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Mål nr T 3552-20, Rotel 14 

 

Grunderna för överklagandet och skälen för prövningstillstånd utvecklas enligt följande. 

1 BAKGRUND 

1.1 Tingsrätten har funnit att Bill Persson ska ersätta kommunen för rättegångskostnader 

med 118 711 kronor och ränta enligt lag. Av beloppet avser 102 600 kronor ombuds-

arvode (punkten 2 i domslutet).  

1.2 Av domskälens sista stycke framgår följande. ”Eftersom Bill Persson inte har godtagit den 

begärda ersättningen för ombudsarvode ska tingsrätten pröva skäligheten i det beloppet. 

Tingsrätten anser mot bakgrund av målets art och omfattning att den begärda ersättningen för 

ombudsarvode inte framstår som rimlig. Rimlig tidsåtgång för kommunens ombud överstiger 

enligt tingsrättens bedömning inte 100 timmar. Ersättningen som Bill Persson ska betala till 

kommunen för ombudsarvode bör därför bestämmas till 102 600 kronor.” 

2 SAMMANFATTANDE SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND 

2.1 Av NJA 1997 s. 854 framgår följande i domskälens andra stycke. ”Beträffande kostnad 

för ombudsarvode är att betrakta att ersättningen härför inte [vår understrykning]– såsom är 

fallet med ersättning till rättshjälpsbiträde – i första hand skall bestämmas efter nedlagd tid. 

Sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn till bl a målets beskaffenhet och omfattning 

samt till den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts. Därvid kan även beaktas 
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sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt 

haft för parten.” 

2.2 Tingsrättens synes ha utgått ifrån tidsåtgången för att bedöma skäligheten av yrkat 

ombudsarvode. Som framgår av nämnt rättsfall ovan ska dock ombudsarvode inte i 

första hand bestämmas efter nedlagd tid.  

2.3 Rättsfrågorna i förevarande mål är av komplex natur. Det nedlagda arbetet har varit 

nödvändigt och påkallat för att på allra bästa sätt ta tillvara Kommunens intressen i 

målet. Tingsrätten synes inte ha beaktat denna omständighet.  

2.4 Omfattningen av det nedlagda arbetet har varit särskilt motiverat med hänsyn till 

frågornas principiella betydelse för Kommunen. Målet prövar frågor vars betydelse 

sträcker sig längre än det enskilda målet och avser i själva verket en prövning av det 

system (grundat på plan- och bygglagstiftningen) för uttag av gatukostnadsavgifter 

som Kommunen tillämpat sedan år 1982. Utgången i målet är således av stor 

principiell betydelse för Kommunen. Tingsrätten synes inte ha beaktat nu nämnda 

omständighet. 

2.5 Med beaktande av ovanstående åberopas följande skäl för prövningstillstånd: 1) det 

finns anledning att tvivla på att tingsrätten fattat rätt beslut, 2) alternativt, att det inte 

går att bedöma beslutets riktighet med mindre än att hovrätten tar upp detta till 

prövning, 3) att frågan behöver tas upp för att ge andra domstolar vägledning, samt 

4) att det med hänsyn till den stora avvikelsen mellan yrkad och beviljad ersättning 

finns synnerliga skäl att pröva frågan.  

3 PRINCIPIELLT VIKTIGT MÅL FÖR KOMMUNEN 

3.1 Inom områden med detaljplan, där en kommun är huvudman för allmänna platser, 

ska kommunen svara för utförande, drift och underhåll av gator och andra allmänna 

platser. Vad gäller utbyggnad och förbättring av gator och allmänna platser har 

kommuner en rätt enligt plan- och bygglagen att ta ut ersättning från fastighetsägarna 

inom området för att täcka kostnaderna, en så kallad gatukostnadsavgift. 

Kostnaderna fördelas i en sådan situation inte på hela skattekollektivet inom 

kommunen, utan tas ut av fastighetsägarna inom området. 
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3.2 Kommunfullmäktige i Partille kommun beslutade den 29 april 1982 att 

gatukostnader ska tas med full kostnadstäckning vid utbyggnation och förbättring av 

gator och allmänna platser. Kommunfullmäktiges beslut innebar därmed att 

kostnader för utbyggnation och förbättring ska fördelas på fastighetsägare inom 

detaljplaneområdet, inte som tidigare gällt på hela skattekollektivet. Kommunen har 

därmed i nästan fyrtio år använt sig av rätten att ta ut gatukostnadsavgift. 

3.3 Förevarande mål mot Bill Persson är av principiell betydelse för kommunen. I målet 

prövas om kommunens uttag av gatukostnadsavgift har inneburit en inskränkning i 

Bill Perssons egendomsskydd. Målet aktualiserar frågor av särskild betydelse för 

kommunen, dels avseende kommunens rätt att ta ut gatukostnadsavgifter av 

fastighetsägare, dels på vilket sätt ett sådant uttag får göras. Målet har därmed 

betydelse, inte endast vad gäller den lagliga rätten att ta ut gatukostnadsavgift från 

Bill Persson, utan också kommunens fortsatta rätt att ta ut gatukostnadsavgifter på 

det sätt som skett under nästan fyrtio års tid. Målets utgång är därmed av särskild 

betydelse för kommunen.  

4 MÅLET ÄR AV KOMPLICERAD ART 

4.1 Nedan följer en sammanfattande arbetsredogörelse, uppdelad i tre delar, avseende de 

huvudsakliga åtgärderna som är vidtagna inom förevarande mål. Sedan tidigare har 

även en specifikation av vidtagna åtgärder ingetts till tingsrätten. 

4.2 Med anledning av att målet är av komplicerad art samt att målet är av särskild 

betydelse för kommunen har ett flertal omfattande utredningar vidtagits för att 

grundligt utreda uppkomna komplexa juridiska frågeställningar. Utredningarna har 

varit helt avgörande för kommunens talan. Det ska även noteras att det i 

arbetsredogörelsen nedan har utelämnats vissa vidtagna åtgärder av processtaktiska 

skäl.  

Stämningsansökan (13 juni 2019) samt kommunens svaromål (30 augusti 2019)  

4.3 Genomgång av stämningsansökan med bilagor (ca 90 sidor). Stämningsansökan 

innehåller omständigheter som ger upphov till frågeställningar utifrån såväl ett 

fastighetsrättsligt och europakonventionsrättligt perspektiv, samt därutöver 
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skadeståndslagens tillämplighet. Eftersom det rör sig om komplexa frågeställningar, 

och målets betydelse för kommunen, görs analysen att expertis är nödvändig utifrån 

samtliga rättsområden.  

4.4 Motparten åberopar en rad omständigheter i målet som analyseras. Inläsning och 

analys av övriga mål som motparten tidigare har fört mot kommunen görs. Dessa är 

(i) mål om överprövning av detaljplanen (mål nr P 11104-13, mark- och 

miljööverdomstolen), (ii) laglighetsprövning av beslut om kostnadsfördelning av 

gatukostnaderna (mål nr 3276-14, Kammarrätten i Göteborg), samt (iii) mål om 

fastighetsreglering (F 2388-18 i Mark- och miljööverdomstolen). Utredning görs 

avseende betydelsen av tidigare måls inverkan för förevarande mål, särskilt gällande 

vad som genom dessa avgöranden är prövat (och därmed kan medföra att det finns 

hinder att pröva vissa delar i nuvarande mål), samt om det framkommer information 

i dessa mål som kan användas inom ramen för förevarande mål. Analys av vad som 

redan är prövat genom dessa mål är av vikt för processen, både i förhållande till vilka 

omständigheter som framförs i stämningsansökan som ska bemötas samt vad 

kommunen bör lyfta. 

4.5 Inledande analys av rättsläget avseende såväl relevant svensk lagstiftning i 

regeringsformen och plan- och bygglagen, som Europakonventionen. 

Gatukostandsavgiften som sådan kan, ur ett rättsligt perspektiv, komma att uppfattas 

som ett relativt stort belopp för en privatperson. En första analys genomförs för att 

undersöka hur beloppets storlek inverkar på de skilda bedömningar som kan göras 

avseende om motparten har kränkts eller inte, samt dess inverkan på om skadestånd 

ska utgå eller ej.  

4.6 Inledande analys av motpartens argumentationslinje avseende hur 

Europakonventionen ska tillämpas. Motparten menar att proportionalitets-

bedömningar ska göras utifrån vissa regler och därmed på visst sätt och detta utreds 

utifrån omständigheterna i målet. Det finns ett flertal olika proportionalitets-

bedömningar i såväl regeringsformen som Europakonventionen. 

Proportionalitetsbedömningarna tillämpas på olika sätt. Inledande utredning görs om 

andra rättsregler, och därmed annan proportionalitetsbedömning, ska göras utifrån 

omständigheterna i målet. Inledande analys görs utifrån ett sådant förhållningssätt. 



 

  5 (10) 

Arbete påbörjas med motargumentation gällande motpartens argumentationslinje 

utifrån Europakonventionen.   

4.7 Inledande utredning avseende möjligheten att erhålla skadestånd direkt utifrån 

regeringsformen samt möjligheten för motparten att tillerkännas sådant skadestånd 

utifrån förevarande omständigheter. Praxisgenomgång genomförs av ca fem mål 

inom ramen för rättsutredning med genomgång av förarbeten och doktrin samt 

fortsatt analys av möjligheterna att få skadestånd med stöd av regeringsformen. 

4.8 Utredning avseende möjligheterna att definiera gatukostnaderna så som avgift i 

rättslig mening. Litteratursökning avseende avgiftsbegreppet. Genomgång av Karin 

Åhmans avhandling från 2000. Eftersom avhandlingen är från 2000 behöver 

ytterligare utredning vidtas. Praxisgenomgång avseende gatukostnader i 

Europadomstolen, primärt praxisutvecklingen sedan X v. Tyskland (från 1977, 

angiven i Åhmans avhandling). Fördjupad analys av målen Stork v. Tyskland och  

H v Finland som båda rör gatukostnader. Efter sökning konstateras att det finns 

ytterst få mål avseende gatukostnader, därför görs en bredare sökning avseende 

avgifter för att hitta en definition på ”avgifts”-begreppet från Europadomstolen. Vi 

bedömer att slutsatsen att gatukostnadsuttaget är en avgift i Europarättens mening 

och bör anses befäst i senare praxis.  

4.9 Påbörjar utredning av proportionalitetsbedömningen enligt undantagsregeln i 

Europakonventionen. Karin Åhmans avhandling ger indikationer som vi bedömer 

bör verifieras då det framgår att praxis är begränsad och som tidigare nämnt är 

avhandlingen tjugo år gammal.  

4.10 Analys av argumentet från motparten att gatukostnadsuttaget har utgjort en 

påtryckning, samt hantering av denna fråga. Utredning avseende proportionalitets-

bedömningen och begreppet nödvändighet, att det inte ska finnas en mindre 

ingripande åtgärd som varit möjlig att vidta istället. Motparten anför att kommunen 

hade kunnat vänta med att ta ut hela gatukostnadsavgiften tills byggrätterna 

ianspråktagits, att det inte varit nödvändigt att ta betalt tidigare. Denna del behöver 

analyseras och bemötas separat.  
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4.11 Inledande analys av relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen, däribland 

betydelsen av att motparten inte har fört en talan om jämkning. Det utreds vilka 

följder motparten hade kunnat uppnå vad gäller att få tidpunkten för betalning 

flyttad, samt justering av beloppet som sådant. Överväganden sker avseende att ha 

fokus på det fastighetsrättsliga i svaromålet, och därmed invänta med argumentation 

utifrån Europakonventionen. Upprättande av svaromål och framtagande av relevanta 

omständigheter som behöver åberopas för kommunens del. Framtagande av bilagor. 

Svaromålets yrkanden, grunder och omständigheter upprättas på ett sådant sätt att 

framtida argumentation utifrån Europakonventionen kan inrymmas.  

4.12 Arbetet med den egna argumentationen vad gäller egendomsskyddet och 

skadeståndsskyldigheten fortsätter inför nästa yttrande som planeras innehålla den 

rättsliga argumentationen i denna del.  

Motpartens yttrande (24 september 2019), kommunens yttrande (25 oktober 2019) 

samt muntlig förberedelse (10 december 2019) 

4.13 Analys av motpartens yttrande. Det framgår mer tydligt att det primärt är 

betalningstidpunkten för gatukostnaderna som anses oproportionerligt. Vidare lägger 

motparten fokus på att visa att han har vidtagit skadebegränsande åtgärder. 

Utredning avseende bedömningen av betalningstidpunktens betydelse, dvs. då 

motparten betalar för gatukostnadsavgiften.  

4.14 Motpartens fokus på begränsning av skadan har föranletts av att kommunen i 

svaromålet har angett som grund för sin inställning att motparten inte har fört en 

talan om jämkning enligt plan- och bygglagen. Arbete med fortsatt argumentation 

kring denna fråga. Fortsatt arbete med att bemöta motpartens argumentation utifrån 

Europakonventionen, regeringsformen och skadeståndslagen.  

4.15 Det rör sig om komplexa frågeställningar och överväganden görs hur vi ska redogöra 

för detta på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Arbete läggs på att beskriva 

komplexiteten i målet och på ett pedagogiskt sätt presentera den juridiska spelplanen 

för rätten.  

4.16 Analys avseende införande av den nya bestämmelsen i 3 kap 4 § skadeståndslagen, 

uttömmande av primärt rättsmedel undersöks i förhållande till talan om jämkning. 
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Analys av artikel 6, 13 och 41 i Europakonventionen för att förklara sammanhanget 

som undantagsregeln ska ses i. Arbete läggs vid att visa systematiken utifrån 

Europakonventionen för att argumentera vad som utgör ”saken” vid en prövning och 

vilka krav som åläggs en stat för att tillhandahålla de rättsmedel som 

Europakonventionen kräver. Arbete med argument avseende att kränkning inte har 

uppkommit. Vidare arbete med frågan, för det fall att en kränkning kan anses ha 

uppstått enligt Europakonventionen, om när skadestånd ska utgå. Fortsatt utredning 

avseende nödvändigheten att gottgöra kränkningen. Nödvändigheten analyseras och 

kopplas till möjligheten att föra talan om jämkning enligt plan- och bygglagen. 

Fortsatt analys av frågan om vid vilken tidpunkt en kränkning kan anses ha ägt rum 

enligt Europakonventionen.  

4.17 Fortsatt utredning av de olika proportionalitetsbedömningarna. Nyare underlag från 

Europarådet om egendomsskyddet innehåller hänvisning till praxis i denna del, 

genomgång av praxis görs. Det visar sig att ett stort antal mål som rör 

undantagsregeln i Europakonventionen har avvisats. Sammanlagt kontrolleras ett 

stort antal mål, ca 60-70 stycken, för att hitta ett tillräckligt underlag att grunda 

slutsatser på. Vi bedömer sedermera att vi har grund för slutsatsen om hur en 

begränsad proportionalitetsbedömning enligt undantagsregeln i Europakonventionen 

går till, samt att undantagsregeln endast i undantagsfall tillämpas till nackdel för en 

stat. Denna argumentationslinje står därmed i tydlig kontrast till vad motparten har 

hävdat ska gälla. Vi vill styrka vår argumentationslinje genom att sätta bedömningen 

i sammanhanget ”statens skön”, alltså att en stat inom vissa områden - så som 

hantering av skatter och avgifter - har ett betydligt större utrymme att fatta beslut som 

inverkar på enskilda. Utredning görs i denna del. Argumentation utifrån ett 

systemperspektiv upprättas, dvs. varför Europakonventionen ska tillämpas på visst 

givet sätt och vilka krav som ställs på en stat.  

4.18 Fortsatt analys görs av undantagsregeln i Europakonventionen. För att visa att 

motparten inte har fått utstå ett grundläggande ingripande i sin finansiella situation 

bedömer vi att det kommer behövas en värdering som visar att värdet på fastigheten 

har ökat. Värderingarna i förrättningsmålet gås igenom och analyseras för eventuell 

återanvändning. Återanvändning bedöms inte vara lämplig. Kontakter söks med 
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värderare, möte hålls med värderare och en ny värdering upprättas. Värderingen 

analyseras. 

4.19 Vidare analys av argumentet att gatukostnadsuttaget har utgjort en påtryckning samt 

hantering av denna fråga. Utredning avseende denna typ av proportionalitets-

bedömning där stöd söks i praxis för att ”nödvändigheten” (skadestånd) inte är 

aktuell eller ska ges en begränsad betydelse i förevarande mål.  

4.20 Strukturerad genomgång av motpartens angivna källor. 

4.21 Förberedelser inför den muntliga förberedelsen som ska hållas i målet samt 

genomförande av den muntliga förberedelsen. Mottagande av protokoll från 

förberedelsen, vilket gås igenom och inledande arbete med yttrande över protokollet 

inleds.  

Motpartens yttrande (21 januari 2020), kommunens yttrande (28 februari 2020), 

motpartens yttrande (17 mars 2020), samt huvudförhandling (14 april 2020) 

4.22 Motparten inkommer med yttrande över protokollet från den muntliga förberedelsen 

samt med slutlig bevisuppgift. De ska hålla partsförhör och ett antal förhörs- och 

bevistema har angivits. 

4.23 Analys av deras synpunkter på protokollet samt av förhörstema samt bevistema. 

Fortsatt arbete med yttrande över protokollet från den muntliga förberedelsen samt 

analys av de slutliga bevisuppgifter som ska uppges.  

4.24 Motparten inkommer, kort tid innan huvudförhandlingen, med nytt yttrande vari 

framgår nya omständigheter, nya grunder samt ny slutlig bevisuppgift med bilagor. 

Samtliga gås igenom för att säkerställa vari skillnaderna ligger. Analys av om det är 

processrättsligt godtagbart att motparten ändrar/gör tillägg till sin talan på det sätt 

som skett. Överväganden görs huruvida huvudförhandlingen måste skjutas upp för 

att kommunen ska ges möjlighet att bemöta det som framkommit. Motparten har 

bl.a. inkommit med ett nytt argument kring den vinst som kommunen har gjort i och 

med genomförandet av detaljplanen. Vinsten ska enligt motparten ses i förhållande 

till nödvändigheten i gatukostnadsuttaget, att kommunen hade kunnat finansiera 

åtgärderna genom vinsten. Utredning och analys av förgående.  



 

  9 (10) 

4.25 Motparten vitsordar att värdehöjning har skett, bedömning av om vi kan frånfalla 

åberopat sakkunnigförhör. Genomgång av motpartens källor färdigställs. 

Förberedelser inför huvudförhandling vidtas. Arbete och analys av pläderingen. 

Komplexa frågeställningar ska hanteras på en timma med vikt på ett pedagogiskt 

framförande.  

4.26 Arbete och analys av vad som ska inrymmas i sakframställan, även denna ska uppgå 

till maximalt en timma. Förberedelse vidtas inför motpartens partsförhör. 

4.27 P.g.a. sjukdom hos ett av ombuden från kommunen begärs att huvudförhandlingen 

ställs in (skjuts upp), rätten medger begäran. Motparten inkommer omgående med ett 

nytt yttrande vari framgår att det är av vikt för motparten att förhandlingen hålls 

(motparten är svårt sjuk). Avstämning sker med rätten och tekniska lösningar 

diskuteras för att kunna genomföra huvudförhandlingen på utsatt dag. Efter ett flertal 

avstämningar hålls huvudförhandlingen via länk. Huvudförhandling genomförs. 

Visst efterkommande arbete i anledning av huvudförhandlingen. 

5 AVSLUTANDE NOTERINGAR 

5.1 Med beaktande av ovan finns det skäl för hovrätten att meddela prövningstillstånd 

för att pröva skäligheten i begärt ombudsarvode. 

5.2 Det ska i detta sammanhang nämnas att Bill Persson företräds av Centrum för 

rättvisa. Centrum för rättvisa är en stiftelse vars huvudsakliga ändamål är att stärka 

den enskildes rättighetsskydd genom att utveckla och bilda opinion. Centrum för 

rättvisa tar vidare inte betalt av de personer som de företräder. Stiftelsen finansieras 

genom gåvor, anslag eller andra ekonomiska tillskott.1 I det fall en jämförelse görs 

mellan respektive parts rättegångskostnader vill Kommunen påpeka, med hänsyn till 

det som nu nämnts, att Centrum för rättvisa verkar på helt andra villkor än juridiska 

ombud i allmänhet.  

5.3 Avslutningsvis ska framhållas att de åtgärder som vidtagits har varit skäligen 

påkallade för tillvaratagande av Kommunens rätt och därmed bör hovrätten, med 

                                                      
1 https://centrumforrattvisa.se/om-oss/#vartuppdrag  

https://centrumforrattvisa.se/om-oss/%23vartuppdrag
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ändring av tingsrättens dom, besluta att Bill Persson ska ersätta Partille kommun för 

rättegångskostnader om 620 115 kronor varav 604 004 kronor avser ombudsarvode.  

5.4 Till stöd för Kommunens överklagande hänvisas till rättsfall NJA 1997 s. 854 och till 

RH 2012:7, samt till pläderingen vilken visar på värdet av de utredningsåtgärder som 

vidtagits i målet, bilaga 1.    

 

______________________________ 
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