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Mål nr T 388-18, Lena Dahlström och Tommie Dahlström ./. 

Vellinge kommun, angående skadestånd 

1. INLEDNING 

1.1 Som ombud för makarna Dahlström får vi inkomma med 

nedanstående precisering av de grunder som de åberopar till stöd 

för sin talan i målet (avsnitt 2 nedan). 

1.2 De faktiska omständigheter som makarna Dahlström i första hand 

åberopar till stöd för sin talan innebär att kommunen på 

avtalsrättslig grund ska förpliktas att betala det yrkade beloppet. 

Som alternativa rättsliga grunder för talan i den delen åberopas 

29 § eller 36 § avtalslagen (avsnitt 2.1 nedan). 

1.3 De faktiska omständigheter som makarna Dahlström i andra hand 

åberopar till stöd för sin talan innebär att kommunen på 

utomobligatorisk grund ska förpliktas att betala det yrkade 

beloppet. Som rättslig grund för talan i den delen åberopas  

3 kap. 3 § skadeståndslagen (avsnitt 2.2 nedan). 
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1.4 Makarna Dahlström gör inte längre gällande att skadestånd ska 

utgå med stöd av 3 kap. 2 § skadeståndslagen. 

1.5 Det som anges i det här yttrandet kan ersätta det som makarna 

Dahlström angav som grund för sin talan i ansökan om stämning 

(se aktbilaga 1, avsnitt 2). 

2. GRUNDER 

2.1 Avtalsrättslig grund (29 § eller 36 § avtalslagen) 

2.1.1 Till stöd för påståendet att Vellinge kommun har utövat sådant 

rättsstridigt tvång som avses i 29 § avtalslagen åberopas följande 

omständigheter. 

2.1.2 Vellinge kommun har som villkor för att Lena Dahlström och 

Tommie Dahlström skulle beviljas bygglov för ett hus på sin 

fastighet ålagt dem att ingå ett avtal med kommunen. Avtalet 

innebar att makarna Dahlström dels skulle avstå 52 kvadratmeter 

av sin fastighet till Vellinge kommun utan ersättning, dels skulle 

åläggas att betala de förrättningskostnader som överlåtelsen 

medförde hos Lantmäteriet. 

2.1.3 Vellinge kommun hade inte med stöd av plan- och bygglagen eller 

annan författning kunnat ålägga makarna Dahlström att avstå 

marken utan ersättning samt förplikta dem att betala 

förrättningskostnaderna. 

2.1.4 Vellinge kommun framförde villkoren om markavstående utan 

ersättning och betalning av förrättningskostnader till makarna 

Dahlström muntligen under december 2012 samt i en skrivelse 

daterad den 16 januari 2013. Till skrivelsen bifogade kommunen 

ett avtal som innefattade dessa villkor. 
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2.1.5 I skrivelsen påstod Vellinge kommun felaktigt dels att den hade 

möjlighet att tvångsinlösa den aktuella marken, dels att den hade en 

överenskommelse med Lantmäteriet om nedsatt 

förrättningskostnad som förutsatte att kommunens avtal användes 

som grund för fastighetsregleringen. 

2.1.6 Makarna Dahlström efterkom den 22 januari 2013 kommunens 

åläggande om att ingå det av kommunen upprättade avtalet om 

markavstående utan ersättning och betalning av 

förrättningskostnader av det enda skälet att kommunen hade 

uppgivit att den annars inte skulle bevilja dem bygglov. 

2.1.7 Till stöd för påståendet att de avtalsvillkor om marköverlåtelse utan 

ersättning och betalning av förrättningskostnader som Vellinge 

kommun har ställt upp är att bedöma som oskäliga enligt  

36 § avtalslagen får makarna Dahlström, utöver de omständigheter 

som har angetts ovan, särskilt framhålla följande omständigheter. 

2.1.8 För det första innebar avtalet ensidiga och betungande förpliktelser 

för makarna Dahlström. Avtalet innehöll inte några fördelar för 

makarna Dahlström eller skyldigheter för Vellinge kommun. 

2.1.9 För det andra innebar avtalet att makarna Dahlström ålades att ge 

upp sin rätt till ersättning för marken och skälig fördelning av 

förrättningskostnader som följer av lag. 

2.1.10 För det tredje har Vellinge kommun utnyttjat att makarna 

Dahlström, som i egenskap av nyblivna fastighetsägare var i behov 

av bygglov, befunnit sig i en underlägsen ställning i förhållande till 

kommunen, som är den myndighet som beslutar om bygglov. 

2.1.11 Oavsett om Vellinge kommun bedöms ha gjort sig skyldig till 

rättsstridigt tvång enligt 29 §, eller om avtalsvillkoren bedöms vara 
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oskäliga enligt 36 § avtalslagen, är rättsföljden att makarna 

Dahlström ska ersättas med yrkat belopp, varav 53 750 kronor 

avser ersättning för den överlåtna marken och 26 000 kronor avser 

ersättning för förrättningskostnaderna. 

2.1.12 Detta följer av att prestationerna ska gå åter på grund av att avtalet i 

dess helhet är ogiltigt enligt 29 § eller 36 § avtalslagen, alternativt 

på grund av att avtalsvillkoren ska jämkas eller lämnas utan 

avseende enligt 36 § avtalslagen. 

2.2 Skadeståndsrättslig grund (3 kap. 3 § skadeståndslagen) 

2.2.1 Vellinge kommun har genom fel eller försummelse lämnat följande 

felaktiga upplysningar eller råd till makarna Dahlström.  

2.2.2 För det första har Vellinge kommun felaktigt påstått att makarna 

Dahlström, för att kunna beviljas bygglov, var tvungna att överlåta 

52 kvadratmeter mark av sin fastighet till kommunen utan 

ersättning samt betala de förrättningskostnader som överlåtelsen 

medförde hos Lantmäteriet. 

2.2.3 För det andra har Vellinge kommun felaktigt påstått att kommunen 

hade en möjlighet att tvångsinlösa den aktuella marken. 

2.2.4 För det tredje har Vellinge kommun felaktigt påstått att kommunen 

hade en överenskommelse med Lantmäteriet om nedsatt 

förrättningskostnad som förutsatte att kommunens avtal användes 

som grund för fastighetsregleringen. 

2.2.5 Vellinge kommun framförde de felaktiga upplysningarna eller 

råden till makarna Dahlström dels muntligen under december 2012, 

dels i en skrivelse daterad den 16 januari 2013. 
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2.2.6 Som särskilda skäl för att Vellinge kommun är skadeståndsskyldig 

för de felaktiga upplysningarna eller råden åberopas följande 

omständigheter. 

2.2.7 För det första var upplysningarna eller råden som lämnades 

entydiga, konkreta och reservationslösa samt gav uttryck för makt- 

eller auktoritetsutövning. Makarna Dahlström hade påtaglig 

anledning att förlita sig på dem. 

2.2.8 För det andra har kommunen planmonopol och bestämmer över 

bygglov. De felaktiga upplysningarna eller råden har lämnats av 

Vellinge kommuns kontor för Tillväxt och samhällsbyggnad, som 

är den del av kommunförvaltningen som ansvarar för 

bygglovsfrågor. 

2.2.9 För det tredje lämnades upplysningarna eller råden i samband med 

att makarna Dahlström vände sig till Vellinge kommun för att få 

information om förutsättningarna för bygglov. 

2.2.10 För det fjärde var tjänstemannen som lämnade upplysningarna eller 

råden införstådd med att makarna Dahlström hade förvärvat en 

bostadsfastighet och var i behov av bygglov och att uppgifterna 

därför var av mycket stor betydelse för dem. 

2.2.11 På grund av de felaktiga upplysningarna eller råden, sedda var för 

sig eller tillsammans, undertecknade makarna Dahlström den  

22 januari 2013 det avtal som Vellinge kommun hade upprättat och 

som innebar att de skulle avstå en del av sin fastighet till 

kommunen utan ersättning samt åläggas att betala 

förrättningskostnaderna för detta. 

2.2.12 Till följd av avtalet har makarna Dahlström orsakats ren 

förmögenhetsskada som uppgår till det yrkade beloppet, varav 
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53 750 kronor avser ersättning för den överlåtna marken och 

26 000 kronor avser ersättning för förrättningskostnaderna. 

Makarna Dahlström hade inte ingått avtalet och därmed inte 

orsakats skadan om de hade fått korrekt information av kommunen. 

 

Som ovan 

 

Alexandra Loyd  Johannes Forssberg 

 


