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Förord

Denna rapport är en del av resultatet från samverkan inom Miljömålsrå-
dets samverkansåtgärd om miljökompensation. Åtgärden initierades 2018 
av Trafikverket och deltagande myndigheter därutöver har varit Natur-
vårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen. 

Kompensation finns som etablerat begrepp världen över i både lagstiftning 
och som frivilliga åtaganden. Det är i grunden ett etiskt ställningstagande 
där man vill lämna efter sig en god miljö med landskapets värden bevarade. 
Ett hållbart transportsystem måste sträva efter att minimera förlusten av 
miljövärden, på lång sikt utan nettoförlust, för att göra rätt för sig. Inte 
minst då flera miljömål är beroende av att exploateringar på landskapets 
miljövärden klarar av att leva upp till en långsiktigt hållbar markanvänd-
ning. Kompensation är idag ett av många verktyg för att klara detta.  
 
Samverkansåtgärden beskriver förslag på arbetssätt och åtgärder som kan 
leda till en effektivare hantering av miljökompensation. Här omnäms flera 
viktiga verktyg tillsammans med stöd för en gemensam användning av 
begrepp mellan våra myndigheter. Åtgärden har också identifierat behov av 
regeringens agerande för att statliga myndigheter tillsammans ska kunna 
få ännu bättre verktyg och jobba mer effektivt med kompensation. Miljö-
målsrådet väljer därför att lyfta fram två förslag om ändringar i myndig-
heters regleringsbrev i samband med deras årliga redovisning 1 mars 2021. 
Dessa förslag beskrivs i denna rapport.

Utöver detta är rapporten tänkt som ett stöd till dem som kan komma i 
kontakt med kompensationsåtgärder i infrastrukturprojekt, exempelvis 
projektledare, projektingenjörer, miljöspecialister, markförhandlare, plan-
samordnare, miljökonsulter, uppdragsledare, handläggare på länsstyrelser 
och andra handläggare på myndigheter eller organisationer som deltar i 
samrådsprocesser för väg- och järnvägsplaner. 

Stort tack till alla medverkande och ni som haft värdefulla åsikter längs 
vägen. Åtgärden har haft många viktiga kontaktyor inom våra myndigheter 
som också bidragit till detta arbete. 

Lena Erixon     
Generaldirektör, Trafikverket 

Alla deltagande i samverkansåtgärden:

Johan Rydlöv (processledare), Malin Delvenne (tom 2020-05), Ylva Millde, 
Camilla Stellén, Magnus Djerfsten, Susanne Lundin, Torbjörn Nilsson, 
Anders Sjölund, Ulf Edling - Trafikverket  
Melvin Thalin, Åsa Wisén (tom 2019-11), Erik Norgren - Naturvårdsverket 
Anna Lejon - länsstyrelserna  
Anders Hedlund - Riksantikvarieämbetet  
Johan Wallander - Jordbruksverket 
Jörgen Pettersson - Skogsstyrelsen
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Sammanfattning

Byggande av infrastruktur kommer alltid innebära exploatering av mil-
jövärden. Det är därför viktigt att hitta redskap för att synliggöra och 
minimera effekten av detta. Genom att tillämpa miljökompensation blir 
miljöeffekterna tydliga vid intrång och man ökar möjligheten för att slippa 
prioritera mellan olika hållbarhetsaspekter som tillgänglighet och miljö. 

En del i att nå en hållbar samhällsutveckling är att minimera förlusten av 
miljövärden i landskapet. Markanvändningen i Sverige är i dag inte lång-
siktigt hållbar, vilket leder till bristande måluppfyllelse av flera miljömål. 
När vi bygger infrastruktur och inte ersätter förlorade värden, flyttar vi 
bara problemet framför oss: landskapet utarmas och miljövärden minskar. 
Vi behöver bli bättre på att ta hand om miljöfrågorna i dag, för att inte sitta 
med ett än större problem imorgon.

Så kan staten bygga transportinfrastruktur på ett hållbarare sätt
I rapporten redovisas flera viktiga områden där staten genom samsyn och 
samverkan kan använda sina resurser effektivare och nå en mer hållbar 
markanvändning vid byggande av infrastruktur för transportsystemet. 

För att skapa samsyn definieras viktiga begrepp inom miljöområdet, och 
gemensamma principer för arbetet med kompensation presenteras. Ex-
empel på sådana principer är kompensationsåtgärden ska leda till positiva 
åtgärder utöver redan planerade åtgärder, så kallad additionalitet samt att 
kompensation aldrig får ligga till grund för bedömning om en verksamhet 
är tillåtlig.

Två förslag läggs fram, som kräver att nya förutsättningar för samverkan 
mellan myndigheter skapas. Förslagen kräver ändringar i myndigheternas 
regleringsbrev.

1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal.

2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal 
inom staten, från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrel-
serna. 

Mandat för Trafikverket att teckna naturvårdsavtal
Förslag: Infrastruktursatsningar får avsättas till att finansiera åtgärder för 
miljökompensation. Det blir en del av Trafikverkets hållbarhetsarbete i inves-
teringsprojekt. Möjligheten bör förtydligas genom en justering av Trafikver-
kets regleringsbrev.

En av de mest centrala delarna för att klara kompensation är att man har en 
fungerande avtalsform för markåtkomst. I dag saknar Trafikverket redskap 
att ta mark i anspråk eller att teckna frivilliga avtal för kompensationsåt-
gärder. Det finns inte något utrymme inom de ramar som sätts för verk-
samheten i regleringsbrev, lagtext och planläggningsprocessen.
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Samtidigt höjs ambitionerna genom tydligare utrednings- och redovis-
ningskrav för kompensationsåtgärder via direktivet om miljökonsekvens-
beskrivning och miljöbedömningsförordningen. När samhället ställer 
ökade krav på åtgärder utan att tillhandahålla verktyg för det praktiska 
genomförandet blir resultatet ökade kostnader för utredning och kortsik-
tiga avtalslösningar med dålig kvalitet, snarare än ett hållbart byggande. 

Trafikverket har redan identifierat vikten av att minimera förlusten av 
miljövärden i landskapet. För att hantera detta har myndigheten tagit upp 
behovet av kompensation i dokumenten Riktlinje landskap och Kulturmil-
jöstrategin, vilka ligger till grund för hur man ska nå de transportpolitiska 
målen (Trafikverkets Målbild 2030). 

Frågan om kompensation är aktuell i och med planeringen av nya stamba-
nor. Höghastighetsbanor ger oundvikliga och bestående negativa effekter 
på miljön och landskapet. En annan utmaning är de kumulativa effekterna 
av många små ingrepp som tillsammans skapar en utarmning över tid. 
Exempel på detta är mindre biotopförluster, borttagning av alléer och 
fornlämningar och fragmentering av viktiga miljöer som betesmark eller 
gammal skog.

I dag saknas det möjlighet att hantera dessa frågor, vilket medför längre 
projekteringar och stopp i olika prövningsprocesser, med höga kostnader 
och låg framdrift som följd. Ett exempel på detta är Botniabanans dragning 
genom Umeälvens delta och Natura 2000-område som orsakade förse-
ningskostnader i miljardklassen.

Förvaltning av naturvårdsavtal inom staten
Förslag: Naturvårdsverket och länsstyrelserna får genom regleringsbrev 
möjlighet att ta över förvaltning av naturvårdsavtal från Trafikverket. Detta 
sker genom att myndigheterna i samverkan tecknar avtal och skapar alla 
förutsättningar för att länsstyrelserna sedan ska kunna svara för avtalet och 
vidare förvaltning av området. 

Naturvårdsavtal enligt jordabalken är en skyddsform som ligger inom räck-
håll för Trafikverket, men Trafikverket har inte instruktioner, system eller 
kunskap för att förvalta avtal på det sätt som länsstyrelserna gör. Det skulle 
därför vara effektivare och tjäna miljömålen bättre om staten kunde agera 
gemensamt, där en del av staten skapar alla förutsättningar och en annan 
förvaltar avtalen. 

 − En långsiktigt håll-
bar markanvänd-
ning förutsätter att 
vi ser landskapet 
som en helhet. 
SOU:2013:43.
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Inledning

Runt om i Sverige pågår ett aktivt och omfattande arbete med att hitta me-
toder och arbetssätt för att nå en hållbar samhällsutveckling. De flesta är 
överens om att det krävs ett aktivt förhållningssätt med samverkan mellan 
myndigheter, näringsliv och beslutsfattare för att nå dit. 

Kompensation är ett viktigt verktyg för att nå miljömålen för ett hållbart 
transportsystem. Men det är inte otänkbart att en kompensation kan gynna 
ett av målen och missgynna ett annat. Man bör eftersträva gemensamma 
målbilder mellan miljömål vid kompensation. Detta ger en mer samhälls-
ekonomisk strategi där man enklare hittar de bästa prioriteringarna utan 
att göra avkall på ambitionerna. Det är därför motiverat att bredda diskus-
sionen kring det som i dag går under benämningen ekologisk kompensa-
tion, för att öka möjligheterna till att nå miljömål på ett koordinerat sätt. 

Den här rapporten utgår därför från ett bredare begrepp:  
Miljökompensation som avgränsas för transportinfrastruktur i Kap 1. 

Bakgrund
Trafikverket tog initiativ till att initiera åtgärden Miljökompensation hos 
Miljömålsrådet 2018. Arbetet har utförts i samverkan med flera andra myn-
digheter. 

Åtgärden hade som uppgift att skapa ökad samsyn kring och bygga ka-
pacitet för användningen av kompensation i infrastrukturprojekt, vilket 
beskrevs med en målsättning att identifiera principer och övergripande 
arbetssätt för effektiva kompensationsåtgärder. Följande punkter lyftes då:

• skapa en gemensam terminologi kring miljökompensation, 

• skapa samsyn kring de juridiska förutsättningarna för kompensation i 
infrastrukturprojekt, 

• skapa en samsyn kring vad kompensation kan innebära och vilken 
påverkan som omfattas 

• öka samverkan, främst mellan Trafikverket och länsstyrelserna, i prak-
tisk planering och genomförande. 

I arbetet beskrevs följande tänkta effekter för målen, utveckla och vid-
makthålla transportinfrastruktur med minsta möjliga sammanlagda 
miljöpåverkan och i framtiden utan nettonegativ eller med positiv miljöpå-
verkan. 

Rapportens disposition
I rapporten har vi identifierat flera viktiga områden där staten kan använda 
sina resurser effektivare med samsyn och genom samverkan. Det är tydligt 
att kompensation för transportinfrastrukturen inte hanteras samhällseko-
nomiskt effektivt i dag. Men det finns stor potential att lösa detta och hitta 
fungerande processer och metoder. 
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Under kapitel 1 avgränsas begreppet miljökompensation, genom vilka 
ämnesområden vi ser som prioriterade vid byggande av infrastruktur. Här 
skiljer vi också på när det är lämpligt att arbeta med kompensation eller 
med utförligare skyddsåtgärder. Resonemangen vilar på samhällsekono-
misk effektivitet och vad som är möjligt baserat på den kunskap som finns 
idag. Miljökompensation ska ses som ett paraplybegrepp som kan rymma 
alla miljörelaterade faktorer. Därmed kan vår avgränsning i detta kapitel 
ändras över tid. 

I kapitel 2 identifieras, tydliggörs och avgränsas viktiga begrepp inom 
området miljökompensation. I dag finns det en otydlighet bland begreppen; 
samma begrepp existerar under parallella lagstiftningar och med olika 
definitioner i olika sammanhang. 

Kompensation är inte ett svar på hållbarhet i sig utan måste ses ur ett 
helhetsperspektiv. Det är en möjlig väg att välja om skador inte kan und-
vikas på grund av andra stora samhällsintressen. För att säkra detta krävs 
bärande principer, för vad som kan kallas kompensation och vilka möjliga 
strategier som sedan kan tillämpas. Annars riskerar man att urholka lag-
stiftningen och dess praxis om tvådelad prövning, och hållbarhetsarbetet i 
stort. 

Kapitel 3 innehåller ett förtydligande för hur myndigheterna ska hantera 
kompensationsfrågor under planläggningsprocessen och hur de parallella 
lagstiftningarna, miljöbalken och väglagen respektive lagen om byggande 
av järnväg ska efterlevas samtidigt. 

Kapitel 4 går in mer detaljerat i de förslag vi föreslår lyfts till regeringen via 
Miljömålsrådet. Vi anger varför naturvårdsavtal är den bästa avtalsformen 
för Trafikverket och fördelarna med ett övergripande statsförvaltnings-
perspektiv, där staten så långt som möjligt använder befintliga resurser, 
kompetenser och rutiner. Tanken är att skapa en process där Trafikverket 
och länsstyrelsen i samverkan tecknar avtal och skapar alla förutsättningar 
för att länsstyrelsen sedan ska kunna svara för avtalet och ta över förvalt-
ningen av området. 

I kapitel 5 diskuterar vi en lösning som internationellt använts med fram-
gång: kompensationspooler. Att använda den lösningen är inte möjligt utan 
att göra ändringar i lagen, men vi försöker redogöra för fördelarna rent pla-
neringsmässigt och för de resurser man kan spara med ett sådant system 
vid byggande av transportinfrastruktur. 

I kapitel 6 går vi in på ett behov som allt fler efterfrågar: erfarenhetsåterfö-
ring och dokumentation. Kompensation rör sig ofta inom områden som ald-
rig tidigare gjorts. Därför finns det mycket att lära av andras erfarenheter.

Kapitel 7 redogör för Trafikverkets erfarenheter och historik kring intrång 
i miljövärden och ersättande av dessa skador. Här vill vi ge en bakgrund 
som hjälper läsaren att sätta huvudfrågorna i rätt sammanhang kopplat till 
transportinfrastruktur. 
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1 Avgränsning – vad är  
miljökompensation 

1.1 Ett vidare begrepp än ekologisk kompensation
I arbetet med att uppnå miljömål och ett hållbart transportsystem, ökar 
möjligheterna till gemensamma målbilder men också risken för målkonflik-
ter. En samhällsekonomisk hållbar strategi måste kunna ta höjd för detta 
och hitta de bästa prioriteringarna. Det är inte otänkbart att en kompensa-
tion kan gynna ett av miljömålen medan det missgynnar ett annat. Omvänt 
kan man också se att flera miljömål kan gynnas av liknande åtgärder som 
kan uppnås gemensamt.

Det är därför samhällsekonomiskt motiverat att bredda diskussionen kring 
det som i dag går under benämningen ekologisk kompensation, för att öka 
möjligheterna till att nå olika miljömål på ett koordinerat sätt. Sveriges 
miljömålssystem beslutades av riksdagen 1999. Det finns därmed en bred 
politisk enighet kring de svenska miljökvalitetsmålen och miljömålsarbe-
tet. Miljöarbetet i Sverige har sedan dess utgått i stora delar från miljökva-
litetsmålen. 

Samhällets arbete inom miljö idag är mångfasetterat och komplext. Detta 
påverkar särskilt en så viktig och samhällsplanerande funktion som 
byggande och förvaltande av infrastruktur. Det är därför viktigt att inte 
avgränsa sig snävt utan snarare hålla möjligheter öppna för pågående och 
kommande utveckling inom området. Miljökompensation bör därför hål-
las med en öppen definition så länge som man kan följa de grundläggande 
principer som beskrivs i kapitel 2.2 (sid 21) i rapporten.

Däremot finns det ett värde att avgränsa sig för att komma framåt strate-
giskt och för att nå en gemensam bild mellan myndigheter. Nedan identi-
fierar vi de områden, utöver biologisk mångfald, där vi ser en lämplighet att 
arbeta mer aktivt inom begreppet miljökompensation kopplat till infra-
struktur i dag.

1.1.1 Kulturmiljöer 
I samband med att vägar och järnvägar byggs hanteras också olika typer 
av kulturmiljöer (bild 1). Det handlar om det byggda kulturarvet, forn- och 
kulturlämningar och biologisk kulturarv, där biologiskt kulturarv kan lik-
nas vid en brygga mellan natur och kultur. 

Utgångspunkten i alla infrastrukturprojekt ska vara att i möjligaste mån 
undvika skada på kulturvärden, men det är ofta svårt eller i det närmaste 
omöjligt – inte minst i de situationer där olika samhällsintressen står emot 
varandra. 

Om ingrepp i fornlämningar inte kan undvikas måste tillstånd för bortta-
gande sökas hos länsstyrelsen. Om tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen 
kan beviljas är detta i de allra flesta fall förknippat med krav på arkeologisk 
undersökning, dokumentation och information. Detta utgör villkor för 
tillståndsgivningen och ska därför inte blandas ihop med det vi i denna 
rapport beskriver som kulturmiljökompensation. Stärkande åtgärder för 

Bild 1. Runsten med informationstavla längs med 
väg 268, Upplands Väsby-Vallentuna. 
Foto: Göran Fält

av: Johan Rydlöv, Johan Wallander, Jörgen Pettersson, Ylva Millde  och Anders Hedlund
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kulturmiljö kan i vissa fall bli ett krav, som vid tillåtlighetsprövning av reg-
eringen, men i de flesta fall är det fråga om så kallad frivillig kompensation. 

Att kompensera för kulturmiljöer som blir negativt påverkade av olika 
typer av åtgärder handlar i de allra flesta fall om att tillgängliggöra läm-
ningar och miljöer intill den miljö som påverkats av den aktuella åtgärden. 
Det kan handla om satsningar på den fysiska miljön eller olika typer av 
informationsinsatser. Det kan också handla om att synliggöra strukturer i 
landskapet som i dag är osynliga, men det kan också handla om att åter-
skapa brutna samband (se bilaga Lärande exempel kopplat till begrepp 
och principer – kulturmiljö). Skador på eller förlust av kulturvärden kan 
vara svåra att kompensera genom att utveckla samma typ av värde på den 
plats där intrång sker. Detta gäller inte minst när kulturhistoriska och 
vetenskapliga värden skadas. Ibland är det möjligt att försöka gottgöra en 
sådan förlust genom att förbättra upplevelsevärden, till exempel genom 
olika typer av informationsinsatser eller genom att förbättra den fysiska 
tillgängligheten. Vid andra tillfällen kan det vara möjligt att stärka vissa 
aspekter på kulturmiljön, trots intrång och skador. Ett infrastrukturprojekt 
kan medföra möjligheter att synliggöra idag osynliga strukturer i landska-
pet och återskapa brutna samband. På så sätt kan läsbarheten öka även om 
lämningar och andra företeelser i kulturmiljön skadas.

Flytt av lämningar och byggnader är många gånger en åtgärd som är lov-
värd på det hela taget, men den kan inte till fullo ersätta det som tas bort. 
Det är inte möjligt att flytta fornlämningar utan att de förstörs eller tappar 
sitt kulturhistoriska sammanhang. Detta gäller även för kulturhistorisk 
bebyggelse. Det är inte helt ovanligt att byggnader flyttas i infrastruktur-
projekt, men även om byggnaden bevaras både till utseende och innehåll 
har den ändå förlorat en viktig del av sitt sammanhang. Detta gäller även 
för de infrastrukturlämningar i form av olika vägstenar eller runstenar 
som ibland måste flyttas. 

Det är ofrånkomligt att de infrastrukturåtgärder som Trafikverket gör på-
verkar och oåterkalleligen förstör kulturmiljöer. Enligt den nyligen beslu-
tade kulturmiljöstrategin ska Trafikverket verka för att kompensera för den 
kulturmiljö som tas bort. Det är därvid viktigt att det tas fram en rutiner 
och ett arbetssätt för att säkerställa det i alla processer. 

1.1.2 Naturresurser – Jordbruksmark
Byggande av infrastruktur tar i dag regelbundet viss mängd jordbruksmark 
i anspråk. Som viktig, ändlig naturresurs finns det flera aspekter som gör 
att man därför kan finna det lämpligt att jobba med kompensation i sam-
band med detta. Inte minst för att säkra en långsiktig livsmedelproduktion 
i landet (bild 2).

Fortsatt jordbruk är en viktig förutsättning för att nå flera av de svenska 
miljömålen. Det gäller främst de mål som kopplar till bevarande av natur- 
och kulturmiljöer. Men de areella näringarna har samma problem som 
infrastrukturen har, att de omfattas av gamla men befintliga brister kopplat 
till miljömålen. Därför kan en kompensation av jordbruksmark  medföra 
målbildskonflikter mot flera andra miljömål. För att nå en samhällsekono-
miskt effektiv hantering behöver man därför jobba strategiskt för att hitta 
en hållbar markanvändning där kompensation för jordbruksmark kan klara 
flera miljömål (bild 3). Annars riskerar man att kompensation av jordbruks-
mark nedprioriteras då den inte blir samhällsekonomiskt effektiv. Det 
skulle innebära en allvarlig brist i planeringen för ett hållbart samhälle.

Bild 2. Väg genom åkermark med utsikt över 
landskapet och en bykyrka. Infrastruktur 
påverkar jordbruksmark och exploatering medför 
att vi inte säkrar tillgång till en viktig naturresurs 
på lång sikt. Jordbruksmark minskar stadigt, till 
största del genom att hårdgjorda ytor skapas i 
städers utkanter. 
Foto: Lars Johansson
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1.1.3 Tillämpa skadelindringshierarkin vid exploatering av 
jordbruksmark
Hanteringen av negativa effekter av en exploatering bör följa en skadelind-
ringshierarki som innebär att skador i första hand undviks. I andra hand 
bör de minimeras och avhjälpas på plats och endast i sista hand bör de 
kompenseras. Om miljökompensation inte är tillämplig vid exploatering av 
jordbruksmark, kan man ändå minska de negativa effekterna på jordbruks-
marken genom att i större utsträckning fokusera på de två första leden i 
skadelindringshierarkin. Det kan göras på följande sätt.

1. Begränsa arealen jordbruksmark som tas i anspråk. Se över exploate-
ringsplaner med syfte att minimera areal jordbruksmark som brukas. 
Finns det till exempel samordningsmöjligheter i anläggningsarbetet 
som gör att mindre mark behöver tas i anspråk för tillfartsvägar, plat-
ser för materielupplägg med mera? 

2. Ta hänsyn till lantbrukarens behov av en god arrondering av sin 
jordbruksmark. Vid planering och byggnation av ny infrastruktur, 
undvik att skapa döda ytor genom att skära av fält så att vissa delar av 
fälten blir besvärliga för lantbrukaren att komma åt eller för små för att 
passa till de jordbruksmaskiner som används. Sådana fält kan komma 
att överges och förlusten av jordbruksmark blir då större än vad den 
exploaterade arealen anger.

3. Minska skadorna på den mark som åter ska användas som jordbruks-
mark efter att infrastrukturprojektet är genomfört. Anläggningsarbete 
kan orsaka belastningsskador på marken, till exempel ökad markpack-
ning eller slitage på jordbruksmarken. Krav på att förebygga sådana 
skador bör införas. Det kan till exempel göras genom att använda 
skyddsmattor som fördelar tyngden av anläggningsmaskiner över en 
större yta. 

4. Ta vara på matjorden och lägg tillbaka den på närliggande åkermark. 
På så vis tas den mest värdefulla delen av jordbruksmarkens odlings-
värde till vara.

1.2 Andra miljöaspekter som har potential att kunna inklu-
deras i miljökompensation och infrastruktur
Här är det viktigt att påminna om att vi rör oss inom ett mycket aktuellt 
ämnesområde och att vi endast pratar om transportinfrastruktur och dess 
avgränsningar och tillämpningar inom området. Det är högst troligt att 
samhället i en snar framtid kommer ställa större krav på kompensation ge-
nom t.ex. kolsänkor. Men för att hantera frågan i infrastrukturprojekt finns 
en del utmaningar att lösa.

1.2.1 Klimat och naturliga kolsänkor
Utsläppen av växthusgaser från exploatering av markbundet kol står för 
drygt 2,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är en betydande del 
av utsläppen inom två av sex sektorer inom klimatrapporteringen, markan-
vändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Eftersom utsläppen 
innebär permanenta kolförrådsförluster är klimatpåverkan jämförbar med 
fossila utsläpp. 

Bild 3. Eklandskap och jordbruksmark på varsin 
sida av väg vid Vretaholm, Gränna. Ombyggnad 
av infrastruktur ställs ofta inför valet att välja 
mellan att exploatera höga kultur- och 
naturvärden eller jordbruksmark. Kompensation 
för jordbruksmark borde därför inte förstärka 
denna problembild utan sträva efter att gynna 
andra miljömål samtidigt. Foto: Johan Rydlöv
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Vidare arbete behövs för att i första hand verka för att permanenta kolför-
rådsförluster minskar, genom att exploateringen styrs till annan mark som 
genererar lägre utsläpp eller genom att man värderar kolförrådet när mark 
tas i anspråk. 

Följande utvecklingsbehov har identifierats vid nybyggnation av transport-
infrastruktur:

1. Utveckla verktyg som kan implementeras för att beräkna växthusgas-
utsläpp och kolförrådsförluster lokalt i samband med exploatering av 
olika marktyper. 

2. Med bakgrund i metodutvecklingen ovan integrera dessa beräkningar 
i konsekvensutredningar för att identifiera alternativ där klimatpåver-
kan blir mindre. 

3. Värdera den areal som tas i anspråk, exempelvis genom att se över 
exploateringsplaner med syfte att begränsa ytan som berörs, samordna 
tillfartsvägar, platser för materialupplägg m.m.

4. Baserat på beräkningarna ovan kan man kvantifiera återstående kli-
matpåverkan och genom att säkra kolsänkor i det övriga landskapet 
främja en hållbar markanvändning genom kompensation.

Trafikverkets klimatarbete styrs i dag av den interna riktlinjen för klimat. 
Trafikverket har som ett första steg tagit fram verktyget Klimatkalkyl som 
sätter mål för minskad klimatpåverkan vid byggande av infrastruktur. 
Arbetet implementeras för fullt i verksamheten och fokus idag ligger på 
skadebegränsning, det vill säga att minska utsläppen vid byggnation, inte 
att kompensera för skador som ändå uppstår. 

Att utveckla olika sätt att beräkna förluster eller vinster av exempelvis 
kolsänkor är en viktig förutsättning för att skapa långsiktig trovärdighet 
i klimatarbetet. I dag finns det ingen praxis för detta, mer än nationella 
generella beräkningar. Det finns därför ett behov av att utveckla arbetet 
med hur en kompensationsåtgärd skulle kunna värderas lokalt. Utan att 
kunna ta höjd för kolsänkor i klimatarbetet är risken stor att man upphä-
ver sin planerade minskning från klimatkalkylen genom att man samtidigt 
exploaterar kolsänkor i landskapet. 

Ett effektivt sätt att nå olika mål i klimatkalkyler är att nyttja biobränsle. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att detta i sig kan vara skäl för kompen-
sation, eftersom det förskjuter exploateringstrycket på markanvändning 
och då missgynnar flera andra miljömål och en hållbar markanvändning. 

Det finns en stor potential att nå ett mer samhällsekonomiskt effektivt 
klimatarbete om man med evidens kunde kvantifiera naturliga och redan 
existerande lösningar, som till exempel kolsänkor (bild 4). Då kunde även 
dessa värderas inom ramen för en hållbar markanvändning.

Bild 4. Dikad mosse. Utdikningen gör att bunden 
koldioxid och metan diffunderar upp i atmosfä-
ren. En igensättnig av dikena skulle kunna 
återställa den naturliga kolsänkan i området.  
Foto: Johan Rydlöv
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2 Gemensamma begrepp och 
principer

2.1 Begrepp med förklaringar
Det kan lätt bli begreppsförvirring när flera olika aktörer ska hantera 
samma fråga men utifrån olika perspektiv. Syftet med begreppslistan är att 
de myndigheter som ingår i miljömålsrådsåtgärden Miljökompensation ska 
använda sig av och tolka begreppens innebörd på ett gemensamt och likar-
tat sätt. Därför är begreppslistan en viktig del av den samverkan som skett. 

2.1.1 Additionalitet 
En kompensationsåtgärd måste medföra en reell nytta, additionalitet,  jäm-
fört med en situation där ingen kompensation genomförts. Additionalitet 
uppnås inte om kompensationen utgörs av åtgärder som ändå hade kommit 
till stånd genom andra åtaganden, exempelvis skötselåtgärder i naturre-
servat, miljöcertifieringar, sektorsansvar (till exempel inom skogssektorn) 
eller andra planerade åtgärder med redan säkrad ekonomisk finansiering. 

2.1.2 Frivillig kompensation
Kompensation som går utöver de krav som ställs i specifika bestämmelser i 
miljöbalken. För att miljömålen ska uppfyllas krävs i många fall att kvarva-
rande skador från en verksamhet kompenseras. Sådan gottgörelse kan vara 
motiverad av att skador uppstått kumulativt eller genom tidigare verksam-
heter, om gottgörelsen följer av en verksamhetsutövares egna riktlinjer 
eller motsvarande. Det har bland annat kommit till uttryck i Trafikverkets 
Riktlinje landskap1. Där anges att ekologiskt viktiga naturmiljöer som för-
störs vid om- eller nybyggnad ska dokumenteras och ersättas med likvär-
diga miljöer . Även i Trafikverkets kulturmiljöstrategi påtalas behovet av 
kulturmiljöstärkande åtgärder.

2.1.3 Fyrfältaren
Vilken typ av kompensation som blir aktuell vid en exploatering påverkas 
av den rådande situationen. Fyrfältaren är en strategi för kompensation 
som ger fyra olika kombinationer av lösningar (se bild 5 - 8) för att kompen-
sera en skada i miljön, med hänsyn till plats och typ av värden som skadas. 
Det centrala i strategin är att först och främst definiera vilket eller vilka 
värden som kommer att skadas vid exploateringen. De kombinationer som 
kan vara aktuella är: 1) samma typ och samma plats, 2) samma typ men an-
nan plats, 3) annan typ men samma plats och 4) annan typ och annan plats. 

Med dessa fyra olika alternativ görs prioriteringen på ett transparent sätt. 
Antingen utgår man från rangordningen ett till fyra, eller så sker priorite-
ringen efter de målsättningar som finns för området där det ska göras ett 
ingrepp. I det senare fallet blir alla alternativen lika möjliga. 

1 Ekologiskt viktiga naturmiljöer anges enligt Riktlinje Landskap 3.0 omfattar miljöer enligt Naturvärdesinvente-
ring avseende biologisk mångfald (NVI) SS 199000:2014 klass 1–3, artrika väg- och järnvägsmiljöer, alléer, 
betydelsefulla fågelmiljöer och så kallade oersättliga naturmiljöer (Icke förhandlingsbara biotoper”, Trafikverkets 
publikation 2015:211.).

Bild 5. Fyrfältaren: samma typ / samma plats. 
Här ersätts en fuktig slåttermark med 
återupptagen hävd med lie i ett kärr i närområ-
det.

Bild 6. Fyrfältaren: samma typ / annan plats.  
Här ersätts en fuktig slåttermark med 
återupptaget bete och lieslåtter på en gammal 
fälad längs en ås i ett annat landskap.

Bild 7. Fyrfältaren: annan typ / samma plats.  
Här ersätts en fuktig slåttermark med 
anläggandet av en artrik vägkant där vägen 
passerar den tidigare slåttermarken.  
Foto: Mats Lindqvist

Bild 8. Fyrfältaren: annan typ / annan plats.   
Här ersätts en fuktig slåttermark med 
bekämpning av invasiva lupiner som tar över en 
redan befintlig artrik vägkant i ett annat 
landskap. Foto: Mats Lindqvist

av: Anna Lejon, Melvin Thalin, Anders Hedlund, Ylva Millde  och Johan Rydlöv  
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I det första alternativet med rangordning ligger fokus på att kompensera 
på samma plats och genom att tillföra samma typ av funktion som togs 
bort under exploateringen. Argumentet för denna prioritering är att de nya 
funktionerna i miljön eller kulturmiljön ska ligga så nära de skadade funk-
tionerna som möjligt, vilket bottnar i tanken att ingreppet ska bli så litet 
som möjligt. I det andra alternativet prioriteras de målsättningar som finns 
för området. I båda fallen handlar det om val av funktioner. Därför handlar 
inte modellen som sådan om vilka skador på funktioner som uppkommer 
eller vilka kompensationsåtgärder som är praktiskt genomförbara, utan om 
prioriteringar.

2.1.4 Ingen nettoförlust
Det går inte att helt undvika ny exploatering av grönområden. Begrep-
pet ingen nettoförlust (engelskans no net loss) syftar därför till att stoppa 
förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som orsakas av 
mänsklig verksamhet. Med hjälp av kompensation kan man vid en exploa-
tering nå ett resultat utan nettoförluster i miljön, det vill säga en fullstän-
dig kompensation (figur 1). Vilket då innebär en fullständig kompensation 
av exploateringen. Om kompensationen inte är tillräcklig och nivån ingen 
nettoförlust därför inte uppnås, handlar det endast om en partiell kompen-
sation.

2.1.5 Kompensationsutredning
För att prövningsmyndigheten ska kunna slå fast om ett intrång ska kom-
penseras eller inte, kan kompensationsfrågan behöva utredas. Eftersom 
ingen nettoförlust ska ske måste kompensationen öka eller upprätthålla 
natur-, miljö- eller kulturvärden. Kompensationen får heller inte utgöras 
av åtgärder som ändå kommit till stånd. Utredningen bör därför innehålla 
ett resonemang om hur de föreslagna kompensationsåtgärderna medför 
en reell nytta i förhållande till ett scenario där ingen kompensation ge-
nomförs. Det som ska uppfyllas är således kravet på additionalitet. Det är 
viktigt att beakta tidsaspekten eftersom det i vissa fall kan vara motiverat 
att kompensationen fyller sin funktion innan själva exploateringen sker. 
Vid lång leveranstid på funktionerna av kompensationen kan omfattningen 
på kompensationen behöva ökas.

Kompensationsutredningen måste också beakta om åtgärdernas funktion 
ska följas upp och säkerställas långsiktigt. Beskrivningen av hur lång tid 
de negativa effekterna av intrånget beräknas kvarstå bör användas som 
utgångspunkt vid bedömningen av hur lång tid som kompensation kan be-
hövas. Likaså måste utredningen visa om uppföljningen av kompensationen 
ska redovisas på något sätt. Kompensationens inriktning och omfattning 
bör bedömas dels utifrån omfattningen på intrånget i allmänna intressen 
och kulturmiljöintressen, dels utifrån vilka praktiska möjligheter det finns 
att genomföra kompenserande åtgärder med en nytta som står i rimlig 
proportion till kostnaden. Underlaget bör därför redovisa åtgärder för full 
kompensation för skadan samt kostnaden för det. Av underlaget bör det 
även framgå vad åtgärderna syftar till att uppnå. Om verksamhetsutövaren 
bedömer att det inte är rimligt att kompensera för hela intrånget bör dessa 
skäl redovisas. Om det finns skäl att frångå principen att kompensera ”lika 
för lika” bör även dessa skäl redovisas. 

2.1.6 Kompensationsåtgärder
Skador ska i första hand undvikas. I andra hand ska de minimeras och 
avhjälpas, så långt det är praktiskt möjligt. Om en skada eller olägenhet för-
väntas kvarstå efter det att tidigare steg vidtagits kan det bli aktuellt med 

Figur 1. Så uppnås ingen nettoförlust.  
Trappan beskriver ett miljövärde som minskar 
över tid. Genom att fokusera på varje trappsteg 
kan man se hur skadelindringshiearkin är tänkt 
att fungera vid exploatering för att inte orsaka en 
nettonegativ påverkan på miljön. 
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kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgärder vidtas för att gottgöra för 
den förväntade skadan av en verksamhet eller åtgärd. I begreppet inklude-
ras skydd av område för att kompensera för skada2. 

I miljöbalken återfinns kompensationsåtgärder i 7 kap. kopplat till naturre-
servat och Natura 2000-områden samt i 16 kap. 9 § om prövning (till exem-
pel vid artskyddsdispenser). En miljökonsekvensbeskrivning som tas fram 
vid en miljöbedömning av en verksamhet eller åtgärd ska enligt 6 kap. 35 § 
punkt 5 miljöbalken innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna. Med 
åtgärder för att avhjälpa avses kompensationsåtgärder.

Till grund för kompensationsåtgärder ligger principen att förorenaren 
betalar. Det är syftet som avgör om en åtgärd är en kompensationsåtgärd. 
Kompensationsåtgärder hindrar inte att en skada eller olägenhet (försäm-
ring eller förstörelse av miljövärden eller miljöfunktioner, eller miljöns 
egenskaper eller karaktär) uppkommer på platsen för verksamheten, utan 
syftet ska vara att gottgöra (kompensera) för dessa kvarstående skador. En 
kompensationsåtgärd kan delvis eller helt kompensera för skadan. Risker, 
osäkerheter och tidsaspekter medför att kompensationsåtgärderna kan bli 
mer omfattande än skadan för att ta höjd för dessa.

2.1.7 Lagstyrd kompensation
Kraven på att en verksamhet ska genomföra kompensationsåtgärder ställs i 
vissa fall med stöd av bestämmelser enligt miljöbalken. Det handlar exem-
pelvis om tillståndsprövning av vattenverksamhet eller miljöfarlig verksam-
het. Det kan också handla om Natura 2000-prövningar, prövningar kopp-
lade till naturreservat, biotopskydd, kulturreservat eller liknande. 

Dessa regler innebär att Trafikverket ska vidta de åtgärder och anpassningar 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada. När sådana 
åtgärder vidtagits kan det dock finnas kvarvarande skador på allmänna 
intressen för vilka krav på gottgörelse kan ställas. Här kan två saker noteras. 
För det första kan krav på kompensation vid tillståndsprövning ställas för 
att gottgöra skador på vilka allmänna intressen som helst; det finns ingen 
begränsning till miljöintressen såsom de beskivs i denna rapport. För det 
andra är inte prövningsmyndigheten bunden till någon särskild strategi el-
ler rangordning för kompensation. 

2.1.8 Miljökompensation
Miljökompensation är ett paraplybegrepp som omfattar fullständig eller 
partiell gottgörelse för en skada eller olägenhet som en verksamhet eller 
exploatering medför. I en svensk kontext kan begreppet ses som brett. Det 
innefattar exempelvis miljörelaterad hälsa, biologisk mångfald, ekologiska 
kvaliteter och funktioner, kulturmiljö och landskap, jordbruksmark och 
skogsmark, klimataspekter och friluftsliv men också hushållning med na-
turresurser, den fysiska miljön samt hushållning med energi och material.

Ekologisk kompensation 
Med begreppet ekologisk kompensation2 avses gottgörelse av skada på 
naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosys-
temfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den 
som orsakar skada tillför nya värden eller säkerställer befintliga värden som 

2 SOU 2017:34

Bild 9. Historiskt har man mest fokuserat på 
ekologiska frågor vid kompensation. Men det 
finns goda skäl att bredda perspektiven till andra 
miljövärden som exempelvis kulturmiljö.  
Foto: Lars Prästings
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annars skulle riskera att gå förlorade. 

Kulturmiljökompensation
Kulturmiljökompensation syftar på åtgärder för att gottgöra kvarstående 
skador på kulturmiljön. Kompensationsåtgärden måste utgå ifrån vilken 
typ/typer av kulturvärden som berörs. Se vidare under nästa begrepp om 
kulturmiljö och kulturvärde.

Kulturmiljö och kulturvärde
Kulturmiljö kan avse såväl avgränsade objekt och miljöer som större 
landskapsavsnitt och strukturer. Det kan röra sig om utpekade miljöer men 
också om kulturhistoriska spår i vardagslandskapet. Ibland sammanfaller 
kulturmiljö och naturmiljö, till exempel i odlingslandskapet. Kulturella 
ekosystemtjänster avser de immateriella kvaliteter som kulturmiljön kan 
bidra med, exempelvis attraktivitet och upplevelser. De kan också vara 
fysiska företeelser så som hamlade träd, bevarade strukturer som öppna 
diken, stenmurar, åkerholmar med röjningsrösen, vårdträd med mera som 
tjänar som refuger och spridningsvägar för insekter som bidrar till ett 
hälsosamt ekosystem.

Kulturmiljövärden eller kulturvärden är kulturhistoriska, sociala och 
estetiska dimensioner som miljön innehåller. Påverkan på bebyggelsens 
och landskapets kulturvärden kan bedömas utifrån dessa perspektiv för att 
sedan, var för sig eller tillsammans, ligga till grund för exempelvis kom-
pensationsåtgärder.

Naturresurskompensation för jordbruksmark
Fokuserar på att gottgöra skada på jordbruksmark som naturresurs för 
foder- och livsmedelsproduktion. Jordbruksmarken omfattas av både 
natur- och kulturvärden. Jordbruksmark inkluderar både åkermark samt 
ängs- och betesmarker. Med naturresurs avses här en naturligt förekomman-
de företeelse som är till nytta för människan som råvara, för sin produktiva 
förmåga eller för sin förmåga att genomföra för människan nyttiga proces-
ser3.

3 Boverket 2004. Hushållning med naturresurser — indikatorer i fysisk planering och utvärdering

Figur 2.  
Skadelindringshierarkin1 
innebär att alla rimliga 
åtgärder för att undvika 
och minimera påverkan 
från en exploatering ska 
vidtas innan behovet av 
kompensation fastställs. 

1 Figur: Naturvårdsverkets 
Handbok 2016:1
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2.1.9 Skadelindringshierarkin
Skadelindringshierarkin (figur 2) är ett hierarkiskt synsätt där skador i för-
sta hand ska undvikas. I andra hand ska de minimeras och avhjälpas på plats 
så långt det är praktiskt möjligt. Bara som sista alternativ ska de kompense-
ras. Skadelindringshierarkin saknar direkt lagstöd men har indirekt tilläm-
pats i vägledande praxis4. 

Vid tillämpning av skadelindringshierarkin ska skador och olägenheter i 
första hand undvikas genom en bra planering och lokalisering av den tänkta 
verksamheten. I andra hand ska hänsyn tas till utformningen av verksamhe-
ten, så att skadan av verksamheten begränsas så mycket som möjligt genom 
exempelvis skyddsåtgärder, eller genom att återställa eller efterbehandla 
verksamhetsområdet. Om en skada eller olägenhet förväntas kvarstå efter 
det att ovanstående åtgärder vidtagits, kan miljökompensation bli aktuellt 
som åtgärd5.  

2.1.10 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Skyddsåtgärder är sådana åtgärder som förebygger, hindrar eller motverkar 
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Det framgår av 2 kap 3 § miljöbalken.

Skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått ska inte vara orimliga sett till 
samhällsnyttan. Vilket bedöms och redovisas vid en avvägning där hänsyn 
tas till nytta jämfört med kostnader enligt 2 kap 7§ miljöbalken.

Vid fastställande av väg- och järnvägsplaner finns begränsade möjligheter 
att fastställa skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det kan bara göras rela-
terat till störningar och andra olägenheter från trafiken eller från driften 
av själva anläggningen. Detta utifrån lydelsen av 16 § väglagen och 2 kap 
9 § lag om byggande av järnväg. Det är därför inte möjligt att i en väg- el-
ler järnvägsplan fastställa de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
kan behövas vid till exempel ett byggskede. Det är dock fullt möjligt att 
villkorsreglera sådana störningar vid byggnation av en väg eller järnväg 
som kräver tillstånd för till exempel vattenverksamhet (jämför mark- och 
miljööverdomstolen 2010:9). I andra fall kan sådana störningar från ett 
byggskede regleras inom ramen för tillsyn. 

2.1.11 Stärkande åtgärder
En stärkning av en miljöaspekt som ger ett positivt utfall på miljökon-
sekvens bedömningen brukar omnämnas stärkande åtgärd, utifrån de 
allmänna hänsynsreglerna och miljöbalkens bestämmelser. Syftet kan 
exempelvis vara att bidra till miljökvalitetsmål, och åtgärderna behöver 
inte ha någon direkt koppling till en skada eller olägenhet orsakad av verk-
samheten (bild 10). I Trafikverkets kulturmiljöstrategi från 2019 anges att 
verket ska arbeta aktivt med kulturmiljöstärkande åtgärder.

2.1.12 Tekniker vid kompensation
Exempel på tekniker som kan användas för att miljökompensera är att

• restaurera (återställa funktioner eller värden)

4 SOU 2017:34
5 Skadelindringshierarkin är inte lagstadgad utan bygger på praxis. Se exempelvis Naturvårdsverkets handbok 

2016:1, ISBN 978-91-620-0179-7

Bild 10. Rastplats i världsarv Tanum. När ny 
motorväg byggdes utfördes stärkande åtgärder 
som gav mervärden till värdsarvet. Besökarna får 
idag en ny överblick över landskapet som sätter 
hällristningarna på platsen i ett sammanhang. 
Foto: Kasper Dudzik



MILJÖKOMPENSATION I TRANSPORTINFRASTRUKTUR20

• tillgängliggöra, synliggöra (genom fysiska åtgärder, informationsåtgär-
der och liknande)

• skapa (nya funktioner eller värden tillskapas)

• förbättra eller utveckla (genom att skapa eller förstärka funktioner el-
ler värden, skötsel- och tillgänglighetsåtgärder, utvidga områden, med 
mera)

• bevara (avsätta och skydda områden och värden, säkerställa funktio-
ner, förbättra förvaltningsbetingelser, skötselåtgärder)

2.1.13 Tvådelad prövning
Kompensation får inte leda till att det ställs lägre krav vid prövning av en 
verksamhet, eller till att mer skada vid exploatering accepteras med hänvis-
ning till att kompensationsåtgärder ska genomföras6. 

För att undvika detta ska en prövning genomföras i två steg (Figur 3). I det 
första steget avgörs om verksamheten kan tillåtas eller inte med hänsyn till 
miljöbalkens hänsynsregler och andra grundläggande krav. Om verksam-
heten kan tillåtas blir steg två att bedöma om det finns skäl att genomföra 
kompensationsåtgärder, mot bakgrund av den negativa påverkan som ändå 
uppstår. I praktiken genomförs bedömningarna i god tid före verksamhe-
tens tillåtlighet avgörs. 

I underlaget för prövningen ska konsekvenserna redovisas tydligt, utan 
några förslag på kompensationsåtgärder. Utifrån detta tar prövningsmyn-
digheten ställning till om verksamheten kan tillåtas. Kompensationsåtgär-
der är till skillnad från skyddsåtgärder inte en del av en väg- eller järnvägs-
plan, utan hanteras parallellt för att kompensera för den skada som uppstår 
trots att alla rimliga skydds- och anpassningsåtgärder vidtagits. 

 

2.2 Principer som bör tillämpas vid miljökompensation
I samverkansgruppen för arbetet med miljökompensation inom transport-
infrastruktur enades vi kring tio gemensamma principer (figur 4) som ska 
tjäna som en gemensam grund. Principerna har fungerat som ett underlag 
för arbetet i åtgärden, men också som rekommenderad utgångspunkt för 
arbetet med kompensation i stort mellan myndigheter och andra aktörer 
kopplat till infrastruktur.

6 Det finns praxis där kompensation som avgör att kompensationsåtgärder inte ska påverka om en verksamhet kan 
tillåtas (Se bl.a. MÖD 2014-06-18, M 7307-13 och M 11820-13). Men det finns även avgöranden där kompensa-
tionsåtgärder påverkat bedömningen (MÖD 2016-01-25, 11317-14) och där artskyddsdispens inte aktualiserats 
med hänvisning till skyddsvillkoren

Figur 3. Flödesschema över en tvådelad prövning1. Steg ett ligger till grund för bedömning om en 
verksamhet är tillåtlig. Steg två avgör sedan om kompensation är motiverat.  

1 Figur: Ekologisk kompensation - Handläggarstöd för en ökad användning och samsyn
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UPPFÖLJNING                    

Kompensationsåtgärders 
funktion ska dokumente-
ras. Gemensam och 
transparent dokumenta-
tion bidrar till långsiktig 
effektivitet.

SKADELINDRING                   

Alla rimliga åtgärder för 
att undvika och minimera 
påverkan från en verk-
samhet ska säkerställas 
innan behovet av kompen-
sation fastställs.

FÖRORENAREN BETALAR   

Kompensationsåtgärder 
utformas efter principen 
”förorenaren betalar”.

TVÅDELAD PRÖVNING                    

Kompensationsåtgärder 
får inte vägas in i bedöm-
ningen om en verksamhet 
kan tillåtas.

SAMRÅD                                

Bedömning av skada och 
förslag till kompensation 
ska hanteras och redovi-
sas transparent i sam-
rådsprocessen.

SÄKERSTÄLLA                   

Om skada inte kan kom-
penseras innan verksam-
heten genomförs, måste 
omfattningen för själva 
åtgärden ökas så att man 
med största sannolikhet 
lyckas kompensera ska-
dan.

HÅLLBAR VÄRDERING                    

Vid värdering av skada 
ska även framtida potenti-
ella värden bedömas. Det 
gäller särskilt områden 
med låga värden som med 
små medel kan bli viktiga 
för att nå miljömålen i 
framtiden.

GRUNDLÄGGANDE                   

Additionalitet gäller för 
varje kompensationsåt-
gärd. Åtgärden ska leda 
till positiv nytta utöver 
redan planerade åtgärder 
och långsiktig finansie-
ring.

KONSEKVENS                    

Kompensationens varak-
tighet bör eftersträva 
varaktigheten på skadan 
som den kompenserar för.

STRATEGI                                                                                               

Vid miljökompensation tillämpas fyrfältaren transparent 
enligt rangordningen 1) samma typ, samma plats 2) 
samma typ, annan plats 3) annan typ, samma plats 4) 
annan typ, annan plats. Prioritingen görs utifrån vad som 
är målet med kompensationen. Behov av att gå vidare i 
rangordningen ska motiveras. Sådana motiv kan handla 
om de praktiska möjligheterna att kompensera för skador 
på en viss typ av naturvärde eller kulturmiljövärde.

Figur 4.  
Visar de tio principer som 
samverkansåtgärden 
identifierat som grundläg-
gande förutsättningar för 
kompensation vid byggande 
av infrastruktur. 
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3 Arbetssätt under 
planläggningsprocessen

I det här avsnittet beskrivs planläggningsprocessen och de viktiga mo-
ment som är kopplade till kompensation. Vi vill göra det tydligt hur man 
bör resonera för att få en konstruktiv och bra process mellan myndigheter 
och möjligheten för en bra projektering. Utöver vad som beskrivs i detta 
kapitel måste kompensationsfrågan alltid hanteras inom samrådsprocessen 
i projekten.

Det är viktigt att frågan om kompensation behandlas tidigt i planlägg-
ningsprocessen (figur 5). Att den är med redan från början i ett ärende är 
ofta avgörande för att det ska finnas tid och möjlighet till genomtänkta 
åtgärder och konstruktiv dialog. Om det inte anses vara aktuellt med kom-
pensation måste den slutsatsen motiveras väl, så att länsstyrelsen enkelt 
kan få bilden klart för sig. 

Samtidigt är det i dag en utmaning att göra kompensation och kompensa-
tionsutredningar till en naturlig del i prövningsprocessen. Det ska dock 
inte behöva vara svårt och krångligt. För att underlätta är det viktigt att 
länsstyrelserna och Trafikverket använder de verktyg som finns för att bli 
bättre på att hantera frågan. Det är genom erfarenhet och rutin som kom-
pensation kan bli en naturlig del av ärendeprocessen där samverkan och 
dialog är av yttersta vikt. 

Förutom det svåra med att få in kompensation tidigt i processen, kan det 
även finnas praktiska svårigheter med kompensationsåtgärder. Ett exempel 
på det är om det krävs underhåll och skötsel av själva kompensationsåtgär-
den. Vilka åtgärder som faktiskt kan genomföras är därför också viktigt att 
utreda.

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling

Framtagning av underlag 
för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan

Ev. framtagning 
av  alternativa 
 lokaliseringar

Framtagning  
av  planförslag  
samt ev MKB

Kungörande och granskning Fastställelse

Länsstyrelsens  yttrande 
(tillstyrkande)

Samråd

Vägplan/Järnvägsplan

Ev. tillåtlighets
prövning

Länsstyrelsens 
godkännande  

av ev MKB

Länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Ev regeringens val  
av alternativ

Identifiera potentiella skador 
och 

konsekvenser 

Planprocess undviker skador 
Utformning av planförslag minimerar 

skador

Identifiera 
kvarstående skada

Utför kompensationsåtgärder för identifierade skador enligt 
principerna för kompensation. Slutför samverkan kring 

naturvårdsavtal och förvaltning 

Miljökompensation / Kompensationsutredning

Figur 5. Planprocessen och hur man under denna arbetar med kompensationsfrågor. Skadelindring ska integreras vid utformning, lokalisering och för 
olika tekniska lösningar. Ämnesövergripande samarbeten och lösningar ger oftast bäst skadelindring. Observera att när lokaliseringsfrågor och teknisk 
utformning möjliggör det, kan man med fördel starta kompensationsutredningen tidigare under planprocessen.

av: Anna Lejon, Camilla Stellen, Ulf Edling och Melvin Thalin
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För att det ska arbetas likriktat med kompensationsfrågan vid landets alla 
länsstyrelser finns det framtaget ett nationellt handläggarstöd7. I doku-
mentet finns det stöd för rimlighetsavvägningar och markåtkomst med 
mera, tillsammans med checklistor för olika typer av prövningar. Det finns 
också avsnitt om lagstiftning på området. Checklistan för prövningar i 
väglag och lagen om byggande av järnväg tar upp de grundläggande för-
utsättningarna för kompensation. Den lyfter även olika frågeställningar 
som är viktiga att beakta under de olika faserna i samrådet, godkännande 
av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), granskning och tillstyrkan samt 
tillsyn.

Det är vanligt att kompensationsfrågan inte har beaktats när samrådet 
kommer in till länsstyrelsen. Inom Trafikverkets hållbarhetsarbete är 
ambitionen att man inom alla projekt ska utreda förutsättningar att arbeta 
med kompensation och natur- och kulturstärkande åtgärder. Då behöver 
man ta ställning till om det är motiverat att utreda kompensationsåtgärder 
tidigt i processen. Det finns annars en överhängande risk att frågan faller 
mellan stolarna, att åtgärden inte håller tillräcklig standard eller att even-
tuella åtgärder blir orimligt dyra. Om det däremot är uppenbart att den 
påverkan som uppstår är obetydlig behövs ingen vidare utredning av kom-
pensationsfrågan. Däremot bör bedömningen motiveras i handlingarna.

Vid påverkan på miljö-, natur- eller kulturvärden ska den eventuella skadan 
och kompensation vara utredd inom ramen för MKB:n och planbeskriv-
ningen. Om det då anses nödvändigt görs en kompensationsutredning som 
säkrar kompensationens omfattning och kvalitet. Utredningen ska tas fram 
med avseende på lämpliga kompensationsåtgärder för den påverkan på 
områdets värden som ansökta åtgärder orsakar. Utifrån utredningen ska 
sedan en bedömning göras för om det är rimligt att ställa krav på kompen-
sationsåtgärder.

Det är viktigt att det finns en förståelse för varför kompensationsåtgärder 
kan behövas. Det ger bättre förutsättningar för en bra dialog. En god kom-
munikation är även viktigt för att processen ska kunna fortlöpa smidigt, för 
att bästa möjliga miljö-, natur- eller kulturnytta ska kunna uppnås och för 
att hitta en lämplig typ av samt nivå på kompensationen.

3.1 Möjlighet att fastställa kompensationsåtgärder
Det saknas i dag stöd i lag som möjliggör ett fastställande av kompensa-
tionsåtgärder i en väg- eller järnvägsplan på samma sätt som idag sker för 
skydds- och försiktighetsåtgärder i planen med stöd av 16 a § väglagen och 
2 kap. 9 § lag om byggande av järnväg. Om det beslutades om kompensa-
tionsåtgärder i planarbetet och det var en förutsättning för att länsstyrel-
sen skulle tillstyrka planen, kan tillsynsmyndigheten givetvis kräva att 
åtgärderna genomförs. Men de kan inte fastställas i planen. 

Miljöbalkens generella möjlighet till föreläggande av kompensationsåt-
gärder med stöd av 16 kap. 9 § gäller inte heller vid prövning enligt väglag 
och lag om byggande av järnväg. Denna paragraf kan endast tillämpas vid 
beslut kring tillstånd eller dispenser enligt balken. Det kan bli möjligt att 
genomföra kompensationsåtgärder med stöd av denna bestämmelse vid 
byggande eller drift som kräver tillstånd eller dispenser. Sådana tillstånd 
och dispenser kan behövas för vattenverksamhet, miljöfarlig verksam-
het, Natura 2000, artskydd, generellt biotopskydd eller när verksamheten 

7 Miljösamverkan Sverige 2019. Ekologisk kompensation, Handläggarstöd för en ökad användning och samsyn

Bild 11. Biotopskyddade stenmurar är undantaget 
dispens vid en plan. Eftersom man ska klara att 
beakta värden som dessa inom planen.  
Foto: Johan Rydlöv
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omfattas av föreskrifter för områdesskydd. Vid intrång i naturreservat är 
det t.ex. obligatoriskt med kompensation, jämför 7 kap. 7 § fjärde stycket 
miljöbalken. 

Byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd plan är också 
undantaget dispens från förbuden avseende påverkan på det generella 
biotopskyddet och för åtgärder inom ett strandskyddsområde (bild 11). Det 
framgår i 7 kap. 11 a § och 16 § miljöbalken. Inte heller här finns det något 
lagstöd för kompensation. Men det är tydligt att lagstiftaren ändå avsett att 
kompensation i dessa fall ska kunna utföras (jfr prop. 2011/12:118 s. 128).
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4 Möjligheter genom statlig samver-
kan om naturvårdsavtal

Detta avsnitt handlar om hur Trafikverket ska få mandat och möjlighet att 
jobba med kompensationsåtgärder. Samtidigt söker vi en lösning som är 
effektiv och mindre omfattande för staten som helhet. Vi beskriver här en 
samverkan mellan myndigheter där olika delar av staten skapar förutsätt-
ningar alternativt förvaltar kompensationsåtgärderna. Kapitlet ligger till 
grund för förslagen som föreslås lyftas till Regeringen via Miljömålsrådet. 
Förslagen

1. Regeringen ger Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal

2. Regeringen ger möjlighet att överlåta förvaltning av naturvårdsavtal 
inom staten, från Trafikverket till Naturvårdsverket och länsstyrel-
serna. 

Trafikverket saknar lagligt stöd att innefatta områden för kompensation 
inom en väg- eller järnvägsplan. Trafikverket gör även tolkningen att de 
inte på frivillig väg kan förvärva och förvalta mark för miljökompensation 
utanför plan med stöd i nuvarande lagstiftning. Samverkansgruppen inom 
miljömålsrådsåtgärden har funnit att Naturvårdsavtal enligt jordabalken 
är en skyddsform som ligger inom räckhåll för Trafikverket. Naturvårds-
avtal är en avtalsform som endast får tecknas till förmån för staten eller 
en kommun. Avtalet reglerar en markägarens möjlighet att nyttja marken 
och följer fastigheten. Avtalet kan löpa över max 50 år. Tanken är att Tra-
fikverket ska få samma möjlighet som Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och 
Naturvårdsverket att nyttja denna avtalsform. Däremot är det tydligt att 
Trafikverket inte har instruktioner, samma befintliga system och kunskap 
att förvalta avtal och ev. skötsel som länsstyrelserna. Därför är förslaget att 
man genom samverkan kan skapa en process där Trafikverket och Läns-
styrelsen i samverkan tecknar avtal och skapar alla förutsättningar för att 
länsstyrelserna sedan ska kunna svara för avtalet och vidare förvaltning av 
området. Konkret innebär det att Länsstyrelsen övertar förvaltningen efter 
det att Trafikverket ersatt markägaren och iståndsatt området/kompensa-
tionen.

4.1 Därför behövs förslagen
Byggande av infrastruktur kommer alltid innebära exploatering av miljö-
värden. Det är därför av stor vikt att hitta redskap för att synliggöra och 
minimera effekten av detta. Annars är risken stor att samhället inte ser 
miljöeffekterna eller ställs inför valet att prioritera mellan tillgänglighet 
och hållbarhet. Idag ställs det krav på Trafikverket att ersätta olika typer 
av miljöskador som verksamheten skapar. Kraven kommer utifrån miljö-
balken men också via de transportpolitiska målen genom riktlinjelandskap 
och kulturmiljöstrategin. Åtgärden visar att det saknas lämpligt lagrum 
att ta mark i anspråk för Trafikverket idag. Detta gör att när frågan dyker 
upp skapas adhoc-lösningar regelbundet. Dessa saknar ofta både kvalitet 
och effektivitet. Med förslagen ökar möjligheterna för samhället att nå flera 
miljömål, samtidigt som Trafikverket kan nå en samhällsekonomisk effek-
tivitet i frågan. Förslaget innebär att Trafikverket får tillgång till en rätts-
säker avtalshantering där man säkrar kompensationsåtgärden långsiktigt.

Bild 12. Naturvårdsavtal används regelbundet 
inom skogen och reglerar hur man får bruka en 
fastighet och att man kan få tåla en viss typ av 
intrång i användandet av marken, här som 
naturvårdande skötsel genom bränning. Avtalet 
gäller under en avgränsad tidsperiod på 
maximalt 50 år. 

av: Erik Norgren
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4.1.1 Formella möjligheter att ta mark i anspråk
I den offentligrättsliga lagstiftningen finns ett flertal lagar som ger möjlig-
het att genom myndighets- eller domstolsbeslut överföra förvaltningen 
eller rådigheten över en fastighet till staten eller en kommun och förplik-
tiga fastighetsägaren att helt eller delvis avstå från att använda fastigheten. 
Man brukar tala om offentligrättsligt ianspråktagande. Det finns drygt tio 
lagar som stödjer offentligrättsligt ianspråktagande; expropriationslagen är 
den grundläggande. Som exempel kan nämnas miljöbalkens bestämmelser 
om naturreservat och väglagens bestämmelser om vägrätt. Förordnanden 
av sådant slag är inte avtal utan beslut. Dessa beslut är tvingande och gäller 
mot fastighetsägare och tredje man i alla lägen. 

Enligt förslagen i SOU:n 2017:34 om ekologiskkompensation8, ska skydd av 
kompensationsområden bygga på frivilliga avtal med berörda fastighetsä-
gare. Därför är skydd genom exempelvis naturreservat eller hävdande av 
vägrätt inte en framkomlig väg. (Det senare är inte en framkomlig väg av 
flera skäl, se avsnitt Arbetssätt för kompensationsåtgärder hos Trafikverket 
– en tillbakablick, sid 36). Som regel förfogar inte heller en verksamhets-
utövare över dessa verktyg.

4.1.2 Ianspråktagande av mark genom avtal
Skydd av kompensationsområden måste alltså vila på sådana verktyg som 
verksamhetsutövare förfogar över. Det innebär att de är hänvisade till att 
söka finna någon typ av avtalslösning, som dels ger dem förfoganderätt 
över fastigheten och dels säkerställer kompensationsåtgärdens varaktighet. 

Jordabalken innehåller ett antal särskilda rättigheter som kan upplåtas av 
fastighetens ägare till annan, med rätt för den andra att i mer eller mindre 
omfattning råda över fastigheten. Dessa särskilda rättigheter är arrende, 
hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk 
kraft. Några andra avtalsformer för upplåtelse av särskild rätt i fastighet 
finns inte. 

De särskilda rättigheterna i jordabalken är förenade med sakrättsligt 
skydd. Sakrättsligt skydd inträder omedelbart genom avtalet. Skyddet kan 
förstärkas betydligt genom att avtalet skrivs in i fastighetsregistret. Det 
är endast avtalsupplåtelse för någon av de särskilda rättigheterna som har 
sakrättsligt skydd i fastigheten. Det innebär att ingen annan avtalsform 
kan användas om man vill uppnå att avtalet står sig mot ny ägare.

Trafikverkets erfarenheter är att de avtalslösningar (se avsnittet Arbets-
sätt för kompensationsåtgärder hos Trafikverket – en tillbakablick, sid 36) 
som testats i praktiken inte har fallit in under jordabalkens definitioner och 
därför inte heller erhållit sakrättsligt skydd. Avtalen har fått en oklar och 
svag juridisk ställning. De får närmast ses som ad hoc-lösningar som bara 
upprätthålls så länge de respekteras av fastighetens ägare och inte kommer 
i konflikt med andra intressen. Eftersom kompensation ofta förutsätter att 
långsiktiga investeringar görs på platsen eller i området är detta inte en 
tillfredsställande situation.

Det kan konstateras att verksamhetsutövare och fastighetsägare generellt 
sett saknar verktyg att säkerställa rättssäkra skydd av kompensationsområ-
den, även om samsyn råder och god vilja finns. Det finns dock ett undantag. 

8 SOU 2017:34 s. 57
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Jordabalken erbjuder faktiskt en avtalsmöjlighet som kan fungera mycket 
väl för skydd av kompensationsområden, nämligen naturvårdsavtal. Denna 
avtalsform är endast förbehållen staten och kommuner.

4.2 Naturvårdsavtal enligt jordabalken
Naturvårdsavtal hör hemma i jordabalken 7 kap. Allmänna nyttjanderätter 
och definieras i 3 §, andra stycket:

Vad fastighetsägaren enligt en skriftlig överenskommelse med staten eller 
en kommun angående naturvården inom ett visst område (naturvårdsav-
tal) förbundit sig att tillåta eller tåla skall vid tillämpningen av denna balk 
och andra författningar i sin helhet anses som en nyttjanderätt.

Naturvårdsavtalet är en udda upplåtelseform bland nyttjanderätterna. Jor-
dabalkens gängse definition om att jord upplåts för nyttjande stämmer inte 
riktigt för naturvårdsavtal, då nyttjanderättsinnehavaren inte kommer att 
bruka eller nyttja jorden vilket annars är det normala. Avtalet syftar istället 
till att jordägaren ska avstå från nyttjande (tillåta och tåla detta i förhål-
lande till staten eller kommunen), och därför kan man snarare tala om en 
sorts ”negativ nyttjanderätt”. Lagtekniskt har detta lösts genom att avtalet 
ska anses som nyttjanderätt vid tillämpandet av jordabalken och andra för-
fattningar. På så vis placerar sig naturvårdsavtalet bland sakrätterna och 
erhåller samma ställning och skydd. Precis som för andra sakrätter enligt 
jordabalken kan skyddet förstärkas genom inskrivning i fastighetsregistret.

Naturvårdsavtalet har sina rötter i skogen. Det är i skogslandskapet som 
avtalsformen först uppstod. Där började den tillämpas i början av 1900-ta-
let, initialt av Skogsstyrelsen. Redan från start fanns ett behov av att ut-
veckla avtalsformen och säkerställa avtalets ställning, framför allt avtalets 
ställning vid fastighetsöverlåtelse. Frågan fick sin lösning i samband med 
att miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Då infördes även följdlagstift-
ning i ett antal lagar för att anpassa dessa till miljöbalken9, till exempel 
jordabalken och tillkomsten av andra stycket i 7 kap. 3 §. 

Naturvårdsavtal tillämpas i dag av både Skogsstyrelsen, länsstyrelserna, 
kommuner och i vissa fall av Naturvårdsverket. Det är en etablerad skydds-
form baserad på frivillighet vid sidan av andra former av skydd i form av 
myndighetsbeslut (biotopskyddsområde och naturreservat). I länsstyrel-
sernas fall tillämpas naturvårdsavtalet även på andra naturmiljöer än skog. 
Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket har erforderliga 
mandat för hanteringen i förordningar, myndighetsinstruktioner och reg-
leringsbrev. Härtill har myndigheterna tagit fram gemensamma riktlinjer 
som bland annat behandlar avtalens närmare utformning och ersättnings-
nivåer.

4.2.1 Naturvårdsavtal som grund för skydd av kompensationsområ-
den när staten är exploatör
Rapportförfattarnas bedömning är att naturvårdsavtal är den avtalsform 
som bör komma i fråga vid skydd och förvaltning av kompensationsområ-
den. Det är den enda avtalslösning som har verkan som sakrätt och erhål-
ler ett sakrättsligt skydd. Då avtalsformen är förbehållen just staten (eller 
en kommun) är det denna avtalsform som bör tillämpas av Trafikverket i 
sådana fall där miljökompensation blir aktuellt.

9 Prop. 1997/98:90. Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.
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Ett naturvårdsavtal berör inte primärt kulturmiljöer, men fornlämningar 
och kulturmiljöer kan ändå komma att innefattas i ett naturvårdsavtal och 
det är då av vikt att de hanteras och sköts på ett adekvat sätt. 

4.3 Statlig samverkan vid skydd av kompensationsområ-
den genom naturvårdsavtal?
Som ovan angetts saknar Trafikverket i dagsläget mandat (i förordning 
och/eller regleringsbrev) för att kunna teckna naturvårdsavtal och därige-
nom ta på sig att förvalta och sköta de kompensationsområden som dessa 
naturvårdsavtal då skulle syfta till att skydda. Vilka resurser som skulle 
krävas om Trafikverket fick ett sådant mandat, beror på hur pass vanligt 
det blir med miljökompensation i samband med infrastrukturprojekt. Givet 
att de formella mandaten ges är det i teorin fullt möjligt för Trafikverket att 
sätta igång och driva en sådan verksamhet. 

Samtidigt kan det, ur ett övergripande statsförvaltningsperspektiv, disku-
teras om det vore effektivt att ge Trafikverket ett sådant mandat. Det skulle 
innebära att Trafikverket behöver starta upp och driva en för myndigheten 
ny verksamhet, mycket likartad den verksamhet som andra delar av staten 
(Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket) redan driver och 
är väl inarbetade i. För statsförvaltningens del är det kanske mer rationellt 
och kostnadseffektivt att använda de kompetenser och resurser som redan 
finns, i den del av staten som har detta som en del i sin huvudsakliga verk-
samhet. Här torde det finnas goda möjligheter för en statlig samverkan.

4.4 Att utreda vidare, införa en försöksverksamhet
Samverkansgruppen föreslår att de föreslagna förutsättningarna för statlig 
samverkan och ansvarsuppdelning utreds av berörda myndigheter och de-
partement. Samverkansgruppen föreslår också att samverkan och ansvars-
uppdelning tillämpas på försök i ett eller flera län, där länsstyrelsen med 
bistånd av Naturvårdsverket blir samverkanspart från naturvårdens sida 
där förvaltningsfrågor utreds mer fördjupat. Trafikverket kan då identifiera 
flera olika typer av infrastrukturprojekt i dessa län, där man arbetar för-
djupat med Länsstyrelse och Naturvårdsverket hur en samverkan mellan 
myndigheter ska gå till. Arbetet bör leda till att man tar fram riktlinjer för 
hur man i planprocessen ska få en framgång i arbetet och hur olika kom-
pensationsstrategier kan användas.

Detta är motiverat dels för att länsstyrelsen har ett bredare ansvar för 
naturvård än vad exempelvis Skogsstyrelsen har (länsstyrelsen svarar för 
fler naturmiljöer än skog) och dels för att länsstyrelsen, i jämförelse med 
en kommun, har detta ansvar på länsnivå och kan svara för naturvården i 
ett flertal kommuner. Länsstyrelsen har dessutom en given roll i planpro-
cessen av dylika infrastrukturprojekt där den företräder staten i ett flertal 
olika allmänna intressen.

Skogsstyrelsen kan stödja med geografisk information om skogsmark med 
exempelvis höga naturvärden och vid behov kontakt med markägare.
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Ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och länsstyrelsen har ovan 
nämnts som en viktig fråga. Nedan listas ytterligare ett antal områden/frå-
geställningar som bör utredas vidare inför en försöksverksamhet.

• Hur ska Länsstyrelsen hantera sin dubbla roll som tillsynsmyndighet 
enligt miljöbalken och som förvaltare av kompensationsområden. Idag 
har Länsstyrelsen redan en sådan dubbel roll som förvaltare av skyd-
dade områden och tillsyn av exploateringar. Men man måste fördjupa 
sig i om detta innebär några skillnader.

• Hur väl fungerande är det att man flyttar medel inom Staten. En in-
omstatlig anslagshantering och finansiering av skydd och förvaltning 
av kompensationsområden behöver ses från respektive myndighets 
anslag. Är en fortlöpande överföring från Trafikverkets anslag till 
Naturvårdsverkets/länsstyrelsernas anslag bäst eller löser man det 
initialt vid samverkan.

• Man måste identifiera vad som är lämpliga ersättningsnivåer till fastig-
hetsägare jämtemot staten. Följdfrågan blir: Hur påverkar ersättnings-
nivån det ”utbud” av kompensationsområden ställt mot andra markin-
tressen.

Den sista frågeställningen, ersättningsnivåer och utbud, är av särskild 
betydelse. Det finns inga ersättningsregler för sakrätterna enligt jordabal-
ken. Fri prissättning råder på dessa marknader och ersättningsnivåerna 
bestäms marknadsmässigt av utbud och efterfrågan. Utöver den faktiska 
tillgången på lämpliga kompensationsområden (och att de fastighetsägare 
som besitter sådana är villiga att erbjuda dem) kommer ”utbudet” också 
bero av vad staten kan betala. De ersättningar staten erbjuder måste vara 
rimliga och försvarbara. 

Naturvårdsavtal är förvisso inte myndighetsutövning. Men det ligger i sa-
kens natur att staten måste förhålla sig till de ersättningsnivåer som staten 
erbjuder med stöd av lag vid just myndighetsutövning. Samtliga myndig-
heter nämnda ovan (Trafikverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och 
Naturvårdsverket) hanterar varje år 100-tals ärenden om inlösen av och/
eller intrång i fast egendom där ersättning bestäms med stöd av lag och där 
marknadsvärde och marknadsvärdeminskning är centrala begrepp.

I enlighet med regeringsformen 1 kap. 9 § ska myndigheterna i sin verk-
samhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartisk-
het. Enligt budgetlagen 1 kap 3 § ska staten i sin verksamhet eftersträva hög 
effektivitet och iaktta god hushållning.

Likhet inför lagen, god hushållning, m.m., torde i detta sammanhang inne-
bära att de ersättningsnivåer staten erbjuder vid naturvårdsavtal bestäms 
efter likartade principer som vid myndighetsutövning.

En försöksverksamhet som inbegriper dessa principer för ersättning vid 
naturvårdsavtal bör kunna visa på hur stort utbudet då kommer att vara. 
Att ett visst utbud kommer att föreligga, och att detta baseras på realis-
tiska ekonomiska förväntningar från markägarsidan, är en grundläggande 
förutsättning för att idén om statlig samverkan kring naturvårdsavtal ska 
fungera.
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4.5 Naturvårdsavtalets tillämpbarhet på kulturmiljöer
Som angetts ovan definieras begreppet naturvårdsavtal i jordabalken 7 kap. 
3 §, stycke 2, med ”Vad fastighetsägaren enligt en skriftlig överenskom-
melse med staten eller en kommun angående naturvården inom ett visst 
område (naturvårdsavtal) förbundit sig att tillåta eller tåla skall vid till-
lämpningen av denna balk och andra författningar i sin helhet anses som 
en nyttjanderätt.

Så som paragrafen är formulerad är avtalstypen förbehållen naturvård och 
är i teorin därför inte tillämpbar på kulturmiljöer/kulturmiljövård.

Många gånger är dock gränsen mellan vad som är naturvård och kultur-
miljövård inte särskilt skarp. Att exempelvis röja upp och återskapa en 
igenvuxen hagmark i syfte att öka den biologiska mångfalden är att betrak-
ta som naturvård och kan då säkerställas genom ett naturvårdsavtal. Men 
det innebär samtidigt att en kulturmiljö från en tidigare epok i kulturland-
skapet återskapas varför det lika gärna kan ses som kulturmiljövård. På 
detta vis bör det i en hel del situationer, där natur- och kulturmiljövårdens 
intressen sammanfaller, gå att teckna naturvårdsavtal som i praktiken ock-
så fungerar som samtidigt skydd och återskapande av kulturmiljöer. Mer 
renodlade kulturmiljövärden, knutna till exempelvis byggnadsmiljöer eller 
anläggningar av olika slag, faller dock utanför definitionen och kan inte 
gärna ses som naturvård. Sådana kulturmiljöer torde för att kunna skyddas 
avtalsvägen och likställas med nyttjanderätt behöva ges en egen definition 
i jordabalken, på motsvarande vis som har skett för naturvård. Frågan har 
inte studerats närmare inom ramen för arbetet med denna rapport men 
författarna bedömer att det i teorin kan vara möjligt att i jordabalken på 
motsvarande vis definiera ”Vad fastighetsägaren enligt en skriftlig överens-
kommelse med staten eller en kommun angående kulturmiljövården inom 
ett visst område (kulturmiljövårdsavtal) förbundit sig att tillåta eller tåla 
skall vid tillämpningen av denna balk och andra författningar i sin helhet 
anses som en nyttjanderätt.”

Frågan om en parallell avtalsform för kulturmiljövård kan lämnas öppen 
och eventuellt beredas vidare efter det att en eventuell samverkan kring 
den befintliga avtalsformen naturvårdsavtal har testats och utvärderats.Kulturlandskapets värden

Det är påfallande ofta som den 
kontinuitet som ett kulturarv står för 
ger viktiga förusättningar för 
biologisk mångfald och andra viktiga 
miljövärden. I bilden till höger kan 
man se hur de kulturella bruknings-
formerna följer antalet arter som 
påträffas1. Det är därför troligt att 
naturvårdsavtal kommer kunna 
användas även för att gynna 
kulturlandskapet som påverkats av 
1900-talets rationalisering.

Linnés Råshult 
År ett exempel på sådan kultur-
byggd som bevarats genom 
kulturreservat.

1 Figur 6. Ängar, om naturliga slåttermarker i 
odlingslandskapet av Ekstam och Forshed 
1988
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5 Möjligheter med 
kompensationspooler

Det är ofta en tids- och resurskrävande process att genomföra kompen-
sationsåtgärder. Ofta har verksamhetsutövaren inte rådighet att utföra 
kompensationsåtgärder i de områden som den önskar, och det orsakar flera 
problem. Det kan leda till att kompensationen inte alltid genomförs på den 
lämpligaste platsen, eller att kompensationens utformning inte görs på ett 
sådant sätt att den kompenserar för de värden som går förlorade vid exploa-
teringen. 

För Trafikverket finns stora begränsningar att genomföra kompensation. 
Ett kompensationsområde kan nämligen inte utgöra en del av en trafikan-
läggning. Trafikverket har heller inte lagligt stöd att förvärva och förvalta 
kompensationsområden utanför planlagda områden. 

Ett sätt att lösa Trafikverkets problem att få åtkomst till mark skulle kunna 
vara så kallade kompensationspooler, vid sidan av naturvårdsavtalen. Detta 
bygger på förutsättningen att området får ett långsiktigt rättskraftigt 
skydd samt att de gemensamma begreppen och principerna för kompensa-
tion uppfylls. 

5.1 Vad är en kompensationspool?
Begreppet kompensationspool10 innebär att man skapar en marknadslös-
ning där aktörer (offentliga som privata) kan sälja kompensationsåtgärder 
till exploatörer. En markägare eller annan aktör upplåter då kompensa-
tionsmarker till en verksamhetsutövare som kan genomföra kompen-
sationsåtgärder i området genom att i förväg tillskapa nya naturvärden, 
kulturvärden eller ekosystemtjänster. Kompensationsmarkerna eller 
kompensationsåtgärderna kan därmed säljas genom en kompensationspool 
till en verksamhetsutövare som exploaterar motsvarande värden på annan 
plats och som ämnar kompensera för dessa förluster. En sådan kompensa-
tion kan ske enligt villkor om kompensation i tillstånds- eller dispensbe-
slut enligt miljöbalken, eller på frivillig väg för att exempelvis bidra till att 
uppnå miljömålen. 

I SOU:n 2017:34 om ekologiskkompensation11 bedöms kompensationspooler 
skapa efterfrågan på kompensationsmarker och kompensationsåtgärder 
och därigenom skapa ekonomiska incitament för markägare att avsätta 
mark för detta (bild 19), som alternativ till ordinarie markanvändning. 
Kompensationspooler bedöms även bidra till:

• minskade skalkostnader, eftersom det skapar stordriftsfördelar inom 
en större organisation,

• att kompensationsområdens kompensationsvärde är förberedda och 

10 Det finns ytterligare begrepp som är att betrakta som synonymt med begreppet kompensationspool såsom 
biobanker och habitatbanker. Vi bedömer att begreppet kompensationspool beaktar kulturmiljöer eller 
naturresurserna jord- och skogsbruksmark på ett bättre sätt

11 SOU 2017:34

av: Melvin Thalin och Johan Rydlöv
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oftast redan utförda, 

• förkortade tillståndsprocesser för kompensationsmarker som redan är 
kvalitetssäkrade,

• tydligare förutsättningar med en mer likartad tillsyn av kompensa-
tionsåtgärder,

• ökad miljönytta genom att olika kompensationsåtgärder kan stärka 
varandra, samt genom att större områden kan avsättas och användas 
som kompensationsområden av flera aktörer,

• att säkerställa att genomförandet och förvaltningen av kompensatio-
nen görs av en specialiserad aktör med sådan kompetens12  

5.1.1 Kompensationspooler internationellt
I ett stort antal länder finns utvecklade kompensationssystem som under-
lättar förmedlingen av kompensationsområden och åtgärder mellan säljare 
och köpare. Sådana länder är till exempel Tyskland, England, USA och 
Australien.

I Tyskland tillämpas ett marknadsbaserat system med kompensationspoo-
ler. Genom kompensationspoolen köper en verksamhetsutövare kompen-
sationskrediter som skapats av en annan aktör. I tysk rättstillämpning ska 
ingrepp som inte kan undvikas kompenseras med konkreta åtgärder i enlig-
het med skadelindringshierarkin. Om det blir aktuellt med kompensation 
ska det ske enligt en prioriteringsordning där kompensationen i första hand 
sker i direkt anslutning till ingreppet, så kallad utjämnande eller återstäl-
lande kompensation. I andra hand ska ingreppet kompenseras på annan 
närliggande plats (med en annan funktion), så kallad ersättande kompensa-
tion. Att kompensera genom att köpa krediter är aktuellt först när andra 
möjligheter redan utretts12. 

En lärdom man kan dra från Tyskland som redan har ett system med kom-
pensationspooler, är att det juridiska ramverket är en viktig förutsättning 
som bör vara på plats innan kompensationspoolen kan konstrueras. En 
annan lärdom är att det finns risk att systemet blir mindre samhällsekono-
miskt effektivt om inte de areella näringarna också omfattas av kraven13.

5.1.2 Förutsättningar för kompensationspooler i Sverige
För att kompensationspooler ska bidra till reella miljöeffekter bör de 
grundläggande principerna för kompensation uppfyllas (se avsnittet Ge-
mensamma begrepp och principer sid 21). Annars finns det en risk för att 
det uppstår en glidning i tillståndsgivningen för tillståndspliktiga verksam-
heter, eller att miljönyttan minskar. 

I SOU:n 2017:34 om ekologiskkompensation finns förslag på att bedriva 
kompensationspooler på försök. Ett försök med kompensationspooler 
skulle underlätta markåtkomst och minska kostnader för avtal och sökande 
efter kompensationsmark för Trafikverkets räkning. Försöket skulle kunna 
ske inom ramen för Miljömålsrådet, som en fortsättning på denna åtgärd, 
eller som ett regeringsuppdrag. För att ett sådant försök ska falla väl ut 

12 SOU 2017:34
13 Muntligt Prof. Dr. Wolfgang Wende, Trafikverkets miljökompensationsdagar (2019-11-13)

Bild 13. En väderkvarn med det Öländska alvaret 
och alvargräslök i förgrunden. I det gamla 
kulturlandskapet samexisterar ofta kulturvärden 
med flera andra miljövärden. Därför finns det 
många skäl till att söka gemensamma 
kompensationsåtgärder för flera olika miljövär-
den här.  
Foto: Johan Rydlöv



MILJÖKOMPENSATION I TRANSPORTINFRASTRUKTUR 33

behöver de juridiska förutsättningarna först redas ut, bland annat rörande: 

• Tillsyn. För att marknaden ska fungera krävs en tillsynsfunktion som 
säkerställer transaktioner och kontroll av krediter, samt kontrollerar 
att de värden som tillskapats förvaltas enligt vad som avtalats i köpet14. 

• Förvaltning. Finansieringen av den långsiktiga förvaltningen måste 
säkerställas så att det finns ekonomi för skötsel och uppföljning av 
åtgärderna. 

• Beräkningsmodell. Ett system med kompensationspooler kräver ett sys-
tem som kan kvantifiera och värdera förluster på miljön vid en exploa-
tering ,̈ för att fastställa vilka kompensationsåtgärder som krävs för 
att väga upp dessa förluster. För kompensationsprojektet vid LKAB:s 
gruva i Mertainen har bland annat habitatbaserade beräkningsmodel-
ler använts. Sådana modeller grundar sig på att man mäter effekten på 
strukturer och viktiga habitat15. I kompensationsprojektet vid Ume-
älvens delta har antalet fågeldagar använts som beräkningsmodell 
(artbaserad beräkningsmodell)16.

• Skydd. Skydd av kompensationsmark skulle kunna lösas genom att 
skriva in ett naturvårdsavtal i fastighetsregistret, vilket skulle säker-
ställa att avtalet gäller mot nya framtida fastighetsägare (se statlig 
samverkan kring naturvårdsavtal). Denna lösning är dock bara möjligt 
vid ett statligt huvudmannaskap eftersom en juridisk person inte har 
möjlighet att sluta naturvårdsavtal utan en författningsändring. 

5.2 Problematisering kring kompensationspooler 
Det är viktigt att ha i åtanke att det alltid är svårt att värdera skada på vär-
den som skapas över mycket lång tid och kräver kontinuitet för att uppstå 
(bild 14). Att skapa en beräkningsmodell för sådana värden kan bli proble-
matisk. Samtidigt kan denna fråga vara mer aktuell i ett land som Sverige 
som till delar är glesbefolkat och mindre exploaterat. Kontinuitetsvärden 
ger också större värde för en hållbar markanvändning på landskapsnivå i 
den funktion de ger per yta. Det finns därför mycket som talar för att man 
ska prioritera att skada och ersätta värden som tar mindre tid att skapa.

Man kan också anta att en koordinerad kompensation för flera miljömål 
är lättare att genomföra i ett område som är anpassat för detta. Ett bra 
exempel på detta är de landskapsanalyser som tagits fram i gamla kultur-
landskap som planeringsunderlag inför exploateringar. Kalmar kommun 
använde sig av en sådan landskapsanalys som underlag vid planering av 
etablering av vindkraft17. Efter detta användes analysen för att identifiera 
potentialer och möjligheter att ytterligare förstärka blå- och grönplaner i 
kommunen. Landskapet här är rikt på både fornlämningar, historiska kust-
nära landskap och naturvärden. 

På landskapsnivå kan de regionala handlingsplanerna för grön infrastruk-
tur också utgöra ett underlag för lämpliga kompensationspooler.

14 https://www.sveaskog.se/globalassets/press-och-nyheter/habitatbanker-i-sverige-publicerad-april-2016.pdf
15 Enetjärn m fl. (2015). Möjligheter och utmaningar med ett marknadsbaserat system för biologisk mångfald
16 Naturvårdsverket Rapport 6818, 2018
17 Vindkraftsplan för Kalmar kommun 2011. https://kalmar.se/download/18.3d99d73715c38c8a9e1

4b11/1496846553291/Vindkraftsplan.pdf

Bild 14. En grov gammal asp med stor aspticka. I 
en naturligt luckig gammal granskog ges en 
lövrik dynamik i skogen. Träd och miljöer som 
bara uppstår om de får utvecklas under mycket 
lång tid är svåra att återskapa eller kompensera. 
Hur skapar man en beräkningsmodell som kan 
värdera lättskapade värden mot värden som kan 
ta mer än flera hundra år att generera?  
Foto: Johan Rydlöv
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6 Erfarenhetsåterföring och uppfölj-
ning av kompensationsåtgärder

Det behöver tas ett samlat grepp om hur skyddsåtgärder och kompensation 
genomförs. Det är fortfarande ganska ovanligt att miljökompensera utifrån 
miljöbalkens bestämmelser, och erfarenheterna från tidigare kompensa-
tionsprojekt är begränsade. Aktörer gör på olika sätt, och det finns inget 
erfarenhetsutbyte dem emellan. Det leder till en över tid utebliven effekti-
vitet och kvalitet inom området. 

Det har gjorts två kartläggningar över användandet av ekologisk kom-
pensation i tillstånds- och dispensbeslut, där man har hänvisat till 7 kap. 
7 och 29 §§ samt 16 kap. 9 § miljöbalken. Kartläggningarna gjordes under 
perioderna 2011–2014 och 2015–2018. Om man jämför perioderna syns inte 
någon skillnad i andelen bifall vid huvudförhandling med krav på ekologisk 
kompensation18. 

Genom att bli bättre på att erfarenhetsåterföra och följa upp lyckade och 
mindre lyckade kompensationsprojekt kan vi få till stånd effektivare åtgär-
der vid planering av framtida kompensationsprojekt. Att följa upp kompen-
sationsprojekt är viktigt för att kunna säkerställa att de krav som ställts 
på kompensationen uppfylls. Det är också viktigt för att kunna säkerställa 
kompensationens funktion och förvaltning eller skötsel. Resultat från 
uppföljningar behöver därför göras tillgängliga19. Det skulle kunna göras 
genom att upprätta en erfarenhetsbank med genomförda kompensations-
projekt och praktiska metoder som använts för restaurering i olika delar av 
landet och i olika naturtyper. 

Den kunskap som uppnås genom att följa upp miljökompensation är också 
ett viktigt underlag vid planering av framtida kompensationsprojekt. 
Kunskapen kan även återföras till utformningen av skötselplaner. Hur 
omfattande uppföljningen behöver vara bör dock anpassas till behovet i det 
enskilda fallet. Det kan betyda att det i vissa fall räcker med att dokumente-
ra de genomförda åtgärderna. I större kompensationsprojekt bör det finnas 
med en redogörelse för hur uppföljningen ska gå till.

Den vanligaste uppföljningen av kompensation som görs i dag är om och i 
vilken utsträckning man har lyckats ersätta skadan. Det har gjorts betyd-
ligt färre undersökningar för att bestämma tiden det tar att ersätta skadan. 
Hur lång tid det tar att ersätta en skada är viktig information, eftersom det 
är en förutsättning för att kunna värdera och hitta rätt avgränsningar i 
strategier kring val av kompensation. 

18 Naturvårdsverket rapport 6898, 2019
19 Naturvårdsverket rapport 6818, 2018

Bild 15. Vid en vägplan i Växjö skapas död ved i 
sent nedbrytningsstadie genom veteranisering 
av lågor. Metoden är tänkt för att skapa mer 
substrat för den fridlysta arten grön sköldmossa.
En kompensationsåtgärd kräver ofta att man får 
testa nya metoder och arbeta aktivt med hög 
kompetens för att hitta lösningar. Utan 
erfarenhetsåterkoppling och uppföljningar som 
blir publik blir det svårt att hitta kvalitativt 
effektiva och vedertagna metoder. Risken är 
också stor att man inte lär sig av dåliga 
erfarenheter. Foto: Johan Rydlöv

av: Melvin Thalin och Johan Rydlöv



MILJÖKOMPENSATION I TRANSPORTINFRASTRUKTUR 35

Samverkansgruppen anser att det kan vara intressant att utreda möjlig-
heterna att initiera en nationell databas för kompensationsåtgärder med 
information om bland annat uppföljning samt utvärdering av åtgärdernas 
resultat. Detta ligger även i linje med det som kom fram i SOU:n 2017:34 om 
ekologiskkompensation20. Ansvarsfrågan om förvaltning av databasen samt 
vem som ska lägga in åtgärderna i den behöver utredas. 

20 Ekologisk kompensation SOU 2017:34

Bild 16. Trädveteranisering  i Rönnö naturreservat, Kronoberg. När man veteraniserar gör man olika 
sorters skador på träd för att påskynda åldringsprocessen så att de snabbare efterliknar äldre träd. 
Veteranisering är en mycket effektiv metod för att förhöja naturvärden och ibland bevara kulturellt 
viktiga träd som annars kan riskera bli bortttagna på grund av säkerhetsrisker. På bilden minskar man 
konkurrensen av bokar i ett bestånd med mycket ek. Genom att ringbarka grova grenar och toppar 
samtidigt som man också skapar olika typer av stamskador.  
Foto: Jan Sikkema, Länsstyrelsen Kronoberg
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7 Erfarenheter och historik

Frågan om kompensation har aktualiserats genom SOU:n 2017:34 om 
ekologiskkompensation21. Utredningen fokuserar på hur åtgärder för att 
motverka eller uppväga nettoförluster av biologisk mångfald och eko-
systemtjänster kan utökas, samtidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses. Trafikverket tydliggör i sitt remissvar22 att utredningens för-
slag om utvecklingen av den befintliga lagstiftningen inte löser de största 
knäckfrågorna för att det ska gå att arbeta effektivt med kompensationsåt-
gärder inom transportinfrastruktur: problematiken med markåtkomst och 
långsiktig förvaltning av kompensationsområden. 

7.1 Arbetssätt för kompensationsåtgärder hos Trafikverket 
– en tillbakablick 
Krav kring åtgärder för ekologisk kompensation kopplat till Miljöbalken 
har varit återkommande i Trafikverkets och tidigare Ban- och Vägverkets 
projektverksamhet under i princip hela 2000-talet. En mängd olika utred-
ningar och forskningsprojekt har initierats både internt och externt. Några 
av dessa är: 

• Kompensation vid förlust av miljövärden. Samsyn mellan Länsstyrel-
sen i Skåne län och Vägverket Region Skåne (2004)

• Miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt, SLU:s rapport 
2014:242

• Ekologisk kompensation sammanställning från två nationella konfe-
renser, Trafikverkets rapport (2014)

• Ekologisk kompensation – Trafikverkets förhållningssätt, PM (2016) 

• Kompensation för Botniabanans intrång i Umeälvens delta och slätter, 
Naturvårdverkets rapport 6818 (2018).

Den åtgärd som rönt mest uppmärksamhet är projekt Botniabanans 
kompensation för intrånget i Natura 2000-områdena vid Umeälvens 
utlopp(bild 17). Detta är också den största kompensationsåtgärd som 
genomförts i Sverige. Markåtkomsten skedde dock här på frivillig väg och 
genom reservatsbildning. Det var också representanter från Naturvårds-
verket som förhandlade om åtkomst till de områden som skyddades som 
reservat. Den ekonomiska förvaltningen av reservaten sköts nu av Läns-
styrelsen Västerbotten inom ramen för stiftelsen Naturvård vid nedre 
Umeälven. Denna stiftelse bildades ursprungligen utifrån en fondering från 
Banverket. Efter 2011 är det dock troligen inte längre möjligt för Trafikver-
ket att på nytt fondera statliga medel genom ett sådant kapitaltillskott 
till en stiftelse. Enligt 2 kap. 7 § kapitalförsörjningsförordningen måste 
regeringen i så fall ge sitt tillstånd. Infrastrukturella anläggningstillgångar 
ska dock enligt 6 § samma förordning finansieras med anslag. Botniaba-

21 Ekologisk kompensation SOU 2017:34
22 Trafikverkets remissvar TRV 2015/86044, NV-07708-13

Bild 17. Kompensationsåtgärd för fågellivet vid 
Umeåälvens delta vid byggandet av Botniaba-
nan. Miljöprövningstilllstånden försenade och 
fördyrade projektet med 3 mdkr.  
Foto: Göran Fält

av: Ulf Edling, Malin Delvenne och Ylva Millde
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nans problem med att arbeta med kompensationsfrågorna påverkade även 
genomförandet. Projektet omfattades av kostnadsökningar och förseningar 
som för miljöprövningarna av Riksrevisionen uppskattats till 3 mdr och 4 
år. Vilket kom som konsekvens av en omfattande prövning hos mark- och 
miljödomstolen som bland annat inbegrep återförvisning och produktions-
stopp i projektets framdrift. 

Utförandet av kompensationsåtgärder kan både vara tvingande och frivil-
liga. Det är till exempel lagkrav på kompensation vid intrång i naturreser-
vat eller påverkan på områden, arter eller miljökvalitetsnormer vars skydd 
har sitt ursprung i europarättslig miljölagstiftning. Graden av frivillighet 
kan dock många gånger vara relaterad till behovet av framdrift i projekten i 
förhållande till skärpan i kravställandet från tillsynen eller andra myndig-
heter som representerar allmänna intressen. Det är också mycket svårt att 
systematiskt skilja ut vad som i projektverksamheten utgör en skyddsåtgärd 
respektive kompensationsåtgärd. 

Oavsett orsaken till att kompensation utförs, kan det konstateras att Tra-
fikverket inte har lyckats etablera arbetssätt för kompensation som visat 
sig vara hållbara över tid och som kan tjäna som förebilder i den fortsatta 
projektverksamheten. Trafikverket har också över 4 000 projekt. När kom-
pensationsåtgärder utförs sker detta många gånger ad hoc och lösningarna 
varierar från projekt till projekt. 

Orsaken till att det inte finns något fastställt arbetssätt är till största del att 
tydliga direktiv och instruktioner saknas. Dessutom är de lagliga möjlighe-
terna för markåtkomst samt förvaltning av områden med höga naturvärden 
oklara. Det kan dessutom ifrågasättas om förvaltning av sådana områden 
är något som ingår eller överhuvudtaget ska ingå i Trafikverkets uppdrag. 

7.2 Fördjupning om förutsättningarna för markåtkomst och 
förvaltning av kompensationsåtgärder i infrastrukturpro-
jekt
Det är verksamhetsutövarens ansvar att kompensationsåtgärder får avsedd 
effekt. I detta ansvar ingår att säkra markåtkomst till lämpliga områden 
eller platser för åtgärdernas utförande. Åtgärderna kräver också oftast en 
långsiktig förvaltning. Här måste nödvändiga skötselaktiviteter bestäm-
mas över tid, inom ramen för kontrollprogram. Det kan bli fråga om mycket 
långa tidsperioder, allt utifrån kompensationsåtgärdernas individuella 
förutsättningar. I detta avsnitt kommer det att redogöras för Trafikverkets 
mycket begränsade legala möjligheter att tillskapa nödvändig markåtkomst 
och långsiktig förvaltning av kompensationsåtgärder utanför väg- och 
järnvägsområdet. 

7.2.1 Tvångsvis markåtkomst genom väg- och järnvägsplan
Markåtkomst för Trafikverket sker normalt med stöd av väglagen (VL) eller 
lagen om byggande av järnväg (LBJ). Av denna lagstiftning framgår att den 
som avser att bygga en väg eller järnväg ska upprätta en väg- eller järnvägs-
plan. Planen ska innehålla en karta över det område som planen omfat-
tar. Denna ska i sin tur visa anläggningens sträckning och huvudsakliga 
utformning, samt den mark eller det utrymme och de särskilda rättigheter 
som behöver tas i anspråk. 

När mark eller annat utrymme eller särskild rätt till mark eller annat 
utrymme på detta sätt exproprieras genom en väg- eller järnvägsplan, 
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måste planen alltid vara utformad på ett sådant sätt att de fördelar som 
kan uppnås överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda (jämför 
13 § VL och 1 kap. 4 § LBJ). Dessa regler har sitt direkta ursprung i 2 kap. 
15 § regeringsformen. Enligt denna bestämmelse i grundlagen ska ingen 
tvingas att avstå sin egendom genom expropriation eller liknande eller tåla 
att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad, utom 
när det krävs för angelägna allmänna intressen. 

Till en väg hör vägbana och de övriga väganordningar som stadigvarande 
behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Till en spåranläggning för 
järnvägstrafik hör de spår och de övriga fasta anordningar som behövs för 
spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i 
övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av 
trafiken. 

Expropriation för väg- eller järnvägsanläggningar är typiskt sett ett ange-
läget allmänt intresse i grundlagens mening. Men i dag är tvångsvis mar-
kåtkomst i plan endast möjlig för sådan mark vars användande uppfyller 
definitionerna på vad som enligt VL och LBJ utgör en väg eller en järnväg. 
Trafikverket saknar således stöd i lag för markåtkomst i en väg- eller järn-
vägsplan för utförande av kompensationsåtgärder.

7.2.2 Frivillig markåtkomst för Trafikverket
Alternativet till att expropriera mark är att frågan om markåtkomst samt 
långsiktig förvaltning sköttes inom ramen för frivilliga förvärv eller 
nyttjanderättsupplåtelser. Trafikverkets möjligheter att frivilligt förvärva 
fastigheter styrs utifrån förordning (1993:527) om förvaltning av statliga 
fastigheter, m.m. Av 2 § framgår att med fastighetsförvaltning avses ansvar 
för förvärv, upplåtelse, drift och underhåll samt avyttring av fast egendom 
för statens räkning. Med fast egendom avses även tomträtt samt byggnad 
och anläggning som är lös egendom. 

Enligt 3 § är det regeringen som beslutar vilka myndigheter som ska för-
valta fastigheter. Fast egendom får inte förvärvas och förvaltas av andra än 
fastighetsförvaltande myndigheter. Enligt 4 § fastställer regeringen för-
valtningsuppdragets omfattning för varje fastighetsförvaltande myndighet. 

Av ett beslut hos regeringen den 25 mars 2010 framgår att Trafikverket 
pekats ut som en fastighetsförvaltande myndighet med ett förvaltnings-
uppdrag för

• vägfastigheter och andra fastigheter för sådana ändamål 

• fastigheter för spåranläggningar samt terminaler och depåer, kontors-, 
verkstads-, stations-, och industrifastigheter för den egna verksamhe-
tens behov 

• totalförsvarsfastigheter för väg- och järnvägsändamål

• fastigheter för grus och bergtäktsändamål, färjelägen och färjevaktar-
bostäder 

• fastigheter som i övrigt är nödvändiga för den verksamhet Trafikverket 
bedriver enligt förordningen med instruktion för Trafikverket. 

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT
Trafikverkets erfarenhet är att denna 
avtalsform passsar dåligt för 
kompensationsåtgärder eftersom 
man har svårt att säkra kvalitet och 
åtgärdens varaktighet, då man inte 
råder över marken efter att avtalet 
slutits. Det är en samhällsekono-
miskt dålig lösning som man tvingas 
ta till när ingen annan avtalsform 
står till förfogande.
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Vad gäller den sista punkten så framgår det visserligen av 11 § i förord-
ningen att Trafikverket ska verka för att nå de av riksdagen fastställda 
generationsmålen för miljöarbetet och miljökvalitetsmål och att myndighe-
ten vid behov ska föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Det är dock 
i allra högsta grad tveksamt om detta lagrum kan användas för förvärv av 
fastigheter för kompensationsåtgärder. Trafikverket menar att det tydligt 
måste framgå av lag att Trafikverket har en sådan befogenhet. Utifrån en 
tolkning av det nuvarande regelverket så finns det således inte något stöd 
för Trafikverket att frivilligt förvärva och förvalta fastigheter för miljö-
kompensation. Samma slutsats kan dras vad gäller Trafikverkets möjlighet 
att få tillgång till mark genom långsiktiga nyttjanderättsupplåtelser och 
förvaltning av områden och platser för kompensationsåtgärder. 

Trafikverket har också redogjort för dessa förhållanden i sitt remissytt-
rande angående SOU:n 2017:34 om ekologiskkompensation23. På sidan 3 i re-
missyttrandet har slutsatsen dragits att det är tveksamt om det går att hitta 
lagstöd för att Trafikverket förvärvar och förvaltar fastigheter avseende 
kompensationsåtgärder. 

7.3 Trafikverkets målarbete
Premisserna för ett hållbart samhälle definieras av de nya mål som FN har 
antagit för ett hållbart samhälle med sikte på år 203024. Målen är globala, 
och de är både skarpare och i betydligt högre grad kvantifierade än vad de 
varit tidigare25. Agenda 2030 har politiskt definierat vad en hållbar utveck-
ling innebär.

Transportsektorn är avgörande för att nå ett hållbart samhälle och trans-
portsektorn ingår i FN:s mål, inte som ett eget område utan integrerad i 
flera delmål. De områden där transportsystemet har en avgörande bety-
delse för att nå det hållbara samhället 2030 är tillgänglighet i hela landet, 
tillgänglighet för alla, tillförlitlighet och enkelhet, trygghet, klimat, luft-
kvalitet, buller, biologisk mångfald, trafiksäkerhet och aktivt resande26. 

Det framgår också av 11 § i instruktionen för Trafikverket att myndigheten 
ska verka för att nå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvali-
tetsmål som riksdagen fastställt. Vid behov ska Trafikverket också föreslå 
åtgärder för miljöarbetets utveckling.

7.3.1 Riktlinje landskap
EU och Sveriges regering och riksdag har övergripande gett anvisningar 
för värdering, hantering och utveckling av flera av hållbarhetsmålen i form 
av en lång rad av direktiv, lagar, förordningar och regeringsuppdrag  med 
mera. Innebörden av mål, direktiv och uppdrag som berör biologisk mång-
fald och landskapets förmåga att stödja en hållbar utveckling har sedan 
inarbetats i Trafikverkets Riktlinje landskap (bild 18) med tillhörande bi-
lagor och checklistor27. Riktlinjen lägger fast Trafikverkets grundläggande 
förhållningssätt till vägar, järnvägar och det omgivande landskapet med 
fokus på naturmiljö, kulturmiljö och landskapets form.

23 SOU 2017:34
24 Globala målen och FNs Agenda 2030 – se www.regeringen.se
25 FNs High-Level Advisory Group för Hållbara transporter har också definierat vad som kännetecknar en hållbar 

transportsektor och tagit fram ett antal rekommendationer för att stödja hållbar utveckling https://sustainable-
development.un.org/content/documents/2375Mobilizing%20Sustainable%20Transport.pdf

26 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - Målbild 2030. Trafikverket. Publikationsnummer: 2019:187
27 Riktlinje landskap. TDOK 2015:0323

Bild 18. Ekodukt Sandsjöbacka är en del i 
Trafikverkets målarbete. Riktlinje landskap, 
uttalar och kravställer att infrastruktur inte får 
bli en barriär för djur i landskapet. 
Foto: Peab Air för Trafikverket
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Genom att precisera de funktionella kraven i riktlinjen och olika styrdo-
kument omsätts kraven bland annat till utformning av vägar och järnvä-
gar. För att uppnå hållbarhetskraven i riktlinjen för landskap krävs att 
vissa förlorade värden i samband med exploatering kan kompenseras. Men 
verktygen saknas för det praktiska genomförandet av hållbarhetsarbetet. 
Markåtkomst och långsiktig förvaltning av kompensationsområden kan 
därför inte säkerställas i dag. 

7.3.2 Trafikverkets kulturmiljöstrategi
Regeringen har även konstaterat att de nationella kulturpolitiska målen för 
kulturmiljö inte har fått önskat genomslag. Därför fick Trafikverket i likhet 
med nio andra statliga myndigheter i uppdrag att ta fram en kulturmil-
jöstrategi för sitt fortsatta arbete. 

Trafikverkets kulturmiljöstrategi bygger på de nationella kulturmiljömålen 
och FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Syftet är att stärka Trafikverkets 
förmåga att bidra till ett hållbart samhälle genom att hantera kulturmiljön 
som en resurs. 

Trafikverket ska vid planering, byggande och underhåll ha som utgångs-
punkt att utveckla kulturmiljöer och undvika negativ påverkan. Trafikver-
ket ska arbeta aktivt med att tillgängliggöra den fysiska kulturmiljön 
och förmedla den nya kulturmiljökunskapen som kommer fram i verk-
samheten. Om negativ påverkan på kulturmiljöer inte kan undvikas ska 
Trafikverket ta fram åtgärder för kulturmiljökompensation och stärkande 
åtgärder för kulturmiljövärden. Stärkande åtgärder behöver i sig inte vara 
kopplade till en gottgörelse men kan gå att använda för detta. Så länge man 
använder sig av de principer som vi lyft fram och att man prioriterar metod 
enligt fyrfältaren utefter den rangordning som vi pekat på.

Bild 19. Ett mångfacetterat landskap. Foto: Jan Norman/RAÄ

ETT LANDSKAPS MIILJÖVÄRDEN
Ett mångfacetterat landskap ger 
många miljövärden och samman-
hang. I bilden finns det många 
exempel på tänkbara miljövärden 
som kan skapas.

1. Vandringsled
Hälsa och rekreation
2. Plockhyggesbruk i brant
Skogsresurs, naturvärden, kulturvär-
den och kolsänka 
3. Igensatta diken i jordbruksmark
Kolsänka, vattenresurs och natur-
värden
4. Skapade småvatten med 
slåttrade våtmarker
Naturvärden, kulturvärden, jord-
bruksresurs, vattenresurs och 
kolsänka
5. Trädesåker
Naturvärden, jordbruksresurs, 
kulturvärden
6. Synliggörande av fornlämning via 
skötsel med bete i betesmark
Kulturvärden och naturvärden 
7. Veteranisering av vägnära träd
Kulturvärden och naturvärden
 

1.2.

3.

4.

5.
6.

7.
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8 Behov av nya samverkansprojekt 
och fortsatt arbete 

8.1 En nationell erfarenhetsbank
Samverkansgruppen anser att det kan vara intressant att samverka kring 
möjligheterna att initiera en nationell databas för kompensationsåtgärder 
med information om bland annat uppföljning samt utvärdering av åtgärder-
nas resultat. En databas för kompensationsåtgärder måste vara mångfaset-
terad för att kunna hantera de olika behoven för natur- och kulturmiljöer 
samt naturresurserna jordbruksmark och skogsmark. Detta kräver även att 
ansvarsfrågan om förvaltning och datavärdskap behöver utredas samt att 
befintliga databaser inventeras. 

8.2 Kulturmiljökompensation
Inom åtgärden har initiativ tagits till samverkan med kulturmiljöfunktio-
nen på länsstyrelserna. Det är viktigt att länsstyrelserna är involverade i 
det fortsatta arbetet med att ta fram och etablera arbetet med kulturmil-
jökompensation. Det är viktigt för att skapa en god förankring och kunskap 
om vad som är önskvärt och möjligt inom ramen för lagstiftning och myn-
dighetsutövning. Att utveckla arbetet med kulturmiljökompensation hand-
lar delvis om att ta fram rutiner och processer för något som man hittills 
inte arbetat med i någon större utsträckning. Det är därför av största vikt 
att det finns en gemensam syn på hur kulturmiljökompensation kan bidra 
till att uppnå de nationella målen för kulturmiljö och miljömålen. Länssty-
relserna har då en viktig överblick över hur kulturmiljökompensation kan 
eller ska hanteras i samband med andra typer av ärenden som rör plan- och 
bygglagen och miljöbalken, i och med att de hanterar processer med andra 
lagstiftningar i sin dagliga verksamhet. De kan därför driva frågan vidare 
till andra områden i syfte att få till en rättssäker och tydlig hantering. 

Initiativet har lett till att frågan om kulturmiljökompensation har kanalise-
rats via Kulturmiljöforum som är länsstyrelsernas gemensamma organ för 
att hantera viktiga frågor. Samverkansgruppen för en kontinuerlig dialog 
med deras representant Roger Edenmo för att utbyta idéer och litteratur. 
Arbetet behöver fortsätta även framöver där frågorna kan diskuteras och 
formas med en bredare förankring och där myndigheter gemensamt klar-
gör hur kulturmiljökompensation hanteras på bästa sätt framöver.  

Eftersom frågan om markåtkomst är svårlöst, så bör även kommuner och 
möjligen också skogsbolag, Statens fastighetsverk, hembygdsföreningar 
med flera vara parter att samverka med kring frågor om kulturmiljökom-
pensation. 

Länsstyrelsen har inte samma självklara skötselorganisation för kultur-
miljö som för naturvård. Därför krävs det att man tittar på förvaltningsan-
slag för att bygga en organisation runt och nå långsiktighet i arbetet med 
kulturmiljökompensation. 
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8.3 Respektive myndighets fortsatta arbete 
8.3.1 Trafikverket
Trafikverket kommer under 2020–2021 att ta fram en ny vägledning för 
miljökonsekvensbeskrivning och miljöbeskrivning för väg och järnvägs-
projekt. Arbetet med miljökompensation i den här åtgärden kommer då att 
beaktas, så att vi uppnår en samstämmighet. 

De begrepp och viktiga gemensamma principer som identifierats och 
beskrivits i den här rapporten kommer tjäna som grund i Trafikverkets 
arbete med kompensation framöver. Definitionerna kommer också använ-
das för att undvika den förvirring som uppstår på grund av att begrepp som 
är likadana används med olika betydelser i planläggningsprocessen och 
miljöbalken. 

Med ett bättre avtalsformer och tydligare mandat kommer Trafikverket 
att kunna hantera miljökompensation på ett effektivare och mer kvalitativt 
sätt. Med detta kommer Trafikverket kunna arbeta vidare för att etablera 
Riktlinje landskap och Kulturmiljöstrategin genom att fånga kompensa-
tionsfrågor i tidiga skeden. Kommunikationen kring kompensation måste 
vara etablerad tidigt mellan beställare och projekt. Därefter kan man ut-
veckla resonemang och behov kontinuerligt under hela projekterings- och 
planläggningsprocessen. 

8.3.2 Naturvårdsverket
I Naturvårdsverkets löpande arbete med ekologisk kompensation ingår att 
bevaka mål och ärenden där miljöbalken tillämpas med syfte att ta tillvara 
miljöintressen och andra allmänna intressen. I arbetet ingår även att lämna 
yttranden på remisser från andra myndigheter och instanser.

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten fi-
nansierat en forskningssatsning med sju ingående projekt som syftar till att 
bidra till mer kunskap om ekologisk kompensation. Forskningssatsningen 
avslutar 2021 och en del av det kommande arbetet kommer handla om att 
tillvarata resultaten inom den egna verksamheten.

Naturvårdsverket är positivt inställda till att delta i det fortsatta arbetet 
med statlig samverkan kring Naturvårdsavtal och förvaltning.

8.3.3 Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetets uppdrag är att skapa förutsättningar för att kul-
turmiljön och dess värden bevaras, används och utvecklas. Förhållnings-
sättet innebär att kulturvärden ska ses som en resurs för förändring. Till 
att börja med ska skador på kulturvärden så långt som möjligt undvikas, 
förebyggas och lindras. För att hantera kvarvarande skador eller risk för 
skador är kompensation – såväl frivillig som lagstyrd – ett viktigt verktyg. 
I samband med förändringsprojekt, som till exempel för transportinfra-
struktur, kan det dessutom vara motiverat att vidta stärkande åtgärder. 
Med stärkande åtgärder avser vi olika typer av insatser som tydliggör och 
lyfter fram kulturmiljön och dess värden, utan att åtgärden för den skull 
behöver vara kopplad till konstaterad skada på värdena. 

Miljömålsåtgärden om miljökompensation innebär att begrepp har tyd-
liggjorts och principer formulerats. Riksantikvarieämbetet kommer att 
använda begreppen och principerna i sitt fortsatta arbete med kulturmil-
jökompensation.
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8.3.4 Länsstyrelserna
Länsstyrelserna stärker och utvecklar kontinuerligt rutiner för att nå 
samsyn i arbetet med kompensation i samband med infrastrukturprojekt. 
Länsstyrelserna vill fortsätta att utveckla samarbetet kring tidiga samråd 
för att kunna föra en diskussion om vilka kompensationsåtgärder som kan 
få bäst effekt i de enskilda projekten. Både frivillig och lagstyrd kompen-
sation är viktiga verktyg för att hantera de skador som kommer att, eller 
riskerar att, uppkomma i samband med infrastrukturprojekt.

Länsstyrelserna har främst använt kompensation enligt miljöbalkens be-
stämmelser i samband med påverkan på naturmiljövärden och när rekrea-
tionsvärden berörts. Att verka för kompensation som specifikt inriktas på 
kulturmiljön kan ses som en av de möjligheter länsstyrelserna har för att 
uppnå de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Kompensation kan bli 
aktuellt både för att gottgöra kvarvarande skador, vilket vanligtvis kan ske 
genom kulturstärkande åtgärder, lindra skador på kulturmiljön genom att 
lyfta fram de kulturvärden som påverkas av en förändring, men även att 
stärka de samband i landskapet som brutits. I bedömningen av påverkan på 
allmänna intressen i samband med omfattande åtgärder i den fysiska mil-
jön, kan kulturmiljökompensation vara ett viktigt verktyg för att bibehålla, 
stärka och utveckla det samlade kulturmiljövärdet. Krav på kompensa-
tionsåtgärder utifrån påverkan både på natur- och kulturmiljö kan och bör 
dock utvecklas. 

8.3.5 Jordbruksverket
Jordbruksverket ser ett fortsatt behov av samverkan med andra myndighe-
ter om skydd av jordbruksmark vid anläggning av infrastrukturmiljöer och 
annan exploatering. Skadelindringshierarkin bör tillämpas för att minska 
arealen jordbruksmark som används och för att minska påverkan på kvar-
varande jordbruksmark. Ett samförstånd kring detta gynnar den svenska 
jordbruksmarken och förbättrar förutsättningar för den framtida livsmed-
elsproduktionen i Sverige. En utökad dialog med berörda myndigheter samt 
med Sveriges kommuner och regioner bör därför ske. Jordbruksverket har 
pågående arbeten om hänsyn till jordbruksmark vid olika typer av exploa-
tering och detta arbete avser vi att arbeta vidare med. Vi gör det gärna 
tillsammans med andra intressenter.

8.3.6 Skogsstyrelsen
Diskussionerna som förts under miljömålsåtgärden om miljökompensation 
har analyserat och problematiserat flera viktiga begrepp som används av 
myndigheterna. Det har formulerats viktiga principer för myndigheternas 
fortsatta arbete med miljökompensation.

I den fortsatta statliga samverkan kring naturvårdsavtal för miljökompen-
sation kan Skogsstyrelsen stödja med geografisk information om skogsmark 
med exempelvis höga naturvärden, och vid behov kan vi ge stöd i kontak-
ten med markägare. Skogsstyrelsen kan också bidra med inventering av 
naturvärden i tänkbara kompensationsområden.
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