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YTTRANDE  

Mål nr T 9131-19 

Bill Persson ./. Partille kommun 

 

I egenskap av ombud för Kommunen får vi inkomma med följande yttrande i anledning av Bill 

Perssons yttrande den 24 september 2019 (aktbilaga 27-28). 

1 SAMMANFATTNING AV KOMMUNENS GRUNDER FÖR 

BESTRIDANDE 

1.1 Kommunen anser inte att det föreligger något rättegångshinder för att pröva Bill 

Persson talan, det står honom fritt att utforma sin talan på det sätt som han finner 

lämpligt. Eftersom Bill Persson har valt att väcka en skadeståndstalan, och inte en 

talan enligt PBL om jämkning av betalningsbeloppet och betalningstidpunkten, har 

Bill Persson hittills avstått från att få saken – i form av jämkning av beloppet och 

betalningstidpunkt – prövad. Först när Bill Persson utan framgång har fått saken 

prövad enligt PBL:s regler kan en kränkning anses ha uppstått. Kommunen är därför, 

för det första, av uppfattningen att en kränkning inte föreligger. Därmed har inte heller 

en skada uppstått som skulle kunna aktualisera ett skadestånd, varken ekonomiskt 

eller ideellt.  
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1.2 Kommunens anser, för det andra, att uttag av gatukostnader inte omfattas av 

egendomsskyddet i regeringsformen och förfarandet kan således inte utgöra en 

otillåten inskränkning därav.  

1.3 Kommunens uttag av gatukostnader utgör en avgift i Europakonventionens mening. 

Bedömning av om uttaget som sådant har varit proportionerligt ska därmed göras i 

enlighet med undantagsregeln i artikel 1, tilläggsprotokoll 1 till Europakonventionen 

(”P1-1”). Eftersom Kommunens uttag av gatukostnader varken har inneburit ett 

grundläggande ingripande i Bill Perssons finansiella situation, eller inneburit att Bill 

Persson fått bära en överdriven börda, anser Kommunen för det tredje, att uttaget inte 

har utgjort en otillåten inskränkning av Bill Perssons egendomsskydd enligt 

Europakonventionen, varken i form av avstående av medel till Kommunen eller vad 

Bill Persson anfört om att gatukostandsuttaget skulle utgöra en påtryckning för att 

Bill Persson ska avstycka sin fastighet.  

1.4 Kommunen anser avslutningsvis att det saknas grund för att skadestånd ska kunna 

utges med stöd av regeringsformen eller av skadeståndslagen.   

2 DISPOSITION I DETTA YTTRANDE 

2.1 Kommunen kommer inledningsvis redogöra för sin syn på uppkomsten av såväl en 

kränkning som en skada. Därefter kommer Kommunen redogöra för sin uppfattning 

av egendomsskyddet, dels utifrån regeringsformen, dels Europakonventionen. 

Avslutningsvis redogör Kommunen för sin inställning till de av Bill Persson 

åberopade grunderna för skadestånd. 

3 UPPKOMST AV KRÄNKNING OCH SKADA 

3.1 Inledande om Bill Perssons talan 

3.1.1 Bill Persson anför att Kommunens uttag av gatukostnader har utgjort en otillåten 

inskränkning av hans egendomsskydd och att han på grund av denna otillåtna 

inskränkning har lidit en ekonomisk skada om 606 543 kr. Det får förstås att den 

otillåtna inskränkningen uppkom när Kommunen, genom utställd faktura, krävde att 

Bill Persson skulle betala.  
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3.1.2 Kommunen uppfattar att Bill Perssons invändningar mot att betala gatukostnader i 

första hand består i att beloppet inte ska omfatta betalning för de tre nytillkomna 

byggrätterna och i andra hand att tidpunkten för betalningsskyldigheten för de tre 

nytillkomna byggrätterna ska flyttas fram till dess byggrätterna realiseras.  

3.2 Processramen i ett europakonventionsenligt perspektiv 

3.2.1 Europakonventionen syftar till att tillse att konventionsstaterna skyddar den enskilde 

från otillåtna inskränkningar i sina rättigheter. Detta tillförsäkras genom att staterna 

ska ha ett rättssystem som tillser att den enskilde kan få en fråga som påverkar 

dennes civila rättigheter prövad, se artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång.  

3.2.2 Enligt artikel 6 ska den enskilde kunna få just frågan om det aktuella förfarandets 

förenlighet med Europakonventionen – saken –  prövad av en domstol, och i denna 

prövning ska domstolen förfoga över saken. Regleringen medför att en nationell 

domstol kan rätta eventuella fel som en nationell myndighet kan ha begått så att en 

kränkning av den enskildes rättigheter på så sätt kan undvikas. Det är således 

rättssystemet som garanterar den enskilde att dess rättigheter inte ska kränkas.  

3.2.3 Som ytterligare ett led i skyddet av den enskildes rättigheter på nationell nivå kan 

förfarandet enligt artikel 6 jämföras med artikel 13. Enligt artikel 13 ska staterna tillse 

att den enskilde tillförsäkras effektivt rättsmedel inför nationell domstol för det fall 

dennes rättigheter har kränkts. 

3.2.4 Det är möjligt för en enskild att föra en talan utifrån PBL om jämkning av 

betalningsbeloppet och betalningstidpunkten och på så sätt få både beloppet och 

betalningstidpunkten jämkad. I denna process förfogar domstolen således över saken och 

den enskilde kan föra fram argumentation om förfarandets förenlighet med 

egendomsskyddet i Europakonventionen. 

3.3 Processramen i aktuellt mål 

3.3.1 Om syftet med Bill Perssons talan vore att få beloppet jämkat till ett lägre belopp (att 

inte betala hela gatukostnaden om 793 961 kronor utan ett lägre belopp om 187 397 

kronor) hade så kunnat ske inom ramen för en talan om jämkning enligt PBL. Om 

syftet med Bill Perssons talan hade varit att få betalningstidpunkten flyttad till ett 
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senare tillfälle hade så kunnat ske inom ramen för en talan om jämkning av 

betalningsvillkor enligt PBL. 

3.3.2 Bill Persson har valt att föra en skadeståndstalan mot Kommunen. Tingsrätten har 

att pröva om det föreligger en kränkning och vilken skada som i sådant fall har 

uppkommit. De möjliga utgångarna i målet är att Bill Perssons talan gillas helt eller 

till viss del och att Bill Persson tilldelas skadestånd i full eller någon utsträckning, eller 

att Bill Perssons talan ogillas och inget skadestånd utgår. Tingsrätten har därmed 

inte, inom ramen för förevarande process, möjlighet att besluta om jämkning eller 

besluta om en annan betalningstidpunkt.  

3.3.3 Det är Kommunens uppfattning att det faktum att Bill Persson har avstått från att 

föra en talan enligt PBL medför att han ännu inte har valt att få saken prövad. 

Kommunen anser att detta är att jämställa med att motta ett beslut från en myndighet 

som går den enskilde emot varvid den enskilde har att överklaga beslutet för att få en 

annan rättsföljd. Istället för att överklaga väljer den enskilde att föra en 

skadeståndsrättslig talan som grundas på att dennes rättighet har kränkts.  

3.3.4 I detta läge kan nämnas betydelsen av den information Bill Persson erhöll avseende 

att Kommunen ansåg att jämkning inte var aktuell i hans fall. Det är vanligtvis så att 

den beslutsfattande myndigheten anser att deras beslut är korrekt, och vid den 

obligatoriska omprövningen som myndigheten gör vid ett överklagande är det sällan 

så att beslut om ändring fattas. Det är alltjämt Kommunens uppfattning att det inte är 

aktuellt med en jämkning i aktuellt fall, men det står Bill Persson fritt att söka få 

Kommunens besluts förenlighet med Europakonventionen prövat av en domstol som 

förfogar över saken.  

3.3.5 Först när Bill Persson utan framgång har fått saken prövad i svensk domstol som 

förfogar över saken, i enlighet med artikel 6, kan en kränkning konstateras och en 

skadeståndsprocess föras enligt de rättsmedel som Sverige garanterar sina 

medborgare i enlighet med artikel 13.  

3.3.6 Eftersom saken inte är prövad - en domstol har inte genomfört en prövning med 

möjlighet att justera eventuella felaktigheter i Kommunens beslut - är det 
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Kommunens uppfattning att en kränkning inte har ägt rum som skulle kunna 

aktualisera ett skadestånd, varken ideellt eller ekonomiskt. 

3.3.7 Som nämnts ovan förfogar inte tingsrätten i aktuellt mål över att ändra 

betalningstidpunkten. Tingsrätten kan i sitt domslut inte förena ett beslut om 

ekonomiskt skadestånd med en skyldighet att betala gatukostnader vid ett senare 

tillfälle.  

3.3.8 Om Bill Persson skulle tillerkännas ekonomiskt skadestånd skulle betalningen inte 

utgöra en återbetalning av den av Kommunen utställda fakturan. Den skulle 

fortsättningsvis anses betald. Eftersom fakturan fortsättningsvis anses betald är 

Kommunen förhindrad att vid ett senare tillfälle ställa ut en ny faktura för 

gatukostnader. På så sätt skulle Bill Persson hamna i ett väsentligt bättre ekonomiskt 

läge än innan han fakturerats för gatukostnaderna. Syftet med forumreglerna är att 

rätt domstol ska pröva rätt sak. Det kan inte ha varit lagstiftarens avsikt att en enskild 

genom att utforma sin talan på ett visst sätt ska kunna vinna oskäliga fördelar.  

4 EGENDOMSSKYDD 

4.1 Egendomsskyddet enligt regeringsformen – 2 kap. 15 § 

4.1.1 Egendomsskyddet enligt regeringsformen regleras i 2 kap. 15 § och anger att ingen 

ska berövas sin egendom annat än under vissa angivna omständigheter. Regelns 

ordalydelse omfattar inte avgifter (eller skatter, böter och viten). Avgifter utgör inte 

expropriation eller annat sådant förfogande. Egendomsskyddet i regeringsformen får 

dock inte kringgås genom att ett konfiskatoriskt förfarande utförs i form av en skatt, 

avgift, bot eller vite (Fredrik Sterzel Skatt och egendomsskydd i antologin Äganderätten 

och dess begränsningar, red Karin Åhman 2009, SOU 2018:13 –  Egendomsskydd 

respektive statsstöd, s. 58). 

4.1.2 Gatukostnader är en avgift och omfattas således inte av egendomsskyddet i 

regeringsformen. Uttaget av gatukostnader kan därför inte utgöra en kränkning av 

Bill Perssons egendomsskydd enligt regeringsformen. 
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4.2 Egendomsskyddet enligt Europakonventionen – tillämpning av P1-1 

4.2.1 Egendomsskyddet i Europakonventionen regleras som ovan nämnts i artikel 1, 

tilläggsprotokoll 1 till konventionen (P1-1) och innehåller tre regler vilka anger (i) att 

egendom ska respekteras, (ii) på vilka villkor det är acceptabelt att berövas sin 

egendom samt (iii) hur ägarens rätt att utnyttja sin egendom får begränsas genom 

åtgärder för att reglera nyttjandet av egendom i det allmännas intresse. Därefter följer 

en form av undantagsregel; 

”Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke en stats rätt att genomföra 

sådan lagstiftning som staten finner erforderlig för att reglera nyttjandet av 

viss egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 

säkerställa betalning av skatter och andra pålagor eller av böter och viten.” 

4.2.2 Bedömningen av proportionalitet utförs på olika sätt beroende på om (i), (ii), (iii) 

eller undantagsregeln ska tillämpas. 

4.2.3 Bill Persson gör gällande att både uttaget av gatukostnaderna samt vad Bill Persson 

anför om påtryckning att avstycka fastigheten faller inom den första regeln, respekt 

för egendom (jfr stämningsansökan punkt 5.2.1). Kommunen delar inte denna 

uppfattning. Kommunen anser att det är undantagsregeln som är tillämplig i 

förevarande fall och proportionalitetsbedömningen ska därför göras utifrån den 

regeln.  

Avgifter 

4.2.4 Europadomstolen har fastslagit att en avgift som betalas in till det allmänna för 

anläggande av specifik infrastruktur, så som en väg och som betalas av den som får 

nytta av vägen, utgör en avgift (eng. contribution) i den mening som avses i 

undantagsregeln (se Europakommissionen för mänskliga rättigheters beslut i X v. the 

Federal Republic of Germany, application 7489/74, 9 DR, 1978, s. 114., Stork v. 

German y, application no. 38033/02, 13 juli 2006 punkter 28, 29).  

4.2.5 Kommunens uttag av gatukostnader utgör en sådan avgift. En bedömning av om 

uttaget av gatukostnader utgör en tillåten inskränkning av Bill Perssons 

egendomsskydd enligt Europakonventionen ska således ske utifrån undantagsregeln. 
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Proportionalitetsbedömning enligt undantagsregeln 

4.2.6 Vid bedömningen av om det har skett en otillåten inskränkning ska samma 

grundförutsättningar vara uppfyllda för samtliga regler. Det aktuella förfarandet ska 

ha skett i enlighet med lag, det ska ha syftat till att nå ett allmänt intresse och det ska 

ha varit proportionerligt.  

4.2.7 Parterna är överens om att agerandet har skett i enlighet med lag och i syfte att nå ett 

allmänt intresse. Kommunen kommer därför inte att vidare utveckla sin talan i dessa 

delar, utan går direkt vidare till proportionalitetsbedömningen. 

4.2.8 Vid en bedömning av en avgift har varit proportionerlig eller ej gör Europadomstolen 

följande proportionalitetsbedömning. Domstolen gör en bedömning av om 

åläggandet av skatten eller pålagan har utgjort ett grundläggande ingripande i den 

enskildes finansiella situation eller om den enskilde har fått bära en överdriven börda 

(jfr eng. ”fundamentally interferes with his or her financial position” resp. ”placed an 

excessive burden/intolerable burden on a person”) (se exempelvis Bartosch v. 

Austria, application no 26593/95, 16 oktober 1996, s. 3, N.K.M v. Hungary, 

application no 66529/11, 2 juli 2013 pkt. 42, Affaire di Belmote c. Italie, Appl.no 

82638/01, 16 mars 2010, pkt 40). Om åläggandet av skatten eller avgiften inte har 

utgjort ett grundläggande ingripande i den enskildes finansiella situation eller om den 

enskilde inte har fått bära en överdriven börda har åtgärden således varit 

proportionerlig.  

4.2.9 Det ska framhållas att en övervägande del av de mål som rör undantagsregeln inte 

avgörs genom en dom utan genom beslut om avvisning, därav återfinns relativt få 

prövade mål. Europadomstolen avvisar mål där domstolen, utan att ta upp målet för 

prövning i sak, kan avgöra att det inte har skett någon kränkning av en rättighet. 

Domstolen motiverar då avvisningen med att den enskilde inte har fått utså ett 

grundläggande ingripande i sin finansiella situation eller fått bära en överdriven 

börda, att det inte finns något som indikerar att skatten eller pålagan som har ålagts 

den enskilde har varit överdriven eller godtycklig, eller endast genom att endast ange 

att det inte föreligger någon kränkning (se exempelvis X v. the Federal Republic of 

Germany, application 7489/74, 9 DR, 1978, Bartosch v. Austria, application no 

26593/95, 16 oktober 1996, BALÁŽ v. SLOVAKIA DECISION, Application no. 
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60243/00, 16 september 2003, Bradner v. Austria, Application No. 21812/93, 11 

januari 1994, Svenska Managementgruppen AB v. Sweden, application no 

11036/84, 2 december 1985). 

4.2.10 De exempel i praxis när Europadomstolen har kommit fram till att den enskilde har 

fått utstå ett grundläggande ingripande i sin finansiella situation har varit få och då 

mycket allvarliga, som exempel kan nämnas ett mål där en enskild ålagts att betala 

98 % skatt på ett avgångsvederlag samtidigt som hon blivit arbetslös och befunnit sig 

i en ekonomisk mycket svår situation (N.K.M v. Hungary, Application no. 

66529/11, 2 juli 2013 pkt 23, 42). Det är Kommunens uppfattning att vad Bill 

Persson har anfört i målet inte utgör grund för att påstå att han har fått utstå ett 

grundläggande ingripande i sin finansiella situation eller burit en överdriven börda.  

4.2.11 Eftersom uttaget av gatukostnaderna är en proportionerlig avgift kan uttaget inte 

heller utgöra en påtryckning på det sätt som Bill Persson gör gällande.   

5 GRUNDER FÖR SKADESTÅND  

5.1 Inledning 

5.1.1 Kommunen har ovan utvecklat sin syn på att det inte föreligger någon kränkning 

eller ekonomisk skada. Kommunen ser trots det anledning att utveckla sin syn på de 

av Bill Persson anförda grunderna för skadestånd.  

5.2 Regeringsformen 

5.2.1 Grundregeln i svensk rätt är att skadestånd endast kan utgå med stöd i lag. 

Kommunen uppfattar att Bill Persson gör gällande att regeringsformens 2 kap. 15 § 

kan utgöra rättslig grund för ekonomiskt och ideellt skadestånd vid en kränkning av 

egendomsskyddet i 2 kap. 15 §. Som grund för sin inställning hänvisar Bill Persson 

till NJA 2014 s. 323 och NJA 2018 s. 103 (Medborgarskapet II).  

5.2.2 Kommunen bestrider att så är fallet. I första hand är det Kommunens inställning att 

uttaget av gatukostnader inte omfattas av egendomsskyddet i regeringsformen, se 

ovan, och att det av denna anledning inte kan utgå skadestånd med stöd av 2 kap. 15 

§ regeringsformen. I andra hand ska följande framföras. 
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5.2.3 Kommunen vitsordar att NJA 2014 s. 323 är prejudicerande för att ideellt skadestånd 

kan utgå utan annat stöd i lag än direkt baserat på 2 kap. 7 § i regeringsformen. 

Kommunen bestrider att NJA 2014 s. 323 kan tolkas så att annat än ideellt 

skadestånd kan utgå med stöd av rättsfallet, samt att ideellt skadestånd kan utgå med 

stöd av andra paragrafer i regeringsformen. Den motivering som Högsta domstolen 

ger för att utge ideellt skadestånd i NJA 2014 s. 323 skapar ett begränsat utrymme för 

att utge skadestånd.  

”En överträdelse i ett enskilt fall av förbudet i 2 kap 7 § andra stycket 

regeringsformen betar den drabbade de rättigheter som följer av 

medborgarskapet. Det innebär att staten bryter mot den grundläggande 

skyldigheten i det rättsliga förhållande som medborgarskapet utgör. En 

sådan överträdelse har skadeverkningar som inte låter sig värderas efter 

en allmän måttstock [s. 6].” 

5.2.4 Skälet till att Högsta domstolen i målet har valt att utge skadestånd utan annat stöd i 

lag än regeringsformen är att de konstaterar att staten har brutit mot den 

grundläggande skyldigheten i det rättsliga förhållande som medborgarskapet utgör. 

”Även om bestämmelsen i första hand riktar sig till lagstiftaren och 

myndigheter, utgör en överträdelse av den ett sådant avsteg från 

statsskickets grunder att överträdelsen även bör kunna åberopas av den 

enskilde som grund för skadeståndsskyldighet för staten [s. 6].”  

5.2.5 En överträdelse som utgör ett avsteg från statsskickets grunder är mycket allvarligt. 

Det ska i sammanhanget noteras att medborgarskapet är en absolut rättighet. Det 

anges uttryckligen i 2 kap 7 § att ingen svensk medborgare får fråntas sitt 

medborgarskap. Det är Kommunens uppfattning att det måste röra sig om en mycket 

allvarlig kränkning av en enskild persons egendomsskydd för att det ska vara tal om 

ett avsteg från statsskickets grunder. Det är vidare Kommunens uppfattning att vad 

Bill Persson har anfört i målet inte utgör grund för att påstå att Kommunens uttag av 

gatukostnader utgör en överträdelse av statsskickets grunder.  

5.2.6 Avgörandena NJA 2007 s. 695 och NJA 2014 s. 332 rör båda den i 2 kap 15 § 

stadgade bestämmelsen, att den enskilde vid inskränkning av dennes äganderätt ska 
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tillförsäkras ersättning vilken ska bestämmas på grunder med stöd i lag. Först ska nämnas 

att NJA 2007 s. 695 avser en överprövning av lantmäteriets ersättningsbeslut enligt 

expropriationslagen. NJA 2014 s. 332 avser visserligen en talan om ersättning, men 

Kommunen anser att grunden för ersättning i nämnda mål inte har varit att de 

enskilda har utstått en kränkning av deras rättigheter i regeringsformen, utan att en 

stadgad rätt till ersättning beräknad enligt grunder som anges i lag inte har efterlevts. 

Kommunen uppfattar inte att Bill Persson påstår att gatukostnadsuttaget utgör en 

expropriation eller annat sådant förfogande för vilken en enskild är tillförsäkrad 

ersättning. Vad Bill Persson anför om NJA 20017 s 695 och NJA 20014 s. 332 

förändrar därmed inte Kommunens uppfattning, d.v.s. att skadestånd med stöd i 2 

kap 15 § inte är aktuellt i förevarande situation. 

5.3 Europakonventionen 

5.3.1 Det är ostridigt att en enligt P1-1 otillåten inskränkning i Bill Perssons 

egendomsskydd skulle kunna utgöra grund för ekonomiskt och ideellt skadestånd, 

jämför nedan punkten 5.4. Det är Kommunens uppfattning att vad Bill Persson har 

anfört i målet inte utgör grund för att skadestånd för en otillåten inskränkning ska 

utgå enligt Europakonventionen.  

5.4 Skadeståndslagen 

5.4.1 Bill Persson har i stämningsansökan anfört att skadestånd kan utgå med stöd av 

Skadeståndslagen 3 kap. 2 §. Detta i första hand eftersom Kommunen har gjort sig 

skyldig till fel och försummelse vid myndighetsutövning och i andra hand för att 

paragrafen enligt praxis kan tillämpas även när fel och försummelse inte är för 

handen om det rör sig om en överträdelse av Europakonventionen. Bill Persson 

hänvisar i denna del till praxis. 

5.4.2 Kommunen har gjort en bedömning att utställandet av fakturan om gatukostnader 

inte står i strid med Bill Perssons egendomsskydd. Bedömningen, även för det fall att 

den skulle vara inkorrekt, utgör under alla omständigheter en bedömningsfråga, 

vilket enligt praxis inte kan anses utgöra fel eller försummelse i paragrafens mening.  

5.4.3 Vidare kan nämnas att det är Kommunens uppfattning att 3 kap. 2 § har tillämpats i 

praxis i mål där fel och försummelse inte har förelegat i syfte att tillgodose 
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Europakonventionens krav på Sverige att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel. För 

att tydliggöra rättsläget, och därigenom stärka rättighetsskyddet i Sverige, infördes år 

2018 en ny bestämmelse i Skadeståndslagen, nämligen 3 kap. 4 §. Sedan införandet 

av 3 kap. 4 § anser Kommunen att det är denna paragraf som lämpligen ska tillämpas 

vid rättighetsöverträdelser av Europakonventionen. 

5.4.4 Enligt 3 kap. 4 § ska skadestånd endast utgå när det är nödvändigt för att gottgöra 

överträdelsen. Vad som avses är att den enskilde först ska nyttja primära rättsmedel, 

de möjligheter som står till buds enligt gällande lagstiftning, och först om det inte 

med hjälp av dessa går att få gottgörelse, kan 3 kap. 4 § ge rätt till skadestånd. Det är 

Kommunens uppfattning så som framgår ovan att Bill Persson inte har nyttjat det 

primära rättsmedel som PBL erbjuder, alltså en talan om jämkning av 

betalningsbelopp och betalningsvillkor. Det kan därför inte vara aktuellt att tilldela 

Bill Persson skadestånd med stöd av 3 kap. 4 §.  

6 BEVISNING  

6.1 Eftersom Bill Persson alltjämt inte avgett någon bevisuppgift i målet avvaktar 

Kommunen bl.a. av processekonomiska skäl med att avge bevisuppgift tills vidare.   

 


