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YTTRANDE  

Mål nr T 3552-20 

Bill Persson ./. Partille kommun 

 

I egenskap av ombud för Kommunen får vi inkomma med följande yttrande i anledning av Bill 

Perssons överklagande den 23 juni 2020 (aktbilaga 7) av Göteborgs tingsrätts dom 2020-05-19, 

mål nr T 9131-19. I huvudsak följer detta yttrande den disposition som framgår av Bill Perssons 

överklagande. Kommunen hänvisar till och åberopar tidigare inlagor till tingsrätten samt 

hänvisar till och åberopar pläderingen vid huvudförhandlingen, vilken biläggs detta yttrande, 

Bilaga 1.  

1 INSTÄLLNING OCH EGNA YRKANDEN 

1.1 Kommunen motsätter sig Bill Perssons ändringsyrkanden. 

1.2 Kommunen yrkar ersättning för rättegångskostnader i hovrätten med ett belopp som 

senare kommer att anges.   
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2 UTVECKLING AV GRUNDERNA FÖR ÖVERKLAGANDET 

2.1 Tingsrättens bedömning i frågan om vilken proportionalitetsbedömning som ska 

tillämpas 

2.1.1 Kommunen är av uppfattningen att tingsrätten tillämpat rätt proportionalitets-

bedömning. Kommunen tillbakavisar Bill Perssons påstående att den 

proportionalitetsbedömning som framgår av Parkfastighetsmålet är allmängiltig vid 

prövningar av inskränkningar i egendomsskyddet. Vad Bill Persson har för stöd för 

sin uppfattning är oklart. Av praxis framgår att olika proportionalitetsbedömningar 

ska tillämpas beroende på vilken typ av inskränkning det är frågan om. Kommunen 

delar därför inte uppfattningen att den proportionalitetsbedömning som följer av 

Parkfastighetsmålet ska tillämpas på förevarande mål. Precis som tingsrätten finner 

utgör gatukostnadsavgiften en pålaga och uttaget ska därför bedömas utifrån den 

proportionalitetsbedömning som gäller för skatter och andra pålagor.   

2.1.2 Bill Persson uppger under punkten 3.1.7 ”Det finns inte något stöd för den uppfattningen 

att denna proportionalitetsbedömning endast gäller vid tvångsöverföring av mark på det sätt 

som tingsrätten bedömt”. Tingsrätten konstaterar i sina domskäl att Parkfastighetsmålet 

inte avser en prövning av undantagsregeln för skatter och andra pålagor (s. 16). Det 

går dock inte att utläsa att tingsrätten skulle mena att Parkfastighetsmålet endast gäller 

vid tvångsöverföring av mark som Bill Persson påstår. Eftersom gatukostnadsavgiften 

ska bedömas utifrån undantagsregeln om skatter och andra pålagor kan vägledning 

inte sökas i Parkfastighetsmålet på det sätt som Bill Persson gör gällande, utan 

avgörande blir om gatukostnadsavgiften inneburit en orimlig börda för Bill Persson 

eller om den på ett grundläggande sätt undergrävt hans finansiella situation. Sådan 

vägledande praxis får sökas i andra mål, vilket även framgår av tingsrättens domskäl.  

2.1.3 Eftersom proportionalitetsbedömningen i förevarande mål ska utföras utifrån 

undantagsregeln om skatt och andra pålagor har tingsrätten - utifrån 

omständigheterna i målet - på ett riktigt sätt kommit fram till att en överträdelse av 

Bill Perssons egendomsskydd inte har skett. Att tingsrätten skulle ha felvärderat ett 

antal omständigheter tillbakavisas därmed.  



 

  3 (4) 

2.1.4 Bill Persson uppger i punkten 3.1.9 att tingsrätten tillämpat gammal och överspelad 

praxis. Vad Bill Persson har för stöd för en sådan hållning är oklart. Enligt 

kommunens uppfattning har tingsrätten på ett riktigt sätt kommit fram till att 

proportionalitetsbedömningen ska utföras på ett visst sätt eftersom vi i förevarande 

mål har att göra med en pålaga. Det får till följd att det inte heller kan röra sig om ett 

avsteg från ett starkare inhemskt rättighetsskydd - till förmån för ett svagare enligt 

proportionalitetsbedömningen vid skatter och andra pålagor - vilket Bill Persson gör 

gällande.  

2.2 Tingsrättens bedömning att gatukostnadsuttaget varit proportionerligt 

2.2.1 Vid tillämpning av proportionalitetsbedömningen enligt undantagsregeln om skatter 

och andra pålagor krävs - för att det ska röra sig om en överträdelse av 

egendomsskyddet - att en orimlig börda har uppkommit för Bill Persson eller att 

uttaget på ett grundläggande sätt undergrävt hans finansiella situation. Det är 

ostridigt i målet att Bill Persson hade medel att betala gatukostnadsavgiften med. Att 

Bill Persson tidigare erhållit intrångsersättning saknar relevans vid förevarande 

proportionalitetsbedömning. Bill Perssons fastighet har vidare ökat i värde med 2,5 

miljoner kronor, vilket också är ostridigt i målet. Värdeökningen har medfört en 

omedelbar nytta för Bill Persson.  

2.2.2 Bill Persson uppger i punkten 3.2.8 att tingsrätten felaktigt bedömt förutsättningarna 

för att väcka och vinna talan om jämkning. Kommunen hänvisar särskilt till vad 

kommunen tidigare har uppgivit i pläderingen, se punkten 2 i Bilaga 1 till detta 

yttrande. Kommunen är, till skillnad från Bill Persson, av uppfattning att det är 

möjligt att föra en talan om jämkning även efter det att gatukostnadsavgiften har 

erlagts till kommunen. Exempelvis kan nämnas att tingsrätten i förevarande mål 

återger på s. 19 i domskälen ett mål om jämkning där fastighetsägaren hade begärt 

återbetalning av ett belopp som sedan tidigare var betalt till kommunen. Bill Persson 

uppger vidare i punkten 3.2.11 att vid förlust vid en jämkningsprövning hade han 

riskerat att behöva betala Kommunens rättegångskostnader i mark- och 

miljödomstolen. Huvudregeln i mål om jämkning är dock att kommunen ska stå för 

sina egna samt för fastighetsägarens rättegångskostnader. I undantagsfall kan 

domstolen besluta att en fastighetsägare får stå sina egna rättegångskostnader i fall 
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där fastighetsägaren förlorar målet och har inlett rättegången utan att ha haft 

tillräckliga skäl. Bill Perssons påståenden om att en talan om jämkning skulle vara 

uppenbart utsiktslös samt han skulle ha ökat sin skada genom att väcka en sådan 

talan vid mark- och miljödomstolen tillbakavisas därmed.  

2.2.3 Precis som tingsrätten finner ska inte kommunens vinst vid exploateringar i området 

beaktas vid proportionalitetsbedömningen. Om så vore fallet skulle det vara direkt 

oskäligt gentemot övriga kommuninvånare.  

2.3 Tingsrättens bedömning att gatukostnadsuttaget inte har inneburit en påtryckning 

mot Bill Persson att stycka av och sälja delar av sin fastighet 

2.3.1 Proportionalitetsbedömningen enligt undantagsregeln om skatter och andra pålagor 

utgår från hur Bill Persson drabbas av gatukostnadsuttaget rent ekonomiskt. För att 

det enligt denna proportionalitetsbedömning ska kunna vara frågan om en 

påtryckning krävs att Bill Persson fått utstå en orimlig börda eller att uttaget på ett 

grundläggande sätt undergrävt hans finansiella situation. Det är alltså inte möjligt, 

vilket tingsrätten också kommer fram till, att gatukostnadsuttaget å ena sidan inte 

inneburit ett sådant ingripande i Bill Perssons finansiella situation, men å andra sidan 

ändå utgjort en sådan påtryckning som Bill Persson gör gällande.  

3 BEVISNING  

3.1 Kommunen åberopar Värderingsutlåtande Partille som skriftlig bevisning till 

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

fastigheten , tingsrättens aktbilaga 41.  

 


