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Utkom från trycket
den 9 december 2005

utfärdad den 1 december 2005.
Enligt riksdagens beslut1 förskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 6 a §§ samt
4 kap. 1, 3 och 3 a §§ expropriationslagen (1972:719) skall ha följande lydelse.

1 kap.
2 § I denna lag förstås med särskild rätt till fastighet nyttjanderätt, servitut
och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. Utan hinder av att tomträtt enligt 13 kap. 26 § jordabalken vid expropriation är likställd med fast egendom
får sådan rätt upphävas eller begränsas genom expropriation. Bestämmelsen
i 1 § om särskild rätt gäller ej renskötselrätt enligt rennäringslagen
(1971:437) eller vägrätt.
Bestämmelserna i denna lag om fastighet tillämpas också i fråga om
byggnad eller annan anläggning inom annans fastighet.

2 kap.
1 §2 Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över
mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen
krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.
Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse endast mark
eller annat utrymme inom kommunens eget område.
Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om
1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid
kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, eller
2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt byggnadsskick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att kommunen får
rådighet över marken eller utrymmet.
Med motsvarande tillämpning av första–tredje styckena får expropriation
ske till förmån för landstingskommun eller kommunalförbund, som handhar
sådan angelägenhet som första stycket avser att främja.
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6 a §3 Expropriation får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över
mark eller annat utrymme som genom en förestående ändring av riksgränsen
skall föras över till det andra landet.

4 kap.
1 §4 För en fastighet, som exproprieras i sin helhet, skall, i den mån inte
annat följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som
motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet,
skall intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, skall
även sådan skada ersättas. Expropriationsersättning skall dock inte betalas
för mark eller annat utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan skall användas för en sådan allmän plats för vilken kommunen är
huvudman.
Har den exproprierande åtagit sig att vidta åtgärd för att minska skada,
skall hänsyn tas till det när expropriationsersättningen bestäms, om åtagandet är sådant att det skäligen bör godtas av den ersättningsberättigade.
Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjanderätt eller servitutsrätt, skall vid bestämmande av fastighetens värde hänsyn icke tagas till förbättring, vilken fastigheten vunnit genom arbete eller kostnad,
som den exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt övergått till
denne, nedlagt på fastigheten utöver vad som ålegat honom.
3 §5 När löseskillingen bestäms, skall sådan ökning av fastighetens marknadsvärde av någon betydelse som har ägt rum under tiden från dagen tio år
före ansökan om expropriation, dock högst femton år före talans väckande
vid domstol, räknas ägaren tillgodo endast i den mån det blir utrett, att den
beror på annat än förväntningar om ändring i markens eller utrymmets tilllåtna användningssätt. Avser expropriationen en del av en fastighet, skall
vad som sagts nu om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om värdet före expropriationen. Värderingen skall göras med hänsyn till fastighetens skick när ersättningsfrågan avgörs eller, om fastigheten dessförinnan
har tillträtts eller övergått på den exproprierande enligt 6 kap. 10 §, när tillträdet eller övergången skedde.
Har det före ansökan om expropriation meddelats beslut om en detaljplan
och innebär planen att marken eller utrymmet skall användas för enskilt bebyggande, skall första stycket tillämpas endast på värdestegring som har inträffat efter beslutet.
Avser expropriationen bebyggd fastighet som innehas i huvudsakligt syfte
att bereda bostad åt ägaren och honom närstående, gäller den begränsningen
för tillämpningen av första stycket att löseskillingen ej i något fall får bestämmas till lägre belopp än som fordras för anskaffning av annan likvärdig
bostadsfastighet.
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I den mån det blir utrett att värdestegringen utan att ha samband med förväntningar om ändring i markens eller utrymmets tillåtna användningssätt
beror på inverkan av det företag för vars genomförande expropriation äger
rum, gäller 2 §.
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3 a §6 Expropriationsersättning för mark eller annat utrymme som enligt
en detaljplan skall användas för allmän plats skall bestämmas med hänsyn
till de planförhållanden som rådde närmast innan marken eller utrymmet angavs som allmän plats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)
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