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Sa-mrnanfattning
-:,--rirg r skog gors av manga aniedningai, det kafl exempclvis goras fot ktafdedningar,
;=-:er och jiitnvigar. N& intring gors behover ersatming alltid betalas ut till fastighetsdga
:= i<jr den skada som uppkomfner,
):n skogsoorm som i dag anvdnds som verderingshjdlpmedeLtogs fiam i slutet av 1940
-jei- Sedao dess har lagstifmingen kting ersdtming wid intring frlr?indrats genom att den
--:iiande expropriationslagen beslutades 1972 och skogsbrukets metodet och avkastning
-rjecklats mycket.
-\I\r har sedan mitten av 1990-talet arbetat med en ny metod som ska kuana ligga tiil
---:rd sivtiL fot overensLommelser mellan den som gor intriflg och den drabbade fastig::sdgaren, som for vltdering inom ramen for lanhneterifoiiettning.
Denna metod ;ii inte
i:digutvecklad och hai annu iflte taglts i bruk.
3idc i950 irs skogsnom Q{ormen) och den foteslagna metoden Intting i Skog (IS=etoden) lr uppbyggda som delskademetoder ddr de skador som identifieras vltderas var
i: srg. Summan av alla delskador liiggs ihop till en samlad eisatming. Dcnna ersdtming ska
.:Llgt expropriationslagen delas upp i inttingsers?ittning och annan etsitming. Der 6nns
-:get stod fot en sidan uppdelning i Normen, ddrcmot ir IS metoden uppbyggd fot att
.-:;a detta kav.
\ormen togs utsprungiigcn fram fo! aft anvdndas vid intr{ng f<ir storre kraftledningar.
-\:rvdrdningsomtldet
har under irens Iopp utvidgats till att gaila de flesta intring geoom
l_;erenskommelsermellan de organisationer som foret?ider dem som gor intring respekti:: iastighetsdgarna.Normeo har en uppbyggnad i ni stcg diir ingingsfaktotet forst ska
-:pskattas. Dessa anvdnds som underlag ndr ersitmingsposterna ska bestimmas. Erseft:::rgsposternas vdtde hiimtas ur tabeller som bygget pi berdkningar av skogens avkast:-:rgsvdtde.
-:i-metodin har utarbetats for att kunna anvandas vid alla "lingsmala" intring i skogsmark
.sempelvis lufdedningar, vlgar och jdrnvdgar). Dcn dr a1ltsi inte tdnkt att anviindas nir
;:3;re ytor tas i aosprik, exempelvis frjr transformatorstationet. I metoden gors en uppdel:rg av skadorna inom och utom skogsgataq ddt skogsgatandefiniens som det omrdde
:::n tas i ansprik vid intringet. Utgingspunkten ar att det er skillnaden i marknadsvirdet
-:e och eftet inringet som ska vrrdelas. Ddrfor gdrs for alla delskador en uppskattning
:: marknadsvdrdet. I vissa fall Ir det nrjdvindigt att anvioda avkasmingsberikningar for att
-rinma fram till ett bedcimt marknadsv?itde eftersom det inte 6nns nigon egendig marknad
;::n det gir an himta statistik frin.
-i-utsatsen av studien dr att Normen dr f<irildrad nir dct giller underlagsmatedal och un
::rrnaiig i frlg om anpassning till rderna i expropriationslagen. IS-metoden dr anpass:::gsbar till fordaderliga fcithlllandeo och uppbyggd fcir att ge ersdttning som lt indelad i
,iereossdfirmelse med expropriationslagen.

