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Remiss Betänkande vid rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59)

Sveaskog delar miljöjurist Ulf Wickströms syn att den traditionella inställningen på ersättningar
vid miljömotiverade rådighetsinskränkningar bör nyanseras. Nuvarande reglering har sin grund
i tiden då oacceptabel miljöpåverkan skedde i större utsträckning. l dagsläget sker de flesta
rådighetsinskränkningar av miljöskyddsskäl för att uppnå en önskad miljökvalitet Detta bör
rimligen återspeglas i både rätten till själva ingreppet samt ersättningsfrågan.
Miljöbalkens utformning med mycket allmänna formuleringar och miljömål, i kombination med
att reglerna oftast tillämpas av kommuner och länsstyrelser med stöd av bemyndigande, ta lar
för att systemet bör kompletteras med en generell ersättningsbestämmelse. Utredningen
pekar återkommande på proportionalitetsprincipens avgörande faktor och vikten av att denna
tillämpas. l praktiken synes principen endast komma i tillämpning vid överprövn ing och inte vid
föreläggandetidpunkten.
Det synes finnas svårigheter att nå en förutsebarhet i alla de situationer som en
rådighetsinskränkning kan komma att bli aktuell. Förutsebarhet är en viktig parameter för att
tillämpningen ska anses rättssäker. När denna parameter inte kan uppfyllas genom klara
lagregler synes det skäligt, att som motvikt och för att säkerställa rättssäkerheten, ha en
generell ersättningsbestämmelse som skall tillämpas vid varje enskilt ingrepp.
Sveaskog anser att många av de rådighetsinskränkningar som äger rum är motiverade ur ett
allmänintresse av miljöskyddsskäl men anser att det inte är rimligt att den enskilde
fastighetsägaren ensam står kostnaden för detta, framför allt inte i de fall då det rör sig om en
önskan att uppnå en särskild önskvärd miljökvalitet
Sveaskog anser, till skillnad från utredningen, att det i lagstiftningen bör introduceras en
generell ersättningsbestämmelse.
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