
Egendomsskyddet 

Egendomsskyddet har under senare år stärkts väsentligt. 1994 blev Europastadgan svensk 

lag. 2011 stärktes egendomsskyddet på flera sätt bl a genom ändringar i Regeringsformen 

2:15 och 11:14. År 2018 säkerställdes rättigheter enligt Europakonventionen genom 

skadestånssanktion i skadeståndslagen 3 kap 4 §. Från och med 1 augusti i år är även brott 

mot grundlagen 2 kap skadeståndssanktionerade. Härutöver finns en bestämmelse i EU-

stadgan art 17 som säkerställer enskildas äganderätt.  

 

Egendomsskyddet – bestämmelser 

Regeringsformen 1 kap. 9 § Likhetsprincipen 

• Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 
samt iaktta saklighet och opartiskhet 

 

Regeringsformen 2 kap. 15 § Egendomsskydd och allemansrätt  

• Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 
egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller 
något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. Den som genom expropriation eller något annat 
sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full 
ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken 
det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att 
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras 
eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna 
del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. 
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av 
hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i 
fråga om rätt till ersättning. Alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. 1 Ändring i 
Regeringsformen genom lag 2010:14 

 

Regeringsformen 11 kap. 14 § Lagprövning  

• Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag 
eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma 
gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 



föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det 
särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag 
går före lag.  

 

Europakonventionen, Första tilläggsprotokollet – egendomsskyddet Art 1  

• ”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. 
Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 
förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.”  

 

EU-stadgan art 17  

• Rätt till egendom 1. ”Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad 
egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. 
Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och 
under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för 
sin förlust i rätt tid.” 

Skadeståndslagen 3 kap. 4 § i lydelse från 1 augusti 2022 

• Staten eller en kommun ska ersätta  

personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada, skada på grund av att någon 
kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § och skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a §, 
om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes grundläggande fri- och 
rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen eller enligt den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, 
och  
2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan 
rättighetsöverträdelse. 2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en 
sådan överträdelse.  
Skadestånd enligt första stycket ska betalas endast i den utsträckning det är 
nödvändigt för att gottgöra överträdelsen. 

 


