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Antalet dammar är i dag 
inte helt säkert men i 
SMHI:s senaste samman
ställning (2016) anges 
att det rör sig om 10 600 

dammar runt om i landet. Av dessa 
är troligen cirka en tredjedel knutna 
direkt till de cirka 2 000 vattenkraft
verk som finns i landet. Inom cirka 
20–30 år kommer vi troligen att ha 
klart färre dammar i landet. 

Orsakerna till dessa dammutriv
ningar kan i all enkelhet beskrivas 
som att man har gjort bedömningen 
att dammar generellt har klar nega
tiv påverkan på naturen. När dam
marna en gång i tiden byggdes såg 
man dem – och den verksamhet som 
hängde ihop med dem – dock som 
nödvändiga och lagstiftningen hand
lade mera om att fördela intrånget av 
dammen på ett korrekt sätt. 

Det som sker vid en utrivning är 
att verksamheten avslutas inom 
ramen för en prövning. Med detta 
 följer egentligen att alla delar av verk
samheten också ska avslutas. Där
med kommer domstolarna även att 
behöva förhålla sig till och behandla 
de civilrättsliga och fastighetsrätts
liga momenten vid utrivningar. Då 
det har gått många år sedan verksam
heten startade kommer detta att leda 
till komplicerade frågeställningar 
som måste hanteras korrekt. 

Många komplicerade lösningar
En damm behöver nämligen inte ha 

samma ägare som den underliggande 
fastigheten. Det vanligaste alternati
vet till ägande är arrende, men även 
andra nyttjanderätter förekommer.  
Till detta kommer att en damm kan 
anses ha flera verksamhetsutövare 
eller kanske ingen alls i miljörättslig 
mening trots att anläggningen bevis
ligen finns på en fastighet. 

När det kommer till dammar som 
har med vattenkraft att göra kom
pliceras frågan ytterligare. Detta då 
vatten kraften för sin existens  kräver 
rådighet över en fallsträcka där 
 kraften ska utvinnas. 

Komplicerade lösningar
En fallsträcka kan ägas av många 
olika fastigheter vilket gör att vid 
nyprövning krävs att den som ska 
bedriva produktion måste råda över 
minst hälften av fallrättig heterna. 
Det är denna omständighet som 
gör att många av dagens kraftverk 
har komplicerade lösningar för hur 
man civilrättsligt ska förhålla sig 
till kraftverket såsom ersättningar i 
form av frikraft, fiskeersättning med 
mera. 

Alla dessa aspekter finns normalt 
sett inbakade i domarna och är en del 
av dem. Eftersom frågorna hantera
des när dammen byggdes så måste 
de även hanteras när dammen rivs. 
Det är dock inte helt självklart, vilket 
gör att det är svårt att på förhand veta 
hur parterna och domstolen kommer 
att förhålla sig till dessa frågor.  

Vägar med olika rättigheter
En särskilt viktig fastighetsrättslig kon
sekvens gäller vägar. Dels handlar det 
om de vägar som på något sätt är en del 
av dammanläggningen, dels de vägar 
som inte är en del av dammanlägg
ningen men som ändå påverkas av änd
rade vattennivåer. Hur vanligt detta är 
har vi inga siffor på men vår bedöm
ning är att det är ett icke oväsentligt 
antal. Dessa vägar kan vara upplåtna 
med olika rättigheter som exempelvis 
gemensamhetsanläggningar, servitut 
och allmänna vägar (vägrätt). De vägar 
som är en del av dammanläggningen 
är kanske svåra att missa, om dammen 
rivs ut följer vägen helt enkelt med. 
 Andra vägar som kanske ligger långt 
ifrån själva dammanläggningen kan 
också påverkas av dammutrivningar. 
I Bulletinen (Riksförbundet enskilda 
vägars medlemstidning) nr 22018 
beskrivs hur en befintlig väg över en 
sjö, anlagd på vägbank och bro, kon
struktionsmässigt kommer att påver
kas av en eventuell utrivning. Konse
kvenserna enligt artikeln är stora och 
kostsamma för vägen. Vägar upplåtna 
med servitut eller gemensamhets
anläggningar kan som en följd av 
damm utrivningar behöva omprövas i 
lant mäteriförrättningar. 

En annan fastighetsrättslig konse
kvens är de avtalsservitut, official
servitut och ledningsrätter som berörs 
av utrivningen. På samma sätt som för 
vägarna kan dessa rättigheter beröra 
själva dammanläggningen och påver

Sverige står i dagsläget inför en större våg av troliga dammutrivningar. 
Vi vill med denna artikel visa på de fastighetsrättsliga konsekvenserna 
vid utrivningen av dammar, något som inte uppmärksammats i den 
miljörättsliga debatten.   

Utrivning av  dammar 
kan ge rättsliga 
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EXPERTERNA

kas direkt eller så finns de en bit bort 
och påverkas indirekt. Ett tydligt 
exempel är bryggservitut som inte 
längre kan användas när vattennivån 
sänks (eller höjs). I stället krävs det 
att servitutet ändras eller upphävs, 
ofta krävs en lantmäteriförrättning. 

Mycket jobb
Sammanfattningsvis kommer vi tro
ligen att se många miljöprövningar 
om utrivningar av dammar framöver. 
För att säkerställa att samtliga delar 
av en damms påverkan avslutas krävs 
att de fastighetsrättsliga frågorna 
lyfts upp i processen. Det kommer att 
innebära mycket arbete för domsto
lar, myndigheter och fastighetsägare, 
men att skjuta frågorna på framtiden 
är ett betydligt sämre alternativ. 

Risken är dock stor att påverkan av 
dammutrivningarna får stora konse
kvenser för delar av samhället som 
normalt sett inte är vana vid att han
tera den lagstiftning som är förknip
pad med dem. Det finns således all 
anledning för alla som är något så när 
berörda av en damm att bevaka vad 
som händer de närmaste åren. 
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