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Remissvar över Ds 2016:17, Otillåtna bosättningar. 

Svenskt Friluftslivs intresse av detta ärende hänger samman med att allemansrätten oriktigt har 
pekats ut som en orsak till att otillåtna bosättningar, främst i samband med bärplockning, varit svåra 
att komma till rätta med. Utredaren klargör naturligtvis att allemansrätten inte kan ge stöd för 
bosättningar på annans mark utöver några dagar förutsatt dessutom att övernattningen (som då 
knappast kan kallas bosättning) inte kränker någon hemfrid eller utgör något olaga intrång eller 
hindrar markägarens bruk av marken och inte heller innefattar någon skadegörelse eller 
nedskräpning. Från allemansrättslig synpunkt är det viktigt att markägare har effektiva rättsmedel att 
komma tillrätta med olovliga bosättningar, eftersom fenomenet annars kan missbrukas för att 
misstänkliggöra allemansrätten. 

Svenskt Friluftsliv skrev till utredaren och framhöll sin förvåning över att direktiven inte med ett ord 
antydde att olovliga bosättningar praktiskt taget alltid utgör pågående brottslig verksamhet och att det 
är polisens skyldighet enligt polislagen att avbryta sådan verksamhet.  

Med anledning av detta är det något förvånande att utredaren bara anger att polisen har rätt att 
avbryta sådan verksamhet (s. 79). Fastän polislagen i 13 § använder verbet ”får” om polisens rätt att 
använda vissa maktbefogenheter, kan det inte råda något tvivel om att uppgiften att avbryta pågående 
brottslig verksamhet är obligatorisk för polisen. Detta borde ha klargjorts. Utredarens förhoppning att 
polisen i framtiden kommer att visa större aktivitet på detta område framstår som löst grundad. Det 
finns en risk att de förbättringar för markägaren som utredaren föreslår vid förfaranden hos 
kronofogden kommer att göra polisen lika obenägen att ingripa som hittills eller rentav ännu mer 
obenägen.  

För markägaren är ett ingripande av polisen förmånligare än ett förfarande hos kronofogde-
myndigheten, eftersom polisen inte har rätt att ta ut någon avgift alls från en målsägande vid 
fullgörande av polisens lagstadgade uppgift, när stöd för motsatsen inte finns i lag (se NJA 1950 s. 
610); något krav på att ett brottsoffer ska kunna identifiera gärningsmän finns inte heller.  

Det framstår som en brist att utredaren – som utförligt uppehåller sig vid olika rättighetskonventioner 
och som anger hur dessa ska tillvaratas inom ramen för ett avlägsnandeinstitut hos kronofogden – inte 
närmare berör dessa rättighetsfrågor avseende polisens handläggning. Det kan inte gärna vara så att 
dylika rättigheter helt saknar betydelse inom ramen för polisens verksamhet men har stor vikt om 
markägaren vänder sig till kronofogden avseende precis samma gärningar. Vidare är polisens 
hänsynstagande till proportionalitet m.m. inte en intern polisfråga, som kan lämnas helt till polisens 
egna cirkulär.  
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Eftersom polisen i allmänhet behöver anlitas vid verkställande av kronofogdebeslut i hithörande 
ärenden ifrågasätter Svenskt Friluftsliv om den enklaste – och för markägare bästa – reformen vore att 
i en polisförfattning införa några bestämmelser om handläggningen av dessa ärenden. Härigenom 
skulle polisens skyldighet att befatta sig med ärendena klargöras, och JO få ett tydligt underlag för sin 
övervakning av hur polisen fullgör sin skyldighet. 

Slutligen får Svenskt Friluftsliv kommentera förslaget till 43 § lagen om ändring i lagen om 
betalningsföreläggande och handräckning. Där anges att en ansökan om avlägsnande ”får endast 
bifallas om (borde stå: bifallas endast om) skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i 
övrigt som åtgärden innebär för svaranden”. Eftersom ansökan praktiskt taget alltid ska bifallas, 
eftersom bosättningen är brottslig, är formulering missvisande. Det går att föreställa sig åtskilliga fall 
där markägarens intresse av att avbryta bosättningen (t.ex. i en nästan aldrig utnyttjad sommarstuga) 
inte uppväger den olägenhet eller det men som åtgärden innebär för svarandena, som vid avlägsnande 
blir hemlösa. Det som motiverar bifall är helt enkelt, och alltid, att markägaren såsom ägare får 
bestämma om egendomens utnyttjande och att bosättningen är brottslig. Den angivna 
proportionalitetsbedömningen hör inte hemma i den angivna bestämmelsen utan i en verkställighets- 
eller anståndsbestämmelse. Det kan inte vara meningen att enskilda markägare annat än under en 
kort handläggningstid ska behöva svara för den humanitet som staten genom olika konventioner har 
åtagit sig och som det finns goda skäl för att staten – eventuellt via kommunerna – ska leva upp till. 
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