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Mål nr T 9131-19, Bill Persson ./. Partille kommun, angående 

skadestånd 

Med anledning av kommunens yttrande den 28 februari 2020 (aktbilaga 40) får 

Bill Persson anföra följande. 

1 ANGÅENDE DETALJPLANENS VÄRDEHÖJANDE EFFEKT 

PÅ BILL PERSSONS FASTIGHET 

1.1 Kommunen har i sitt yttrande gjort gällande att detaljplanen har haft 

en värdehöjande effekt om 2 500 000 kronor på Bill Perssons 

fastighet. Som bevis för uppgiften har kommunen åberopat ett 

skriftligt värderingsutlåtande av samt begärt att han 

ska höras om detta. 

1.2 Bill Persson har ingen anledning att ifrågasätta  

bedömning i värderingsutlåtandet. Av processekonomiska skäl 

vitsordar han därför att detaljplanen haft en värdehöjande effekt på 

hans fastighet om 2 500 000 kronor. 

1.3 Med hänsyn till detta behöver tingsrätten inte hålla något förhör med 

Tingsrätten bör därför avvisa förhöret om inte 

kommunen återtar det. 
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1.4 Bill Perssons inställning är att detaljplanens eventuellt värdehöjande 

effekt på hans fastighet saknar betydelse vid bedömningen av om 

kommunens påförande av gatukostnadsavgifter har varit förenligt 

med hans egendomsskydd. Avgörande vid den bedömningen är om 

påförandet av gatukostnader har varit nödvändigt och innefattat en 

rimlig balans mellan allmänna och enskilda intressen. 

1.5 Med anledning av vad kommunen har anfört om detaljplanens 

värdehöjande effekter för Bill Perssons fastighet vill han för egen del 

lägga till följande om den ekonomiska vinst som detaljplanen har 

medfört för kommunen. 

2 ANGÅENDE KOMMUNENS EKONOMISKA VINST TILL 

FÖLJD AV GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

2.1 Kommunens huvudsakliga syfte med detaljplanen för Hultet Södra 

var att ”åstadkomma en betydligt tätare bebyggelsestruktur som ger 

ett större befolkningsunderlag till kollektivtrafik, handel och övrig 

lokal service i Öjersjö” (aktbilaga 16, s. 4, se även Detaljplan för 

bostäder i Hultet Södra, Genomförandebeskrivning, 2012-08-28, 

bilaga 1).  

2.2 Som ett led i att förverkliga detta syfte ingick kommunen under år 

2010 ett avtal med en privat exploatör, VästkustStugan AB 

(VästkustStugan), om samarbete kring exploateringen av området 

(se samverkansavtal mellan Partille kommun och VästkustStugan, 

2010-04-20, bilaga 2). 

2.3 Planeringen av gator m.m. i Hultet Södra togs sedan fram för att 

möta exploateringens behov. Kommunens utbyggnad av gatorna i 

Hultet Södra var en förutsättning för exploatörens satsning i området 

(se marktilldelningsavtal [vilket ersatte samverkansavtalet från 
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2010-04-20] mellan Partille kommun och VästkustStugan, 2012-10-

29, bilaga 3).  

2.4 Under samrådsförfarandet invände Bill Persson tillsammans med de 

andra boende i området mot hur exploateringen skulle påverka dem. 

De framhöll att det var orättvist att de skulle drabbas av höga 

kostnader med hänsyn till att det var kommunen och exploatören, 

och inte de som boende, som främst hade nytta av exploaterings-

projektet och de nya gatorna. För att göra kommunens åtgärder mer 

rättvisa begärde de boende bland annat att gatukostnader för 

tillkommande byggrätter inte skulle tas ut förrän marken styckats av 

och bygglov beviljats. (Se synpunkter från samtliga fastighetsägare 

till privata fastigheter i Hultet Södra inom ramen för samråds-

förfarande, 2011-07-20, bilaga 4, samt synpunkter från Bill Persson 

och inom ramen för samrådsförfarande,  

2012-04-27, bilaga 5.) 

2.5 Trots dessa invändningar antog kommunfullmäktige i Partille 

kommun vid dess sammanträde den 16 oktober 2012 förslaget om 

fördelning av gatukostnader. Vid samma möte antogs detaljplan för 

bostäder i Hultet Södra, marktilldelningsavtal med VästkustStugan 

och en exploateringskalkyl för projektet. (Se sammanträdes-

protokoll, Kommunfullmäktige i Partille kommun, 2012-10-16, 

bilaga 6.) 

2.6 Det förslag till fördelning av gatukostnader som kommunfullmäktige 

vid detta sammanträde antog innebar att Bill Persson skulle åläggas 

att betala 793 961 kronor i gatukostnader för fyra möjliga fastigheter 

vid en tidpunkt då endast en fastighet fanns. 

2.7 Samtidigt räknade kommunen enligt sin exploateringskalkyl med en 

vinst om drygt 26 200 000 kronor på exploateringen (se bilaga 6, § 
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90). (Se även e-post från kommunen, 2020-03-16, där kommunen 

bekräftar att det är exploateringskalkylen som är det dokument som 

utvisar kommunens vinst på projektet, bilaga 7.) 

2.8 För att göra detta positiva resultat räknade kommunen med att sälja 

mark till den privata exploatören VästkustStugan för ca 27 200 000 

kronor. Utdrag från fastighetsregistret för den aktuella marken visar 

att den totala köpeskillingen som exploatören erlade till kommunen 

uppgick till 36 509 406 kronor (bilaga 8). Kommunens positiva 

resultat för exploateringen har därför sannolikt varit ännu högre än 

beräknat. 

2.9 Dessa omständigheter får betydelse för såväl frågan om 

gatukostnadsuttagets nödvändighet som för dess proportionalitet i 

strikt mening. För att tydliggöra vilka sakomständigheter Bill 

Persson menar utgör en överträdelse av hans äganderätt och som 

därmed har betydelse för proportionalitetsbedömningen i målet ser 

han ett behov av att justera och precisera grunden för sin talan. 

Formuleringen av grunden under rubriken nedan ersätter därför den 

tidigare formuleringen. 

3 PRECISERING AV BILL PERSSONS GRUND FÖR TALAN 

3.1 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 kronor. Vid 

tidpunkten för beslutet bedömde kommunen att genomförandet av 

detaljplanen skulle medföra en vinst för kommunen om drygt 26 200 

000 kronor. Kommunen har därefter, genom faktura den 19 

december 2017, krävt att Bill Persson skulle betala gatukostnaderna 

senast den 31 januari 2018. Vid försenad betalning skulle 

kommunen debitera honom dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
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3.2 Kommunens agerande har inneburit en inskränkning i Bill Perssons 

äganderätt enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen och 

artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 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. 

3.3 Inskränkningen i Bill Perssons äganderätt har inneburit ett 

oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt och en oskälig börda för 

honom med hänsyn till: 

a) att syftet med detaljplanen har varit att tillgodose kommunens 

intresse av att förtäta området Hultet Södra, snarare än att tillgodose 

det befintliga bostadsområdets behov av infrastruktur, 

b) att plangenomförandet beräknades medföra en betydande vinst för 

kommunen och att så skulle ha varit fallet även om kommunen själv 

hade bekostat de åtgärder för vilka gatukostnader debiterats, 

c) att de debiterade gatukostnaderna har avsett ett betydande belopp 

för en privatperson som Bill Persson och förfallit till betalning inom 

kort tid vid äventyr av dröjsmålsränta, 

d) att Bill Persson inte har begärt eller haft något behov av de nya 

gator och allmänna platser som har anlagts och iordningställts i 

området, 

e) att Bill Persson debiterades gatukostnader för fyra möjliga 

fastigheter vid en tidpunkt då endast en fastighet fanns, 
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f) att Bill Persson inte har för avsikt att förändra den befintliga 

fastighetsindelningen och realisera de byggrätter som tillförts 

fastigheten på kommunens initiativ, 

g) att den fördel som kommunen har vunnit genom att debitera Bill 

Persson gatukostnader på det sätt som har skett är liten, samt 

h) att kommunen hade kunnat uppnå samma ändamål på ett mindre 

ingripande sätt genom att begära betalning för gatukostnader för de 

tillkommande byggrätterna först när Bill Persson styckat av 

fastigheten och realiserat dessa byggrätter. 

3.4 Kommunens agerande har därmed utgjort en överträdelse av Bill 

Perssons egendomsskydd i 2 kap. 15 § första stycket 

regeringsformen samt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen.  

3.5 Eftersom kommunen har tillämpat reglerna om gatukostnader i strid 

med bestämmelserna om egendomsskydd i regeringsformen och i 

Europakonventionen har den också gjort sig skyldig till fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning. 

3.6 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 tre nya byggrätter som Bill Perssons fastighet har 

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

kronor. 

3.7 Överträdelsens art och omständigheterna i övrigt gör att Bill Persson 

även har rätt till ideellt skadestånd med 50 000 kronor. 



 

 7 

3.8 Bill Persson har vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa sin 

skada genom: 

a) att under samrådsförfarandet framställa sina invändningar mot 

detaljplanen och förslag till fördelning av gatukostnader i brev till 

kommunen daterade den 20 juli 2011 respektive den 27 april 2012, 

b) att överklaga detaljplanen och beslutet om fördelning av 

gatukostnader till domstol, 

c) att invända mot gatukostnadsuttaget i samband med kommunens 

brev inför debiteringen av gatukostnaderna i brev till kommunen 

daterat den 13 november 2017, samt  

d) att betala kommunens gatukostnadsfaktura under bestridande den 

8 mars 2018. 

4 SAMLAD OCH SLUTLIG BEVISUPPGIFT (ERSÄTTER DEN 

TIDIGARE ANGIVNA) 

4.1 Muntlig bevisning 

4.1.1 Partsförhör under sanningsförsäkran med Bill Persson. Han ska 

höras om sin fastighet och sitt bostadsområde, om kommunens uttag 

av gatukostnadsavgift, om sina kontakter med kommunen angående 

plangenomförandet, om vad han har erhållit i motprestation från 

kommunen, om vilka konsekvenser som kommunens 

gatukostnadsuttag har medfört för honom samt om vilka åtgärder 

han vidtagit med anledning av kommunens plangenomförande. 

Förhöret åberopas till styrkande av 

- att kommunens agerande har utgjort en påtryckning som varit 

ägnad att förmå Bill Persson att avstycka delar av hans befintliga 

fastighet och avyttra marken, 
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- att syftet med detaljplanen har varit att tillgodose kommunens 

intresse av att förtäta området Hultet Södra, snarare än att 

tillgodose det befintliga bostadsområdets behov av infrastruktur, 

- att de debiterade gatukostnaderna har avsett ett betydande belopp 

för honom och förfallit till betalning inom kort tid vid äventyr av 

dröjsmålsränta, 

- att Bill Persson inte har begärt eller haft något behov av de nya 

gator och allmänna platser som har anlagts och iordningställts i 

området, 

- att Bill Persson debiterades gatukostnader för fyra möjliga 

fastigheter vid en tidpunkt då endast en fastighet fanns, 

- att Bill Persson inte har för avsikt att förändra den befintliga 

fastighetsindelningen och realisera de byggrätter som tillförts 

fastigheten på kommunens initiativ, 

- att kommunen hade kunnat begära betalning för gatukostnader 

för de tillkommande byggrätterna när han styckat av fastigheten 

och realiserat dessa byggrätter, 

- att den yrkade ersättningen för ideell skada är skälig med hänsyn 

till de negativa känslor i form av stress, maktlöshet och 

frustration som Bill Persson har upplevt på grund av kommunens 

gatukostnadsuttag, de påtryckningar uttaget har inneburit, och de 

åtgärder Bill Persson har tvingats vidta för att tillvarata sin rätt, 

samt 

- att Bill Persson har vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa 

sin skada. 
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4.2 Skriftlig bevisning 

4.2.1 Handlingarna i punkterna 4.2.1 (a)-(e) nedan åberopas till styrkande 

av att kommunens agerande har utgjort en påtryckning som varit 

ägnad att förmå Bill Persson att avstycka delar av hans befintliga 

fastighet och avyttra marken. 

(a) Detaljplan för bostäder i Hultet Södra, Plankarta och 

Planbeskrivning, 2012-08-28 (aktbilaga 16), 

(b) Detaljplan för bostäder i Hultet Södra, Illustrationskarta, 2012-

08-28 (aktbilaga 38), 

(c) Detaljplan för bostäder i Hultet Södra, 

Genomförandebeskrivning, 2012-08-28 (bilaga 1 till detta 

yttrande), 

(d) Informationsbrev från kommunen till Bill Persson angående 

debitering av gatukostnader, 2017-12-07 (aktbilaga 21), 

(e) Faktura från kommunen till Bill Persson, 2017-12-19 

(aktbilaga 22). 

4.2.2 Handlingarna i punkterna 4.2.1 (a)-(c) ovan åberopas också till 

styrkande av att syftet med detaljplanen har varit att tillgodose 

kommunens intresse av att förtäta området Hultet Södra, snarare än 

att tillgodose det befintliga bostadsområdets behov av infrastruktur. 

4.2.3 Handlingarna i punkterna 4.2.1 (a)-(b) ovan åberopas också till 

styrkande av att Bill Persson inte har haft något behov av de nya 

gator och allmänna platser som har anlagts och iordningställts i 

området. 
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4.2.4 Handlingen i punkten 4.2.1 (d) ovan åberopas också till styrkande av 

att Bill Persson debiterades gatukostnader för fyra möjliga 

fastigheter vid en tidpunkt då endast en fastighet fanns. 

4.2.5 Handlingarna i punkterna 4.2.5 (a)-(d) nedan åberopas till styrkande 

av att kommunen hade kunnat uppnå samma ändamål på ett mindre 

ingripande sätt genom att begära betalning för gatukostnader för de 

tillkommande byggrätterna först när Bill Persson styckat av 

fastigheten och realiserat byggrätterna. 

(a) Samverkansavtal mellan Partille kommun och VästkustStugan 

AB, 2010-04-20, (bilaga 2 till detta yttrande), 

(b) Marktilldelningsavtal mellan Partille kommun och 

VästkustStugan AB, 2012-09-12 (bilaga 3 till detta yttrande), 

(c) Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige i Partille 

kommun, 2012-10-16 (bilaga 6 till detta yttrande), 

(d) Sammanställning av totalt erlagd köpeskilling av 

VästkustStugan AB till Partille kommun avseende Partille 

, samt 

Fastighetsregisterutdrag från Lantmäteriet avseende nämnda 

fastigheter (bilaga 8 till detta yttrande). 

4.2.6 Handlingarna i punkterna 4.2.5 (c)-(d) ovan åberopas också till 

styrkande av att plangenomförandet beräknades medföra en 

betydande vinst för kommunen och att så skulle ha varit fallet även 

om kommunen själv hade bekostat de åtgärder för vilka 

gatukostnader debiterats, samt till styrkande av att den fördel som 

kommunen har vunnit genom att debitera Bill Persson gatukostnader 

på det sätt som har skett är liten. 
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4.2.7 Handlingarna i punkterna 4.2.7 (a)-(d) nedan åberopas till styrkande 

av att Bill Persson har vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa 

sin skada. 

(a) Synpunkter från samtliga fastighetsägare till privata fastigheter 

i Hultet Södra inom ramen för samrådsförfarande, 2011-07-20 

(bilaga 4 till detta yttrande), 

(b) Synpunkter från Bill Persson och  inom 

ramen för samrådsförfarande, 2012-04-27 (bilaga 5 till detta 

yttrande), 

(c) Brev från Bill Persson med kommentarer avseende debitering 

av gatukostnader i Hultet Södra i Partille kommun, 2017-11-

13 (aktbilaga 28), 

(d) Brev från Bill Persson till kommunen angående betalning av 

gatuavgift, 2018-03-08 (aktbilaga 7). 

 

Som ovan,  

 

Alexandra Loyd    Alexander Ottosson  
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Förteckning över bilagor 

1. Detaljplan för bostäder i Hultet Södra, Genomförandebeskrivning, 

2012-08-28 

2. Samverkansavtal mellan Partille kommun och VästkustStugan AB, 

2010-04-20 

3. Marktilldelningsavtal mellan Partille kommun och VästkustStugan 

AB, 2012-10-29 

4. Synpunkter från samtliga fastighetsägare till privata fastigheter inom 

Hultet Södra inom ramen för samrådsförfarande, 2011-07-20  

(KS-2008-239) 

5. Synpunkter från Bill Persson och  inom ramen för 

samrådsförfarande, 2012-04-27, (KS 2008-239 och KS 2010-222) 

6. Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige i Partille kommun, 

2012-10-16 

7. Mailkonversation med Partille kommun angående 

exploateringskalkylen för exploateringen i Hultet Södra, 2020-01-28 

till 2020-03-16 

8. Sammanställning av totalt erlagd köpeskilling av VästkustStugan 

AB till Partille kommun avseende Partille 

 samt Fastighetsregisterutdrag från Lantmäteriet 

avseende nämnda fastigheter 
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