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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 

tingsrättens protokoll (aktbilaga 36 ) samt Bill Perssons yttrande den 21 januari 2020 (aktbilaga 

37). 

1 YTTRANDE ÖVER TINGSRÄTTENS PROTOKOLL 

1.1 Bemötande av Bill Perssons kommentarer 

1.1.1 Bill Persson har i sitt yttrande den 21 januari 2020 lämnat ett antal synpunkter på 

protokollet från den muntliga förberedelsen. Kommunen ser skäl att avseende vissa 

av dessa synpunkter framföra följande kommentarer.  

1.1.2 Bill Persson har uppgett att samtliga bilagor som getts in är ostridiga. Kommunen 

vitsordar att innehållet i de ingivna bilagorna är ostridiga. Det kan dock noteras att 

Bill Persson i stämningsansökan (aktbilaga 7) har uppgett att han som bilaga 3 till 

ansökan bilagt plankarta för fastigheten. Bilagan som ingetts är dock en 

illustrationskarta för fastigheten.  

 

 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2020-02-28
MÅLNR: T 9131-19
AKTBIL: 40



 

  2 (3) 

1.2 Kommunens kommentarer på protokollet 

1.2.1 I avsnitt ”Yrkande och inställning” har angetts att Kommunen har vitsordat själva 

uträkningen av beloppet. Kommunen vill för tydlighetens skull att det ska tilläggas 

(se kursiverat) att Kommunen har vitsordat själva uträkningen av beloppet men 

beloppet som sådant kan inte vitsordas som skäligt som skadestånd. 

2 VÄRDERING 

2.1 Kommunen har låtit göra en värdering av huruvida detaljplanen har varit 

ekonomiskt fördelaktig för fastigheten . Resultatet av värderingen är att 

detaljplanen har haft en värdehöjande effekt om 2 500 000 kr, bilaga 1.  

3 BEVISNING 

3.1 Skriftlig bevisning 

3.1.1 Kommunen åberopar Värderingsutlåtande Partille  som skriftlig bevisning till 

styrkande av att detaljplanen haft en värdehöjande effekt om 2 500 000 kronor på 

fastigheten .  

3.2 Muntlig bevisning 

3.2.1 Vittnesförhör med sakkunnig 

Göteborg, att höras om utlåtande Värderingsutlåtande , till styrkande av att 

detaljplanen haft en värdehöjande effekt om 2 500 000 kronor på fastigheten 

.  

4 UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG 

4.1 Förhör med beräknas uppgå till ca. 30 minuter. 

4.2 Sakframställan och slutanförande beräknas uppgå till ca. 60 minuter vardera.  

______________________________ 

signatursida följer 
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Bilaga 1 Värderingsutlåtande Partille , Skillnad i värde med hänsyn 

till ny detaljplan  


