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I Tyskland efter 1990 finns det tre stora gruvområden där man bryter brunkol: Rheinområdet (väster 
om Köln), ett gruvområde i centrala Tyskland (från Leipzig till Magdeburg) samt Lausitzområdet 
(mellan Berlin och Dresden). Rapporten tar främst upp omlokaliseringarna i Rheinområdet. När det 
gäller omlokalisering i centrala Tyskland och i Lausitz lever ännu minnet kvar av de negativa erfaren-
heterna från DDR-tiden, när myndigheternas exproprieringar skedde i enlighet med DDRs lagar, utan 
dialog med de personer som var bosatta där och som påverkades av omlokaliseringen. De berörda per-
sonerna fick enbart en symbolisk ersättning och tilldelades ersättningslägenheter i ett bostadskomplex i 
närmaste större stad. 1

Följande rapport fokuserar huvudsakligen på förhållandet mellan gruvbolaget och den omlokalise-
rade befolkningen. Bara i förbigående tas förhållandet mellan gruvbolaget och de berörda samhällena 
upp samt eventuella bidrag och ersättningar.

1. historisk och juridisk bakgrund
a) omlokaliseringens historia
Gruvrelaterade omlokaliseringar har skett i Tyskland sedan 1920-talet.2  I Rheinområdet omlokalise-
rades sammanlagt cirka 33 000 personer från cirka 100 orter eller gårdar mellan 1948 och 1998. Unge-
fär hälften av de berörda orterna hade färre än 100 invånare. Tio omlokaliseringar berörde större orter 
med cirka 1 200 till 2 400 invånare. 3

I Rheinområdet använde man sig till en början helst av samordnade omlokaliseringar. De som be-
hövde omlokaliseras fick en skälig ersättningar utbetald som användes för att bygga upp en ny ort för 
de personer som bestämdes sig för att flytta dit, men man kunde också välja att börja om från början på 
en annan plats. 4 När man ser tillbaka på 1900-talet kan man konstatera att debatten som rör ”om” och 
”hur” har blivit betydligt hårdare i alla tyska gruvområden. När det gäller framtida omlokaliseringar är 
det emellertid inte möjligt att ligga kvar under överenskomna och hittills tillämpade standarder. 5

b) Juridiskt ramverk 
Det juridiska ramverket för gruvrelaterade omlokaliseringar är den regionala plan- och 
byggnadslagen eller den federala plan- och bygglagen på förbundsstatlig nivå, samt gruvlagen på 
förbundsregeringsnivå.

Enligt Landesplanungsgesetz, LPlG NRW (plan- och byggnadslag för delstaten Nordrhein-Westfa-
len) erbjuder paragraferna 20–24 utrymme för en etablering av en så kallad brunkolskommitté, som 
beslutar om vilka frågor som ska tas i beaktande och vilka rutiner som ska följas vid utarbetandet av en 
plan för brunkolsbrytning, samt vid beslut om planen för brunkolsbrytningen.6  Under utarbetandet av 
dessa planer måste de särskilda villkoren i paragraferna 25–31 tas i beaktande.7  Vidare aspekter som 
bör tas i beaktande är de som förekommer i paragraferna 19–29 i tillämpningsbestämmelserna i Lan-
desplanungsgesetz DVO (den förbundsstatliga plan- och bygglagen).

Brunkolsplanering8  innebär planering över sektionsgränserna. Denna planering måste beakta flera 

1. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 6–7; 49; 77–79. 

2. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 47–49.

3. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 57

4.   Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 3; 49,

5. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 79.

6.För mer information, jfr Keller/Kraack/Garrelmann, Landesplanungsgesetz (förbundsstatliga plan- och byggnadslagen), 
128–154.

7.För mer information, jfr Keller/Kraack/Garrelmann,Landesplanungsgesetz (förbundsstatliga plan- och byggnadslagen), 
155–166.

8. Jrf Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 17–19.

inlEdning
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relevanta områden (geologi rörande fyndigheterna, gruvteknik, landskapets ekobalans, ekonomisk och 
social miljö) under en mycket lång tidsperiod om 40–50 år. Eftersom en sådan planering, även om den 
inte har någon direkt juridisk påverkan, är av stor betydelse för de berörda parterna finns det särskilda 
krav gällande deltagandet och konsultationen. Vidare används en rad olika metoder för att upprätthålla 
dialogen med den berörda befolkningen under planeringsprocessen. Här ingår rapporter från obero-
ende experter eller konsultation med experter, informationsmöten på respektive ort, utvecklingen av 
sociala kravprofiler genom förhandlingar, omarbetningar och medling vid komplicerade förhandlings-
frågor, etablering av kvalificerade expertkommittéer eller byråer ansvariga för ersättning vid ömmande 
omständigheter och synnerliga skäl, erbjudanden om lättillgänglig information till medborgarna, eller 
PR-arbete. I fråga om planer för brunkolsbrytning är det viktigt att samhällsintresset, de ekonomiska 
intressena, effekterna på sysselsättning och de särskilda uppoffringarna för individerna vägs in på ett 
rimligt och transparent sätt.9 

Av den anledningen måste planer på brunkolsbrytning, i enlighet med paragraf 26 i stycke 3 i den 
förbundsstatliga plan- och byggnadslagen, i grova drag ange de markområden som är aktuella för en 
omlokalisering. Detta fastställs mer detaljerat av lagen.10  Storleken på det markområde som är aktuellt 
för omlokalisering måste fastställas genom att ta i beaktande det antal personer som deltar i den sam-
ordnade omlokaliseringen samt stadsplaneringen för de orter som berörs. De lokala myndigheterna och 
gruvbolaget måste nå en ömsesidiga överenskommelse gällande åtgärder för den nödvändiga infra-
strukturen på den nya platsen. I enlighet med paragraf 27 i stycke 2 i den förbundsstatliga plan- och 
bygglagen måste planer på brunkolsbrytning som omfattar omlokaliseringar först få ett godkännande 
gällande den miljömässiga påverkan och social kompabilitet. 11 

Bedömningen av den sociala kompabiliteten måste omfatta (1) en idé om plats för omlokaliseringen; 
(2) en beskrivning av den befintliga sociala strukturen och den viktiga infrastrukturen för detta sam-
hälle; (3) en beskrivning av möjlig väsentlig påverkan på den berörda befolkningen, i synnerhet syssel-
sättning och yrkesrelaterad situation, bostadsbehov, sociala nätverk och de lokala banden som finns 
mellan människorna i samhället; (4) idéer om hur man ska undvika eller minska skadlig påverkan un-
der eller efter omlokaliseringen både på den gamla platsen och på platsen avsedd för omlokalisering 
[hädanefter: omlokaliseringsorten], där man bör ta i beaktande de behov som kan föreligga för både 
enskilda befolkningsgrupper och för ekonomiska sektorer. 12

En storskalig studie som genomfördes under 1990-talet tog fram tio kriterier som möjliggör en bedöm-
ning av social kompabilitet vid omlokaliseringar: 13

� Demokratisk legitimering av de energipolitiska besluten gällande brytning av brunkol;
� Möjligheten att ändra dessa i efterhand om de grundläggande antagandena görs om/förändras;
� Förebyggande åtgärder för att minimera tidig påverkan på de berörda samhällena;
� Anskaffande av expertis till de berörda personerna;
� Finansiellt stöd utöver den lagstadgade ersättningen, inklusive ersättning för immateriella förluster; 

samordnad omlokalisering;

9.   Jrf Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 5.

10.  Jfr Keller/Kraack/Garrelmann, Landesplanungsgesetz (förbundsstatliga plan- och byggnadslagen), 158. 

11. Även i Lausitzområdet utvecklade delstaten Brandenburg på 1990-talet konceptet med en ”social kravprofil”, för 
att garantera en social kompabilitet vid omlokaliseringen, jfr Berkner et. al Planering för brunkolsgruvor, 81–8; 163. 
Gruvbolaget har ansvaret för att utveckla den sociala kravprofilen. Den sociala kravprofilen grundar sig på en detaljerad 
analys av det samhälle som ska flyttas, med hänsyn tagen till dess specifika situation. För att uppnå detta måste man 
ta reda på önskemål, behov och frågor; man måste lägga fram erbjudanden för att minimera både materiella och 
immateriella bördor; och man måste också lägga fram en framtidsorienterad plan för boendemiljön. Vidare måste 
man göra det möjligt för de berörda personerna att utvärdera gruvbolagets erbjudanden på ett genomtänkt och 
kompetent sätt, och kunna förhandla om en rimlig avstämning av parternas intressen. Resultatet av förhandlingarna 
mellan gruvbolaget och den berörda befolkningen ska dokumenteras i ett ramavtal, för att visa social kompabilitet. Det 
främsta målet är en samordnad omlokalisering för att hålla orterna intakta och levande, naturligtvis utan men för de 
personer som berörs som inte önskar delta i en samordnad omlokalisering. Man måste emellertid göra en distinktion 
mellan det ovannämnda ramavtalet och de privata avtal som har upprättats mellan de enskilda personer som berörs och 
gruvbolaget, där man har enats om en individuell ersättning. 

12. För mer information, jfr Keller/Kraack/Garrelmann, Landesplanungsgesetz (förbundsstatliga plan- och byggnadslagen), 
160-161. // Lit,: Knauff, Manfred, Planering för brunkolsgruvor, i: Pflug, Wolfram, Brunkolsdagbrott och rekultivering, 
Berlin 1998, nummer 6.5, sidan 34.

13.   Jfr Zlonicky et al., Utvärdering av omlokaliseringar, förkortad version, 13–14.



6

� Deltagande i förberedelser för och genomförande av omlokaliseringen;
� En uppdelad tidsplan som delar in omlokaliseringen i olika etapper; utvecklingen av omlokalise-

ringsorten sker i etapper för att göra det möjligt att koordinera tidpunkten för omlokaliseringen 
med specifika etapper i livs- och familjecykler; enskilda individer får möjlighet att begränsa den 
”heta fasen” av en omlokalisering till en relativt kort tidsperiod. Därmed begränsas den traumatiska 
upplevelsen av att bo på en döende eller ännu inte färdigställd ort.

� Erbjudandena presenteras i etapper, där man beaktar specifika behov hos de människor som ska 
omlokaliseras, i synnerhet de som inte själva kan/vill bygga ett nytt hus;

� Tillhandahålla framtida möjligheter i stadsplaneringen gällande omlokaliseringsorten i stället för 
att bara bygga upp de gamla strukturerna igen;

� Tillgång till regionala utvecklingsalternativ i händelse av att brunkolsbrytningen överges.

Något man har lärt sig av den omlokaliseringspraxis som har använts på senare tid är att det kan vara 
tillrådligt att granska den regionala planeringen gällande den nya ort som de personer som påverkas av 
omlokaliseringen önskar sig eller den ort som utsetts, för att inte stressa den omlokaliserade befolk-
ningen i onödan eller, om så krävs, för att istället omlokalisera till en annan plats som anges i den regio-
nala planeringen.14 

Med avseende på den expropriering som blir nödvändig som ett resultat av planeringen gällande 
brunkolsbrytning, hänvisar den förbundsstatliga plan- och byggnadslagen (här: paragraf 31 i den för-
bundsstatliga plan- och byggnadslagen för delstaten Nordrhein-Westfalen) till bestämmelserna i gruv-
lagen gällande tilldelning av mark samt till Förbundsregeringens lag gällande expropriering och ersätt-
ning. I enlighet med paragraf 31 stycke 2 i den förbundsstatliga plan- och byggnadslagen, kan 
personen som är berättigad till ersättning i sin ansökan, där detta är möjligt och rimligt, i stället för 
penningmässig ersättning i stället företrädesvis begära ersättning i form av mark.15  Delstaten 
Nordrhein-Westfalens lag gällande expropriering och ersättning omfattar specifika bestämmelser som 
gör det möjligt för gruvbolaget att förvärva mark på den plats som är avsedd för en omlokalisering. 16

Den federala gruvlagen (Bundesberggesetz, BBergG) [hädanefter: gruvlagen] medger i paragraferna 
77–83 rätt till tilldelning av mark till förmån för gruvbolagen.17  I enlighet med paragraferna 84–90 i 
gruvlagen måste ersättning utgå för tilldelning av mark. I enlighet med paragraf 84 stycke 2 punkt 1–2 
i gruvlagen måste ersättningen täcka både förlusten av äganderätten till marken samt en efterföljande 
ekonomisk förlust. I enlighet med paragraf 84 stycke 4 i gruvlagen måste ersättningen betalas ut kon-
tant. I regel fastställs en engångssumma som är föremål för en räntebetalning uppgående till 2 procent-
enheter över basräntan per datumet för beslutet från den offentliga myndigheten gällande gruvbolagets 
tillämpning av tilldelning av mark. I enlighet med paragraf 84 stycke 5 i gruvlagen påverkas bedöm-
ningen av ersättningen av vilket skick föremålet är i vid tidpunkten för den offentliga myndighetens 
beslut, vid tilldelning av mark. I enlighet med paragraf 85 stycke 1–2 i gruvlagen ska bedömningen av 
ersättningen grunda sig på verkligt marknadsvärde, det vill säga det pris som normalt skulle erhållas 
vid tidpunkten i fråga, som avspeglar de juridiska villkoren och faktiska egenskaper, objektets kvalitet 
och placering, utan att ta extraordinära eller personliga faktorer i beaktande. Såsom har nämnts ovan 
måste ersättningen även utgå för andra ekonomiska förluster som har drabbat ägaren som ett resultat av 
tilldelningen av marken. I enlighet med paragraf 86, stycke 2 i gruvlagen omfattar dessa i synnerhet (1) 
tillfällig eller permanent förlust som har åsamkats den person som har rätt till ersättning med avseende 

14. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 103 s. 

15. Det här arrangemanget riktar sig främst till lantbruk, för vilka den penningmässiga ersättningen vanligtvis inte är till 
särskilt stor hjälp, jfr Keller/Kraack/Garrelmann, Landesplanungsgesetz (förbundsstatliga plan- och byggnadslagen), 165-
166. 

16. Jfr Keller/Kraack/Garrelmann, Landesplanungsgesetz (förbundsstatliga plan- och byggnadslagen), 165. // Lit.: Gotzen, 
Hans Dieter, Omlokalisering av orter i Rheinområdet, i: NWVBl. 2006, 361, 362.

17. Mer detaljerat: I enlighet med paragraf 79, stycke 1 i gruvlagen är tilldelning av mark tillåtet i enskilda fall där 
det tjänar allmänintresset, i synnerhet för att kunna tillhandahålla varor till marknaden, behålla jobben i gruvsektorn, 
upprätthålla eller förbättra den ekonomiska strukturen, eller säkra den rimliga och planerade bearbetningen av 
fyndigheterna och där, med hänsyn tagen till att gruvbolaget är knutet till en särskild plats, syftet med tilldelning av mark 
inte kan uppnås på något annat sätt. Ytterligare krav är att gruvbolaget, i enlighet med paragraf 79, stycke 2 1 lit. (a) i 
gruvlagen, tidigare förgäves har försökt att förvärva marken i fråga genom ett privat avtal till rimliga villkor – i synnerhet, 
där det är möjligt, genom att erbjuda ersättningsmark från gruvbolagets egna ägor – och, i enlighet med paragraf 
79 stycke 2 nr 2 i gruvlagen, användningen av marken i fråga för gruvsyften inom en överskådlig framtid visas på ett 
tillfredsställande sätt. Ägaren till en bebyggd tomt kan också själv begära tilldelning av mark i form av avhändande av 
ägarskapet (jfr paragraf 82 stycke 1, 81 stycke 2 mening 1, punkt 1 i gruvlagen). 



7

på hans eller hennes professionella verksamhet, yrkesarbete eller utförandet av uppgifter som är typiska 
för hans eller hennes verksamhet (begränsat till sådana kostnader som man ådrar sig vid användningen 
av ersättningsmarken); (2) värdeminskningen som har sitt ursprung i tilldelningen av bara delar av 
marken; (3) de nödvändiga kostnaderna för en flytt som ett resultat av tilldelningen av mark. Om en 
person som har rätt till ersättning åsamkas ekonomiska förluster genom tilldelning av mark, men stor-
leken på dessa förluster inte kan uppskattas vid tidpunkten för den offentliga myndighetens beslut om 
tilldelning av mark, ska en kompletterande ersättning fastställas när personen som har rätt till ersätt-
ning ansöker om det, i enlighet med paragraf 89, stycke 2 i gruvlagen.

En sådan tillämpning kräver att personen som är berättigad till ersättning sedan tidigare, efter bästa 
förmåga, har försökt nå en uppgörelse med gruvbolaget. Där de ekonomiska förlusterna genom tilldel-
ning av mark kanske ännu inte kan bedömas vid tidpunkten för den offentliga myndighetens beslut om 
tilldelning av mark, kan den offentliga myndigheten, i enlighet med paragraf 89, stycke 4 i gruvlagen, 
kräva att gruvbolaget tillhandahåller en säkerhet, över vilken den offentliga myndigheten har bestäm-
manderätt, för den person som har rätt till ersättning. I enlighet med paragraf 90, stycke 1 i gruvlagen 
får, bland annat, de förändringar av värdet som enbart beror på gruvbolagets etablering på platsen eller 
tillämpningen vid tilldelning av mark, inte beaktas vid fastställandet av det verkliga marknadsvärdet. I 
enlighet med paragraf 90, stycke 1 i gruvlagen kan inte de värdeökningar som bland annat beror på 
gruvbolagets etablering på platsen eller kommande tilldelning av mark inte tas i beaktande vid faststäl-
landet av det verkliga marknadsvärdet. Inte heller kan de värdeökningar tas i beaktande som enbart 
har tillkommit – utan den berättigade personens användning av sina egna ekonomiska medel eller hans 
eller hennes arbetskraft – efter det datum då den berättigade personen kunde ha antagit ett erbjudande 
om köp eller byte från gruvbolaget för att undvika tilldelning av mark. I enlighet med paragraf 90, 
stycke 2 i gruvlagen får ersättning för olovligt uppförda byggnader enbart utgå där detta är rimligt av 
kapitalskäl. Gruvlagen omfattar inga bestämmelser rörande återuppbyggnad.

2. omlokalisering
a) samordnade omlokaliseringar

En omlokalisering är ett mycket starkt intrång i den territoriella och sociala strukturen på en etablerad 
ort. Det leder till en beständig påverkan på människor och samhälle, både för de enskilda personernas 
levnadsvillkor och för samhällets sociala struktur:18  Människor måste hitta en ny plats att bo på, han-
tera frågor om ersättning, finansiering och planering, samt även fatta beslut med långtgående konse-
kvenser både för deras eget liv och deras sociala sammanhang. För att gruvrelaterade omlokaliseringar 
ska ha så liten påverkan som möjligt tillämpas ett koncept med samordnade omlokaliseringar. Av den 
anledningen är en samordnad omlokalisering en viktig del i varje socialt kompatibel planering när det 
gäller gruvrelaterade omlokaliseringsåtgärder.

Samordnad omlokalisering har två aspekter, en territoriell och en kronologisk.19  Den territoriella 
aspekten innebär att man flyttar till en specifik plats, medan den kronologiska aspekten innebär att 
man flyttar till den platsen inom en specifik tidsperiod. Platsen och tidsperioden för omlokaliseringen 
måste vara specificerade i planen för brunkolsbrytningen.

� Fördelarna med en samordnad omlokalisering är följande: Omlokaliseringsprocessen kan begränsas 
till en relativt kort tidsperiod. 

� Orterna med sina gemensamma institutioner, församlingar, klubbar och så vidare kan bevaras. 
� Det går att undvika en rent platsmässig separation från släktingar, vänner till familjen, klubbmed-

lemmar med mera. 
� I idealfallet går det att undvika att dela upp samhället i tidiga nybyggare och eftersläntrare. 
� Den gamla orten kan fortsätta leva som vanligt ända till en kort tid innan själva omlokaliseringen 

äger rum. 
� Den befintliga gemenskapen bland ortsborna kan göra det lättare att bygga upp den nya orten. 
� Verksamheter med en lokal kundkrets kan behålla sina kunder.
Huruvida en samordnad omlokalisering blir framgångsrik eller inte i enskilda fall beror huvudsakligen 
på engagemanget och samarbetsviljan från de berörda invånarna. Erfarenheter från Rheinområdet vi-

18. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 57. 

19. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 6. 
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sar att det räcker med en delaktighet från cirka 60 procent av invånarna på den gamla orten för att kun-
na upprätthålla en intakt social struktur som ger ett fungerande liv i det nya samhället, som då är värt 
att bo i och som erbjuder möjligheter för framtiden.20 

Att använda parametrarna från en framgångsrik omlokalisering som en formel för nya omlokalise-
ringar är däremot ett misstag. I stället måste man identifiera potentiella problemområden i varje enskilt 
omlokaliseringsfall, och när så krävs måste de rutiner och standarder som har utvecklats verifieras vid 
flera tillfällen för att säkerställa att de fortfarande leder till det uppsatta målet.21 

Bland de åtgärder som har vidtagits vid omlokaliseringar fram till i dag i Rheinområdet har de 
främsta grundpelarna vid de samordnade omlokaliseringarna varit

� Att de berörda invånarna har fått information tidigt och har fått vara delaktiga, och de har även fått 
delta i sökandet efter en ny plats

� Att stadsplaneringen för omlokaliseringsorten har tagit hänsyn till kronologiska, finansiella och ad-
ministrativa aspekter

� Att ersättning har utbetalats utöver de obligatoriska nivåerna
� Att det funnits en gemensam vilja från en majoritet av invånarna och de politiska beslutsfattarna att 

se omlokaliseringen som ett tillfälle till en nystart (exempelvis med bättre bostäder och en hållbar 
infrastruktur på orten).22 

En viktig lärdom från de senaste åren, som är av betydelse vid en omlokalisering, är att de politiska och 
administrativa beslutsprocesserna bör omsättas i praktiken inom en begränsad tidsram, för att inte 
stressa de berörda orterna ytterligare genom en långdragen process och osäkerhet kring hur lång tid det 
handlar om, eller den motsatta sidan av myntet – att man drar till sig spekulatörer.23  När det gäller pla-
neringsprocesser med osäker utgång och även vad gäller redan beslutade men ej på medellång eller lång 
sikt verkställda omlokaliseringar24  bör orter som hotas av omlokalisering få ett effektivt stöd (exempel-
vis underhåll av den lokala infrastrukturen, såsom förskolor, skolor, klubbar, religiösa institutioner; 
idéer för hur tomma byggnader ska användas), i första hand för att hålla samhället så intakt som möj-
ligt och sedan i andra hand för att säkerställa ett snabbt genomförande av omlokaliseringen.

b) definition av nybyggare

De personer som i inledningsskedet under respektive omlokaliseringsperiod är bosatta på de orter som 
ligger inom säkerhetsområdet för det planerade dagbrottet, och som är fastighetsägare, hyresgäster, hy-
resvärdar eller annan typ av markägare, betraktas som nybyggare.25  Gränserna för säkerhetsområdet 
framgår av planen för brunkolsbrytning. Nybyggare är alltså även de personer som inte deltar i den 
samordnade omlokaliseringen.

Statusen som nybyggare bör innebära att de personer som påverkas kan åberopa sin särskilda upp-
offring för det allmännas bästa för att kunna kräva ett fullgott erkännande och stöd från politiker, of-
fentliga myndigheter samt gruvbolag.26 

Samtidigt motverkar statusen som nybyggare spekulativa krav på förmåner i samband med omloka-
liseringar. De personer som påverkas i egenskap av fastighetsägare, hyresgäster, hyresvärdar eller övriga 
markägare som bor på en ort det datum som beslutet om en omlokalisering fattas åtnjuter, efter att alla 
aspekter har vägts in, samtliga rättigheter och garantier hänförliga till en sådan omlokalisering.

Ägare till hyresfastigheter på den gamla orten har samma status som nybyggarna, under förutsätt-
ning att ägarna bygger en ny hyresfastighet på omlokaliseringsorten och erbjuder bostäder till hyresgäs-
terna från den gamla orten.27

20. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor,, 57; Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 7. 

21. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 57. 

22. Jfr Berkner et. al., Planering för brunkolsgruvor,, 58. 

23. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor,, 91–92. 

24. I sådana fall bör de personer som påverkas också erbjudas alternativet med en tidig omlokalisering inom en nära 
framtid. 

25. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 7. 

26. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 163.

27. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 8.
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3. process för de samordnade omlokaliseringarna
a) utkast till tidsplanen

Planerna gällande brunkolsbrytningen ligger cirka 15 år framåt i tiden.28  Förberedelserna för en omlo-
kalisering tar cirka 6–10 år.29  Själva omlokaliseringen sträcker sig över en period om ytterligare cirka 9 
år. 30

En omlokalisering genomförs i fem etapper, som delvis överlappar varandra tidsmässigt: 31 I etapp 1 
planeras de beslut som är nödvändiga för omlokaliseringen (plan för brunkolsbrytningen med faststäl-
lande av omlokaliseringsort). I etapp 2 genomförs stadsplaneringen och utvecklingen av nya tomter på 
omlokaliseringsorten. I etapp 3 har nybyggarna möjlighet att i få en anteckning i fastighetsregistret om 
förtur gällande överlåtelse av en ny tomt på omlokaliseringsorten. I etapp 4 görs en besiktning av den 
gamla fastigheten och en uppskattning av dess värde. De nya husen byggs på nya tomter och omlokali-
seringen tar sin början (etapp 5). Inledningen av etapp 5 ligger cirka nio år före det planerade utföran-
det av gruvaktiviteter på den gamla orten.

b) fastställande av den nya platsen

I sökandet efter en plats dit omlokalisering kan ske har den gamla orten rätt att komma med förslag, 
där genomförandet av den regionala planeringen, stadsplaneringen, infrastrukturen och miljömässiga 
aspekter måste tas i beaktande. 32

Viktiga frågor gällande den nya platsen kan bland annat omfatta

� kvaliteten på jorden;
� bevarandet av de befintliga byggnaderna eller skapandet av ett nytt bostadsområde med radhus;
� förflyttningen av byggnader som är K-märkta eller som ger orten dess särskilda karaktär;
� renoveringen av byggnader på orten:
� möjligheten att utse utvecklingsområden i reserv, för framtida utveckling;
� bevara eller förändra den nuvarande strukturen för det lokala självstyret;
� bevara eller förändra strukturer rörande utbildning, sysselsättning, sociala och kulturella frågor, 

samt underhåll av ekonomi- och tjänstesektorns interna struktur;
� befintliga och framtida trafikförbindelser.33 

De invånare som berörs ges möjlighet till deltagande genom stadsmöten som har till syfte att informera 
och låta medborgarna komma till tals och diskutera, samt folkomröstningar där ett majoritetsbeslut 
utser orten för en samordnad omlokalisering. När omlokaliseringsorten väl har fastställts genomförs en 
undersökning bland hushållen för att ta reda på hur många hushåll som kommer att delta i den sam-
ordnade omlokaliseringen. Undersökningen har till syfte att klargöra hur mycket mark som faktiskt 
kommer att krävas på omlokaliseringsorten. I undersökningen kan de berörda personerna också ut-
trycka önskemål rörande sin nya tomt. Svaren i undersökningen är inte bindande, vilket innebär att be-
slutet om man ska eller inte ska i den samordnade omlokaliseringen senare kan komma att ändras. Un-
dersökningen genomförs anonymt och under sekretess. Resultaten från undersökningen offentliggörs.

Undersökningen utgör grunden för stadsplanering och utveckling av den nya platsen och för de 
markförvärv gruvbolaget måste göra på omlokaliseringsorten.

Även nybyggare som bor i hyreslägenheter deltar i undersökningen. Hyresgästerna kan även komma 
att få möjlighet att förvärva en egen tomt på omlokaliseringsorten (se punkt 3.d nedan).

 

28. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 11.

29. Jfr Berkner et. al., Planering för brunkolsgruvor, 98: cirka 10 år; Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 
15: cirka 6 år.

30. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 15.

31. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 15–16. 

32. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 17–19. 

33. Jfr Berkner et. al., Planering för brunkolsgruvor, 140-157; 165. 
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c) planering och utformning av den nya platsen
De lokala myndigheterna på omlokaliseringsorten måste etablera en detaljplan för den nya orten.34  
Medborgarna uppmanas att uttrycka sina önskemål och idéer i fråga om detaljplanen i enlighet med de 
lagstadgade bestämmelserna om delaktighet. Det har visat sig bra att ge nybyggarna en viss talan vad 
gäller skapandet av det övergripande utseende på den nya orten. Alla möten med kommunfullmäktige 
och andra instanser som är delaktiga i förberedelsearbetet med detaljplanen är öppna för allmänheten. 
När detaljplanen väl har trätt i kraft börjar respektive lokal myndighet utveckla det nya området.

I Rheinområdet har de samhällen där nybyggarna bor övertalat gruvbolaget att bekosta en under-
sökning av den underliggande jorden och att ta på sig eventuella ytterligare organisatoriska kostnader 
som kan tillkomma. Det säkerställer att nybyggarna inte utsätts för tekniska risker och oförutsedda 
kostnader.35 

d) Val av plats

Från ett utkast till detaljplan för omlokaliseringsorten kan nybyggarna välja och ansöka om en plats 
som överensstämmer med deras önskemål inom det nya byggnadsområdet.36  Vid valet av plats bör ny-
byggarna få vägledning av placeringen av och storleken på den befintliga fastigheten. En lista tas fram 
över hela byggnadsområdets tomter där man kan reservera en tomt åt sig. Listan innehåller en beskriv-
ning av platserna med avseende på deras respektive placering, storlek och typ samt omfattning av 
bygglov för tomten i fråga. Listan ska också ge information om eventuella typiska kännetecken som en 
tomt kan ha.

Som en del av den här reservationsprocessen är det också möjligt att uttrycka sina önskemål gällan-
de en viss bostadstyp (bostadsrättslägenhet, generationsboende, serviceboende, plats för husdjur, kom-
mersiell användning). Hyresvärdarna tillfrågas var de vill bygga sina nya hyreslägenheter.

Reservationerna görs inte enligt principen ”först till kvarn” utan samtliga önskemål tas i beaktande 
under reservationsprocessen. Om flera nybyggare vill reservera samma tomt fattas ett slutligt beslut ef-
ter gemensamma diskussioner mellan nybyggarna, gruvbolaget och de lokala myndigheterna.

När en reservation har gått igenom får nybyggaren en skriftlig bekräftelse från gruvbolaget. Gruv-
bolaget måste hålla den reserverade ersättningstomten för nybyggarens räkning, till dess att förhand-
lingarna påbörjas och nybyggaren köper tomten, eller till dess att nybyggaren meddelar att han/hon 
avstår från att köpa den reserverade tomten.

Om en nybyggare som bor i hyreslägenhet önskar förvärva en egen tomt på omlokaliseringsorten 
ska gruvbolaget först har förvärvat den mark som krävs genom ett privat avtal, det vill säga inte genom 
expropriering, och först ha låtit samtliga befintliga fastighetsägare få möjlighet att tilldelas en ny tomt.

4. Värderingsprinciper
Som redan har nämnts ger gruvlagen (BBergG) utrymme för ersättning för det verkliga marknadsvär-
det samt för efterföljande kostnader (omlokaliseringskostnader, ersättning vid ömmande omständighe-
ter och synnerliga skäl samt kostnader hänförliga till omlokaliseringen).

Gruvbolaget RWE Power AG, som bedriver verksamhet i Rheinområdet, erbjuder efter en ömsesi-
dig överenskommelse en sådan kompletterande ersättning åt nybyggare som är ägare till enfamiljshus 
och parhus, för de delar av huset de själva bebor i enlighet med Redogörelse för ersättningar från den 3 
februari 2004.37  Detta ersättningsbeslut ger utrymme för gottgörelse och kompletterande ersättning 
utöver den ersättning som lagen föreskriver. Utöver det garanteras specialbetalningar, undantagande 
från kostnader relaterade till ersättningstomten på omlokaliseringsorten, samt ekonomisk hjälp (för 
mer information, se punkt 5. nedan).

a) Värderingsmetoder

Vid fastställandet av det verkliga markvärdet måste lagar och riktlinjer som har antagits enligt natio-

34. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 19–20. 

35. Jfr Zlonicky et al., Utvärdering av omlokaliseringar. Förkortad version, 20.

36. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 20–21. 

37. Jfr RWE Power AG, Redogörelse för ersättningar. 
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nell lag tas i beaktande. För att fastställa det verkliga marknadsvärdet tillämpas tre vanliga 
värderingsmetoder:38  Metoden för jämförande värdering tillämpas vanligen när man ska bedöma 
markvärdet. Direktavkastningsmetoden används för bedömningar av värdet på hyreshus och affärslo-
kaler samt fastigheter som används i kommersiella syften.39  Avkastningen fastställs på basis av det 
innevarande värdet på de oförändrade intäkter som kan intjänas i framtiden, med hänsyn tagen till 
fastighetens återstående nyttjandeperiod. Marknadsvärdesmetoden används för en- eller tvåfamiljshus 
där ägarna själva bor. Metoden som i första hand kommer att användas för nybyggarna är därför mark-
nadsvärdesmetoden.

a) Marknadsvärdesmetoden

Per definition omfattar marknadsvärdet: markvärdet, värdet på byggnader och konstruktioner samt 
värdet på eventuella övriga anläggningar.40 

aa) Markvärde

I enlighet med värderingsriktlinjerna ska markvärdet generellt bestämmas genom prisjämförelser, det 
vill säga med hjälp av jämförande värdering. Alla faktorer som påverkar värdet måste beaktas. Exempel 
på sådana faktorer är markens skick och utvecklingspotential, olika typer av byggnadstillstånd och de-
ras omfattning, rättigheter och hinder som påverkar värdet, förpliktelser, avgifter och offentliga inne-
stående kostnader relaterade till marken samt markens beskaffenhet, egenskaper och position.

En särskilt avgörande faktor för markvärdet är vilken typ av landexploatering det rör sig om, med 
separata kategorier för jordbruksmark, skogsmark, potentiell tomtmark, ej förberett exploateringsom-
råde samt byggklar mark.

Värderingen av tomtmark baseras på så kallade standardmarkvärden. Standardmarkvärdet är ett 
värde som bestäms utifrån köpeskillingen för ett område med liknande användningsförhållanden och 
värdering. I regel inkluderas exploateringskostnader i standardmarkvärdet. Ansvaret för att bestämma 
standardmarkvärden tillfaller en kommitté med experter som regelbundet (årligen) fastställer aktuella 
standardvärden för tomter och jordbruksmark.

bb) Värdering av byggnader

Vid värdering av byggnader måste byggkostnader, inklusive sidokostnader, värdeminskning på grund 
av ålder, eventuella bygg- och konstruktionsfel samt andra faktorer som påverkar värdet, beaktas.

För värderingen av byggkostnaderna gör i regel en byggnadsexpert först en besiktning av byggna-
den; därefter multipliceras bruttogolvytan med det genomsnittliga kvadratmeterpriset (euro/kvadrat-
meter). Det genomsnittliga kvadratmeterpriset avgörs av byggnadsexperten utifrån byggnadsstil och 
konstruktion. För relativt nybyggda hus kan byggkostnaden också fastställas utifrån fakturorna från 
byggnadsentreprenören. Sidokostnaderna vid bygget omfattar i synnerhet de särskilda kostnaderna för 
planering och byggarbetet (arkitekt, byggnadsingenjör, konsult), för slutinspektion och officiellt god-
kännande, och kostnaderna för att finansiera bygget av fastigheten.

Mot bakgrund av avskrivning på grund av ålder beräknas bostadshus ha en nyttjandeperiod på 80–
100 år. Avskrivningen från och med inflyttning fastställs med hjälp av värderingsriktlinjer. Väsentligt 
underhåll, renovering och förbättringsarbete kan påverka den återstående nyttjandeperioden, det vill 
säga leda till en lägre avskrivning.

Övriga faktorer som påverkar värdet är exempelvis ekonomisk inkurans, byggnadens icke-organiska 
struktur eller planlösning, att byggnaden kan vara mer välhållen än genomsnittet, eller att det kan fö-
religga en väsentlig avvikelse mellan faktisk och tillåten användning

 

 

38. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 23. 

39. Flerfamiljshus (från trefamiljshus och uppåt) måste också värderas enligt direktavkastningsmetoden, jfr Kölns 
kommunledning, Checklista fastighetsägare, 9.

40. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 23–29. 
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cc) Värdet på övriga anläggningar

Värdet på övriga anläggningar får enbart bedömas individuellt när de inte har tagits i beaktande vid 
bedömningen av markvärdet. Exempel på sådana anläggningar som man måste ta hänsyn till är extra-
ordinära park- eller trädgårdsområden som inte är typiska för området.

c) Marknadsvärde

Marknadsvärdet beräknas utifrån tillgångens värde med hänsyn till situationen på fastighetsmarkna-
den. Det innebär att fastighetsvärdet justeras efter marknadsläget med hjälp av tillägg eller avdrag för 
att spegla en större eller mindre efterfrågan på fastigheter.41  I områden på landsbygden leder detta van-
ligen till avdrag på tillgångens värde. Övriga tillägg eller avdrag kan bero på regionen där fastigheten 
ligger eller vilken typ av fastighet det gäller.

Den påverkan på marknaden som den tänkta gruvaktiviteten har tas däremot inte i beaktande. Det 
är priset som skulle gå att få för orörd mark som fastställs.

Viktiga faktorer som påverkar marknadsvärdet är i synnerhet

� tomten och dess kvalitet (särskilt storlek, placering, form, möjligheter gällande uppförande av bygg-
nader) samt

� byggnader och konstruktioner uppförda på tomten samt deras kvalitet (särskilt typ av byggnad, det 
vill säga friliggande byggnad, radhus, sluten konstruktion, byggvolym, utrustningens standard, ål-
der och bevarandeskick, lämplighet för sitt syfte).42

Värderingsrapporten utgör grunden för den ersättning som ska betalas av gruvbolaget.

d) Bedömning av värde samt ersättning

Den ovan beskrivna bedömningen av värdet, utförd i enlighet med bestämmelserna i gruvlagen, utgör 
grunden för fastställandet av beloppet för ersättningen som faktiskt ska betalas av gruvbolaget. Mot 
bakgrund av de lagstadgade bestämmelserna och praxis gällande omlokalisering, finns det två princi-
per som har visat sig gälla ersättningen:43  I dag är den allmänna uppfattningen att det enligt de lag-
stadgade bestämmelserna för gruvrelaterad ersättning inte är ett obligatoriskt krav att omlokaliseringen 
av en hel ort eller en del av en ort måste vara socialt kompatibel. De personer som berörs har rätt att få 
detaljerad och förståelig information om sina materiella och immateriella rättigheter. I synnerhet har 
de rätt att i utbyte mot sin befintliga bostadsfastighet bli erbjudna omlokaliseringsalternativ enligt en 
definierad standard, och en garanti för att de inte ska behöva ta nya lån för att bygga ett lämpligt hem 
till sig och sina familjer på den nya orten. De bör kunna upprätthålla sin levnadsstandard. Önskemål 
utöver detta, till exempel större bostadsyta eller bekvämligheter utöver standard, är det den enskilda 
individens eget ansvar att bekosta. Man får inte utjämna de olika ekonomiska förhållandena som rådde 
mellan de berörda personerna före omlokaliseringen, utan måste balansera social rättvisa mot rättvisa 
vad gäller fastighetsvärde.

Den faktiska ersättningen som ska betalas i de enskilda fallen ska man komma överens om i en sepa-
rat förhandling mellan gruvbolaget och nybyggaren, vilket innebär att ersättningsbeloppet därmed är 
beroende av ens kompetens, förhandlingsförmåga och uthållighet. 44

5. Ersättning från gruvbolagen i praktiken
Nedan följer en beskrivning av det som kännetecknade den ersättningspraxis som antogs av RWE Po-
wer AG såsom den anges i Redogörelse för ersättningar från den 3 februari 2014.45  Denna ersättnings-

41. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 28–29. 

42. Jfr Kölns kommunledning, Checklista för fastighetsägare, 10. 

43. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 163.

44. Jfr Berkner et. al., Planering för brunkolsgruvor, 117; Situationen i det forna DDR var helt annorlunda: På grund av 
att man under årtionden förhindrade alla åtgärder för att bevara eller öka värdet på byggnaderna, sjönk de i värde, det 
vill säga exteriörerna gav inte grund för några betydande ersättningar. Principen med ersättning för tillgångarnas värde 
resulterade i det faktum att ersättningen alltid var otillräcklig för att finansiera en ny byggnad på den nya platsen; jfr 
ibidem 

45.   Jfr RWE POWER AG, Redogörelse för ersättningar. Redogörelse för ersättningar är särskilt relevant för Erkelenz-
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praxis tillämpas där bolaget och nybyggaren har nått en ömsesidig överenskommelse. Den gäller ny-
byggare som är ägare till en- eller tvåfamiljshus. Enligt detta ersättningsbeslut är det övergripande 
målet att summan av nybyggarens totala tillgångar inte minskar på grund av omlokaliseringen. Det 
paket som erbjuds i detta syfte omfattar specialersättningar och ytterligare gottgörelse, samt betalning 
och undantag från kostnader hänförliga till ersättningstomten på omlokaliseringsorten. Detta paket 
omfattar följande fem komponenter:
1. Verkligt marknadsvärde: Det verkliga marknadsvärdet, såsom det har fastställts i den oberoende ex-

pertrapporten ligger till grund för ersättningsbeloppet.
2. Bidrag: De bidrag som beviljas är:
� Skillnaden mellan marknadsvärdet och det bedömda värdet på byggnaderna och utomhusanlägg-

ningarna som används för ekonomiska eller funktionella syften;46 
� Att sidokostnader för bygget inte skrivs av; 47

� Utvärderingen av jorden i enlighet med lokala bestämmelser;48 
� De växter, normal standard och kvalitet, som krävs för att rekonstruera den gamla trädgården, med 

avdrag som betalas ut separat för ersättning av växter, om detta är aktuellt;49 
� Förskottsbetalning av köpeskillingen.50 

Gruvbolaget förutsätter att marknadsvärdet och bidragen kommer att göra det möjligt för nybyggaren 
att uppföra en byggnad som är strukturellt lik den gamla fastigheten. Nybyggaren förväntas göra en 
rimlig arbetsinsats. Arbetsinsatsen rättfärdigas av det faktum att nybyggaren sparar in på renoverings- 
och förbättringskostnader på den gamla fastigheten.

3. Ytterligare ersättning. Följande erbjuds:
� Ett helhetsbelopp för rådgivning i enlighet med de specifika arrangemangen på platsen;51 
� Flyttkostnader;52

beslutet rörande omlokaliseringen av orterna Borschemich och Immerath, Pesch och Lützrath, daterat den 22 september 
2004, jfr RWE POWER AG, Redogörelse från Erkelenz. 

46. På det här sättet kompenserar man för nedgången i marknadsvärdet för platser på landsbygden. 

47. På det här sättet utgår ersättning avseende sidokostnader för bygget. Sidokostnader kompenseras med det belopp 
det kostade att uppföra den gamla byggnaden. 

48. Bebyggda, helt utvecklade tomter undantagna från gottgörelse i fråga om offentlig infrastruktur, kompenseras 
av RWE Power AG – oavsett skick, upp till ett djup som bestäms för respektive plats – som byggnadstomt på basis 
av standardvärdet enligt bedömningen gjord av expertkommittén. Där en tomt ska bytas mot en tomt med samma 
värde på omlokaliseringsorten, fastställs priset i början av omlokaliseringen. För de delar av marken som överstiger det 
överenskomna djupet måste avtal i enlighet med den lokala situationen ingås. Obebyggda tomter måste kompenseras till 
marknadsvärdet som har fastställts av expertkommittén, jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 37. Det 
djup till vilket mark betraktas som byggnadsmark bestämdes till 40 meter i omlokaliseringsprojektet i Erkelenz, jfr RWE 
POWER AG, Redogörelse från Erkelenz, punkt 2.2.2; För omlokaliseringsprojektet i Juchen bestämdes markdjupet till 50 
meter, jfr Zlonicky et al., Utvärdering av omlokaliseringar, förkortad version, 22. 

49. För rekonstruktion av trädgården med växter av sedvanlig storlek, inklusive kostnaden för att sköta om växterna 
under en tillväxtperiod om två år, beräknas ett fiktivt, heltäckande belopp. Det belopp till vilket sådana växter har 
beräknats har inkluderats som en enskild post i beräkningen av marknadsvärdet och ska, om tillämpligt, dras av 
från detta belopp. Mellanskillnaden betalas till nybyggaren i form av ett bidrag. I detta syfte inspekterar en expert 
trädgården å gruvbolagets vägnar, och på gruvbolagets bekostnad. För ytterligare information, jfr Kölns kommunledning, 
Omlokaliseringshandboken, 38–40.

50. Gruvbolaget betalar 90 procent av köpeskillingen – eller, i den händelse att nybyggaren köper en ersättningstomt, 90 
procent av det utbetalade beloppet – så snart en notering om överlåtelsen av fastigheten, fri från hypoteksbelastningar 
görs, eller en förhandsnotering förs in fastighetsregistret. Därefter har nybyggaren möjlighet att bo ytterligare ett eller 
två år i den gamla fastigheten utan att betala hyra. Först därefter måste han utrymma och överlämna fastigheten. 
Denna process, som är ovanlig utifrån allmän affärspraxis, ger nybyggaren största möjliga frihet att disponera 
bostaden och innebär en dold, finansiell hjälp under uppförandet av den nya byggnaden, jfr Kölns kommunledning, 
Omlokaliseringshandboken, 40–41. För att de facto kunna åtnjuta fördelarna med denna praxis (såsom ränteintäkter, 
ingen överlappande finansiering) är det nödvändigt med detaljerade råd gällande administrationen av de icke försumbara 
ersättningsbetalningarna under övergångsperioden mellan den gamla och den nya fastigheten, jfr Zlonicky et al., 
Utvärdering av omlokaliseringar, förkortad version, 22. 

51. Oavsett om nybyggaren faktiskt konsulterar en rådgivare, betalas ett schablonbelopp för detta ut om 3 600 euro 
för ett ersättningsbelopp upp till 150 000 euro, om 4 100 euro för ett ersättningsbelopp på upp till 300 000 euro och 
4 600 euro för ett högre ersättningsbelopp, jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 40–41. I det fall en 
uppgörelse i godo inte kan nås och ett domstolsförfarande för tilldelning av mark måste initieras, ersätts nybyggaren för 
de kostnader som enligt lag orsakas av det lagliga försvaret av hans rättigheter i frågan. 

52. I händelse av en flytt inom en radie av 2,5 mil betalas ersättningskostnaderna för en flyttfirma. Där 
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� Ett heltäckande omlokaliseringsbelopp vid ömmande omständigheter och synnerliga skäl; 52, 53  
� Nedmontering och ny installation av det inbyggda köket och de inbyggda garderoberna (inklusive 

nödvändiga justeringar);
� Tillhandahållande av tre containrar för skrymmande avfall;
� Dragning av telefonledningar;
� Undantag från kostnader hänförliga till förvärv av fastighet på den gamla orten (skatt på fastighets-

överlåtelse, arvode till notarie samt domstolsavgifter, skuldsaneringskostnader).54 

4. Ytterligare betalningar och undantag från kostnader hänförliga till ersättningstomt på omlokalise-
ringsorten, det vill säga:
� Jämförbar ersättningstomt av lika värde erbjuds i utbyte i enlighet med de specifika bestämmelserna 

för platsen (dvs. antagande om de lagstadgade ersättningsavgifterna för lokal offentlig infrastruktur, 
anslutning av avlopp, samt kostnader för den lokala vatten- och elförsörjningen);55 

� Ny modern markinfrastruktur som ersättning in natura (dvs. rör och kablar för el, vatten, avlopps-
vatten);

� Övriga betalningar hänförliga till ersättningstomten, där överenskommelser för den specifika plat-
sen har ingåtts;56 

� Undantag från kostnader för tomtplan, allmänt stöd, initial mätning av byggnaden eller tomtgräns-
certifikat;

� Tillhandahållande av information gällande den underliggande jorden och, om tillämpligt, antagan-
den om ytterligare organisationskostnader;

� Undantag från kostnader hänförliga till förvärv av ersättningstomten (skatt på fastighetsöverlåtelse, 
arvode till notarie samt domstolsavgifter, undersökningskostnader);

� Där det finns tillgängligt, gratis tilldelning av matjord på omlokaliseringsorten;
� Där så är möjligt, gratis dumpning av utgrävningsmassor från bygget i dagbrottet.

5. Finansieringshjälp. Finansieringshjälp i form av räntefria lån eller lån med låg ränta erbjuds ifall fi-
nansieringen för ersättningsbostäder, efter avdrag för ersättningsbetalningarna, skulle leda till en oac-
ceptabelt tung enskild börda för familjerna som erhåller dem, i enlighet med de lagstadgade bestäm-
melserna rörande främjande av utveckling av bostäder. Vidare, inom ramen för ersättning vid  
 

omlokaliseringen sker helt med egna medel, betalas ett heltäckande belopp ut som motsvarar den specifika platsen. 
I omlokaliseringsprojektet i Erkelenz uppgick beloppet exempelvis till 26 euro per kvadratmeter boyta, jfr Kölns 
kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 41–42.

53. Det heltäckande beloppet fastställs separat för respektive plats. I omlokaliseringsprojektet i Erkelenz uppgick 
beloppet exempelvis till 255 euro/vardagsrum. 

54. Gruvbolaget står för kostnaden för förvärvet av den gamla fastigheten. I regel förvärvas endast mark utan 
inteckningar. Arvode till notarie samt domstolsavgifter för överföring av intäkter från den gamla tomten till 
ersättningstomten belastar gruvbolaget. Eventuella övriga kostnader för annulleringar samt, i förekommande fall, för 
böter gällande förskottsbetalningar, betalas av nybyggaren, jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 
42–43. 

55. För mer information, jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 43–44: Följaktligen kan samtliga 
nybyggare som äger en bebyggd tomt och som önskar uppföra en ny byggnad på omlokaliseringsorten kräva en 
ersättningstomt (oavsett om det är för en egen bostad eller för ett hyreshus). På samma sätt kan bostadsrättsföreningar 
kräva en ersättningstomt. Om det finns tillräckligt många byggnadstomter, förvärvade av gruvbolaget och inte genom 
expropriering, tillgängliga på den nya platsen kan även personer som tidigare har varit hyresgäster förvärva en tomt, och 
personer som tidigare har varit ägare av en bostadsrättslägenhet i en bostadsrättsförening kan förvärva ytterligare en bit 
mark.
Å andra sidan erhåller inte ägare av obebyggda tomter en ersättningstomt, och innehavare av mycket stora tomter, 
där ytterligare ett hus hade kunnat byggas, erhåller bara en (mindre) tomt). Undantag görs enbart om, till exempel, ett 
(vuxet) barn hade för avsikt och kunde bygga ett hus på föräldrarnas obebyggda eller delvis obebyggda tomt och kan 
bevisa att denna avsikt sköts på framtiden enbart på grund av den förestående omlokaliseringen. Detta måste påvisas 
med hjälp av preliminära byggplanshandlingar som har godkänts av de offentliga myndigheterna, eller ett bygglov.
I enlighet med bestämmelserna som är tillämpliga på den specifika platsen görs som regel utbyten av tomter till lika 
värde till en prisrelation om 1:1 separat för byggnadstomter, trädgårdsmark, etc. En maxgräns kan fastställas för 
storleken på ersättningstomten. Där ersättningstomten skiljer sig från den gamla tomten med avseende på kvalitet eller 
storlek, måste sådana skillnader kompenseras kontant.

56. Vid omlokaliseringsprojektet i Erkelenz bestämdes det exempelvis att nybyggare vars gamla tomt med bostadshuset 
hade en area på mindre än 200 kvadratmeter bara behövde betala en ytterligare summa om storleken överskred 200 
kvadratmeter. Jfr RWE POWER AG, Redogörelse från Erkelenz, nr 2.2.2.
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ömmande omständigheter och synnerliga skäl, kan bidrag beviljas som enbart behöver betalas tillbaka, 
utan ränta, i den händelse att huset ärvs eller säljs. I detta fall krävs ett beslut från den funktion som 
svarar för beslut om ersättning vid ömmande omständigheter och synnerliga skäl.

De ovannämnda bestämmelserna för en specifik plats är en följd av ytterligare beslut från gruvbola-
get, med fokus på situationen för respektive ort som ska omlokaliseras.

6. innehåll och tidsschema för ersättningsförfarandet
I regel tar förhandlingar rörande ersättning för bostäder ungefär ett år.57  Vid särskilda omständigheter 
kan denna tidsram förlängas. Förhandlingarna kan bestå av upp till sju etapper – beräkning av mark-
nadsvärde, inledande diskussioner, besiktning av huset, upptäckter, offert samt avtal ingånget inför no-
tarie.

a) Bedömning av situationen avseende tomter och byggnader

Såsom det har angetts i planen angående brunkolsbrytning ska en bedömning av situationen och en 
värdering av den gamla tomten utföras i början av den samordnade omlokaliseringen, och förhandling-
ar ska inledas med gruvbolaget.58 

Grunden för bedömningen av värdet är en detaljerad bedömning av situationen. Den består av en 
beskrivning av tomten och jordmånen, en beskrivning av byggnaden och en beskrivning av anlägg-
ningarna utomhus. Byggvolymen och dess bruttokubikinnehåll, samt bostadsytan och golvytan måste 
beräknas. Dokumentationen måste omfatta ritningar och fotografier, i synnerhet med avseende på de 
delar av fastigheten som är relevanta för dess värde. Bedömningen av situationen kräver en tidsram på 
mellan en och tre månader.59 

Bedömningen av läget utförs av en arkitekt enligt nybyggarens eget val. I detta syfte tar det berörda 
samhället och gruvbolaget fram en lista med lämpliga arkitektkontor. Nybyggaren är emellertid inte 
bunden att följa denna. I regel anlitas den arkitekt som nybyggaren väljer, av gruvbolaget som också be-
talar arkitektens arvode. Det står emellertid nybyggaren fritt att själv anlita arkitekten. I sådana fall har 
nybyggaren rätt till ersättning från gruvbolaget för rimliga arkitektarvoden för bedömningen av läget. 
I regel återbetalas dessa arvoden i samband med gruvbolagets förvärv av den gamla fastigheten.

I händelse av mer långdragna förhandlingar rörande ersättningen kan återbetalningen också ske cir-
ka ett halvår efter slutförandet av lägesbedömningen.

Gruvbolaget har rätt att göra stickprov för att säkerställa att lägesbedömningen går rätt till. 
När bedömningen väl har slutförts får gruvbolaget och nybyggaren en kopia av besiktningsproto-

kollet, som nybyggaren sedan ska intyga är komplett och korrekt.60 

b) upprättande av en rapport gällande värdering av markvärdet

Fastighetens marknadsvärde fastställs på basis av bedömningen av situationen.61  Bedömningen av 
marknadsvärdet ligger till grund för den ersättning som ska betalas av gruvbolaget.

Bedömningen av marknadsvärdet görs av en offentlig och edsvuren sakkunnig för värderingen av 
bebyggda och obebyggda tomter. I detta syfte tar det berörda samhället och gruvbolaget fram en lista 
med lämpliga experter som samtliga nybyggare kan välja ifrån. Gruvbolaget anlitar den valda experten 
och betalar hans arvode. Värderingsrapporten levereras först till gruvbolaget som gör en inledande 
granskning och sedan vidarebefordrar värderingsrapporten – med eventuella kommentarer rörande 
upptäckterna i den inledande granskningen – till nybyggaren.

Nybyggaren kan emellertid namnge en annan offentlig och edsvuren sakkunnig som inte finns med 
på listan. I sådana fall har nybyggaren rätt till ersättning från gruvbolaget för de vanliga arvodena, för-
utsatt att värderingen har gjorts i enlighet med allmänt erkända värderingsstandarder. I regel återbeta-
las dessa arvoden vid gruvbolagets förvärv av den gamla fastigheten. I händelse av mer långdragna för-

57. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 46–47. 

58. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 46–47. 

59. Jfr Kölns kommunledning, Checklista för fastighetsägare, 5. 

60. För mer information, se punkt 8.a nedan. 

61. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 48–49.  
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handlingar rörande ersättningen kan återbetalningen också ske cirka ett halvår efter slutförandet av 
lägesbedömningen.

En period mellan en och tre månader krävs också för upprättandet av värderingsrapporten. Rekom-
mendationen är att det inte förflyter alltför lång tid mellan upprättandet av värderingsrapporten och 
inledningen av förhandlingarna rörande ersättningen för att undvika att värderingen ska behöva juste-
ras, till exempel på grund av förändrade byggkostnader eller ökad ålder på den gamla fastigheten.62 

På nybyggarens begäran måste experten muntligen förklara värderingsrapporten gällande mark-
nadsvärdet.

c) gruvbolagets besiktning av fastigheterna
När värderingsrapporten gällande marknadsvärdet väl finns tillgänglig kan nybyggaren begära en be-
siktning av fastigheten som görs av gruvbolaget.63  En sådan besiktning måste göras där rapporten be-
höver verifieras (jfr punkt 6.d). Besiktningen har också till syfte att inleda förhandlingarna om ersätt-
ningen.

Vid detta tillfälle kan man besluta om hur man ska gå vidare, till exempel med avseende på ett bi-
drag för trädgårdsväxterna.

d) granskning av värderingsrapporten

Ifall det råder tveksamheter i fråga om värderingen av fastigheten i värderingsrapporten gällande mark-
nadsvärdet, har både nybyggaren och gruvbolaget rätt till en granskning av värderingsrapporten av ett 
distriktsråd av experter.64  Där en sådan granskning begärs av nybyggaren, kan han använda pengar 
från totalbeloppet för rådgivning till att betala arvodena.65 

e) granskning av fakta och offert

Värderingsrapporten måste sedan förklaras på ett möte mellan gruvbolaget och nybyggaren.66  Exper-
ten som upprättade värderingsrapporten kan bli ombedd att delta på detta möte. Målet med mötet är 
att klargöra alla frågor som rör specifika ämnen, i synnerhet tillämpningen av lokala bestämmelser i det 
specifika fallet.67  Detta möte kan sträckas ut över ett flertal datum. I regel enas man om det första da-
tumet vid den initiala besiktningen av fastigheten (jfr punkt 6.c ovan).

När väl alla frågor rörande specifika ämnen har klargjorts, måste gruvbolaget vid ett efterföljande 
möte lägga fram ett heltäckande erbjudande om ersättning. Detta erbjudande grundar sig på minimier-
sättningen som är fastställd i lag, plus frivilliga bidrag samt tilläggsbetalningar. På det första mötet ger 
gruvbolaget en översiktlig bild av de frågor som kommer att tas upp under förhandlingarna. På grund-
val av dessa riktlinjer förklaras erbjudandet sedan i större detalj.

f) tidsgräns för en bindande offert

Gruvbolaget förbinder sig att lämna en offert gällande ersättningen inom högst tre månader efter upp-
rättandet eller granskningen av värderingsrapporten gällande marknadsvärdet.68 

Nybyggaren rekommenderas att börja planera finansieringen av en ny byggnad redan vid denna tid-
punkt och, om det krävs, diskutera dessa planer med gruvbolaget och eventuell finansiering som han 
kan behöva. Vidare rekommenderas nybyggaren att inleda förhandlingarna gällande ersättningen till 
 

62. Jfr Kölns kommunledning, Checklista för fastighetsägare, 7. 

63. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 49-50. 

64. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 50. 

65. I omlokaliseringsprojektet i Juchen slöt man en överenskommelse om att gruvbolaget även betalar avgifterna för en 
andra värderingsrapport så att det heltäckande beloppet som betalas ut för rådgivning också kan användas vid allvarliga 
konflikter eller – som mycket riktigt rekommenderas – för förberedelser för ersättningsförhandlingarna i den mer 
begränsade betydelsen, jfr Zlonicky et al., Utvärderingar av omlokaliseringar, förkortad version, 22. 

66. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 50–51. 

67. På detta möte ska nybyggaren också ange om han har för avsikt att ta bort föremål (exempelvis ytterdörren) för vilka 
ersättning vanligtvis utgår och installera dem igen på den nya platsen. 

68. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 51. 
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räckligt långt i förväg för att undvika att få tidspress när slutet på omlokaliseringsperioden som har 
fastställts i planen gällande brunkolsbrytning närmar sig. 69

I enlighet med omlokaliseringsprincipen ”nytt för gammalt” måste ersättningens omfattning vara 
tillräcklig för en fullständig finansiering av ett lämpligt hem för familjen utan att man behöver ta nya 
lån.70  I Rheinområdet har gruvbolaget själva satt upp målet att 95 procent av samtliga fastigheter ska 
kunna uppföras i en liknande storlek och med liknande faciliteter enbart med hjälp av ersättningen.71  I 
händelse av en ogynnsam utgångspunkt (exempelvis ett mycket gammalt hus i kombination med nyli-
gen införda byggnormer gällande uppförandet av nya byggnader, personliga önskemål om förbättrad 
standard) kommer detta inte alltid att vara möjligt. 72

g) utvärdering av offerten
För nybyggare i Rheinområdet har delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen tillsatt en så kallad stöd-
kommitté som har till uppgift att granska den korrekta tillämpningen av gruvbolagets generella löften 
om ersättning samt att säkerställa att samtliga nybyggare behandlas lika.73  Stödkommittén består av 
en representant vardera från Kölns kommunledning, de lokala myndigheterna i det berörda samhället 
samt gruvbolaget. Stödkommittén är emellertid inte ansvarig för utvärderingen av det totala beloppet 
för den ersättning som erbjuds. Inte heller är det stödkommitténs uppgift att granska värderingsrap-
porten gällande markvärdet; det ansvaret ligger hos distriktskommittén av experter (jfr punkt 6.d. 
ovan).

h) omlokaliseringsavtal bestyrkt genom notarie

Resultatet av ersättningsförhandlingarna läggs fram i ett avtal som ingås mellan nybyggaren och gruv-
bolaget, vilket ska bestyrkas av notarius publicus.74  Omlokaliseringsavtalet består av tre delar:

� bestämmelser gällande överföringen av den gamla fastigheten till gruvbolaget
� om tillämpligt, överföring av ersättningstomten
� gemensamma bestämmelser för båda överföringarna

Före verkställandet av omlokaliseringsavtalet erhåller nybyggaren från notarius publicus ett utkast till 
en studie och granskning under en period om minst två veckor. På nybyggarens begäran ska notarien 
förklara avtalet i detalj. När parterna väl har nått en överenskommelse gällande den slutgiltiga versio-
nen av avtalet, måste ett datum för att registrera avtalet överenskommas med notarien. I detta syfte 
måste det klargöras vilken/vilka person/er som ska föras in i fastighetsregistret som den/de ny/a ägaren/
ägarna av ersättningstomten.75  Notariens arvode samt domstolskostnader och skatt på fastighetsöverlå-
telse ska betalas av gruvbolaget.

Omlokaliseringsavtalet omfattar i normalfallet följande bestämmelser:
1) Det överenskomna ersättningsbeloppet läggs i avtalet fram som en totalsumma. Om gruvbolaget 

överför en ersättningstomt på omlokaliseringsorten, anges köpeskillingen för den nya tomten och 
kvittas mot ersättningsbeloppet. Dessutom anges eventuella ytterligare bidrag eller undantag från 
kostnader för gruvbolaget i detalj i avtalet. Vidare anger omlokaliseringsavtalet betalningsvillkoren 
gällande ersättningsbeloppet. I regel är betalningen av köpeskillingen som ska erläggas av gruvbola-
get för den gamla fastigheten föremål för uppfyllandet av ytterligare krav (införande av överföring 
av äganderätt i fastighetsregistret, utrymning av fastigheten). Det kan vara tillrådligt att nybyggaren 
konsulterar en skattekonsult gällande villkoren för betalningen av ersättningen.

69. Jfr Kölns kommunledning, Checklista för fastighetsägare, 12. 

70. Jfr Berkner et. al., Planering för brunkolsgruvor, 118; Studien begrundar situationen på 1990-talet i delstaten 
Brandenburg (Lausitz-området) där nya hus kunde byggas till ett gynnsamt pris om cirka 125 000–150 000 euro. 

71. Jfr Zlonicky et al., Utvärdering av omlokaliseringar, förkortad version, 21–23. 

72. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 56. 

73. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 51–52. 

74. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 52–54. 

75  Detta är viktigt i synnerhet när arvsförehavanden tidigareläggs på grund av omlokaliseringen.
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2) I regel förvärvar gruvbolaget endast tomter utan inteckningar. Inteckningar på den gamla fastighe-
ten som finns införda i fastighetsregistret måste därför annulleras eller överföras till ersättningstom-
ten. Gruvbolaget står för notariens arvode samt domstolskostnader, inklusive kostnaderna för an-
nullering.

3) Sista datum för att utrymma den gamla fastigheten bestäms. Nybyggaren bör i detta avseende räkna 
med tillräcklig tid för att bygga det nya huset och flytta in i det. Vidare bör nybyggaren hålla i min-
net att han måste stå för underhållskostnaderna för den gamla fastigheten fram till datumet för att 
det ska vara utrymt. Han får emellertid bo i fastigheten tills den är utrymd utan att betala hyra. 
Vanligtvis erbjuds en period om två år för att utrymma den gamla fastigheten om ett nytt hus byggs. 
Där en redan befintlig ersättningsfastighet ska övertas, är perioden för utrymning vanligtvis ett år.

4) I regel är ersättningstomten föremål för förpliktelsen att uppföra en ny byggnad som är klar för in-
flyttning vid ett visst datum. Om nybyggaren inte uppfyller detta måste han återföra tomten i gruv-
bolagets ägo. Gruvbolaget skyddar ofta sina intressen härvidlag genom att föra in en anteckning om 
förtur gällande återförsäljning.

I händelse av tveksamheter i fråga om byggmarkens bärförmåga bör särskilda bestämmelser inkluderas 
i avtalet.76 

j) Expropriering av mark

I den händelse att en uppgörelse i godo inte uppnås mellan nybyggarna och gruvbolaget genom för-
handlingar, kan gruvbolaget i enlighet med gruvlagen lämna in en ansökan om expropriering. I ett så-
dant fall granskar först den offentliga myndighet som har jurisdiktion ersättningserbjudandet i fråga 
om dess korrekthet och rimlighet, vilket kan kräva upprättandet av en ny expertrapport. I den händelse 
att den offentliga myndigheten beordrar expropriering av mark, fastställer den samtidigt det ersätt-
ningsbelopp som ska betalas i pengar. Bestämmelserna som har beskrivits ovan gäller (jfr punkt 1.b 
ovan).

7. nya byggnader och finansiering 
För att säkerställa att det inte uppstår några ekonomiska glapp vid finansieringen av bygget av de nya 
fastigheterna på ersättningstomten, måste nybyggaren först och främst agera på ett ansvarsfullt sätt, 
det vill säga visa kostnadsmedvetenhet under planeringen. Dessutom betonas följande: 

a) inget offentligt stöd 

Staten beviljar vanligtvis inget finansieringsstöd för bygget av fastigheter på grund omlokalisering.77 
Den så kallade kausalitetsprincipen gäller, det vill säga ansvaret faller på den som är orsaken till omlo-
kaliseringen, vilket i detta fall inte är staten utan gruvbolaget. Vid exceptionella fall kan dock staten 
bevilja finansiellt stöd, om detta hade krävts även utan omlokaliseringen för tillhandahållandet av 
lämpliga boyta i enlighet med ett program för subventionerade bostäder/allmännyttans hyreshus. 

b) stöd från gruvbolagen 

Om ersättningen inte är tillräcklig för att finansiera bygget av en ny fastighet, måste gruvbolaget under 
vissa omständigheter erbjuda ekonomiskt stöd.78  För detta syfte beviljas lån till låg eller ingen ränta via 
en liknande tillämpning som delstaten Nordrhein-Westfalens bestämmelser rörande upphandlingen av 
ersättningsplatser för personer som påverkas av omlokalisering. Dessa bestämmelser gäller egentligen 
för de fall då delstaten kräver ett avträdande av bostäder och affärer för att anlägga vägar och andra åt-
gärder som rör kollektivtrafik över kortare distanser, och där allmänheten som påverkas av detta sedan 
inte själv kan skaffa en alternativ bostad eller affär åt sig själva eller sina hyresgäster till ett överkomligt 
pris. 

76. Jfr Kölns kommunledning, Checklista för fastighetsägare, 18.

77. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 58.

78. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 58-60. 
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Sådana lån är inte underkastade villkoret att nybyggaren bygger en ny fastighet på den avsedda plat-
sen för omlokaliseringen. Detta stöd kan därmed även krävas av de nybyggare som vill börja om på en 
ny plats. 

c) Ersättning vid ömmande omständigheter eller synnerliga skäl 
Utöver ersättningen som nybyggaren är berättigad till kan han även beviljas ersättning på grund av 
ömmande omständigheter eller synnerliga skäl då, när samtliga omständigheter tagits i beaktande, per-
sonliga eller sociala omständigheter kräver ersättning, och den specifika situation och de behov som 
nybyggaren har inte skulle ha uppstått utan omlokaliseringen.79  Syftet med denna ersättning är att er-
sätta eller undvika en ekonomisk nackdel som mot bakgrund av den berörda personens omständigheter 
anses oskälig. En sådan eventuell ersättning ska betalas av gruvbolaget. 

Vad gäller ersättning vid ömmande omständigheter eller synnerliga skäl ska ett ramavtal slutas mel-
lan gruvbolaget och delstaten. De personer som berörs kan skicka in en formell begäran till en kom-
mitté som satts samman för detta ändamål. Kommittén som ska fatta beslut om ersättning vid ömman-
de omständigheter eller synnerliga skäl består av en representant för var och en av följande: alla 
samhällen i det planerade gruvområdet för brunkolsutvinning, de 24 delstaterna samt gruvbolaget. Be-
slutet gällande ersättning vid ömmande omständigheter eller synnerliga skäl ska beviljas eller inte mås-
te vara enhälligt. Det finns inga allmänna bestämmelser vad gäller hur eller på vilket sätt sådan ersätt-
ning ska beviljas; ersättningen beviljas i enlighet med vad som passar bäst för den specifika situationen. 

8. utförliga upplysningar gällande specifika grupper av 
nybyggare 
a) ägare 

Förutom den här ofta omnämnda handboken, Omlokaliseringshandboken, har Kölns kommunled-
ning förberett en checklista för nybyggare i Rheinområdet, och de fyra olika versionerna vänder sig till 
en särskild grupp (fastighetsägare, hyresgäster, företag, lantbrukare). 

I checklistan för fastighetsägare ingår bland annat en katalog med frågor för att bedöma den person-
liga situationen och till hjälp vid beslutsfattandet: 80 

� Hur gammal kommer du att vara vid tidpunkten för omlokaliseringen? Hur gamla kommer dina 
övriga familjemedlemmar att vara? 

� Hur många personer ingår i ditt nuvarande hushåll? Hur många personer kommer att ingå i ditt 
hushåll vid tidpunkten för omlokaliseringen? Kommer dina barn/föräldrar/farföräldrar att flytta 
tillsammans med dig eller har de egna hushåll? 

� Var arbetar du? Ska din framtida bostad ligga nära din arbetsplats? Vad är viktigt för de andra famil-
jemedlemmarna (shoppingmöjligheter, skola, förskola)? 

� Har du starka band till platsen där du bor (klubbar grannar, släktingar, vänner)? 
� Tänk på din ekonomiska ställning (inkomst, sparade medel, andra tillgångar). 
� Tänker du bygga ett nytt hus/köpa en bostadsrätt eller flytta in i en hyreslägenhet? 
Vid behov erbjuds särskilda bostadsformer på den tilltänkta platsen för omlokaliseringen (flergenera-

tionshus, lägenheter för äldre, serviceboende, plats för sällskapsdjur). Om du vill bygga ett nytt hus 
erbjuder RWE Power nyckelfärdiga bostadshus av olika hustyper. 

� Vart vill du flytta? Vill du delta i den samordnade omlokaliseringen eller vill du välja en annan bo-
stadsort än omlokaliseringsorten? 

� Vilken dag under den bestämda omlokaliseringsperioden vill du flytta? 

79. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 60. 

80. Jfr Kölns kommunledning, Checklista för fastighetsägare, 4. 
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Vad gäller hur korrekt och komplett värderingen är av läget för den gamla tomten, råder vi till att i syn-
nerhet kontrollera följande punkter: 81  

� storleken på tomten 
� bebyggt område på tomten 
� boyta 
� golvyta 
� bruttogolvyta 
� bruttokubikinnehåll 
� byggvolym 
� garage 
� byggår för huvudbyggnad och uthus 
� renoveringsår 
� källare 
� byggnadsmaterial 
� kommersiell fastighet 
� sidobyggnad 
� tillbyggnad 
� utomhusfaciliteter (mur, uppfart, plantering, lada, avloppsbrunn,  

avloppsledningar, regnvattenscistern) 
� verksamhetens utrustning (exempelvis mjölkmaskiner) 
� särskilda byggnader (balkong, terrass, simbassäng, bastu) 
� särskild inredning (fönster, värmeelement och varmvattensberedare,  

träpanel, golvbeläggning, badrum) 
� vind (inredd eller oinredd) 
� fastighetens anslutningar (el, vatten, avlopp, gas, antenn, kabel) 
� renoveringar eller förbättringar under de senaste åren som ska tas i beaktande 
� hur riktiga uppgifterna är rörande bygg- och konstruktionsfel eller skador 
� datum för besiktningen 

Dessutom rekommenderas en utförlig översyn för att ta reda på om några av följande undantag från 
kostnader uttryckligen anges i omlokaliseringsavtalet, i enlighet med principerna för utväxling mot 
jämförbar tomtmark: 

� ersättningskostnader för lokal, offentlig infrastruktur; 
� kostnader för anslutning till kommunalt avlopp; 
� kostnader för den lokala el- och vattenförsörjningen; 
� anslutningen mellan tomtens avloppsledning och det kommunala avloppsnätet utanför tomten; 
� fastighetens anslutningar till el-, vatten-, avloppsnätet (om detta inte beaktas vid ersättningen av de 

gamla faciliteterna); 
� tomtplan, allmän utstakning, initial mätning av byggnaden eller tomtgränscertifikat; 
� allmänna uttalanden som rör byggplatsen vid berättigade tvivel från arkitektens sida om platsens 

lämplighet: gruvbolaget undersöker fastigheterna på byggplatsen och, om så krävs, övertar gruvbo-
laget de extra organisatoriska kostnaderna i enlighet med de tekniska specifikationerna; 

� skatt på fastighetsöverlåtelse, arvode till notarie samt domstolsavgifter, undersökningskostnader; 
� där det finns tillgängligt, gratis tilldelning av matjord på omlokaliseringsorten; 
� där det är möjligt, gratis dumpning av utgrävningsmassor i dagbrottet. 

b) hyresgäster 

I Rheinområdet har hyresgästerna ett visst handlingsutrymme som säkerställer olika stödåtgärder vid 
bygget av hyreshus. Detta koncept tillämpas redan från omlokaliseringens start för hyresgästerna.82  
Som regel ska antalet lägenheter som är lediga på omlokaliseringsorten motsvara antalet hyresgäster 

81.Jfr Kölns kommunledning, Checklista för fastighetsägare, 6-7.

82. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 8; 61–68.
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som vill delta i den samordnade omlokaliseringen. För detta syfte upprättas ett så kallat hyresgästkon-
tor med syftet att hantera bygget av hyreslägenheter i enlighet med behoven, grundat på en detaljerad 
utvärdering av situationen. 

I enlighet med detta koncept för att ge hyresgästerna en talan handlar första nivån om bygget av hy-
resfastigheter. På andra nivån handlar det om att skapa bostadsrättslägenheter. Tredje och fjärde nivån 
är bostadsfastigheter som byggs av oberoende parter eller byggherrar som samarbetar med gruvbolaget. 

Parallellt med förhandlingarna om ersättningar med den nuvarande hyresvärden för även gruvbola-
get diskussioner med hyresgästerna, vilka främst rör flyttdatum. Gruvbolaget bär exempelvis kostna-
derna för hyresgästernas omlokalisering i form av en flyttfirma för upp till 2,5 mil, och betalar ytterli-
gare ersättning för omlokaliseringskostnader, med hänsyn till enskilda omständigheter,83 och betalar 
ett generellt belopp för rådgivning.84 

Vad gäller omlokaliseringsprojektet i Jüchen har konceptet modifierats till att innehålla ytterligare 
förbättringar för hyresgästerna: För de lägenheter som gruvbolaget marknadsför sluts ett avtal om hy-
resreglering för sex till åtta år; ersättningen och totalbeloppen som hyresgästerna kan göra anspråk på 
baseras inte på antalet rum utan på lägenhetsytan. 85

c) företag 

Affärsinnehavare kan behandlas som nybyggare redan innan omlokaliseringen äger rum.86  
Vid en omlokalisering av affärslokaler ersätter gruvbolaget förlust av äganderätten, det vill säga för-

lust av ägarrätten till land, byggnader och byggnadsverk, samt för verksamhetens utrustning och inven-
tarier (marknadsvärdet för tomten med byggnader och det nuvarande marknadsvärdet för den del av 
utrustning och inventarier som inte går att omlokalisera = nettoandelsvärdet).87  Omlokaliseringskost-
naden för affärsverksamheten betalas om affärsverksamheten är värd att omlokalisera. En affärsverk-
samhet anses inte vara värd att omlokaliseras om nettoandelsvärdet för den del av tomten och byggna-
den som används för affärsändamålet överstiger värdet av affärsverksamheten. Värdet av 
affärsverksamheten måste värderas av en auktoriserad revisor. Om en affärsverksamhet anses värd att 
omlokalisera kan den (fiktiva) omlokaliseringskostnaden för affärsverksamheten ersättas även om en 
faktisk omlokalisering inte äger rum. 

Erfarenheten visar att vid en omlokalisering av en affärsverksamhet med lokala kunder till en ny 
plats är det tillrådligt att påbörja affärsverksamheten på den nya platsen så fort som möjligt under om-
lokaliseringsperioden.

d) lantbrukare 

Lantbrukare kan behandlas som nybyggare redan innan omlokaliseringen äger rum.88 Lantbrukare har 
rätt till ersättning för sina befintliga fastigheter samt för kostnaden för omlokaliseringen av deras verk-
samheter.89 

Som regel byggs inga nya bondgårdar på platsen för den allmänna omlokaliseringen, utan uppförs 
som så kallade arbetsgårdar (”Harness Farm”) på de gruvområden som rekultiveras för jordbruksända-
mål.90  Dessutom – inte minst på grund av att man inte vet om jorden på den nya platsen är lika bördig 
som på den nuvarande platsen – kan man överväga förvärv av en bondgård utanför gruvområdet.91 

83. Exempelvis inbyggda kök, garderober, kakelugnar, satellitsystem.

84. Beroende på lägenhetens storlek var totalbeloppet för omlokaliseringsprojektet i Erkelenz 230 euro för en bostadsyta 
på upp till 49 kvadratmeter; 285 euro för en bostadsyta på upp till 79 kvadratmeter och 335 euro för en bostadsyta på 
mer än 80 kvadratmeter, Jfr RWE POWER AG, Redogörelse från Erkelenz, 30. 

85. Jfr Zlonicky et al, Utvärdering av omlokaliseringar. Förkortad version, 22.

86. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 8.

87. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 69–73. 

88. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 8.

89. Jfr kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 75-77. 

90. Jfr Berkner et al., Planering för brunkolsgruvor, 6; Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 77-79. 

91. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 79-80. 
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Vad gäller bondgårdar är det även möjligt att inte skriva över äganderätten till jordbruksmarken 
utan enbart nyttjanderätten. Om gruvbolaget betalar ersättning för nyttjandet, anges beloppet i de 
mellan RWE Power AG och sammanslutningen av lantbrukare i Rhein överenskomna riktlinjerna.92

 
e) äldre personer 
En förestående omlokalisering sätter extra press på äldre personer och skapar otrygghet. På grund av 
detta behöver man visa dem särskild omsorg och ge dem råd.93 

I Rheinområdet erbjuder RWE Power AG inflyttningsbara hus som specialbyggs för äldre (äldrebo-
ende/servicelägenheter) eller flergenerationshus. Bygget av dessa övervakas av arkitekter, och dessa hus/
lägenheter erbjuds av regionala byggherrar till ett fast pris. Dessutom, inom ramen för hyresgästernas 
handlingsutrymme kan hyreslägenheter som anpassats för äldre personer (servicelägenheter) även pla-
neras. 

I planerna för platsen för omlokaliseringen bör det ingå ett erbjudande för äldre personer och det 
bör finnas samlingsplatser för dem. 

9. den ansvarige för omlokaliseringen 
Delstatsstyret i Nordrhein-Westfalen utsåg 2001 en omlokaliseringsansvarig. Den omlokaliseringsan-
svarige ansvarar för att bistå nybyggarna med det som rör dem, medla i konflikter mellan parter, identi-
fiera och lösa problem vad gäller en så kallad socialt kompatibel omlokalisering och vara aktiv med att 
vägleda under omlokaliseringsprocessen. Den omlokaliseringsansvarige medlar vid tillfälliga konflik-
ter och vid ömmande omständigheter eller synnerliga skäl. Posten är av en informell karaktär, och sak-
nar juridisk och rättslig behörighet. Den omlokaliseringsansvarige är kontaktperson för de boende som 
känner att deras intressen inte beaktas i tillräckligt hög utsträckning av myndigheterna i fråga. Den 
omlokaliseringsansvarige får delta i möten med brunkolskommittén och andra kommittéer, i synner-
het på lokal nivå.

10. funktion för ömmande omständigheter och synnerliga skäl 
Som regel förvärvar gruvbolaget inte de tomtmarker som behövs innan den samordnade omlokalise-
ringen påbörjas. Uppdraget att värdera läget och värderingsrapporten kan dock ges mycket tidigare. 
Om detta leder till att oavsiktligt skapa ömmande omständigheter för en enskild person, kan nybygga-
ren i fråga vända sig till den funktion som behandlar sådana ärenden.94 

Denna funktion för ömmande omständigheter och synnerliga skäl ska bestå av en representant var-
dera från kommunledningen, det berörda samhället och gruvbolaget. Deras uppgift är att bekräfta om 
beslutet att inte förvärva i fallet i fråga leder till ömmande omständigheter eller synnerliga skäl, innan 
omlokaliseringen inleds. För detta syfte måste den sökande tillhandahålla tillräckligt underlag gällan-
de sina ekonomiska och sociala olägenheter, samt sina ansträngningar för att95   sälja till en tredje part 
(ej tillämpligt om den lokala fastighetsmarknaden uppenbarligen påverkas av omlokaliseringen). En 
uppskattning av marknadsvärdet måste bifogas med begäran som ska skickas in till funktionen för öm-
mande omständigheter eller synnerliga skäl. 

92. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 82-83. 

93. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 85-86. 

94. Jfr Kölns kommunledning, Omlokaliseringshandboken, 8; 89-91. 

95. Exempelvis underlag för uppdrag åt agent, dokument som annonser och protokoll från möten med framtida köpare 
och så vidare.
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slutsatser 

Dagens praxis i Tyskland för omlokalisering på grund av gruvverksamhet har etablerats över flera årti-
onden. Men nya utvecklingar och nya tvister uppkommer hela tiden som ett resultat av en förändrad 
syn på hur viktig gruvverksamheten är i jämförelse med de berörda personernas intressen och rättighe-
ter. 

I detta sammanhang erbjuder det juridiska ramverket bara grundläggande regler och en ministan-
dard, medan gruvbolagen i allmänhet är beredda att erbjuda (mycket) mer för att deras rykte inte ska ta 
skada och därför söker de efter en lösning på denna svåra och komplicerade situation som kan accepte-
ras av samhället i fråga. 
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