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Till utredaren av frågan hur markägares möjligheter att få handräckning 
vid otillåtna bosättningar kan förbättras 

 

Svenskt Friluftsliv har tagit del av utredningsdirektiven daterade 30 september 2015 
och vill komma med följande kommentarer.  

I direktiven nämns allemansrätten på ett ställe (s. 1 nederst). Där anförs att större 
bosättningar under en längre tid ligger utanför vad allemansrätten medger. Det borde 
rätteligen ha stått att bosättningar på annans mark utan markägarens eller 
arrendatorns samtycke faller utom allemansrätten så snart utövaren bryter mot en 
straffbestämmelse, exempelvis om egenmäktigt förfarande, skadegörelse, åverkan 
eller nedskräpning. Även ett icke straffbelagt beteende som brister i hänsyn och 
omsorg om naturen faller utom tillåten allemansrätt (se 7 kap. 1 § miljöbalken; jfr 12 
kap. 6 §).  

Svenskt Friluftsliv slår vakt om allemansrätten – hänsynsfullt utövad – men har 
konstaterat att allemansrätten utsätts för många oberättigade påhopp och förslag om 
avskaffande till följd av att bosättningar av den typ som utredningen ska bedöma inte 
sällan men felaktigt sägs rymmas inom allemansrätten. Vi är på samma grund 
angelägna om att missbruk av allemansrätten kan avvärjas på ett effektivt sätt utan 
kostnader för markägaren. 

Svenskt Friluftsliv noterar att polisens roll vid avhysning nämns på bara ett ställe (s. 
2 överst), där det sägs att polismyndigheten ska se till att ordningslagen och 
kommunala ordningsföreskrifter följs samt att polismyndigheten även får (vår 
kursivering) ingripa för att avvärja straffbelagd handling. Under avsnittet Närmare 
om uppdraget uppmanas utredaren särskilt att föra en dialog med 
Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (men 
inte med polisen).   

Utredningsuppdraget går i huvudsak ut på att effektivisera avhysning i form av 
särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten, där det enligt gällande rätt krävs 
att motparterna identifieras och att sökanden betalar 600 kr per motpart. Inget sägs 
om att polisen redan nu enligt 2 § polislagen är skyldig att förebygga och därmed 
även avbryta brott, varvid brottslingen inte behöver identifieras och målsäganden 
inte behöver betala någon avgift (se NJA 1950 s. 610). Redan nedskräpning är ett 
brott. En markägare har alltså ett anspråk på att polisen utan avgiftskrav ingriper 
mot de flesta här aktuella bosättningar. Snarare än att i onödan reformera institutet 
särskild handräckning borde utredaren överväga om det finns någon rättslig grund 
för polisen att inte ingripa självständigt i dessa fall. När det gäller polisens resurser är 
dessa ett problem vare sig polisen ingriper självständigt eller bistår vid särskild 
handräckning.  
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Som framgår av direktiven rymmer problemet med otillåtna bosättningar sociala 
dimensioner med anknytning till internationella konventioner, EU-regler och svensk 
socialhjälp. Detta sociala ansvar bör dock snarare bäras och finansieras av staten eller 
kommunen än av en slumpvis berörd privat markägare.  

Stockholm den 7 januari 2016 
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Generalsekreterare   Allemansrättslig expert 


