förbises vid en överenskommelse. Då upphävning av servitutet
krävs, istället för ändring, regleras detta i 5 §. I denna paragraf ställs inga krav på att
olägenheten skall ha uppstått sedan servitutet tillkom. Det räcker att nyttan av servitutet är
mindre än belastningen eller att servitutet ej nyttjats på länge så det kan anses överflödigt.

Då ett nytt servitut skall bildas enligt FBL och det redan finns ett gammalt servitut som ej kan
utövas jämsides med det nya får, enligt 7 kap 7 § FBL, det gamla servitutet ändras eller
upphävas.

12 Expropriation
Fastigheter som inte tillhör staten kan tas i anspråk med hjälp av expropriation, antingen
genom äganderätt, nyttjanderätt och servitut, enligt ExL 1 kap §1. I princip kan vem som helst
expropriera men om det görs av någon annan än staten, kommuner, landstingskommuner eller
kommunalförbund krävs det att den som exproprierar måste kunna sköta marken som tas i
anspråk på ett sätt som tryggar avsett ändamål. I det andra kapitlet i ExL räknas det upp olika
tillfällen när man kan expropriera. Det kan gälla mark som behövs för bostäder, kontor,
industrier, vägar, även mark som behövs för att bygga ut el, värme, vattenanläggningar,
försvarsändamål och mark för näringsverksamhet som är av stor betydelse för landet, orten
eller en viss folkgrupp.
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12.1  Processen

Processen inleds med en ansökan om expropriation. Det är normalt regeringen som prövar
ansökan men om ärendet är av mindre vikt så kan det delegeras till länsstyrelsen eller annan
myndighet. Om ansökan bifallits så inleds en prövning i domstol som rör tillträdes och
ersättnings frågor. Det skall vara en skriftlig ansökan som lämnas in till regeringen,
miljödepartementet. Innehållet i ansökan skall bestå av yrkanden, underliggande
omständigheter, berörda fastigheter, sakägarförteckning och de utredningar som behövs och
en beskrivning av expropriationsföretaget, plus en karta över det aktuella området. Den första
instansen i ett expropriationsmål är fastighetsdomstolen, och den som har rätt att ansöka om
stämning för att fullborda expropriationen är den exproprierande. Stämningen kan lämnas in så
fort man ansökt om tillstånd hos regeringen. Fastighetsdomstolen bestämmer ersättningsnivån,
domen i fastighetsdomstolen kan överklagas till hovrätten vars dom kan överklagas till högsta
domstolen. När domen vunnit laga kraft så sker fastighetsbildning automatiskt.

12.2  Tillträde

Den exproprierande får ta marken i anspråk först när ersättningen har fastställts och betalats.
Det finns två olika sätt att disponera marken, antingen genom ett enkelt förhandstillträde som
innebär att man får en faktisk dispositionsrätt till marken men man har inte rätt att vidta några
åtgärder som t.ex. fastighetsbildning, inteckningar. Det kvalificerade förhandstillträdet ger en
faktisk rätt att förfoga över marken och en  rättslig, det ger en äganderätt som övergår till den
exproprierande.

13 Ersättning
Ersättningsreglerna finns i det 4 kap ExL. Det finns tre olika typer av ersättning 1 §. Fastighet
som exproprieras i sin helhet, då skall löseskillingen motsvara marknads- värdet. När del av
fastighets exproprieras så skall ersättningen motsvara vad restfastigheten har minskat i
marknadsvärde. Tredje och sista metoden är att annan ersättning betalas ut för övriga förluster
och ekonomiska merkostnader.

Kostnaderna får den exproprierande stå för själv, oberoende av utfallet av tillståndsansökan.
Kostnaderna gäller för allt fram till handläggningen i fastighetsdomstolen.



Markåtkomst för vägar i Sverige och Norge 02-06-05

25

14 Markåtkomst för vägar i Norge

Det finns tre olika typer av vägar i Norge, riksveger, fylkesveger (länsvägar) och
kommunale veger. Dessutom har några av de viktigaste riksvegerne sådan status att de kallas
stamvägar, t.ex. E6 och E18. Ansvaret för att ta mark i anspråk är fördelat mellan
fylkeskommunerna (länen) som förvärvar mark till länsvägarna. Staten har ansvaret för
marken till riksvegerne. Men det praktiska arbetet i samband med förvärvet av mark, både till
fylkesveg och riksveg, görs av vegkontoret i fylket.

Allt förvärv av mark skall vara förankrat i:

• Gällande lagar och förordningar

• Godkänd plan

• De etiska riktlinjer som ligger till grund för förvärv

15 Statens vegvesen

Statens vegvesen förvärvar mark från ungefär 5 000 fastighetsägare varje år. Många upplever
markförvärvet som en stor belastning dels för att de inte vill bli av med mark, dels för att själva
processen är både komplicerad och svår. Det är viktigt att mark- förvärvet sker med stor
hänsyn till de inblandade, så att påfrestningarna blir så små som möjligt. Bra information och en
god kommunikation är två bitar i detta sammanhang. Efter en negativ fokusering på
Vegvesenet i samband med utbyggnaden av Gardemoens flygplats, ledde till att det 1996
utarbetades etiska regler.

15.1  Etiska riktlinjer

Markförvärv skall ske med stöd av grunnloven8 (grl) och gällande regelverk, ersätt-
ningsnivån skall vara sakligt underbyggd. Rättvisa och likhet är också något som skall
eftersträvas. Ersättning skall utgå med det belopp som markägaren förlorar med hänsyn till
regelverket. Vegvesenet eftersträvar lika ersättning vid likadana tillfällen.

Det skall visas respekt för den enskilda människan och tyngdpunkten bör läggas på:

• ärlighet, som bygger på att informationen från Vegvesenet är korrekt.

• öppenhet, varje enskild markägare skall klargöras sina rättigheter och att alla fakta
kommer fram.

• tolerans, den enskildas värderingar, meningar och synpunkter skall respekteras.

• god kommunikation, tillräcklig information och se till att informationen förstås av den
enskilde, personlig kontakt skall ske så långt som möjligt.

                                                
8 Lov 17 maj 1814, grl
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Vegvesenet skall vara hjälpsamma och positiva i bemötandet med berörda markägare, och
speciellt uppmärksamma de svagaste parterna så att de kan tillvara ta sina rättig- heter.

När det gäller att komma åt mark för vägbyggande så utgår planeringen från plan- og
bygningsloven9 (plbl). Innan 1989 fanns det särskilda regler för planering av vägar i
veglova10 (veil).

16 Vegloven
Vid markåtkomst av vägar kan man i princip välja mellan veglova och plan- og bygningsloven.
Men i praxis blir det i de allra flesta fall att man använder sig av veglovens § 50, då man fattar
beslut om expropriation. Därför väljer vi att endast redovisa expropriation enligt vegloven i
detta arbete, men ger först en kort redogörelse varför vegloven är den som används.

Val av lagstöd är viktigt för ärendebehandlingen. Om beslut om expropriation fattas enligt
plan- og bygningsloven § 35, kommer kommunen vara expropriant och vegsjefen11 vara
hjelpeintervenient (”hjälpmedlare”). Om man vill fatta beslutet enligt plbl § 35, är det
kommunen som fattar beslut om expropriation. Rätten till att fatta beslut enligt plbl § 35 kan
inte överföras till vegsjefen och paragrafen är därför i praxis inte användbar eftersom Statens
vegvesen själv önskar att ha hand om processen och fatta beslut om expropriation.

Vid de tillfällen staten vill vara expropriant fattas beslutet av vegsjefen i fylket, enligt veglova §
50 ”så langt ho finn at det trengs til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riks-,
fylkes- eller kommunal vei”. Kommunen skall upplysas om att vegsjefen önskar att fatta
beslut om expropriation och ge sitt uttalande om detta. Beslut enligt veil § 50 skall ses i
sammanhang med veil l § 12 som säger att planläggningen skall ske enligt reglerna i plbl. I
föreskrifterna till § 50 fastslås att det måste finnas en godkänd reguleringsplan (planbeslut)
för att beslut om eiendomsinngrep kan göras. Undantag från denna regel kan göras för mindre
åtgärder i samband med underhåll och enklare mindre åtgärder utanför vägområdet.
Expropriationsbeslut genomföres vid skjønn (rättegång i expropriationsärendet) och
skjønnsretten skall kontrollera att villkoren för att stödja skjønnet är riktiga, jfr.
skjønnsprocessloven  §§ 8-912. Enligt skjl § 48 skall rätten också ta ställning till eventuell tvist
mellan parterna om rätten till och förutsättningarna för expropriation, behandlingsfel av ärende
och expropriationsbeslutets innehåll.

                                                
9 Lov 14 juni 1985 nr 77, plbl
10 Lov 21juni 1963 nr 23, veil
11 Chef för Vegvesenet i t ex Østfold.
12 Lov 1 juni 1917 nr 1, skjl
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17 Konsekvensutredning
En konsekvensutredning syftar till att klargöra effekterna av anläggningen som kan få viktiga
konsekvenser för miljön, naturresurser, kultur m.m. Konsekvensutredningen skall säkra att
dessa eventuella effekter kommer att beaktas under planläggningen av anläggningen och även
när det tas ställning till om och hur och även på vilka villkor anläggningen skall genomföras.
Efter detta läggs konsekvensutredningen ut till visning för allmänheten och den sänds också till
berörda myndigheter och intresseorganisationer. Syftet med utställningen för allmänheten är:

• Att konsekvensutredningen är i enlighet med aktuellt utredningsprogram.

• En öppen planläggningsprocess som ger myndigheter, organisationer och berörda parter
samt intressenter möjlighet till insyn och påverkan i processen.

• Att bästa möjliga beslutsunderlag för vidare planläggning läggs fram.

Eventuella synpunkter på konsekvensutredningen, efter utställningen, sänds till Statens
vegvesen (i detta fall Østfold) som sedan sänds vidare till Vegdirektoratet13. Vegdirek-
toratet, i samråd med Miljøverndepartementet avgör om utredningsplikten är uppfylld eller
om det är nödvändigt med vissa tilläggsutredningar. Efter konsekvens utredningen utarbetas
reguleringsplan. Vid utbyggnaden av E6 i Østfold, där befintlig E6 utvidgas till fyra fält, är
konsekvenserna så översiktliga att reguleringsplan görs parallellt med konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen utarbetas i enlighet med plan- og bygningslovens bestämmelser i
kapitel VII-a. Syftet med denna utredning står skriven i samma lag § 33-1.

”Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virk-
ninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre
at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen
av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke
vilkår, tiltaket kan gjennomføres.”

Tilføyd ved lov 16 juni 1989 nr. 81, endret ved lov 4 aug 1995
nr. 54 (i kraft 1 jan 1997).”

Enligt § 33-2 är det tvunget att upprätta en konsekvensutredning då det sker en för- ändring
av en anläggning som kan få väsentliga konsekvenser för miljö, naturresurser m.m. Enligt
denna paragraf är det kungen som bestämmer om eller i vilka fall som en konsekvensutredning
är nödvändig.

Så tidigt som möjligt, under förberedelserna av en anläggning, skall ett melding (meddelande)
om ett förslag till utredningsprogram för anläggningen sändas till ansvarig myndighet.

                                                
13 Vegvesenets centralförvaltning
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De skickar i sin tur vidare en kopia till eventuella intresseorganisationer och lägger samtidigt ut
förslaget på utställning för allmänheten som då kan framföra sina åsikter om förslaget till
Statens vegvesen. Allt detta regleras i § 33-3 i plan- og bygningsloven.

Bestämmelser om konsekvensutredningens utformning och innehåll finns i § 33-5 plan- og
bygningsloven. I denna paragraf står skrivet att konsekvensutredningen skall utarbetas i
enlighet med det tidigare fastställda utredningsprogrammet. Innehållet i utredningen skall vara
de aktuella alternativen till anläggningen, anläggningens inverkan på miljön, naturresurser m.m.
Det ska också beskrivas vad som kan göras för att minska de skador och negativa
konsekvenser som anläggningen för med sig. Den skall också innehålla en redovisning av
anläggningens utformning. Även i denna paragraf kan kungen fatta andra beslut om
konsekvensutredningens innehåll och utformning.

Den färdiga konsekvensutredningen skall sedan skickas till berörda myndigheter och
intresseorganisationer och ställs samtidigt ut för allmänheten. Den ansvarige myndigheten
avgör om konsekvensutredningen uppfyller de ställda kraven och, om inte, beslutar
myndigheten att tilläggsutredningar krävs. Dessa bestämmelser finns i plbl § 33-6.

Figur 14.1 Gången i ett utredningsprogram.

KONSEKVENS-
UTREDNING

REGULERINGSPLAN

MELDING

Med utredningsprogram
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17.1  Kulturminnen

Mellan Riksgränsen – Svingenskogen har det påträffats fornminnen. Ersättningen kommer här
att utgå som skogsvärde för området. Vissa av områdena kommer att ingå i den framtida
vägen och löses in. Ersättning utbetalas för den pågående skogsanvändningen samt marken
och väntevärde.

De områden som måste grävas ut men som inte kommer att ingå i den framtida vägen, har
ersatts som skog och väntevärde, men har inte gett någon markersättning. Marken kommer bli
återförd till fastighetsägaren kostnadsfritt.

Då dessa områden förvärvades fanns ingen reguleringsplan och Vegvesenet var hän-visade till
att avtala med frivilliga förhandlingar.

Detta ledde till att det fick kosta lite mer. Man fick lösa det genom att plantera om skogen
inom de aktuella områdena som återfördes till grunneieren (markägaren).

17.1.1 Påverkan på kulturmiljön i Norge

I Norge kommer påverkan på kulturen bli större. Det finns nämligen närmare 100 boplatser av
skiftande storlek på den aktuella sträckan.

17.1.2 Påverkan på naturmiljön i Norge

I Norge är det kustlandskapet omkring Svinesund och västerut vid Ringdalsfjorden som
kommer att påverkas av den nya vägen. I detta område har man dokumenterat ett rikt djur
och växtliv. Detta gäller speciellt ett naturområde i Østfold vid Svinesundshagen mot
Sørskogen (se bilaga A).

Sveriges område (B), som nämns ovan som känslig naturmiljö sträcker sig även in i Norge.
Detta område utnämns, av Haldens kommun som ett känsligt naturområde. Den nya vägen
kommer här att påverka området som bedöms som en negativ konsekvens.

Den nya vägen kommer inte att påverka viktiga vegetationstyper. Vägen kommer dock att
skära genom olika typer av markområden som lantbruk, öppna fält och tät skog i en övergång
till fjällområde med gammal tallskog och därmed kommer vissa nyckel biotoper att beröras.

17.1.3 Påverkan på friluftslivet i Norge

I Norge kommer vägremsan att gå genom ett fint natur- och rekreationsområde. I detta
område finns en stor potential för friluftslivet. Vägens dragning över området kommer att
skapa barriärer i området vid Sponviken, vilket ger klara negativa konsekvenser för utövandet
av friluftslivet. För att lindra de negativa konsekvenserna kan man, i detta fall anlägga gång-
och cykelvägar över eller under vägen.
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18  Reguleringsplan
Det krävs en antagen reguleringsplan (svensk motsvarighet är detaljplan) för att mark skall
kunna övertagas tvångsvis. Planen skall visa vilket område som kommer att beröras.
Kommunen har på sitt ansvar att utarbeta kommunala översiktsplaner. Denna översiktsplan
ligger till grund för var det behövs en reguleringsplan för att byggandet skall vara tillåtet. Enligt
§§ 9-4 har Statens vegvesen rätt att ta fram och utarbeta förslag till översiktsplanering.
Reguleringsplanen reglerar skydd och användning av skog och mark, vattendrag, sjöar och
bebyggelse inom bestämda områden inom kommunen (plbl § 22).

De riktlinjer som styr hur planen skall se ut och utformas finns angivna i plbl § 23. Det kan
vara rikspolitiska bestämmelser, fylkesplaner och kommunplaner. I planen skall anges:

• Byggnadsområder; Områden för olika typer av bebyggelser.

• Lantbruksområder; Områden för jord och skog.

• Offentlige trafikområder; Områden för vägar, gator, gång och cykelvägar, järnvägar,
kanaler, flygplatser.

• Friområder; Områden för parker, lekplatser, områden för friluftsliv.

• Fareområder; Områden för högspänningsledningar, upplag, rasområden.

• Specialområder; Områden för skyddsområden runt flygplatser och radaranlägg-ningar,
va-anläggningar.

• Fellesområder; Områden för gemensamhetsanläggningar.

• Fornyelseområder; Områden som skall byggas ut eller förnyas.

Det finns flera sätt att ta fram en reguleringsplan. Kommunen kan i enlighet med sitt
planläggningsansvar (plbl § 9-1, § 27-1), utarbeta och anta reguleringsplaner (plan-
läggningsplikt) (plbl § 23). Markägare, rättighetshavare och övriga intresserade kan lägga fram
förslag till reguleringsplaner för kommunstyret (plbl § 30). Även Statens vegvesen har rätt att
lägga fram planförslag enligt §§ 9-4.

18.1.1  Effekterna av antagen Reguleringsplan

En antagen och vid behov fastställd reguleringsplan är bindande för alla arbeten och ingrepp i
markanvändningen inom plangränsen. plbl §§§§ 81, 84, 86a-b, 93 (byggnads- lovpliktiga
åtgärder, schaktnings och fyllnadsarbeten). Planen är även bindande för fradeling
(avstyckning) enligt planen.

Krävs inte departementets fastställande, så är kommunstyrets (KS) beslut bindande. Hamnar
en fastighet inom ett vägområde eller blir på annat sätt ødelagt som byggetomt, (tomten skall i
stort sett vara byggklar inom en snar framtid för att ersättning skall utgå för byggtomt) eller att
den ej går att bruka på förväntat sätt är kommunen skyldig att ersätta markägaren hans
förluster om marken inte löses in enligt plbl § 32 nr1.
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Enligt plbl  § 42 har fastighetsägaren rätt att kräva inlösen av sin fastighet om den är obebyggd
och kommunen eller annan har rätt att expropriera enligt reguleringsplanen. Dock måste
ändamålen i § 25 vara uppfyllda, marken i planen skall användas till offentliga trafikområder,
friområder, ga-områder och fornyelseområder. Detta gäller när del av fastighet efter
expropriation ej längre kan anses vara lämplig för normalt användande med hänsyn till storlek,
belägenhet och andra förhållanden. Men fastighetsägaren måste då ha väckt talan om
ersättning/inlösen senast tre år från den dag då reguleringsplanens antagande kungjordes.

Enligt plbl § 27-1 1p 2st och § 30 3st, skall det planerade arbetet kungöras i minst två
tidningar som är allmänt lästa på orten. I kungörelsen skall det aktuella området redovisas och
vilka konsekvenserna blir av det planerade arbetet.

Detta ansvar gäller både kommunala och privata planerare. Det finns likheter med det svenska
samrådet, att så många fastighetsägare som möjligt skall underrättas om planen per brev och
att de får en möjlighet att uttala sig om planförslaget. Dessutom har kommunen en
upplysningsplikt enligt § 16 om alternativa sträckningar och utformningar. Även de offentliga
myndigheter och organisationer som har särskilda intressen skall också kontaktas av
kommunens planeringsenhet. Detta gäller även de fylkeskommunala och offentliga myndigheter
som ämnar vidta åtgärder som kräver regulering i planen (plbl. § 29).

När planeringsenheten tagit fram ett, som de tycker är ett genomförbart förslag, skall detta
ställas ut. För att privata planförslag skall kunna ställas ut måste planeringsenheten anse att de
är tillräckligt bra för att läggas fram till KS för antagande eller innehålla uppgifter som innebär
stora förändringar eller nyexploatering av ett område som behöver behandlas av KS.

Kungörelsen om utställningen skall göras i två dagstidningar, lokala tidningar som är allmänt
lästa. Det skall anges vilket område som berörs och hur även hur lång tiden är för utställningen,
minst 30 dagar. Under denna tid skall invändningar mot planen lämnas in till planeringsenheten.
Planförslaget skall också remitteras till fylkeskommunen och de statliga fackorgan som har
särskilda intressen i planen (plbl. § 27 1-2p). Planeringsenheten lägger fram planförslaget för
KS när det är färdigbehandlat och KS skall ta beslut om planen.

Om ej KS kan ta beslut, kan planen skickas tillbaka till planeringsenheten för ytterligare
bearbetning enligt KS anvisningar och riktlinjer (plbl § 27-2 1p).

Om fylkeskommunen, grannkommuner eller någon annan statlig myndighet har inkommit med
innsigelser (”invändningar”) mot planen under utställningen, så skall frågan lämnas till
fylkesmannen (landshövdingen) för medling om planens utformning. Kan parterna ändå inte
enas så lämnas ärendet efter kommunbeslut vidare till Miljøverndepartementet för fastställande
(plbl § 27-2 2p). Om det finns behov så har departementet rätt att ändra planen, men
kommunen har möjlighet att uttala sig om ändringen. När planen antagits och vid behov
fastställts skall planen omedelbart kungöras av kommunen. För nyexploateringsområden så
skall planen tingslysas (motsvarar det svenska inskrivningsförfarandet) för berörda fastigheter.
Markägare och rättighetshavare i berörda fastigheter skall underrättas per brev så långt det är
möjligt om beslutet. Upplysningar om överklagande skall följa med breven. Departementet
skall ha en kopia, som skall granskas så att planen inte strider mot nationella intressen,
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fylkesplanen eller kommuneplanen. Om planen strider mot någon av dessa får departementet
upphäva eller göra de ändringar som krävs på egen hand (plbl § 27-2 3p).

19 Förenklad bild av grunnerverv (markförvärv)
Schemat visar huvudlinjen i ett markåtkomstärende. I praktiken kan det finnas många olika
varianter, därför är det inte ovanligt att det kan ske på ett annat sätt än vad schemat visar.

Figur 16.1 Flödesschema för markförvärvsprocessen.

19.1 Avtal eller expropriation?

Vid planläggning och grunnerverv (markförvärv) till vägändamål är det viktigt att uppnå en
god kontakt med markägare och rättighetsinnehavare i det område som berörs. Förhandlingar
om ersättning är en viktig och naturlig del av kontakten, men det måste också läggas stor vikt
på hur man kommer fram till avtalet.

Enligt veil § 50 är det vegsjefen som i allmänhet skall göra försök att komma fram till en frivillig
lösning, innan det eventuellt måste fattas ett ekspropriasjonsvedtak (expropriationsbeslut).
Förhandlingsplikten gäller också om staten använder sig av ekspropriasjonshjemmeln14 i plbl
§ 35 (jfr. § 45). Ekspropriasjonshjemmeln i plbl används dock inte av Vegvesenet.

                                                
14 Ekspropriasjonshjemmeln; kan förklaras som hot om eventuell expropriation.
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I vissa fall kan man behöva slopa förhandlingarna. Detta kan t ex vara aktuellt då;

• Förhandlingar medför att det tar allt för lång tid att genomföra ärendet.

• Det är svårt att komma fram till en frivillig lösning, p g a att ärendet skapar om- fattade och
komplisserade juridiska frågor.

• Markägaren kan, t ex p g a för stora regleringar, inte acceptera ett rimligt avtal.

• Ägaren är okänd.

Då man i de flesta fall bör genomföra förhandlingar, innebär det inte att exprop-
riationsbeslutet är ogiltigt, bara för att exproprianten försummat förhandlingarna.

Å andra sidan är det viktigt att försöka förhandla. Om det med någon rimlighet kan förväntas
att markförvärvet kan ordnas på detta sätt, bl.a. för att spara omkostnader vid expropriation,
bespara domstolarna från arbete och för att undgå förseningar i arbetet.

Vid förhandlingar läggs expropriationsrättsliga principer till grund för både när det gäller
vad som ska vara föremål för ersättning och när det gäller fastställandet av ersättningen.
Intressenter som inte utnyttjar det ersättningsrättsliga skyddet vid expropriation eller vid
inskränkningar i ägarförfogandet, kan heller inte tillräknas ersättning när markförvärvet
genomföres frivilligt.

19.2  Expropriation – det grundläggande begreppet

Expropriation syftat till tvångsförvärv av egendomsrätt, eventuellt till tvångsförvärv av annan
rätt i eller över fast egendom, med ersättning som fastställes vid bedömning/ värdering.

Enligt grunnlova § 105 skall det ges ersättning till alla ägare som måste avstå antingen lös eller
fast egendom. Men här kommer vi endast att behandla fast egendom.

Med tvångsförvärv menas att förvärvet kan finna stöd oavsett ägarens önskan eller vilja. I sista
instans kan rättigheten tillägnas genom samhällets organiserade tvångsmakt. Detta är själva
kärnan i expropriationsbegreppet. I de hänseendena skiljer sig expropriationen  från den
frivilliga dispositionen. Tvångselementet gör att rättssäkerhet – inte minst krav om laga åtkomst
och ersättning – står centralt i expropriationsrätten. Nyckel- ordet i denna förbindelse är
legalitetsprincipen och grunnlova §105 om full ersättning. Ersättningen är det som skiljer
expropriationen från konfiskation, som är tvångsinlösen utan sådan motprestation. Men också i
själva den förvaltningsmässiga handläggningen och i behandlingen hos domstolen –
bedömningsprocessen – är det inlagt flera olika rättssäkerhetsgarantier.

Grunnlova § 105 sätter bara ett krav på att slutresultatet måste bli full ersättning. Skall man
kunna avvika från detta grundläggande krav, måste det emellertid ske genom en ändring av §
105.

På lagnivå är bedömningssystemet så sammansvetsat med expropriation att dessa ofta ses som
två sidor av samma sak; enligt norsk rätt sker det ingen expropriation utan bedömning. Som en
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förklaring av den faktiska situationen, är det därför knappast något att invända mot den
precisering att ersättning skall fastställas vid bedömning.

§ 105.

Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller
urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld
Erstatning af Statskassen.

Skjønnsloven § 4 första stycket, säger att skjønn kan krävas när det tillförsäkras vid lag eller
överenskommelse. Skjønn kan med andra ord krävas:

• när den aktuella lagen direkt föreskriver att ersättning skall fastställas vid bedömning som
vid expropriation, och

• när parterna blir eniga, ingår överenskommelse, om att priset skall fastställas på detta sätt.

19.3  Expropriation och expropriationsersättning

Bedömningsprocessen beskriver primärt handläggningen eller framgångsgraden som skall
användas vid fastställning av ersättning. Vid frivilligt köp/försäljning sker värderingen, det vill
säga att man bestämmer pris och andra villkor, normalt genom avtal efter individuell
förhandling. Priset framkommer innanför ramen av tillgång och efterfrågan, de klassiska
marknadsmekanismerna. Under normala förhållanden är det kundmarknaden som bestämmer
vad som är det riktiga priset mellan köpare och säljare.

I denna framställning kommer intressen att bli rättade mot den värdering som sker enligt
ersättningslagen. Det är då endast tre sätt ersättningen kan fastställas på:

• utifrån försäljningspris

• bruksvärde

• återanskaffningsvärde

Utgångspunkten är att ägaren, exproprianten, alltid har krav på det priset han skulle få på den
fria marknaden som det beskrivits ovan, d.v.s. det pris som det räknas med att vanliga köpare
vill ge för egendomen vill frivillig försäljning. Detta benämns som säljvärde, eventuellt
marknadsvärde eller omsättningsvärde. Lagen säger att det skall ske en bred analys av de
faktorer som styr marknaden, ekspropriasjonserstatningslova § 5 2st15 (orvl).

                                                
15 Lov 6 april nr 17, orvl
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§ 5. Vederlag etter salsverdien.
Vederlag etter salsverdi skal fastsetjast på grunnlag av det
som må reknast med at vanlege kjøparar ville gje for eige-
domen ved friviljug sal.

Ved fastsetjinga skal det leggjast vekt på kva slag eigedom
det gjeld, kvar eigedomen ligg og den påreknelege utnytting
som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden. Det
skal dessutan leggjast vekt på dei prisane som er oppnådd ved
omsetnad av andre eigedomar som det er naturleg å sama-
nlikna med, og likeins på andre tilhøve som er avgjerande for
salsverdien av eigedomen.

Om egendomen har en avkastning som ger ett högre värde än försäljningspriset, skall ägaren
som regel ha krav på att det högre värdet skall ligga till grund för ersättningen. Huvudregeln är
att ägaren skall ha krav på det största värdet, försäljningsvärde eller bruksvärde, men heller
inget mer. Det är detta som skall kompensera för den faktiska förlusten. Denna huvudregel är
nästan undantagsfri.

19.4  Eiendomsinngrep (egendomsingrepp)

När man måste komma åt mark i Norge, får man lösa in marken av markägaren och lösa vissa
nyttjanderätter. Det finns tre huvudtyper av ingrepp i fast egendom som vegmyndigheten gör:

• Förvärv av eiendomsrett

• Förvärv av bruksrett

• Klausulering/båndlegging16

Mark för vägar skall förvärvas med äganderätt. Först och främst ska man försöka lösa
marken genom minnelige (frivilliga) avtal. Om detta ej är möjligt får man expropriera marken.
För att expropriation skall kunna ske krävs en godkänd detaljplan och ett
ekspropriasjonsvedtak (expropriationsbeslut) som fattas av vegsjefen. Detta beslut ligger till
grund för ansökan till domstolen om att hålla ett skjønn. Här fastställs
ekspropriasjonserstatningen (expropriationsersättning). Ibland kan det bli en lång process.
För vägbygget behöver detta inte betyda hinder eftersom man i skjønnet kan besluta om
forhåndstillträdelse (förtida tillträde) jämte oreigningsloven § 2517 (orl). Skulle man nekas
tillträde efter detta kan man med hjälp av tvangsfullbyrdelsesloven18 tillträda marken
tvångsvis.

                                                
16 Båndlegging; en inskränkning av ägarens/nyttjanderättshavarens rätt att bruka egendomen.
17 Lov 23 oktober 1959 nr 3, orl
18 Lov 26 juni 1992 nr 86, tvangsl.



Markåtkomst för vägar i Sverige och Norge 02-06-05

36

Det är skjønnsforutsetningene (rättegångsunderlag), de faktiska förutsättningarna, som ligger
till grund för fastställandet av ersättning och för omfånget av intrånget. När man beslutat om
ersättning kan exproprianten begära att kräva att få ta över marken men då måste han också
utge expropriaten ersättning.

Det är endast den mark eller de rättigheter som krävs för att genomföra företaget, som
exproprianten får expropriera för. Sker dock överlåtelsen frivilligt, finns det möjlighet att lösa
mer mark. Det är alltid ekspropriasjonshjemmeln som är styrande bakom förvärvet, det som
kan driva fram eventuell expropriation. Det som sätter gränsen för förvärvet är exprop-
riationsändamålet, men det begränsar inte den verkliga användningen av marken efter
förvärvet. Att man bygger precis enligt expropriationshandlingarna kontrolleras inte genom
någon egentlig kontroll.

Vad som kan betraktas som eiendomsinngrep vid tillämpning av lagen definieras i veil § 49.
Denna är utformad med förebild i orl § 1. Paragrafen uttrycker klart att lagen gäller för ingrepp
i äganderätt, bruksrätt, servitut eller annan rätt till, i, över eller under fast egendom. Till fast
eiendom räknas bebyggd eller obebyggd mark med byggnad eller annan innretning
(anläggning) som är fast knuten till marken. Rådighetsinskränkningar räknas inte som ett
expropriationsintrång.

19.5  Expropriationsgrund

I vegloven § 50, finner man det lagliga stödet för expropriationen (ekspropriasjonshjemmeln).
I första stycket kan man läsa att vegstyremakta, ger rätt att genomföra expropriationsföretag.
När man avhjelmet (avkunnat) skjønnsdom och utbetalt ersättning har man rätt att ta marken i
anspråk. Dessutom ges också möjlighet till att göra en s k sekundärexpropriation. Detta
innebär att tredjeman har möjlighet att få avkjørsel (utfart) till allmän väg över någon annans
fastighet.

När det gäller vägar finns det ingen svensk motsvarighet till andra stycket. Här finns nämligen
möjligheten att utöka markåtkomstprocessen till att omfatta ett jordskifte19. Detta för att
minska skadan av företaget (sekundärexpropriation). Den kan dock endast tillämpas för dem
som utsätts för en primärexpropriation för att minska skadeverkningarna. Det är veg-
myndigheten som avgör, värderar behovet av, om paragrafen skall tillämpas.

Då möjligheten till sekundärexpropriation införts lades det tredje stycket till veil § 50. Genom
denna paragraf har man skapat en möjlighet att få till stånd en domstolsprövning av
omfattningen av ett expropriationsföretag då sekundärexpropriation är tillåten. För att tillämpa
regeln måste beslut fattas i expropriationsbeslutet.

Beslut om att lämna prövningen till avgörande till skjønnsretten kan överklagas i samband med
att expropriationsbeslutet överklagas. Detta görs hos Vegdirektoratet.

                                                
19 Vegjordskifte; motsvarigheten till en svensk fastighetreglering (omarrondering). Skiftet omfattar fler
fastigheter än de som direkt berörs av vägbyggandeföretaget. Jordskifte hålls av jordskiftesretten under
ledning av en jordskiftesdommer (förrättningslantmätare).
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Det finns en regel om möjligheten at ersätta mark och rättigheter med mark istället för med
pengar. Regeln kan användas både av expropriant som av vegmyndigheten.

Det är vegmyndigheten som fattar beslut om att eiendomsingrep skall göras. Rätten att ta
beslut kan föras över till vegsjefene. Då vegmyndigheten fattar beslutet om expropriation
själva, krävs det inte att någon annan myndighet har sitt samtycke. Expropriationsbeslutet är
ett enkelvedtak20 enligt forvaltningsloven § 2 pkt.b21 (fvl).

19.6  Praktiskt arbete vid markåtkomst

Under arbetes gång kan det ofta uppstå problem av olika slag vilket gör att man kör fast under
förfarandets gång. Beroende på frågans art finns det olika instanser med lämplig kunskap. På
Vegvesenet i Østfold vänder man sig oftast till Vegdirektoratet som har en bred kompetens
och erfarenhet och i regel kan lösa problemen. Man kan även vända sig till deras
grunneieradvokat som också kan vara till stor hjälp. Vid vissa tillfällen använder man sig i
stället av kontakter på kommunen som har en stor lokal kunskap. För att värdera skog som
ska förvärvas kontaktar de en konsultfirma.

Det finns flera orsaker till att använda konsulter, dels för att det rör sig om stora värden och
dels att skogsvärdering är ett speciellt ämne som kräver stor kunskap inom området. I E6
projektet ska de nu använda sig av en extern konsultfirma för att t.ex. värdera större
olägenhetsersättningar och för att värdera skogen.

När de använder sig av externa konsulter som grunneier/grunneieradvokaten har godkänt får
värderingen större trovärdighet hos grunneieren. Detta för att en utomstående och helt opartisk
instans har utfört värderingen och man undgår då diskussioner huruvida den är riktigt utförd.
Materialet skall också kunna användas som bevis i skjønnsretten.

                                                
20 Enkelvedtak; förvaltningsbeslut som gäller mot enskilda individer.
21 Lov 10 februari 1967, fvl
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20 Planläggning
Vid planläggning av vägar används plbl (§12 veil). Tidigare användes vegloven men ersattes
1989 av plbl. Idag är det endast mindre ingrepp, breddning, dikning och bussfickor, som blir
planlagt enligt veil § 50.

20.1  Planläggning enligt plan- og bygningsloven

20.1.1 Planläggning på riksnivå

Kungen kan ställa upp generella mål och ramar och ge riktlinjer för den fysiska, ekonomiska
och sociala utvecklingen i fylken och kommuner som skall ligga till grund för planläggningen
efter denna lag. När det är nödvändigt för att tillvarata nationella och regionala intressen kan
kungen efter samråd med berörda kommuner och fylkeskommuner under en tioårsperiod yrka
på förbud mot att det innanför avgränsande geografiska områden, verkställs särskilt angivna
bygg och anläggningsarbeten utan samtycke av departementet eller bestämma att sådana
åtgärder utan samtycke kan verkställas i överensstämmelse med arealdelen av
kommunalplanen eller reguleringsplanen. Kungen kan förlänga förbudet med fem år i taget.

Genomförandet av viktiga statliga eller fylkeskommunala, utbyggnads, anläggnings eller
skyddsåtgärder gör det nödvändigt eller annan hänsyn behöver tas, kan departementet
uppmana berörd kommun att utarbeta och bestämma reguleringsplan eller arealfel av
kommunplan eller själv göra det (plbl § 18).

20.1.2 Fylkeskommunen

Fylkeskommunen skall sörja för att den inom fylkets område utför en löpande fylkes-
planering. Departementet skall se till att kraven på löpande planläggning uppfylls.
Fylkesplanläggningen skall samordna statens, fylkeskommunen och huvuddragen i kommunens
fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella verksamhet i kommunen.

I varje fylke skall fylkeskommunen utarbeta en fylkesplan, planen består av mål och långsiktiga
riktlinjer för utvecklingen i fylket och ett samordnat handlingsprogram för hur målen skall
uppfyllas. I planen fastställs också riktlinjer för hur jordbruksarealer och naturresurser i fylket
ska lösas när det gäller  frågor som får väsentliga verkningar ut över gränserna för en kommun
eller som den enskilda kommunen inte kan lösa själv utan frågan måste lösas gemensamt med
flera kommuner. Fylkeskommunen skall ha ett löpande samarbete med kommunerna i fylket
och offentliga organisationer och andra berörda  som har ett särskilt intresse fylkesplanerings-
arbetet.

20.1.3 Kommuneplanering

Kommunen skall genomföra en löpande planläggning med sikte på att samordna den fysiska,
ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen inom sitt område. I varje kommun skall det
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utarbetas en kommunplan, planen skall innehålla en långsiktig och en kortsiktig del. Den
långsiktiga planen omfattar: mål för utvecklingen i kommunen, riktlinjer för de olika sektorernas
planläggning och en arealdel för hur arealen och naturresurser skall förvaltas. Den kortsiktiga
delen omfattar: hur handlingsprogrammet för sektorerna skall se ut de närmaste åren.

20.2  Planläggning enligt vegloven § 50

Vegvesenet skriver till kommunen att plbl § 23 ger möjlighet till undantag från kravet om att ta
fram en reguleringsplan vid små ingrepp, vid förbindelse med åtgärder längs riks- og
fylkesveger. Vegvesenet kan då förvärva mark enligt veil § 50.

Planläggningen22 delas in i olika steg och dessa är:

1. Vegutredning - en redogörelse för behovet av vägutbyggnad i ett område. Denna
utarbetas av vegsjefen.

2. Hovedplan - det aktuella vägbyggnadsföretagets stäckning och standard i huvuddrag. Den
motsvarar kommuneplan enligt plbl

3. Detaljplan - motsvarigheten till reguleringsplan enligt plbl  En närmare beskrivning av
vägbyggets utformning och samt vilken mark och rättigheter som måste inlösas. Denna
skall innehålla en kostnadskalkyl och ligger till grund för utarbetandet av
skjønnsforutsetningene.

4. Byggeplaner - innehåller tekniska beskrivningar och ritningar som krävs för byggandet av
vägen (motsvarigheten till den svenska arbetsbeskrivningen).

Innan hovedplanen och detaljplanen kan godkännas skall de ställas ut för allmän granskning.
Det är därefter kommunestyret som gör antagandet i enlighet med plbl  Skulle det i något fall
uppstå en reell eller politisk konflikt mellan kommunala och statliga intressen kan
departementet anta planen om de anser att de statliga intressena väger tyngre.

Det är endast fylkesutvalget, KS och andra statliga myndigheter som kan överklaga
hovedplanerna. Ärendet i detta läge är snarast att se som en politisk prövning av vägens
sträckning och nödvändighet. Skulle privatpersoner eller sakägare överklaga hovedplanen är
det endast för att det förkommer något formellt fel som begåtts vid planens utarbetande, t ex
felaktig lagtillämpning.

När det gäller reguleringsplaner används forvaltningslovens regler för överklagande. En
godkänd reguleringsplan ger rättslig grund för vegsjefen att fatta beslut om att expropriation
skall ske i enlighet med planen. Planen medför inskränkning av ägarens /
nyttjanderättshavarens rätt att bruka egendomen, av marken innanför de byggnadsgränser som
planen utvisar.

                                                
22 Punkterna hänvisar till föreskriften: 1980.07.10 nr 0002 (SD) Foreskrift om utarbeiding og behandling av
planer for riksveg og fylkesveg. § 6-9.
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För vägar som skall koncessionsprövas gäller även vissa bestämmelser i forurensnings-
loven23. Sådana vägar måste följa forureningsmyndighetens eventuella föreskrifter för vägens
utformning (§ 9 forurl).

20.3 Dokumenteringsplikt

Enligt veil § 52 skall ett dokument för markavståendet upprättas. Det skall klart redovisa
utbredningen av avståendet samt vem som rätten tillkommer

21 Servitut
Än så länge har det inte varit aktuellt med servitut sträckan Riksgränsen – Svingenskogen.
Dock kommer det längre fram användas i samband med vegrett för en markägare som får sin
skog delad av den nya vägsträckningen.

21.1  Totala bruksrettigheter och positiva servitut

Bland de begränsande rättigheter som fastighetsägare B och/eller C måste ha över A's
egendom är brukrettigheterne av särskilt praktisk betydelse. Med hjälp av innehavar-
kriterium skiljer man på total bruksrettigheter och positiva servitut. Den som är innehavare –
som en hyrestagare eller arrendator – har total bruksrett, medan de övriga bruksrettigheter
betecknas som positiva servitut.

Som exempel på detta sista nämns vegretter, rätt till att ha vatten och kloakledningar i marken,
rättigheter till brunn, betesrättigheter, rätt till att ta grus, hugga skog etc. Om inget annat
framgår av sammanhanget, används begreppet bruksrettigheter här som samlingsnamn för
positiva servitut och totala bruksrettigheter. Begreppet omfattar med andra ord B's rätt till att
bruka, hela eller del av A's egendom på ett eller annat sätt.

Vid vissa tillfällen är det nödvändigt att avgränsa indelningen av innehållet i rätten (vägrätt,
timmerrätt etc.) Det kan finnas behov av att skilja mellan tids- och  icke tidsbegränsade bruks-
rettigheter för B. Likaså skiljs det åt mellan reella och personliga servitut, som är en rätt för
innehavaren av en bestämd position (t ex ägaren av granngården) respektive en rätt för endast
N.N. När rätten följer B's egendom, är det också vanligt att beteckna B's egendom som den
härskande och A's som den tjänande. Samma språk används också för de negativa servituten
(se avsnitt 18.2).

                                                
23 Lov 14 juni 1985 nr 77, forurl
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Kontentan av expropriationsrättsliga sammanhang är, att alla begränsande rättigheter i princip
kan exproprieras bort. Motsvarande kan det (så långt det är lovhjemmel) bildas rättigheter på
egendom. Vid utmätning av ersättning gäller samma regel och samma utgångspunkt som för
markägaren. Innehavaren av den begränsade rättigheten skall ha full ersättning för sitt
individuella ekonomiska förlust, beräknat efter samma värdesättningsgrunder som när
ersättning för egendomsrätt fastsättes. Förhållandet mellan en rättighetshavare och en ägare
skall återspegla den ersättning som var och en får.

21.2  Negativa servitut

Skillnaden från de bruksrettigheterne som ger B rätt till att utöva en bestämd fysisk
dispositionsrätt över A's egendom, är den särskilda rätten B måste ha till att hindra A att utöva
den rådighet som A annars ville ha haft över sin egen egendom. M a o, en förfog-
andebegränsning mellan privata, mellan A som tjänande egendom och B som härskande. Detta
betecknas som negativa servitut. Andra praktiskt viktiga exempel är villaservitut (som hindrar
A i att utöva annan markanvändning än till villaändamål), förbud mot byggande på ett bestämt
ställe på egendomen eller över en viss höjd, förbud mot vissa typer av verksamhet (t ex
industriverksamhet eller konkurrerande verksamhet till det som B bedriver) eller förbud som
förhindrar delning av egendomar. Innehållsmässigt är det stor variationsmöjlighet i beskrivelsen
av vad A måste tåla eller underlåta till förmån för B.

Negativa servitut uppstår ofta vid en tidigare försäljning av den egendom som nu helt eller
delvis exproprieras.

Negativa servitut som bildas genom skjønn, uppträder ofta i kombination med vanliga
bruksretter. En rätt för B, som t ex att sätta upp master och kraftledningar, eller lägga
ledningar, skulle normalt följas av en klausulering i form av ett zon på marken där markägare A
inte kan bygga eller plantera skog.

Etablering av ett sådant privilegium för B värderas rättsligt sett som en överföring, en
afståelse, i den mening grl §105 använder ordet. Detta överföringskriterie sätter gränsen mot
(ordinarie) förfogandebegränsningar, där ägaren A måste tåla vissa ingrepp utan att det sker
överföring av någon motsvarande eller motstående rätt till någon bestämd rättighetshavare.
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22 Ersättning
När markförvärvet sker frivilligt, läggs vanliga expropriationsrättsliga regler till grund för
Vegvesenets ersättningsanbud. Ersättningen som fastställs genom köpkontrakt förutsätts att
täcka mark, byggnader och andra inrättningar som förvärvas, samt alla skador och olägenheter
som vägen och driften av denna kommer föra med sig i framtiden.

De olika ersättningsposterna specificeras i avtalet. När hela egendomar förvärvas, fastställs
emellertid ersättningen som en ungefärlig summa som omfattar hela överlåtelsen medräknat
byggnader och andra inrättningar.

22.1  Ersättning för mark och olägenheter

Som nämnts ovan är det vanligt att man i avtalet specificerar vad som är ersättning för marken
och vad som kan täcka eventuella olägenheter på den kvarvarande egendomen. Detta är
nödvändigt i de fall där man är osäker på storleken på marken som förvärvas, så man vid
slutlig kartläggning kan påräkna större avvikelser från arealuppskattningen vid
avtalstidpunkten.

I fall där storleken på arealen med rimlig säkerhet kan fastslås vid tidpunkten för avtalet, är det
ingen omöjlighet att man kan avtala om en ungefärlig summa för ersättning både för arealen
som förvärvas och för olägenheter på den kvarvarande egendomen. Vid användning av
differensprincipen, nyttjar man metoden regelmässigt.

Om slutlig kartläggning av arealen vid dessa tillfällen skulle visa att ingreppet blir betydligt
större än vad man förutsett vid tidpunkten för avtalet, blir det nödvändigt att förhandla om att
kompensera markägaren på nytt.

23 Tillträdelse
I avtalet måste det finnas en bestämmelse om tillträdelse. För Vegvesenets del är det mest
praktiskt att ha en bestämmelse som går ut på att arealerna kan tillträdas då avtalet är
undertecknat.

Vid frivilligt markåtkomst sker oftast tillträdelsen utan några problem. Att Vegvesenet tar
marken i bruk och börjar arbetet, är som en naturlig följd av avtalet. Vid några tillfällen kan
markägaren uppleva att han ångrar sig och nekar Vegvesenet att tillträda trots avtalet. Frågan
blir då hur man skall förhålla sig.

I motsats till ett beslut som har laga kraft, är ett avtal om markförvärv inte någon tvingad
förutsättning. Detta betyder att man inte, som situationen är vid domen, kan gå till
namsmannen (utmätningsmannen) och be om hans bistånd för att få innehavet av arealen.
Först måste man få en dom på att avtalet är giltigt. En sådan domstolsprocess är kostsam och
tidskrävande. Dessutom är det ingen garanti för att nå fram till en dom.
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24 Jämförelse

24.1  Markåtkomstprocessen

När man tittar på markåtkomst- och expropriationsprocessen i de två länderna finns det en del
olika aspekter att belysa.

Då det gäller villkoren för expropriation i Sverige får det inte ske om syftet med den kan
uppnås på något annat lämpligt sätt. I Norge saknas detta villkor. Dock gäller, i båda
länderna, att expropriation endast får genomföras om den nytta som företaget medför över-
väger olägenheterna. Vidare gäller att expropriation ej får göras mer omfattande än
nödvändigt.

Både i Sverige och Norge finns det olika lagrum för att expropriera mark för olika ändamål. I
Norge kan mark för vägar exproprieras med både vegloven och plan- og bygningsloven,
medan man i Sverige kan få vägrätt genom att använda sig av väglagen.

I båda länderna finns det två olika sätt för att få stöd för tvångsvis markåtkomst. Antingen
genom att regeringen/kungen lämnar sitt tillstånd eller samtycke till expropriationen. Det andra
sättet är att lagakraftvunnen eller fastställd plan av något slag ligger till grund för mark-
avstående.

I Norge meddelas alltid ett expropriationsbeslut inför en expropriation. I Sverige utfärdar man
antingen ett expropriationstillstånd som beviljas av regeringen eller att fastställd arbetsplan
enligt väglagen stöder expropriationen.

24.2  Planläggningsprocessen

Planläggningsprocessen innehåller i båda länderna något moment av samråd med de berörda
sakägarna samt en utställning av förslaget för allmänhetens granskning. I samband med
utställningen ges sakägarna möjlighet att uttrycka sina synpunkter och komma med förslag
angående det planerade projektet. Om någon har invändningar om planen måste en överpröv-
ning ske och då i högre instans. Då tillstånd till expropriation ges utan någon genomförd plan-
process är möjligheterna att påverka beslutet mer begränsade.

I Norge sker all planläggning enligt plan- og bygningsloven. För att planen skall kunna
godkännas av kommunstyret måste den först ställas ut för allmänheten. Planen kan, då
sakägare inte är nöjd, överklagas till Miljøverndepartementet, som då kan skicka planen för
vidare bearbetning, eller fastställa planen som den var.

I Sverige sker istället planläggningen enligt väglagen då det gäller vägar. Detaljplaner m.fl.
övergripande planer sker enligt PBL. Annars gäller samma som i Norge, att planförslaget skall
ställas ut för allmänheten och de har sedan möjlighet att överklaga.
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Då det gäller innehållet i planen är det en viss skillnad mellan länderna. I Sverige bestäms
redan i arbetsplanen vilka utrymmen som skall avstås och direkt då arbetsplanen är fastställd
har väghållaren rätt till vägrätten. I Norge redovisas istället vilka områden som kommer att
behövas för olika ändamål. Planen ligger sedan till grund för expropriation och då anges vilka
områden som kommer användas.

24.3  Tillträde

Då ärendet har gått till domstol, är grundprincipen i båda länderna, att ärendet ska vara
avslutat och ersättningen vara erlagd innan tillträde får ske. Denna grundprincip gäller ej då
man, i Sverige har fått vägrätt enligt väglagen.

24.4  Ersättning

Vid markåtkomst i Sverige och Norge är reglerna för ersättning snarlika. Ersättningen skall
utgå till fastighetens marknadsvärde, då hel fastighet tas i anspråk. Då det endast gäller en del
av fastigheten utgår ersättningen till marknadsvärdeminskningen.

Då man måste använda sig av tvångsinlösen bestäms ersättningen genom skjønnsrett
respektive domstolsbeslut.

24.5  Servitut

Innebörden av servitut är densamma i de båda länderna fast man använder det i olika
situationer.

I Sverige används servitut i samband med att lösa utfartsvägar från fastigheterna till den nya
vägen. Detta görs p.g.a. att det ej sker någon fastighetsbildning i samband med
marköverlåtelsen för väg, då vägrätt innebär att marken återförs till fastigheten då vägen ej
längre brukas.

I Norge används servitut i mindre utsträckning. Detta för att de genomför fastighetsbildning i
samband med marköverlåtelsen och på det sättet löser utfartsvägar och andra frågor.
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25 Slutord
Det föreligger ofta stora likheter mellan Norge och Sverige och dess lagstiftning. Det har sedan
länge pågått ett nordiskt lagstiftningssamarbete mellan alla de nordiska länderna vilket bidrar till
att likheterna i lagstiftningen ökar mellan länderna.

En stor skillnad mellan ländernas förfarande vid markåtkomst för vägar är att man använder sig
av olika lagar. Sverige använder i stort sett bara väglagen medan men i Norge använder sig av
plan- og bygningsloven. En annan stor skillnad är också att man i Sverige, mer eller mindre,
bara lånar området för vägen under tiden som den brukas. Marken återgår sedan till
fastigheten. I Norge gör man istället en ny fastighetsbildning, så att området inte kommer att
återgå till fastigheten. Den största skillnaden mellan Sverige och Norge är att i Norge förvärvar
man eiendomsrett (egendomsrätt) till arealen (marken) som vägen lägger beslag på.

Både Vägverket och Vegvesenet försöker alltid lösa marken på ett så smärtfritt sätt som
möjligt. Genom att möta fastighetsägaren på halva vägen och att alltid försöka lösa
markåtkomsten genom frivilliga avtal minskar man arbetet och även oönskade konflikter. Detta
resulterar i lägre kostnader och en nöjdare motpart.
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