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SAKEN 
Skadestånd; nu fråga om muntlig förberedelse  
 
____________________ 
 
BAKGRUND 

 

Bill Persson har bott på fastigheten sedan år 1954. Den 16 oktober 2012 

antog Partille kommun (kommunen) en ny detaljplan för bostäder i Hultet, södra delen, 

Öjersjö (detaljplanen), som är det område där Bill Perssons fastighet är belägen. Syftet 

med detaljplanen var att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt gator. 

Kommunen hade också för avsikt att åstadkomma en förtätning av bebyggelsen i 

området samt att förbättra och säkerställa allmänhetens tillgång till Lilla Hålsjön.  Med 

stöd av den antagna detaljplanen tvångsinlöste kommunen 726 m2 av Bill Perssons 

fastighet — som utgjorde strandtomt — och omvandlade marken till allmän plats. I 

samband med att detaljplanen antogs tillfördes Bill Perssons fastighet tre nya 

byggrätter, på kommunens initiativ. 

 

En detaljplan utgör grund för en kommun att ta ut kostnader för finansiering av gator 

och allmänna platser i området, s.k. gatukostnader. I Bill Perssons fall uppgick de 

totala kostnader som kommunen valde att ta ut av fastighetsägarna i området till 

8 906 000 kr. Av detta belopp ålades Bill Persson att betala sammanlagt 793 961 kr, 

varav 606 564 kr belöpte på hans fastighets tre nya byggrätter. Kommunens uttag av 

gatukostnader skulle användas till att finansiera kostnader för anläggning av gator, 

belysning och iordningställande av naturmark men även för att finansiera 

intrångsersättningar för mark, tomtanläggningar och fastighetsbildningskostnader.  

 

Bill Persson har väckt talan mot kommunen och gjort gällande att han har rätt till 

ersättning för skada som han menar att kommunen har orsakat genom att överträda 

hans egendomsskydd. 
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Tvisten i målet gäller  

- Huruvida kommunens gatukostnadsuttag är en överträdelse av 

egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen samt artikel 1 i första 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen.  

- Huruvida kommunen har tillämpat reglerna om gatukostnader i strid med 

överordnade normer och gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning.  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Bill Persson har yrkat att Partille kommun till honom ska betala 656 564 kr plus ränta 

på beloppet enligt 6 § räntelagen från 28 juni 2019 tills betalning sker.  

 

Partille kommun har bestritt betalningsskyldighet. Kommunen har vitsordat själva 

uträkningen av beloppet.  

  

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som kommer att 

anges senare. 

 

GRUNDER 

 

Bill Persson 

 

I samband med att kommunen den 16 oktober 2012 beslutade att anta detaljplan för 

bostäder i området Hultet Södra har Bill Persson ålagts att betala gatukostnader om 

sammanlagt 793 961 kr. Kommunen har därefter, genom faktura den 19 december 

2017, krävt att Bill Persson skulle betala kostnaderna senast den 30 januari 2018. Vid 

försenad betalning skulle kommunen debitera honom dröjsmålsränta enligt räntelagen.  

 

Kommunens agerande har inneburit en inskränkning i Bill Perssons äganderätt enligt 2 

kap. 15 § första stycket regeringsformen och artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 
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Europakonventionen. Inskränkningen består dels i att Bill Persson har tvingats att 

betala pengar och därmed avstå medel till kommunen, dels i att kommunens agerande 

har utgjort en påtryckning ägnad att förmå honom att avstycka delar av hans befintliga 

fastighet och avyttra marken. Bill Persson har endast haft begränsad nytta av 

plangenomförandet och de nya gator som har anlagts i området. Eftersom han inte har 

för avsikt att förändra den befintliga fastigheten genom att avstycka mark till nybildade 

fastigheter har han inte heller någon omedelbar ekonomisk nytta av de nya byggrätter 

som tillförts fastigheten genom antagandet av detaljplanen.  

 

De eventuella fördelar som kommunen har uppnått genom att ålägga Bill Persson 

gatukostnader med det aktuella beloppet och att kräva omedelbar betalning för dessa 

kostnader står inte i rimlig proportion till den olägenhet som har uppkommit för 

honom. Kommunens agerande har inneburit en oskälig börda för Bill Persson och har 

därmed utgjort en överträdelse av hans egendomsskydd i 2 kap. 15 § första stycket 

regeringsformen samt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.  

 

Eftersom kommunen har tillämpat reglerna om gatukostnader i strid med överordnade 

normer har den också gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning.  

 

Bill Persson har rätt till ersättning för den skada som kommunens överträdelse av hans 

egendomsskydd har orsakat. Skadans storlek ska bestämmas till ett belopp 

motsvarande de gatukostnader som belöper på de nya byggrätter som Bill Perssons 

fastighet har tillförts, vilka uppgår till (186 956 + 186 123 + 233 485 =) 606 564 kr.  

 

Överträdelsens art och omständigheterna i övrigt gör att Bill Persson även har rätt till 

ideellt skadestånd med 50 000 kr. 
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Kommunen 

 

Gatukostnadsersättning utgör en avgift som kommunen haft laglig rätt att ta ut från 

Bill Persson för iordningsställande av gator och andra allmänna platser vilka bl.a. Bill 

Perssons fastighet etjänas av.  

 

Kommunens uttag av gatukostnader är en direkt följd av och har skett i enlighet med 

en lagakraftvunnen detaljplan. Detaljplanen överensstämmer med då gällande 

översiktsplaner och skäliga avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen har 

gjorts i samband med upprättandet av detaljplanen. Kommunens uttag av 

gatukostnader har skett i enlighet med kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut 

om uttagande av ersättning för gatukostnader samt enligt lagakraftvunnet beslut om 

fördelning av gatukostnader (för bostäder i Hultet södra). Fördelningen av 

gatukostnader har skett efter skälig och rättvis grund och i enlighet med gällande 

praxis.  

 

Kommunens uttag av gatukostnader har skett i syfte att genomföra detaljplanen, vars 

syfte i sin tur bl.a. är att, samtidigt som kommunalt VA och gator byggs ut, 

åstadkomma en tätare bebyggelsestruktur som ger ett större befolkningsunderlag till 

kollektivtrafik, handel och övrig lokal service i Öjersjö samt att förbättra och 

säkerställa allmänhetetens tillgänglighet till Lilla Hålsjön och området närmast sjön.  

 

Bill Perssons fastighet har nytta av utbyggnaden av de anläggningar som kommunen 

har iordningsställt. Genom detaljplaneläggningen har hans fastighet även tillförts tre 

byggrätter vilka har ett betydande värde. Detaljplaneläggningen har även inneburit en 

standard- och värdehöjning av området som helhet.  

 

Kommunens debitering av gatukostnader har skett i enlighet med gällande rätt.  

 

Bill Persson har möjlighet att enligt 15 kap. 10 § PBL väcka talan hos mark- och 

miljödomstol om jämkning av betalningsskyldigheten eller betalningsvillkoren 
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avseende kommunens uttag av gatukostnader. Bill Persson har hitintills varken väckt 

en talan avseende jämkning eller avbetalning av påförda gatukostnader. Bill Persson 

har därmed inte använt sig av de möjligheter som står till buds för att få 

betalningsskyldigheten eller betalningsvillkoren prövade enligt PBL. Bill Persson har 

således inte uttömt existerande rättsmedel enligt gällande speciallagstiftning som syftar 

till att hantera de invändningar som Bill Persson nu istället gör gällande i tingsrätt.  

 

De omständigheter som Bill Persson fört fram innebär inte någon otillåten 

inskränkning av hans egendomsskydd enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen 

och/eller artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Kommunens 

uttag av gatukostnader har varit proportionerligt. Kommunen har inte utfört 

påtryckningar på Bill Persson för att Bill Persson ska avstycka och/eller sälja delar av 

sin fastighet.  

 

Kommunen har inte tillämpat reglerna om gatukostnader i strid med överordnade 

normer och har inte heller gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning.  

 

Vad Bill Persson har anfört utgör inte grund för rätt till yrkad ersättning enligt 

regeringsformen, Europakonventionen eller 3 kap. 2 § skadeståndslagen. 

 

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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Kommunen anser, för det andra, att uttag av gatukostnader inte omfattas av 

egendomsskyddet i regeringsformen och förfarandet kan således inte utgöra en 

otillåten inskränkning därav.  

 

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 gatukostnadsuttaget skulle utgöra en påtryckning för att Bill 

Persson ska avstycka sin fastighet.  

 

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

utges med stöd av regeringsformen eller av skadeståndslagen. 

 

DEN MUNTLIGA FÖRBEREDELSEN 

 

Bill Persons ombud uppger följande. Bill Persson uppfattar det som att kommunen 

anser att det faktum att Bill Persson inte har överklagat detaljplanen skulle innebära att 

felet inte blir en kränkning om den enskilde inte försöker upphäva det genom 

exempelvis en överklagan. Bill Persson anser att ett intrång har skett redan genom att 

han tvingats avstå medel till kommunen och kommunen vidtagit åtgärder ägnade att 

förmå honom att avstycka marken. Bill Persson har gjort allt som kan krävas av honom 

för att begränsa sin skada.  

 

Angående kommunens påstående om att 2 kap. 15 § regeringsformen inte omfattar 

avgifter håller Bill Persson inte med om detta. Det är riktigt att det i bestämmelsen 
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finns ett undantag för skatter men den aktuella avgiften i målet kan inte jämställas med 

en skatt. Bill Persson anser således att 2 kap. 15 § regeringsformen innefattar avgifter. 

 

Angående tolkning av egendomsskyddet anser Bill Persson att en vanlig 

proportionalitetsprövning ska göra, dvs. den som framgår av HD-fallet 

”Parkfastigheten”.  

 

Anledningen till att Bill Persson har rätt till skadestånd med stöd av 3 kap 2 § 

skadeståndslagen (SKL) istället för 3 kap. 4 § SKL är att 3 kap. 4 § SKL enbart är 

tillämplig på rättighetsöverträdelse som skett efter den 1 april 2018. Högsta domstolen 

(HD) har slagit fast att 3 kap. 2 § SKL kan användas vid fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning. HD har även slagit fast att uttalanden i lagförarbeten ibland 

måste sättas åt sidan för att tolka 3 kap. 2 § SKL i ljuset av Europakonventionen.  

 

Kommunens ombud uppger följande. Nyttan för Bill Persson består av de åtgärder i 

form av infrastruktur som kommunen har utfört och som kommer Bill Persson och 

hans fastighet till del. Att Bill Persson dessutom har kommit att få en värdehöjning är 

inte det som i första hand har betydelse, men sett i ljuset av värdehöjningen blir 

resonemanget om kränkning m.m. ännu mer främmande.  

 

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING 

 

Bill Perssons ombud uppger att Bill Persson vill att målet avgörs vid 

huvudförhandling, oavsett om muntlig bevisning kommer att åberopas eller inte, och 

att målet avgörs av tre domare. Kommunens ombud överlämnar åt rätten att bestämma 

rättens sammansättning vid en kommande huvudförhandling. 

 

Under ledning av ordföranden diskuterar parterna den fortsatta handläggningen. I 

samråd med parterna fastställs följande 
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TIDSPLAN 

 

1. Bill Persson ska yttra sig över protokollet och ange slutlig och samlad bevisuppgift 

senast den 21 januari 2020. 

 

2. Kommunen ska lämna ett eventuellt yttrande över vad Bill Persson har angett och ge 

in slutlig och samlad bevisuppgift senast den 28 februari 2020. 

 

3. Tingsrätten meddelar - med stöd av 42 kap. 15 a § rättegångsbalken - att 

förberedelsen i målet ska anses vara avslutad den 18 mars 2020. Part får därefter 

åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis endast om  

1. part gör sannolikt att denne har haft en giltig ursäkt att inte åberopa omständigheten 

eller beviset tidigare eller 

2. prövningen av målet inte fördröjs i någon väsentlig mån om åberopandet tillåts. 

 

Väcks ett genkäromål eller en talan om regress m.m. enligt 14 kap. 3 eller 5 §§ 

rättegångsbalken efter ovan angivna tidpunkt kan tingsrätten med stöd av 14 kap. 7 § 

rättegångsbalken komma att handlägga målen var för sig. 

 

4. Parterna och ombuden kallas till huvudförhandling (tre domare) vid tingsrätten den 

14 april 2020 kl. 09.00-16.30. Parterna är kallade till huvudförhandlingen vid samma 

äventyr som till den muntliga förberedelsen. Part som ska höras i bevissyfte kallas att 

närvara personligen vid äventyr av tredskodom eller vite om 4 000 kr. Ordföranden 

upplyser om att tingsrätten inte kommer att skicka ut någon skriftlig kallelse eller 

påminnelse och att de närvarande nu är delgivna kallelsen till förhandlingen. 

 

Hänsyn har tagits till parternas synpunkter när tidsplanen har bestämts. Tingsrätten 

utgår därför från att ingen av parterna kommer att behöva begära anstånd utan följer 

tidsplanen. Tingsrätten påminner om att parterna redan nu ska underrätta eventuella 

förhörspersoner om dag för huvudförhandling i målet och om det uppstår hinder att 

följa tidsplanen, snarast underrätta tingsrätten om detta. 
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FÖRLIKNINGSDISKUSSIONER 

 

Ordförandens lyfter frågan om förlikningsdiskussioner. Det antecknas att kommunen 

inte är intresserad av förlikningsdiskussioner.  

 

Den muntliga förberedelsen förklaras avslutad. 

 

_____________________ 

 

I syfte att underlätta huvudförhandlingen och den efterföljande domsskrivningen har 

protokollet från den muntliga förberedelsen utformats som ett 

sammanställningsprotokoll. Har ni synpunkter på innehållet i protokollet ska ni 

meddela detta till tingsrätten senast den 21 januari 2020. Om ni inte har några 

synpunkter utgår tingsrätten från att ni vid huvudförhandlingen kommer att ange er 

talan i huvudsak i överensstämmelse med protokollet. Vid sådant förhållande kan vad 

som antecknats i protokollet under rubrikerna bakgrund, yrkanden och grunder komma 

att inflyta som s.k. recit i domen. 

 

 

Nina Arvidsson  

Protokollet uppvisat / 

 

 


