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LEDARE

älkommen till nya, förbätt-
rade – och inte minst – mer om-
fångsrika Legally yours.
Ända sedan vi startade tidningen

2003 så har det varit viktigt för oss att
lyssna på er läsare och inspireras av era
förslag. 
Nu är det dags för oss att ta nästa steg. 
Naturligtvis behåller vi vår välkända

mix av överraskande porträttintervjuer, re-
portage om människor och företeelser i juri-
diken och nyheter från branschen. Samtidigt

har vi tagit till oss av era förslag kring hur in-
nehållet kan bli bättre, mer spännande och ännu
mer angeläget för er.
Det här är några av de viktigaste förändring-

arna:

Vi är tjockare. Från och med nu så kan du
räkna med att alltid få 100 sidor redaktionellt in-
nehåll per nummer.

Vi är mer fokuserade. Varje nummer är in-
riktat på ett särskilt tema. Först ut är fastighets-
och miljörätt. Längre fram väntar Affärsjuridik
med transaktioner, Straff- och process, familjerätt
med mera. 

Vi är mer undersökande. Vi vet sedan tidi-
gare att våra undersökningar – som Klientbaro-
metern och Advokaternas advokat – engagerar
läsarna. Från och med nu innehåller varje minst
en djuplodande undersökning. 
I det här numret redovisar vi till exempel vår

stora Fastighets- och miljöbarometer. Där har vi
undersökt attityderna hos både köpare och säljare
av juridiska konsulttjänster.

Vi räcker längre.Vi vet också att många av er
gärna spara tidningarna, och att ni gör det länge.
Varje nummer kommer att ta fokus på de vikti-
gaste nyheter som skett under året – inom just
det rättsområdet. Lika mycket kraft lägger vi på
att skildra de frågor, människor och debatter som
väntas dominera under det år som kommer. Allt
för att tidningen ska fortsätta engagera och vara
angelägen just för dig – under minst ett år. 

Vi är flexibla. Vill du läsa tidningen på telefon
eller läsplatta så har vi en digital version. Om du
vill ha den som inbunden bok så kommer även
det att gå bra.
Jag är säker på att du kommer att gilla Legally

yours även i fortsättningen. Men vi kan alltid bli
ännu bättre, så tveka inte att höra av dig!

Nu blir vi tjockare 
och mer fokuserade

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se

V

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

  
  

    

  

     
   

       
   

        
   

                 

 

2_23_Undersökningen  2014-10-28  11.31  Sida 3



4 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 4

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

I N N E H Å L L

Blendow Publishing AB, Humlegårdsgatan 14, 114 46  Stockholm, 
Telefon  08–579 366 00, Fax 08–667 97 60, www.blendow.se
e-post  legally-yours@blendow.se

CHEFREDAKTÖR Peter Johansson  |  ANSVARIG UTGIVARE Linda Frivik  |  ART DIRECTOR Jan Reinerstam 
REDAKTION Rolf Svedberg, Rune Thomssonl   |   FOTOGRAFERMagnus Laupa, Jonte Wentzel
EKONOMI Hanna Durrani, telefon 08-579 366 00, e-post: hanna.durrani@blendow.se
TRYCK V-TAB Vimmerby AB, 598 23 Vimmerby, Telefon  010–480 60 00

LEGALLY YOURS GES UT AV 
BLENDOW PUBLISHING AB

FASTIGHETSBAROMETERN 2015

6 | Marknaden: 
Nu vänder det uppåt 

92,4 procent av de som svarat på Legally yours 
stora bransch-undersökning spår ett ökande
–  eller oförändrat behov av fastighetsrättsliga tjänster.

10 | ”Skillnaden mellan 
’finfastigheter’ och ’fulfastigheter’
kommer att öka”
Rolf Johansson, advokat och branschexpert, 
tror att alla objekt lätt kan hitta sina köpare.

MILJÖBAROMETERN 2015

16 | Fortsatt stort behov av 
miljörättsliga konsulter

Bara 6,5 procent av klienterna tror att deras
behov av miljörättsliga konsulter minskar under året.

28 | Nya PBL: Mer blir tillåtet 
efter sommarens ändringar

32 | Minskad gråzon kring 
exploateringsavtal

34 | Höga krav i Natura 2000-målen

38 | Rovfåglarnas byte: vindkraft

PORTRÄTT

50 | ”Riskaptiten ökar”
Erika Åslund är fastighetsbranschens favoritadvokat

60 | Stötestenarna – tre faktorer
som kan påverka marknaden
negativt

DOKUMENT

64 | ”Vi trodde inte att priset skulle
springa iväg. Erfarenheterna
hittills bekräftar ju det”

Michael Carlsson, HSB Malmö, sitter på ett svårsålt objekt.

DOKUMENT

78 | Fastighetsägare och hyresgäster
i kläm under Kirunas stadsflytt

86 | Översvämningar blir vanligare
”Juridiskt är det svårt att komma åt” säger specialisten 
Erica Nobel. 

KOMMENTAR

98 | Förre miljörådet Rolf Svedberg
om en möjlig praxisändring

102 | Fastighetsexperten Rune
Thomsson om en viktig 
ändring i hyreslagen
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Där tycker de att svenskarna
är väldigt godtrogna.

Stefan Wendén och Thomas Moll om dansk attityd.
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Sex år efter Lehman-kraschen är transaktionsmarknaden
på väg tillbaka. 
Det framgår av Legally yours stora fastighetsbarometer.
12 procent av klienterna signalerar ett växande behov av

juridiska tjänster under 2015.
– Sakta men ganska säkert återvänder stabiliteten, säger

branschexperten Rolf Johansson. AV  PETER JOHANSSON  

FASTIGHETS
RATTEN
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Följ med på vår weekendsafari till Masai Mara, Kenya, Afrikas kanske 

mest djurrika område. 

Du lämnar Stockholm onsdag kväll och landar torsdag morgon i 

Nairobi med bara en timmes tidsskillnad mot Sverige. I god tid till 

lunch börjar äventyret på savannen. Här gör vi spännande safaris och 

beskådar “the Big Five”, upplever den vidunderliga naturen och möter 

områdets stolta massajer. Vi bor på legendariska Governors Camp i 

klassiska canvastält med alla bekvämligheter, inklusive privat dusch 

och wc. Här äter vi lyxig middag vid öppen eld, med Afrikas alla ljud 

i bakgrunden. 

Vi rundar av i Nairobi med besök på Karen Blixens museum och 

firar med avskedsmiddag. 

Söndag kväll landar du i Stockholm och är åter på jobbet måndag 

morgon, fylld av upplevelser och som en ny människa!

Kontakta oss för mer information!

Ta en långhelg på savannen!

Exclusive Tours   08-411 67 90   resa@exclusivetours.se   www.exclusivetours.se 

2_23_Undersökningen  2014-10-28  12.07  Sida 8



FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

UNDERSÖKNING

L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 4  |  9

höstas genomfördes Legally yours stora Fas-
tighets – och miljörättsliga barometer. 649 svarade
på frågorna, sex procent av alla som tillfrågades.
Av de svarande var cirka 75 procent köpare och

resten säljare av juridiska tjänster.
De fastighetsrättsliga kunderna målar upp en re-

lativt ljus bild av sina framtida behov på området. 
12, 6 procent uppger att de har identifierat ett

växande behov.  
Endast 8,6 procent tror att behovet skulle minska.
Bland de klienter som har högst juristbudget per

år är behoven som störst. Hos de som köper jurist-

konsulter för 1–2 miljoner kronor per anger 14,3
procent ett växande behov. Bland de som planerar
inköp för mellan 2 och 4 miljoner kronor menar
mer än var fjärde – 26, 1 procent – att behovet växer.
Och 13, 3 procent av de med en inköpsbudget som
är större än 4 miljoner räknar också med att köpa
mer juridik på det här området.
Tvister är den situation som får flest klienter att

ringa juristen. 58,5 procent uppger detta. Hyres-
rättsliga frågor (34,5 procent), Plan- och byggfrå-
gor (26,4 procent) och transaktioner (25,7 procent)
är andra vanliga orsaker.

HUR SER ERT BEHOV 
AV FASTIGHETSRÄTTSLIGA 

TJÄNSTER UT DE
NÄRMASTE TOLV 

MÅNADERNA 

12,6 %

78,8 %

8,6 %
VÄXANDE BEHOV MINSKANDE BEHOV 

OFÖRÄNDRAT BEHOV

?

ENDAST VAR TIONDE 

I
tror att marknaden krymper

           

   

          

            

           

          

          

        

              

  

            

   

            

        

    

    

         resa@exclusivetours.se   www.exclusivetours.se 
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UNDERSÖKNING

dvokat Rolf Johansson är en av landets
främsta specialister på fastighetstransak-
tioner. Under många år var han vd och de-
lägare på Linklaters. Finanskraschen i
september 2008, som utlöstes när den
amerikanska investmentbanken Lehmann
Brothers gick under, beskriver han som
en ”katastrof”.

Marknaden stendog. Ingenting
hände på flera år, säger han. Sedan
2011–2012 har det varit en allmän

uppfattning att marknaden är
på väg tillbaks, men att den är ganska skakig och
att återhämtningen sker med små rörelser.  
De senaste månaderna har takten skruvats upp.
Sakta men numera ganska säkert återvänder

stabiliteten. Det görs transaktioner, men det är
inga megatransaktioner. 
Rolf Johansson menar att det länge varit svårt

att nå en balans på fastighetsmarknaden.
Parterna måste vara överens om var värdena lig-

ger. Köparna drog sig tillbaka och säljarna ville inte
minska värderingarna. Då når man inga överens-
kommelser om priset – och då blir det inga affärer. 
Tidigare har även bankerna varit oroliga. Nu är

även de tillbaka på samma ruta som parterna. Där-

med är alla nödvändiga parametrar på plats igen.
Framför oss har vi nog minst fem år av stabil

transaktionsmarknad, även på fastighetssidan.
I dagsläget ligger de flesta fastighetstransak-

tionerna i spannet 0,5 till 3 miljarder kronor.
– 10-miljardersaffärerna har vi inte sett på en

bra stund. Jag vet inte heller när de kommer till-
baka. Det lär dröja innan vi ser en ny booming
market, säger Rolf Johansson.

Hur har advokatbyråmarknaden påverkats av
den långa stiltjen?
– De byråer som fokuserade starkt på transaktio-
ner och som höll fast vid sin strategi är mindre i
dag. De byråer som anpassat verksamheten och
fördelat resurser till verksamheter som växer i
lågkonjunktur, bland annat konkursförvaltning
och tvister, de har kunnat behålla sin storlek och
klarat sig bättre.  

Vad händer nu? Växer byråer – eller splittras de?
– De största expanderar inte mer. De kan ha nått
sin maxstorlek. Det finns bekymmer med att bli
för stor.  Ju större byrå desto mer signifikanta blir
intressekonfliktsfrågorna. 
– 3:12-reglerna,  som säger att är du fler än 25

A

”Framför oss har
vi minst fem år av 

STABIL
TRANSAKTIONS
MARKNAD”

t

2_23_Undersökningen  2014-10-28  14.51  Sida 10



L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 4  |  11

Ägande och 
förvaltande 
inom fastighets-
branschen drar
mot specialisering.’’
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VID VILKA FASTIGHETSRELATERADE 
SITUATIONER VÄLJER NI ATT VÄNDA 
ER TILL  JURISTER

58,5 %

       

34,5 % 26,4 % 25,7 % 2     
TVISTER HYRESRÄTTSLIGA FRÅGOR PLAN- OCH BYGGFRÅGOR TRANSAKTIONER ENTREPRENADRÄTT EXPLOATERINGSPROJEKT FÖRSÄKRINGSFRÅGOR ANNAT

F    
 

  
 

 

?

partners så kan du inte utnyttja löneundantags-
regeln för utdelning som skattemässigt behand-
las som inkomst av kapital. Där finns det byråer
som vidtar åtgärder och delar upp verksamheten
och några som avbryter påbörjade integration-
sprojekt. Om det kommer att fungera skattemäs-
sigt med att dela upp verksamheten eller inte, det
återstår att se.

Är dagens fastighetsköpare huvudsakligen 
internationella?
– Jag vet inte det riktigt. Jag har en känsla av att
den utländska investeringsbenägenheten på den
svenska fastighetsmarknaden fick sig en ganska
kraftig törn efter 2008. Dessförinnan vräkte det in
kapital. 2006 och 2007 var de största åren. Då kom
75 procent av investerat kapital i de stora transak-
tionerna utomlands ifrån. Den trenden är bruten.
En hel del utländska investerare vill ur. Timing-
mässigt är vi i ett läge där de utländska fonder som
gick in 2006-2007 befinner sig i slutet av sin in-
vesterarperiod. Ganska många av dem är nog sna-

rare inne på exit. Normalt har de en ganska be-
gränsad investerarhorisont, i många fall 6–8 år. I
så fall skulle utländskt kapital snart försvinna från
marknaden.

Vad betyder det?
– Det behöver inte ha så stor betydelse värde- och
prismässigt. Man kan tänka sig att det innebär ett
ökat utbud men jag tror att efterfrågan är på väg
att öka samtidigt. De här utländska investerarna
är ofta ganska flexibla. En hel del är väl etable-
rade i Sverige och de kan nog tänka sig att åter-
investera, men grundinställningen är säkert
numera att göra en exit.  

Vilka ska köpa då?
– Jag tror att många av de stora inhemska aktörerna
kommer att gå in i högre utsträckning.

Vilka objekt kommer vara intressantast framöver?
– Ägande och förvaltande inom fastighetsbran-
schen drar mot specialisering. Vi kommer att se

Skillnaden
mellan ’fin-
fastigheter’
och ’fulfas-
tigheter’
kommer 
att öka. 

’’

Röster om Fastighetsrätt
DÄRFÖR 

KOMMER
BEHOVET AV 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
TJÄNSTER 

ATT ÖKA

Antalet komplicerade ärenden ökar.
Antalet tvister ökar och blir samtidigt alltmer komplexa. 
Antalet överlåtelser och upplåtelser per år väntas öka. 
Ökad processmängd vad gäller detaljplaner och bygglov.
Bolagen genomför större och fler fastighetsrättsliga affärer. Framför allt storstads-
regionerna berörs.
Det blir krångligare och det är ett område som kräver fingerspetskänsla.
Effekterna av att den kommunala förköpsrätten togs bort innebär att många. 

UNDERSÖKNING
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   25 % 18 % 18 % 10,9 %
T     ENTREPRENADRÄTT EXPLOATERINGSPROJEKT FÖRSÄKRINGSFRÅGOR ANNAT
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flera ägare som fokuserar både på objektstyp –
kontor, retail, bostader – men också på geografi.
Den geografiska fokuseringen har med stord-
riftsfördelar att göra medan objektstyp har mer
med kompetens att göra.  Ibland talar man tvär-
tom om diversifiering geografiskt, att man inte
vill ha alla ägg i samma korg. Nu är det ingen
tvekan om att trenden är fokusering. 

– Skillnaden mellan ”finfastigheter” och ”ful-
fastigheter” kommer att öka. Riktigt attraktiva ob-
jekt kommer att prisas upp och tveksamma objekt
kommer att prisas ned. Men det kommer att fin-
nas tagare även av fulfastigheter, eftersom av-
kastningen – yielden –  ökar när priset sjunker.

Vilka regioner är intressanta?
– Utanför Stockholm så handlar det främst om re-
gionhuvudstäder. Det kommer att hända bra saker
där. Det är svårare för Kumla, Sunne och Bräcke, så
att säga. Men marknaden fungerar ju så att av-
kastningen blir bättre när priset sjunker, så det
kommer att finnas tagare även på mindre orter.

– Och jag tror att risk är överskattat prismäs-
sigt just nu. Man får högre rabatt för risk än vad
riskpremien skulle motivera. Det gör att riskap-
titen kommer att öka.

– Och jag tror att risk är överskattat just nu.
Man får högre rabatt för risk än vad riskpremien
skulle motivera. Det gör att riskaptiten ökar. l

’’

kommuners strategiska markreserv börjar bli så små att det begränsar den lokala utvecklingen.
Företaget kommer att expandera.
Mer etableringar och konflikter, krångligare struktur.
Mer komplexa frågor som kräver specialister som arbetar dagligen med aktuella frågor.
Troligen måste vi lyfta frågan till en annan nivå för att få en respons.
Står inför försäljningar av stora fastighetsbestånd.
Tidigare har vi klarat de hyresavtalsfrågor som har dykt upp. Men jag bedömer att hyresavtalen blir mer och mer avancerade.
Vi befinner oss just nu i en expansiv fas.  |  Vi har svårt att tag på handläggare med fastighetsrättslig kunskap.
Vi står inför tillfälliga utmaningar beroende på dels fastighetsförvärv men även beroende på genomförandet av större 
byggprojekt i vår omgivning.
Ökat antal komplicerade ärenden.

Timingmäs-
sigt är vi i ett
läge där de
utländska 
fonder som
gick in 2006-
2007  befin-
ner sig i slutet
av sin investe-
rarperiod.
Ganska många
av dem är nog
snarare inne
på exit. 

HUR MYCKET KÖPER NI 
JURISTTJÄNSTER

 FÖR VARJE ÅR?

16,1 %
10,4 %

11,7 %

10,7 %

4,4 %

6,8 %
8,9 %

31 % 0 KR - 
50 000 KR

50 000 KR - 
100 000 KR

100 000 KR - 200 000 KR

200 000 KR - 
500 000 KR

500 000 KR - 
1 MILJON KR

1 MILJON KR - 
2 MILJONER KR

2 MILJONER KR - 
4 MILJONER KR

MER ÄN 4 MILJONER KR
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45,4 %

33,2 %

21,4 %

VILKEN TYP AV KONSULT VÄLJER NI 
FÖR FASTIGHETSRÄTTSLIGA PROBLEM?

ADVOKATBYRÅER

EGEN BOLAGSJURIST

ANNAN

HUR MYCKET KÖPER NI 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA TJÄNSTER 

FÖR VARJE ÅR?

9,7 %

6,9 %

7,7 %

5,7 %

4,9 %
2,9 %

1,7 %

60,5 %

0 KR - 50 000 KR

50 000 KR - 
100 000 KR 

100 000 KR - 
200 000 KR 

200 000 KR - 
500 000 KR

500 000 KR - 
1 MILJON KR

1 MILJON KR - 
2 MILJONER KR

2 MILJONER KR - 
4 MILJONER KR 

MER ÄN 4 MILJONER KR

Röster om FastighetsrättDÄRFÖR 
KOMMER

BEHOVET AV 
FASTIGHETS-

RÄTTSLIGA 
TJÄNSTER 

ATT MINSKA

Färre planerade transaktioner.  |  Inga aktuella projekt.
Mindre projekt i pipen som kommer att involvera denna typ av tjänst.
Minskat behov  |  Vi har omstrukturerat vårt internationella fastighetsinnehav. 
Vi gör mer själv och går bland annat över från ledningsrätt till markupp-
låtelse/servitut via bilaterala diskussioner med markägare.
Vi har löst en stor del äldre tvister och ser inte nu att vi har behov av att 
expandera markinnehavet.  
Vi har sålt av våra två största projekt med exponering mot dessa frågor.

Röster om Fastighetsrätt
Finns inget i dag som pekar på att det skulle förändras.
Företaget hanterar alla fastighetsrättsliga frågor internt med juristavdelningen
som har kompetens inom området.
Har inga planer på att varken köpa eller avyttra verksamheter de närmaste året.
Har legat på en ganska jämn nivå de senaste åren.
Inga kända förändringar att hantera.  |  Inga ökande transaktionsvolymer.
Ingen investering planerad.
Konstant flöde av återkommande ärenden och inga förvärv planerade.
Marknadsanpassning.

DÄRFÖR KOMMER
BEHOVET AV 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
TJÄNSTER ATT VARA

OFÖRÄNDRAT

UNDERSÖKNING
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Nr 7602 Louis Roederer Brut Premier • 750 ml/399 kr • Alkoholhalt 12%
375 ml (Beställningssortiment) • 209 kr

FYND!
.se

alltommat.se

Expressen/Leva&Bo 27/12 2013

”Självklart alternativ för lyckad 
fest. Elegant, vi älskar stilen!”.
aftonbladet.se

Hälften av alla som  
drunknar har alkohol i blodet
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

arknaden för miljörättsliga tjäns-
ter har de senaste åren befunnit sig
i konstant expansion. Resultatet i
Legally yours fastighets- och mil-
jörättsliga barometer visar att den
utvecklingen troligen kommer att
bestå.
15,7 procent av de svarande tror

att deras behov växer under 2015.
77,8 procent spår att det blir oför-

ändrat. Nästintill varannan (45,4
procent) svarar att det är pro-

blem med förorenade områden som får dem att
uppsöka miljörättslig expertis.
Magnus Berg, miljörättslig specialist på Nordic

Law, har arbetat med miljörätt i 20 år:
Efterfrågan är betydligt större idag – och vi

kommer in i processen betydligt tidigare. Och job-
bar löpande med klienten.
Miljö – och fastighetsrätten har integrerats. Det

är ytterst sällsynt att man köper en fastighet utan
att göra en miljö-due dilligence, titta hur fastig-
heten ser ut ur ett miljöhänseende. Finns det
markföroreningar? Skador på huset? Vad är det för
byggmaterial?  
Mycket av det som byggs idag genomgår någon

form av miljögenomgång innan. Broar, vägar, allt
genomgår en tillståndsprövning. Stora aktörer
som Trafikverket miljöprövar alla sin projekt, det
gjorde de inte för 10 år sedan. 
– Tittar man på längre sikt, de kommande 10–15

EN MARKNAD
I STÄNDIG
TILLVÄXT

UNDERSÖKNING

t

M
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Efterfrågan är betydligt
större idag – och vi 
kommer in i processen
betydligt tidigare.

magnus berg, nordic law’’
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

UNDERSÖKNING

VID VILKEN TYP AV MILJÖRÄTTSLIGA 
SITUATIONER VÄLJER NI ATT VÄNDA 
ER TILL JURISTER

   
     

   

 

45,4 % 40,7 % 34,7 % 16,2 % 8    

       
     

FÖRORENADE OMRÅDEN TILLSTÅND FÖR 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANNAT TILLSTÅND FÖR 
VATTENVERKSAMHET 

E  

?

åren så kommer energi och klimatfrågorna vara de
som överskuggar allt.

Erica Nobel, delägare på advokatbyrån Delphi i
Malmö och expert på miljörätt:
– Förorenade områden har varit en kioskvältare

under de senaste fem – sex åren. Det sker mycket
i praxis och det handlar om stora pengar – och
med en kontinuerlig utveckling i praxis så måste
man hela tiden hålla sig uppdaterad. Dessutom är
tillsynsmyndigheterna aktiva på området. Det in-
nebär att frågorna hela tiden är i fokus. 
Ett nästan lika vanligt behov som identifieras i

Legally yours undersökning är tillstånd för miljö-
farlig verksamhet (40,7 procent).
– Tillståndsprövningarna pågår ju löpande, även

om man inte kan säga att de har ökat markant. Jag
trodde att de skulle minska när det var lite svagare
konjunktur, men så har det inte riktigt blivit, säger
Erica Nobel.  
– Ingen del av miljörätten är bättre än sin till-

synsmyndighet, även om den tendensen är mindre
tydlig numera. För 15 år sedan krävdes det att
myndigheten sade till för att man skulle agera, i
dag är egna initiativ betydligt vanligare. Det är
viktigt att ha en grön profil. Samtidigt går länssty-
relserna igenom och kartlägger hela Sverige. Var
finns förorenade områden? Även om du varken ska
bygga eller sälja så kan du ändå få ett föreläg-
gande om att göra undersökningar. Därför kan frå-
gorna alltid aktualiseras.

Erica Nobel, Delphi
i Malmö, expert 
på miljörätt.
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    8,8 % 5,6 % 0,5 %

3        
     

   
 

  
 

EXPROPRIATIONSRÄTT TÄKTER GRUVRÄTT

?

De svarande som utnyttjat
möjligheten till fritextsvar
har bland annat lyft fram
sina behov av konsultation
kring avfallshantering, 
elförsörjning samt kemikalie-
lagstiftningen Reach.

Ingen del av miljörätten är bättre än
sin tillsynsmyndighet, även om den
tendensen är mindre tydlig numera.

erika nobel, delphi

15,7 % 6,5 %

77,8 %

HUR SER ERT BEHOV 
AV MILJÖRÄTTSLIGA TJÄNSTER 

UT DE KOMMANDE 
TOLV MÅNADERNA

VÄXANDE BEHOV MINSKANDE BEHOV

OFÖRÄNDRAT BEHOV

?

’’
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

UNDERSÖKNING

Röster om miljörätt
DÄRFÖR 

KOMMER
BEHOVET 
AV MILJÖ-

RÄTTSLIGA 
TJÄNSTER 

ATT ÖKA

Antalet ärenden rörande historiskt förorenad mark tenderar att öka.
Bedömningarna i våra ärenden blir svårare och svårare.
Fler förorenade markområden kommer att exploateras.
Fler komplexa frågor.  |  Fler regler att följa.
Flera stora markområden som ska bebyggas där miljöfarligt avfall finns.
Flera överklagande och tvister.
För långsiktig hållbarhet behöver jag titta över bland annat energiförbrukningen.
Mer komplex lagstiftning.  |  Mer miljökrav.  |  Mer skit i backen kommer fram.

Röster om miljörättDÄRFÖR 
KOMMER
BEHOVET 
AV MILJÖ-

RÄTTSLIGA 
TJÄNSTER 

ATT MINSKA

Inte lika många tillståndsprocesser som ska drivas igenom
de närmaste åren i Sverige.
Miljötvister löses en efter annan och har i stort upphört.
Ordning.

HUR MYCKET KÖPER NI 
MILJÖRÄTTSLIGA TJÄNSTER 

FÖR VARJE ÅR?

9,8 %

6,4 %

3,4 %
3,4 %

3,7 %

0,7 %

71,9 %

0 KR - 50 000 KR

50 000 KR - 
100 000 KR

100 000 KR - 
200 000 KR      

200 000 KR - 
500 000 KR

500 000 KR - 
1 MILJON KR   

1 MILJON KR - 
2 MILJONER KR

2 MILJONER KR - 
4 MILJONER KR

MER ÄN 4 MILJONER KR

28,9 %18,8 %

19,5 %32,7 %

VILKEN TYP AV KONSULT VÄLJER NI 
FÖR MILJÖRÄTTSLIGA PROBLEM?

ADVOKATBYRÅER

EGEN BOLAGSJURISTMILJÖKONSULT

ANNAN
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I en allt mer miljöorienterad värld kommer sådana experter vara nödvändiga.
Miljöfrågorna kring fastighetsägandet och byggandet ökar stadigt, hyresgäster efterfrågar miljöbyggprogram, sanerings-
frågorna har hamnat mer i fokus, komplicerade ärenden och lagstiftning.
Miljökraven växer världen över. Vi har fem procent av vår verksamhet i Sverige -där är det oförändrat men i resten av världen 
(grovt sett) ökar behovet av miljöjuridik.
Omprövningar av vattenverksamheter.  |  Skärpt tillämpning.
Stora behov i och med nytt miljötilstånd som tas i anspråk och ökande lagstiftning inom alla miljöområden.
Vi ändrar vår tillsynstaxa och förväntar oss mycket motstånd.
Vi öppnar upp flera nya exploateringsområden som har miljömässiga belastningar.
Ärendena blir mer och mer komplicerade.  |  Ökad medvetenhet i org samt ökat tryck från tillsynsmyndigheter.
Ökade miljökrav, större intresse av förtätning och byggande vid vatten.

Röster om miljörätt
Behovet beror i huvudsak på förvärv, vilket bedöms vara oförändrat.
Egen kompetens inom bolaget gör att behovet av konsulter blir oförändrat.
En pågående bygglovsfråga.  |  Inga kända förändringar.
Inga miljörättsliga frågor kommande året vad vi kan se.
Kan inte se något stort ökande behov på 12 månaders sikt men behovet ökar
förmodligen på längre sikt.
Inga nya prövningar.  |  Konstant behov.  |  Miljöproblemen ligger väl på en
”stabil” nivå.  |  Ser inga komplikationer framåt. 

DÄRFÖR KOMMER
BEHOVET AV 

MILJÖRÄTTSLIGA 
TJÄNSTER ATT VARA

OFÖRÄNDRAT:
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

Enklast.  |  Erfarenhet och stor kompetens.
God kunskap om bransch i kombination med
hög kompetens inom rättsområdet.
Har hittills bedömts vara bästa alternativet.
Jag har inte uppfattat att miljökonsulter 
erbjuder miljöjuridisk kompetens i någon
större utsträckning.
Upparbetad relation sedan tidigare.

UNDERSÖKNING

Garanterar en viss nivå av kompetens och 
saklighet.  |  Historiska kontakter.
Insidertips.  |  Kompetens saknas internt.
Långt samarbete.
Mest lönsamt med den lilla volym vi har
Spetskompetens inom just det området i det
specifika landet.
Vi har använt samma advokatbytå under mycket
lång tid, de har en god kunskap om vår situation.

56 % 41,8 %

2,2 %

FASTIGHETSADVOKATER 
BESKRIV KLIENTERNAS EFTERFRÅGAN

NORMAL HÖG

LÅG

51,6 % 38,7 %

9,7 %

MILJÖADVOKATER 
BESKRIV KLIENTERNAS EFTERFRÅGAN

NORMAL HÖG

LÅG

HUR SKULLE DU BESKRIVA 
KLIENTERNAS EFTERFRÅGAN 

DE SENASTE TOLV MÅNADERNA?

38,7 %

57,3 %

NORMAL

38,7 %

HÖG

4 %
LÅG

Mer än var tredje advokat
har identifierat ett växande
behov. 
38,7 procent beskriver

klienternas efterfrågan
som ”hög”. 
Bland de fastighetsrätts-

liga specialisterna är denna
tendens extra tydlig. Där är
det endast 2,2 procent som
erfarit att efterfrågan mins-
kat. Bland miljörättsliga
advokater är den andelen
aningen högre, 9,7 procent.
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

NOTERAT

 

Telia äger teleledningarna i
tre fastigheter i Göteborg.
Det har både tingsrätt och
hovrätt kommit fram till.
Nu ska målet avgöras i
Högsta domstolen.

Byggnaderna uppfördes
omkring 1970. Televerket –
nu Telia – installerade tele-
nät i marken på fastighe-
terna och i byggnaderna.

Bostadsrättsföreningen
begärde att tingsrätten
skulle fastställa att före-
ningen hade bättre rätt än
Telia till de PVC-isolerade
elledningarna. Argumenta-
tionen var att ledningarna
hade blivit fastighets- och
byggnadstillbehör eftersom
de tillförts marken och
byggnaderna av föreningen
och i föreningens intresse i
enlighet med intresseteorin.

Tingsrätten framhöll att det
var staten – genom Tele-
verket – som ägde och till-
handahöll ledningarna vid
installationerna och att det
var Televerkets personal
som lämnade anvisningar,
kopplade och gjorde instal-
lationerna.

Det framkom inte heller
ifall föreningen hade betalat
Televerket för material och
installation.

Tingsrätten resonerade
att det var den enskilde
abonnenten och inte före-
ningen som hade intresse av
installationen, därför kunde
tillämpningen av intresse-
teorin ifrågasättas.

Hovrätten kom till samma
slutsats.

Högsta domstolen har beviljat
prövningstillstånd.

Det är Telia och inte bo-
stadsrättsföreningen som
äger de teleledningar som
för cirka 45 år sedan instal-
lerades av dåvarande Tele-
verket. Det konstaterar både
tingsrätten och hovrätten
sedan en HSB-förening i 
Göteborg har gått till domstol
mot Telia. 

Bostadsrättsföreningen
har tomträtt på tre fastig-
heter i Göteborgs kommun
där det står fem byggnader
med bostadsrättslägenheter.

Installationen måste dock
enligt hovrätten även anses
ha skett i andra intressen –

främst det samhälleliga 
intresset av att alla ges till-
gång till telenätet men
också Televerkets intresse
av att fullfölja sitt uppdrag
att tillhandahålla telefoni
och ansvara för telenätet.

Eftersom installationen inte
har skett uteslutande eller
huvudsakligen i föreningens
intresse kommer hovrätten
fram till att nätet inte har
tillförts föreningens tom-
trätter och byggnader på ett
sådant sätt att ledningarna
blivit fastighets- och bygg-
nadstillbehör.

Eftersom hovrätten även
instämmer i tingsrättens
bedömning att äganderätten
till ledningarna inte kan
anse ha övergått till före-
ningen genom accession 
avslås föreningens över-
klagande.

Telia äger fortfarande 
de 45 år gamla ledningarna

HOVRÄTTEN SLOG FAST:
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NOTERAT

Grannarnas tobaksrök gjorde
så att den 74-åriga kvinnan
inte kunde sitta ute på bal-
kongen. Genom Hyresnämn-
den försökte hon få sin värd
att få grannarna att sluta
upp med vanan. Svea hovrätt
anser dock att den som bor i

ett flerfamiljshus får accep-
tera rökande grannar.
Kvinnan ansåg att rökan-

det skulle upphöra, eller att
hennes hyra skulle sänkas. 
Hyresnämnden avslog

med svaret:
”Tobaksrök och röklukt

kan innebära ett visst hinder
och men i en hyresgästs
nyttjanderätt, men en avväg-
ning måste göras i förhål-
lande till grannarnas rätt att
använda sin lägenhet. Det
har inte framkommit i ären-
det att de störningar som X

(kvinnan) utsätts för i sitt 
boende genom att grannen
röker på sin balkong går 
utöver vad som skäligen bör
tålas i ett flerfamiljshus.”
Efter överklagande in-

stämde senare Svea hovrätt 
i svaret.

KÖPARNA NÖJDA MED SVARTA KONTRAKT

Acceptera din rökande granne
ok

De båda männen dömdes till
fängelse för att ha sålt svarta
hyreskontrakt i centrala Gö-
teborg för miljonbelopp. Nu
slipper båda fängelse – flera
köpare förklarade att de var
nöjda med affärerna. 
Totalt hade duon förmedlat

16 lägenheter. En av dem fick
18 månaders fängelse, den
andre 20 månaders fängelse. 
Hovrätten lindrade domen

och gav dem istället villkor-

lig dom. Domstolen konsta-
terar att det saknas praxis
från Högsta domstolen och
anser sig inte bunden av tidi-
gare avgöranden, som resul-
terat i långa fängelsestraff.
I domen betonas att målsä-

gandena inte har saknat tak
över huvudet utan velat
skaffa sig mer attraktiva bo-
enden. De båda männen har
därför inte utnyttjat någon
bostads-

sökandes
trångmål,
menar 
rätten.
Köparna

har varit ”väl
medvetna om
den svarta hyres-
markna den i Göteborg,
själva sökt upp en förmedlare
och redan innan de fått ett
pris insett att de måste be-
tala”. Flera köpare har varit 

nöjda med affären –
flera till och med tack-

samma.
Männen är inte tidigare

straffade och hovrätten me-
nar också att brottsligheten
inte kan anses vara av allvar-
lig art.

Svea hovrätt
anser dock
att den som
bor i ett fler-
familjshus
får acceptera
rökande
grannar.

’’
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Anna-Karin Lundin, före
detta justitieråd i Högsta
förvaltningsdomstolen, fö-
reslår i en färsk utredning
att hyresrätter ska kunna
omvandlas till ägarlägen-
heter.

Betänkandet ”Från hyres-
rätt till äganderätt” lämna-
des över till förre justitie-
minister Beatrice Ask (M). 

Förslaget innehöll bland
annat punkterna att:
l En omvandling ska ske

på fastighetsägarens 
initiativ.

l Hyresgästen har rätt att
få köpa sin lägenhet i
samband med omvand-
lingen och har förköps-
rätt om fastighetsägaren
senare vill sälja.

l Den hyresgäst som inte
köper ska kunna bo kvar
på samma villkor som 
tidigare.

l En omvandling ska om-
fatta samtliga lägenheter
i en byggnad.

Utredningen lämnar även
förslag som innebär ökade
möjligheter att bilda tredi-
mensionella fastigheter 
om syftet är att bilda ägar-
lägenheter.

FO
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VRÄKT FÖR STANK FRÅN KATTLÅDA 

HYRESRÄTTER SKA KUNNA
BLI  ÄGARLÄGENHETER

Ägarlägenhet
En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som inte är avsedd
att rymma mer än en bostadslägenhet. Den ägs på samma sätt som
ett småhus, med direkt äganderätt, och är fast egendom.

Kattlådans stank spred sig
över fastigheten. Hyresgäs-
ten själv sprang omkring i
bara kalsongerna i trapphu-
set. Nu måste mannen flytta
därifrån. 

Golven ska ha bland annat
ha varit fylld av kattavföring
Hyres-värden hävdade att
boende i huset som hade bal-
konger i närheten av man-
nens lägenhet inte kunde
vistas där på grund av den
påträngande lukten. 

Mannen ska också – en-
dast iklädd kalsonger – ha
gått runt i trapphuset och
tiggt cigaretter. 

Dessutom ska en

blomkruka ha kastats i rikt-
ning mot fastighetsskötaren. 

Hyresnämnden instämde i
värdens uppfattning. Par-
terna förlikades och mannen
fick sedan en tids uppskov 
med att flytta.

Före detta justitierådet Anna-
Karin Lundin föreslår att hyres-
rätter ska kunna ombildas till
ägarlägenheter.
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NOTERAT

Sex vindkraftverk ska upp-
föras i ett område i Torsås
där det finns gott om flad-
dermöss. Dessa har stor kol-
lisionsrisk med kraftverkets
rotorer.  
Mark- och Miljödomsto-

len menade att  området
inte var ett typiskt habitat
för fladdermöss. För att inte

störa djuren skulle därför
kraftverken periodvis kunna
stängas av, då skulle de inte
bli störda. 
Ärendet överklagades till

Mark- och Miljööverdomsto-
len. Även MÖD gjorde be-
dömningen de försiktighet-
smått som meddelats är
tillräckliga. 

Göteborg har fått tillstånd
att bygga en ny bro till Hi-
singen, efter ett avgörande i
Mark- och miljödomstolen.
Sjöfartsverket och andra
sjöfartsintressenter är mot-
ståndare till projektet.
Det nya bygget ska ske

öster om den gamla Göta
älvbron.
Utformningen har av-

gjorts genom en tävling.
Ambitionen är att den ska
vara klar till staden Göte-

borgs 400-årsjubileum 2021. 
Tanken är att den nya

brons mittparti ska kunna
hissas upp. Mittpartiet
kommer att vila på fyra 50
meter höga pelare. Höjden
liknas vid ett tolvvånings-
hus. 
Mark och miljödomsto-

len meddelar i domen att
man så här långt i förväg
inte vill besluta vilka öpp-
ningsintervaller som, ska
gälla. 

DOMSTOL GODKÄNNER NY BRO 

DEKLARERADE INTE HYRESVINST PÅ

170 000
En kvinna som gjorde en vinst på 170 000 kronor
när hon hyrde ut sin lägenhet deklarerade inte för
inkomsten. Skatteverket kräver nu både skatt och
straffskatt på 40 procent för att hon undanhållit in-
formation.
Kvinnan tog ut en månadshyra på 17 500 kronor

för Stockholmslägenheten, ordinarie hyra var 3 400
kronor per månad. 

VINDKRAFTVERK STÖR FLADDERMÖSS

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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e

Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

Den nya bron  ritad av den danska arkitektbyrån Dissing plus Weitling, 
tillsammans med Elu, Ljusarkitektur och Leonhardt Andra und Partner.
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En man vill som vill hålla 150 duvor
på sin tomt i centrala Motala får
nej i Mark- och miljööverdomsto-
len. 

Orsaken: verksamheten anses
inte ”lämpligt lokaliserad”.

Grannarna har tidigare haft syn-
punkter på duvhållningen. Till ex-
empel har de haft invändningar
mot lukten, ljudet samt duvbajset. 

Mark- och miljö-överdomstolen
instämmer med länsstyrelsens 
bedömning att verksamheten är
olämpligt lokaliserad. 

Däremot kan mannen ansöka om
en mindre mängd duvor, menar
domstolen. 

OK med mindre mängd duvor

Grannarna har
tidigare haft
invändningar
mot lukten,
ljudet samt
duvbajset. 

’’

Widman Wiss Advokatbyrå 
med inriktning mot

Fastighetsrätt

Entreprenadrätt

Arvsrätt 

www.advokatwidmanwiss.se

Efter en dom vid förvalt-
ningsrätten i Umeå måste
fastighetsbolaget Akade-
miska Hus betala tre miljo-
ner kronor upphandlings-
skadeavgift för otillåten
direktupphandling.

Akademiska hus är Sveri-
ges största hyresvärd vid
högskolor och lärosäten.
Upphandlingen gjordes av
ett dotterbolag.

Konkurrensverket har dri-
vit flera rättsprocesser mot
Akademiska Hus. Tvisterna
gäller  bolagets skyldighet
att tillämpa LOU.

Statliga Akademiska Hus
har under 15 år opponerat

mot tillsynsmyndigheters
bedömningar att bolaget
omfattas av lagen om offent-
lig upphandling.

– Domen visar att det är
viktigt att Konkurrensverket
har effektiva sanktionsmöj-
ligheter när ett statligt ägt
bolag inte vill följa lagen om
offentlig upphandling, säger
Konkurrensverkets chefs-
jurist Per Karlsson.

Akademiska hus har över-
klagat förvaltningsrättens
beslut. Deras uppfattning är
att bolagets verksamhet är
kommersiell och därför inte
ska omfattas av LOU. 

TVIST OM SKYLDIGHET
ATT TILLÄMPA LOU
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DENNA FASTIGHET FRÅN AKADEMISKA HUS HAR INGENTING MED DET AKTUELLA FALLET ATT GÖRA.
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En mängd ny lagstiftning ska ge ökat byggande
– och en ”enklare och effektivare bygglovs-
process”.
Ett av resultaten är de upp till 25 kvadrat-

meter stora Attefallshusen.
– I juni rushade man igenom en massa 

ändringar i PBL. Det gick väldigt fort, säger 
Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt.

bygga
Fler får

utan lov

et senaste decenniet har bostadsbyggan-
det släpat efter i Sverige. Bristen på bo-
städer innebär även samhällsekonomiska
kostnader eftersom arbetsmarknaden
fungerar sämre när arbetssökande inte
har möjlighet att flytta dit jobben finns.
En sammanställning som genomförts

av Statistiska Centralbyrån, och som pub-
licerades i Dagens Nyheter i februari 2013

visade att det byggts för lite i hela 96 av de
100 kommuner som växt mest under perioden. 

Det senaste året har en rad åtgärder genomförts
i försök att vända utvecklingen. Syftet med föränd-
ringarna var enligt dåvarande bostadsministern Ste-
fan Attefall (KD) att göra plan- och bygglovsprocessen
”enklare och effektivare”.

I kombination med en helt ny lag om kommunala
markanvisningar var tanken att begränsa detaljpla-
nekravet och förenkla förfarandet för att ta fram en
detaljplan. 
Stora delar av regeringens förslag godkändes av

riksdagen. 
På tre punkter blev det däremot nej:
l Ett av de förslag civilutskottet sade nej till i re-

geringens proposition är att det inte ska vara obliga-
toriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i t

D
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lika stor utsträckning som det är i dag. 
l Utskottet sade också nej till förslaget om att

kommunfullmäktige i större utsträckning än i dag
ska kunna ge kommunstyrelsen eller byggnads-
nämnden i uppdrag att anta detaljplaner.

l Dessutom sade  Civilutskottet nej till förslaget
om att de bestämmelser i en detaljplan som gäller
utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta
gälla efter genomförandetidens slut. 

I stort innebär förändringarna utökade möj-
ligheter att göra fler nybyggnader och tillbyggna-
der utan att ansöka om bygglov.

Mest uppmärksamhet fick införandet av Attefalls-
husen, ett komplementbostadshus på max 25 kvadrat-
meter. 

På förhand har Villaägarnas riksförbund uppskat-
tat att införandet av Attefallshusen skulle kunna ge
upp mot 200 000 nya bostadstillfällen.

På förslagsnivå väckte det här initiativet mycket
negativa reaktioner. Lagrådet gav skoningslös kritik: 

”Ett hot mot trafiksäkerheten och systemet för
detaljplaner och ett hot mot mänskliga rättighe-
ter” beskrev rådet.

Bland annat väckte de minskade möjligheterna
att överklaga grannars byggplaner kritik:

”Ingen får berövas sin egendom annat än i det
allmännas intresse och under de förutsättningar
som anges i lag och i folkrättens allmänna grund-
satser”, ansåg Lagrådet och hänvisade till Europa-
konventionen om mänskliga rättigheter. 

Ulf Jensen, professor emeritus i fastighetsrätt

Vad är ett Attefallshus?
n  Har en byggnadsarea på högst 25 kvadratmeter.

n Nockhöjd på högst fyra meter beräknat från markens
medelnivå.

n Det ska vara placerat i omedelbar närhet av en- och
tvåbostadshus.

n Om den tänkta placeringen är närmare tomtgräns mot
granne krävs medgivande från denne. 

n Om den tänkta placeringen är närmare gräns än 4,5 me-
ter mot allmän plats eller gata krävs bygglov.

För handläggningen på
kommunerna så är det 
arbetsamt med den här
höga reformtakten. 

ulf jensen, professor

’’
I valrörelsen lovade
Moderaterna att bygg-
reglerna skulle bli än
mer flexibla. Dåva-
rande statsminister
Fredrik Reinfeldt
hade velat bygga 
ytterligare 30 000
bostäder genom att
bland annat höja 
riktvärdena för hur
mycket buller som
ska vara tillåtet.

– I dag är det ganska
låg nivå, säger pro-
fessor Ulf Jensen och
tillägger att den här
frågan är ett Stock-
holmsproblem:

– Där har de stött
på bekymmer i till ex-
empel Värtahamnen.
Finlandsbåtarna bull-
rar så att man inte
kan bygga bostäder.
Det här är en konkret
och enkel valfråga,
men ingen generell
juridisk fråga när det
kommer till pbl.

BULLER 
ETT HINDER

Ulf Jensen, professor
emeritus i fastighets-
rätt vid Lunds Tekniska
Universitet.
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Det självklara valet  
när det gäller 
fastigheter!

Vår erfarenhet är klienternas vinst. 
– Vem företräder du?

-
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vid Lunds Tekniska Universitet:
– Det gick väldigt fort i somras. I juni rushade man

igenom en massa ändringar i PBL. Det var det sista
riksdagen gjorde i stort sett.
– 2010 kom den plan- och bygglag som vi har nu.

Tempot har varit väldigt högt. För handläggningen
på kommunerna så är det arbetsamt med den här
höga reformtakten. 
– Kommunernas makt minskar med den nya

lagen, och det är ju det som är avsikten. Utrymmet för
att bygga planstridigt ökar. 
– Kommunerna kommer fortfarande att kunna säga

nej. Och framförallt kommer de kunna göra tvärtom.
När de inte vill följa sin egen detaljplan så kan de i
stor utsträckning ge bygglov i strid med den. Detta är
intressant för hela fastighetsbranschen.  
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Vid årsskiftet införs bestämmelser om exploateringsavtal
samtidigt som de så kallade exploatörsparagraferna upp-
hävs. Bestämmelserna kommer att reglera vad ett exploa-
teringsavtal får och inte får innehålla. Samtidigt införs en
särskild lag om markanvisning.

Mårten Bengtsson på advokatfirman Åberg & Co är spe-
cialiserad på fastighets- och miljörätt. Han ser en risk för
övergångsproblem i samband med att de nya bestämmel-
serna träder i kraft:

- I dagsläget har det inte funnits några uttryckliga be-
stämmelser om vad man kan reglera i exploateringsavtal
och vad ett sådant ska innehålla. Nu blir det tydligare och
den tidigare gråzonen bör bli mindre, säger han.

- Den nya bestämmelsen om att exploateringsavtal inte
får avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före av-

talets ingående kan komma att ställa till problem över-
gångsvis. I större stadsbyggnadsprojekt träffar parterna
ofta genomförandeavtal där gemensamma anläggningar
och kostnadsfördelningen regleras. Med det är först i ex-
ploateringsavtalet som exploatören åläggs att betala sin
del av exploateringskostnaderna. 

- Om arbeten har inletts innan parterna träffat ett ex-
ploateringsavtal, det kan handla om att kommunen  har
byggt en bullervall eller en gångbro. Frågan blir nu hur
dessa kostnader ska kunna ersättas av exploatören

- Även vad som övergångsvis i övrigt ska gälla för explo-
ateringsavtal kan bli problematiskt. Frågor som parterna
har varit överens om i ett genomförandeavtal kan nu anses
strida mot de nya bestämmelserna om exploateringsavtal.

– Förr kunde man göra en bedömning att en föränd-
ring inte var genomförbar, för att det skulle bli för dyrt
att göra om planen. Nu krävs bara en bedömning i just
den delen. Man har försvagat detaljplanens självsty-
rande roll, säger Ulf Jensen.

Att de kommunala särkraven tas bort innebär att
kommunerna inte längre får ställa krav som går
längre än vad som framgår av PBL och av Boverkets
byggregler.

– Vi får se hur långt det går. Den reformen kan bli
rätt så tandlös, säger Ulf Jensen.

– Jag tror att det blir jättesvårt i praktiken. Det kom-
mer att bli lätt för kommunerna att fortsätta ställa
egna krav. 

Påverkas domstolarnas inflytande av förändring-
arna?
– Inte särskilt mycket den här gången. Men det ligger
ett förslag om att detaljplaner ska gå direkt till mark
och miljödomstolarna. I dag överklagar du först till
länsstyrelsen och först därefter kommer mark- och
miljödomstolen in.

Kan annan ny lagstiftning vara på gång inom den
närmaste tiden?
– Det finns en het potatis kvar och det är gatukostna-
derna. Den frågan kommer det alltid att tvistas om.
Senare kan vi vänta oss ett förslag om hur man skäli-
gen kan ta ut gatukostnader av fastighetsägare.

Kommer den nya regeringen att riva upp föränd-
ringarna?
– Nej, det brukar nya regeringar aldrig göra. På den
här nivån gör inte en tillträdande regering så, även
om lagstiftningen har röstats igenom med smal ma-
joritet. Det man möjligen skulle kunna tänka sig är
frågan om särkravsbeslut för kommunerna. Miljö-
partiet är ju väldigt positiva till detta eftersom de
upplever att särkraven kan driva utvecklingen
framåt om en kommun har ett ambitiöst miljöpro-
gram. Men även det är osannolikt. 

– Däremot så kanske man inte går in och fullföljer
halvfärdiga tankar och utredningsförslag. Sådana
kan mycket väl hamna i byrålådor.  l

NYA BESTÄMMELSER  MINSKAR  GRÅZONEN

Ett hot mot trafiksäkerheten och
systemet för detaljplaner och ett
hot mot mänskliga rättigheter.

lagrådet’’

Mårten Bengtsson på
advokatfirman Åberg &
Co är specialiserad på
fastighets- och miljö-
rätt. 

28_33_Plan & bygg  2014-10-28  15.42  Sida 32



Världen skulle må gott av fler platser som denna.

Konferenser nära havet nära stan. 
www.vargard.se

En del säger att de inte har tid. Andra säger att tiden går så fort numera.
De har fel. Tiden är konstant. Vi har bara fler saker och sysslor att fylla den med. 
Måste hinna ditt, måste hinna datt. Tror vi. Tankarna blir sköra fragment som 
hackas upp i bitar, istället för till solida fundament som hjälper dig och ditt företag 
att utstaka en riktning i tillvaron. Att komma till Vår Gård Saltsjöbaden är att stanna 
upp en dag eller två, tre. Att komma åter till det väsentliga, till det som gör skillnad.
Välkommen till en själens oas just där havet börjar, strax utanför stan.
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I augusti 2012 påbörjades
skogsröjningen för att bereda
plats för kalkbrytning i Ojna-
reskogen på Gotland.
Aktionen möttes av våld-
samma protester
från demonstranter  som 
ockuperat området.

Den nuvarande 
situationen  
är mycket 
otillfredsställande ’’
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Tillståndsprocesser kopplade till Natura
2000-områden får allt större betydelse.
Trots det brister domstolarna ofta i sin
hantering. I höstas gav Europadomstolen
bakläxa om Botniabanan. Och för 
förbifarten Stockholm har Natura 2000-
frågorna ännu inte behandlats.
– Flera fall visar att det ställs höga krav

i Natura 2000-mål. Och det visar att det
ska vara utom allt rimligt vetenskapligt
tvivel att skada inte kan uppstå, säger jur
dr Christina Hörnberg.

AV  PETER JOHANSSON  
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BRISTER
I DOMSTOLARNAS
HANTERING  AV  MÅL  KRING

Natura
2000

’’

’’
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fter miljökonferensen i Rio de
Janerio 1992 antog EG det så kal-
lade Habitatdirektivet som avsåg
att skydda en rad arter och deras ha-
bitat. Tillsammans med det äldre
Fågeldirektivet så utgör Habitat-
direktivet utgångspunkten för Natura
2000-nätverken. I dag finns omkring
4000 Natura 2000-områden i Sve-
rige.

– Natura 2000-områden bestäms
utifrån olika kriterier och behov.

Till exempel livsförutsättningar för olika arter eller
naturtyper. Utgångspunkten är att en art bör skyddas
utifrån hur den lever och förflyttar sig. Det ska också
vara motsvarande skyddsnivå och regler, i alla län-
der, och med samma försiktighetsgrad, säger
Christina Hörnberg, jur dr i miljörätt, och verksam på
konsultbolaget Environmental Law and Develop-
ment.

– För att få vidta åtgärder inom ett Natura 2000-
område måste det kunna visas att det inte uppstår
skada på det som området avser att skydda. Kan det
inte säkerställas att skada inte uppstår, till exempel
genom olika skyddsåtgärder, så krävs dispens. Och
det ställs mycket höga krav för att få dispens.

Reglerna för att exploatera i ett Natura 2000-om-
råde är strängare än för andra naturskydd, och inte
förhandlingsbara utifrån samhällsekonomiska para-
metrar. 

– För att få exploatera ett område som kan komma

att skadas måste det visas att det inte finns något
bättre alternativ ur miljöhänseende, säger Christina
Hörnberg.

– Om man kan visa det, och det dessutom är ett
samhällsekonomiskt viktigt projekt och det går att
kompensera för den förlust som uppstår – då kan man
få genomföra åtgärderna. 

– Huvudpoängen är att man måste kunna visa att
det inte finns ett miljömässigt bättre alternativ.

De senaste åren har bestämmelserna kring Natura
2000-områden fått ökat fokus. Christina Hörnberg har
tidigare företrätt Naturskyddsföreningen och Sveri-
ges ornitologiska förening i Botniabanemålet. Tvisten
gäller bland annat banans sträckning genom Natura
2000 områden utanför Umeå. Efter en flerårig process
godkändes sträckningen genom det Natura 2000-
stämplade området. Trots att det fanns alternativ som
var bättre ur miljöhänseende beslutade regeringen om
tillåtlighet och i den efterföljande prövningen i miljö-

’’
Hade HDs dom i Bunge
kommit före avgöran-
dena i Botniabanan 
är det högst troligt att
banan inte legat där
den ligger idag.

Christina Hörnberg.

E
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domstolarna ansåg sig domstolarna bundna av rege-
ringens beslut.
Fastighetsägarna – som företrätts av advokaten

Björn Rosengren – drev målet till Europadomstolen.
I höstas kom avgörandet – som visade att sakägarnas
rätt till en rättvis rättegång hade kränkts.
– Om Europadomstolen inte sagt som de gjorde

hade det inte blivit tillräckligt klarlagt att det är fel att
utestänga människor som påverkas av en järn-
vägsträckning från att få sin fråga prövad i domstol. 
– Det är viktigt att identifiera problematiken med

det oklara i tillåtlighetsprövningens räckvidd som vi
har i Sverige. Den nuvarande situationen är mycket
otillfredsställande och behöver ges en tydligare inne-
börd.

Ett annat uppmärksammat Natura 2000-mål
är kalkbrytningen i Ojnareskogen i Bunge på Got-

land. Cementföretaget Nordkalk har i många år velat
få tillstånd att bryta kalk i området. Miljööverdom-
stolen har sagt ja, men Högsta Domstolen återförvi-
sade ärendet. I somras gav mark- och miljödomstolen
åter tillstånd att bryta kalk i området.
– Här kan man konstatera att kalkbrottet påverkar

området. Det kan uppstå skada på de värden som om-
rådet skyddar. Gör man inget för att minska den
eventuella skadan så kommer skada att uppstå.  
– Mark- och miljödomstolen fick i uppdrag att

verkligen gå till botten med om det kommer att upp-
stå skada eller inte. Domstolen kom då fram till att
det inte uppstår skada, men frågan är om det är ställt
bortom allt rimligt tvivel eller inte när tunga remis-
sinstanser som länsstyrelsen och Naturvårdsverket
hävdar motsatsen.

Hur kommer det här att påverka framtida proces-
ser?
– Natura 2000-kraven kommer att påverka prövningen
såtillvida att det ställs högre krav på de underlag som
ska ligga till grund för beslutet. Det är svårt att veta
vem som ytterst ska avgöra den vetenskapliga nivån.
Det blir nya krav på bevis. 
– När det gäller frågan om dispens måste man

kunna styrka att det inte finns en alternativ lösning,
som är bättre ur miljösynpunkt, att det är samhälls-
viktigt angeläget och att det går att kompensera för
förlorade naturvärden.
– HD:s beslut i Bunge målet visar att det ska ställas

höga krav i Natura 2000-mål. Och det visar att det
ska vara utom allt vetenskapligt tvivel att skada inte
kan uppstå. 
– Hade HDs dom i Bunge kommit före avgöran-

dena i Botniabanan är det högst troligt att banan inte
legat där den ligger idag.

Natura 2000-aspekter finns även med i det pla-
nerade ringledsprojektet Förbifart Stockholm.
– Här är Natura 2000 frågan åter behandlad i om-

vänd ordning. Först fattas ett tillåtlighetsbeslut i re-
geringen om bygge och sedan ansöker man om
Natura 2000 tillstånd. Om Trafikverket inte får ett så-
dant måste man fråga sig vad som händer. Det är fel
ordning. Regeringen måste fundera hur vi ska ha det.
Vad som ska inkluderas i tillåtlighetsprövningen, var
frågorna ska avgöras och i vilken utsträckning man
ska ha rätt att överklaga. Det här är en gråzon som inte
står i överensstämmelse med vare sig Natura 2000-
reglerna eller Europakonventionen om mänskliga
fri- och rättigheter.     l

Man måste kunna 
visa att det inte finns
ett miljömässigt
bättre alternativ.’’
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ROVDJUR

FÅGLAR I OMRÅDET:

Kungsörn  |  Rödvråk  |  Storlom
Smålom  |  Nattskärra  |  Tjäder
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e nio vindkraftverken skulle ha pla-
cerats nära Gesunda vid sjön Siljan.
Mark- och miljödomstolen hade
kommit fram till att platsen var
passande för att etablera vindkraf-
tverk. Men en privatperson i Sil-

jansnäs överklagade beslutet till Svea
hovrätt. Kungsörn och andra skydds-

värda rovfåglar som rödvråk fanns i om-
rådet, liksom andra skyddsvärda fåglar.  
I våras stoppades sedan vindkraftsplanerna av

Mark- och miljööverdomstolen, MMÖD. Orsaken
är att den aktuella platsen ingår i flygområdet i
ett kungsörnsrevir.
Kungsörnen är en av de fåglar som löper störst

risk att kollidera med vindkraftverk.
Christina Hörnberg, konsult och doktor i miljörätt:
– Det här visar på de långtgående kraven i art-

skyddsförordningen vid lokaliseringsprövning.
Man måste kunna visa att rovfåglar inte riskerar
att decimeras. Det blir tydligt när så här stora pro-
jekt faktiskt nekas tillstånd.
MMÖD slog fast att artskyddsförordningen ska

ses som en precisering av vad som kan följa av de
allmänna hänsynsreglerna när det gäller skydd
av arter. 
– Det innebär alltså att en del i lokaliser-

ingsprövningen blir att bedöma om det finns en
beaktansvärd risk att fridlysta arter skadas av den
planerade verksamheten. För detta måste det
finns underlag som medger en tillräckligt säker
bedömning av risken för påverkan på fridlysta
arter.  

Nio vindkraftsetableringar i Mora har stoppats.
Planerna överklagades eftersom kungsörns-
beståndet hotades av projektet. 

Kungsörn
i sverige förekom-
mer kungsörnen
huvudsakligen i
norrlands inland,
på Gotland och i
Uppland och
skåne. 

det finns färre
än 700 revir i sve-
rige.ett revir är
omkring 1 kvadrat-
mil stort. i reviret
finns i regel flera 
alternativa bon, 

kungsörn påver-
kas negativt av
vindkraftsetabler-
ingar, både när det
gäller störning,
bortträngning från
naturliga habitat
och häckningsplat-
ser samt kollisioner
med vindkraft-
verken.

D

        
        

KUNGSÖRN 
stoppade vindkraft
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ECD har granskat den miljöpolitik
som Sverige fört under perioden 2004
till 2012. I rapporten får regeringen
och hälften av landets kommuner
hård kritik för att de nationella mil-
jömålen inte tas på tillräckligt allvar.
– Det Sverige kan vara mest stolt

över är att ni varit beredda att an-
vända skatter för att förändra spelplanen

mot en renare miljö och en grönare ekonomi, sade
OECDs miljöchef Simon Upton till Sveriges Radio
i samband med presentationen i somras.

På pluskontot sätter OECD  minskade klima-
tutsläpp och den internationellt sett höga koldi-
oxidskatten.

Samtidigt anser samarbetsorganisationen att

jordbruket, skogsbruket, fisket, flyget och sjö-
farten har sluppit billigt undan. Nu vill de att
den internationellt sett höga svenska koldioxid-
skatten ska skärpas inom dessa sektorer. 

Sverige har minskat klimatutsläppen med 20
procent sedan 1990. 

Vidare föreslår OECD att konstgödselskatten
återinförs, som ett sätt att minska övergödningen
i Östersjön.  Desssutom vill de se nya skatter på miljö-
farliga kemikalier och på verksamhet som förstör
ekosystemen. 

Detta var tredje gången som Sveriges miljö-
politik granskades av OECD. Vid de tidigare till-
fällena, 1996 och 2004, framhöll OECD att
Sverige är unikt i arbetet med en sammanhållen
miljölagstiftning och grön skatteväxling.  

Sveriges miljöpolitik har fått bakläxa av den internationella 
samarbets-organisationen OECD. 

För att miljömålen ska kunna nås så måste miljöskatterna
höjas, menar de.

BAKLÄXA 
FÖR SVENSK MILJÖPOLITIK

O
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SKATTER
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Jordbruket, skogsbruket, 
fisket, flyget och sjöfarten 
har sluppit billigt undan. ’’
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Kustbevakningen
kan bötfälla 
fartyg på plats. 
Ett liknande 
förfarande skulle
även kunna 
införas vid 
utsläpp på land.

’’

KEMIKALIER
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tudien visar att de flesta olyckor som
gäller kemikalieutsläpp vid svenska in-
dustrianläggningar beror på bristande
underhåll, grovt slarv eller att obefint-
liga säkerhetsanordningar saknas.

37 av de olyckor som undersökts har
orsakats av omständigheter som skulle
ha upptäckts med fungerande rutiner

och regelverk. Det kan röra sig om trasiga
ventiler, spruckna tätningar och sönderrostad

processutrustning. 
Process Nordic framhåller att företagen har

brustit grovt i sitt säkerhetsarbete vid 20 procent
av olyckorna.

Många företag anmäler inte heller olyckorna
på rätt sätt. Enligt tidningen Miljöaktuellt visar

ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap att räddningstjänsten gör tre-fyra
gånger så många insatser jämfört med vad som
sedan rapporteras in till myndigheten.

Miljöforskaren Jonas Fejes på på IVL Svenska
miljöinstitutet anses dock att lagstiftningen fun-
gerar tillfredsställande.

– Däremot kan man diskutera om böterna är
tillräckligt avskräckande och får företagen att
förbättra sitt säkerhetsarbete, säger Jonas Fejes
till branschportalen Processnet.

Han jämför med förhållanden till havs. Kust-
bevakningen kan bötfälla fartyg på plats. Ett lik-
nande förfarande skulle enligt Jonas Fejes även
kunna införas vid utsläpp på land.  l

S

KEMIKALIE
UTSLÄPP

SLARV OCH BRISTANDE
SÄKERHET ORSAKAR

-
Bättre organisation och interna regler hade kunnat stoppa
många olyckor med kemikalieutsläpp. 

Det framgår av en undersökning som genomförts av bransch-
tidningen Process Nordic.
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SVAVELDIREKTIV

Många rederier kommer att 
strunta i direktivet. De vet 
att kontrollmöjligheterna 
är nästan noll.

’’
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artyg som trafikerar Nordsjön, Öster-
sjön och Engelska kanalen påverkas.
Den nordeuropeiska sjöfartsbranschen
är kritisk – de anser att norra Europa
missgynnas medan södra Europa slip-

per undan.
Svaveldirektivet innebär höjda kostnader

för sjöfarten. Att ”flagga ut” fartyg till länder
där lönekostnaderna är lägre, eller höja kost-

naderna, antas bli vanliga sätt att hantera de
högra kostnaderna. 

Stena Line räknar till exempel med att höja sina
fraktpriser med runt 15 procent för att täcka kostna-
derna för att följa svaveldirektivet. Enligt branschpor-
talen Intelligent logistik anser dock många i bran-
schen att rederierna runt Östersjön i stor utsträckning

kan komma att ignorera det nya direktivet.
– Jag tror att många rederier kommer att

strunta i direktivet. De vet att kontrollmöjlighe-
terna är nästan noll. Tanken att den svenska Kust-
bevakningens flygplan skulle sniffa sig till vilka
fartyg som bryter mot direktivet är orealistisk, sä-
ger Stefan Pettersson på Östersjörederiet Trans-
atlantic till Intelligent Logistik. Han fortsätter:

– Kustbevakningen har mig veterligen heller
inte fått något uppdrag att förbereda sig för att ta
sig an den här nya kontrollen.

För att upptäcka eventuellt svavelfusk har
Transportstyrelsen föreslagit fler kontroller, straf-
favgifter istället för åtal och övervakning med
”snifferteknik” – elektroniska rökgaskontroller
med Kustbevakningens flygplan.  

Sjöfarten förbereder sig inför EU:s nya svaveldirektiv, som 
träder i kraft  1 januari 2015.
Det nya direktivet innebär en kraftig skärpning av reglerna.

Framöver får det maximalt finnas 0,1 procent svavel i rökgasen
från fartygen– i annat fall måste avgaserna renas. I dag är 
maxhalten en procent.

F

    
     

  
  

NYA DIREKTIV
ÖKADE KOSTNADER MED EU:s
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et var den 21 april 2010 som oljekäl-
lan vid plattformen Deepwater Ho-
rizon läckte ut miljontals fat olja.

Domstolens utslag innebär att
BP kan få betala upp till  motsva-
rande 120 miljarder kronor.  
Redan nu har BP betalat ut –

eller avsatt – 43 miljarder dollar för
sin inblandning i katastrofen.

Elva oljearbetare avled som en följd av olyckan.
Djur och  natur – till exempel räkodlingar – längs
en stor del av USA:s sydkust förstördes.
Domstolen anser att två tredjedelar av skulden

kan tillskrivas BP, 30 procent ska tillskrivas bo-
laget Transocean som drev plattformen. De sista
tre procenten tillskrivs det stora amerikanska bo-
laget Halliburton, som har oljekällor som ett ex-
pertområde. 
Enligt amerikansk lag är skadeståndet för 

oljeutsläpp 1 100 dollar per fat vid vårdslöshet.
För grov vårdslöshet stiger beloppet dramatiskt,
då är summan 4 300 dollar per fat. 
Totalsumman är oviss, eftersom domstolen

inte slår fast hur många liter olja som läckt ut. 
I den delen väntas rätten vara klar först under
2015.   

Under september har en domstol i New Orleans slagit fast att 
oljebolaget BP varit grovt vårdslöst och ohörsamt i samband 
med miljökatastrofen i Mexikanska golfen. 

BP GROVT
VÅRDSLÖSA

DOMSTOL SLÅR FAST:

D

MILJÖKATASTROF
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  Enligt amerikansk lag är 
skadeståndet för grov vårdslös-
het i samband med oljeutsläpp
4 300 dollar per fat. 

’’
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NOTERAT

Fastighetsmäklarinspektionen
har varnat en mäklare för att
bland annat ha upprättat en
ofullständig objektbeskrivning.
Ispektionen konstaterar att

mäklaren haft tillgång till flera
olika uppgifter om byggnadens
storlek, men inte redovisat alli-
hop. 
Alternativt  hade mäklaren

kunnat kommunicera att det
finns andra uppgifter än de som
angavs i objektbeskrivningen.
Dessutom angavs arean en-

dast med ett ungefärligt mått,

utan att mäklaren redovisade
varför – eller vem som gjort
uppskattningen. 

Att teckna byggfelsförsäk-
ring är inte längre obligato-
riskt i samband med byggen
som kräver bygglov. Men
färdigställandeskydd är nöd-
vändigt även i fortsätt-
ningen.
Den nya lagen om fär-

digställandeskydd innebär
att reglerna om färdigstäl-
landeskydd för småhus och
byggfelsförsäkring för små-

hus och flerbostadshus har
tagits bort. Nu bestämmer
individen själv om en sådan
försäkring ska tecknas. 
För vissa en- och två-

bostadshus är färdigställan-
deskydd fortfarande obliga-
toriskt. Ett sådant skyddar
inte mot begångna fel utan
ska istället täcka kostna-
derna för att slutföra arbetet.

Riksdagen har beslutat att den
som äger en bostadsrätt ska
få större möjligheter att hyra
ut lägenheten i andra hand.
Till exempel ska de skäl äga-
ren anger för att få hyra ut 
nu bedömas mer generöst än
tidigare.
Syftet är enligt propositio-

nen att ”bidra till att de bo-
städer som finns används i
större utsträckning än idag”.
Det ska också bli möjligt

för bostadsrättsföreningar att
ta ut en särskild avgift av den
som hyr ut sin lägenhet. 
Pengarna ska ersätta

bostadsrättsföreningen för
merkostnader som kan upp-
komma genom andrahand-
suthyrningen. 

LÄTTARE 
ATT HYRA UT 
I ANDRA HAND

Flygbolaget Ethiopian Air-
lines stämdes på närmare
670 000 för att ha orsakat
en vattenläcka. En hand-
fatskran hade lämnats på i
en lokal i Stockholm som
flygbolaget hyr.
Försäkringsbolaget be-

talade ut ersättning för
vattenläckan 2009 och
stämde därför flygbolaget
på knappt 670 000 kronor. 
Tingsrätten instämmer

i att skadan bör ha upp-

kommit genom att någon
lämnat en vatten-kran öp-
pen, men konstaterar att
toaletten i fråga närmast
uteslutande använts av
kunder. Ett rimligt anta-
gande är enligt domstolen
att det är en kund, som bo-
laget inte ansvarar för,
som inte stängt av kranen.
Därför har flygbolaget
inte agerat vårdslöst, en-
ligt domstolen.

FÖRSÄKRINGSBOLAGET
FICK INTE VATTEN PÅ SIN KVARN

MÄKLARE VARNAD FÖR OFULLSTÄNDIG  OBJEKTBESKRIVNING

BYGGFELSFÖRSÄKRING
INTE  OBLIGATORISK
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Den nya bron ritat av den
danska arkitektbyrån Dissing
plus Weitling

KLART FÖR START
Gruvbolaget Avalon Mi-
nerals har fått tillstånd
att genomföra prospek-
teringar på raketskjut-
fältet Esrange i Kiruna.
Bergsstaten har se-

dan tidigare godkänt
en arbetsplan för flyg-
geofysiska mätningar
vid Vittangijärvi norr
om Kiruna. 
Rymdbolaget SSC

har in i det längsta för-
sökt stoppa planerna,
men nu godkänner
även Mark-och Miljö-
domstolen mätning-
arna. 
– Vi är besvikna

men det förändrar inte

vår inställning: Rymd-
verksamheten måste
vara en prioriterad
verksamhet och det här
gagnar inte den, säger
Anders Jörle, rymdbo-
laget SSC till Sveriges
Radio.
Han anser att mine-

rallagen inte tar till-

räcklig hänsyn till
andra samhällsintres-
sen.
– Då kanske man ska

titta på den från poli-
tiskt håll. Vi är natur-
ligtvis, som företag,
inte principiella mot-
ståndare till gruvbryt-
ning men det måste
finnas möjlighet till att
göra avvägningar mel-
lan olika intressen, har
han tidigare sagt till
Sameradion.
För att prospekter-

ingen ska kunna ge-
nomföras så måste
även länsstyrelsen
godkänna den. 

Vi är besvikna men det förändrar inte vår 
inställning: Rymdverksamheten måste vara 
en prioriterad verksamhet och det här gagnar
inte den.
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PORTRÄTT | ERIKA ÅSLUND

favorit
FASTIGHETS-
BRANSCHENS

Hon är en av Sveriges högst rankade fastighetsjurister. 
Efter flera års stiltje på marknaden märker hon att 
investerarnas riskaptit har ökat. 

Nu hotas den utvecklingen av ny lagstiftning och 
svårtolkade regelförslag.

– I dagsläget kan det se kärvt ut. Men remissgången 
är inte klar, säger Erika Åslund.      

AV  PETER JOHANSSON  | FOTO JONTE WENTZEL
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PORTRÄTT | ERIKA ÅSLUND

Att vara en nära samarbetspartner
och inte bara en jurist som sitter och
bockar av paragrafer är viktigt. ’’
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å sammanställningar över Sveri-
ges främsta experter på fastighet-

stransaktioner så rankas Erika
Åslund, delägare på advokatby-
rån Cederquist ständigt högt:

– I år utnämnde Fastighets-
världen mig till Sveriges bästa

fastighetsjurist efter omröstning
bland VD:ar i fastighetsbolag. En stor

utmärkelse var också när jag blev utnämnd till ”Best
of the Best år” 2011 av Euromoney som den enda 

advokaten i Sverige inom real estate, säger Erika
Åslund. 

– Det är förstås mycket hedersamt när den
bransch man arbetar i anser att man är bra. Det är 
givetvis ett betyg man blir mycket glad över.

När har du varit hjälpt av de här utmärkelserna?
– Kanske har någon klient fått upp ögonen för en på
tack vare dem. Jag tror också att det kan vara intres-
sant för yngre i branschen att man blir ett ansikte.

Varför blev du jurist?
– Jag tyckte det var kul med filosofi och logiska struk-
turer, men jag ville ändå ha ett yrke som jag skulle
kunna försörja mig på. Då verkade juridiken vara ett
bra val.

Erika Åslund satt ting i Sollentuna. Under den tiden
blev hon erbjuden jobb på Cederquist.

Efter några år lånades hon ut till en av byråns kli-
enter, ett bolag som jobbade med fastighetstransak-
tioner behövde förstärkning på juristsidan. Advokat-
byråernas verksamhet var vid inte utpräglat specia-
liserad vid den här tiden. Men detta höll sakta på att
förändras. 

Några dagar varje vecka jobbade Erika Åslund hos
sin klient. Samtidigt fick hon allt större erfarenhet av
fastighetsrätt. Av transaktioner och ansvarsfrågor. 

NAMN Erika Åslund

ÅLDER 50

FAMILJ Man Två barn 16 och 19 år

SENASTE  FILMNow you see me

SENASTE  BOK Freedom av Jonathan Franzen 

▶

P
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– Det�blev�mer�och�mer�avancerat.�När�de�på�byrån
sedan�upptäckte�att�jag�kunde�det�här�så�slussades
frågorna�om�fastighetsbranschen�till�mig.

Vad är speciellt med fastighetsrättsliga frågor?
– Regelverket�är�inte�dispositivt,�man�kan�inte�avtala
sig�bort�från�den.�Avtalslagen�och�köplagen,�till�ex-
empel,�är�båda�dispositiva.�Men�här�måste�du�följa
jordabalken�för�att�det�ska�vara�ett�giltigt�köp.��Även
hyreslagstiftningen�är�till�stor�del�tvingande.
– Inom�fastigheter�så�hör�branschområdet�och�rätts-

området�ihop.�Inom�andra�områden�är�branschen�en
sak�för�sig.�Juridiken,�med�avtals-�och�köplag�ser�lika-
dan�ut�oavsett�vilken�bransch�det�handlar�om.
För�de�affärsjuridiska�byråerna�har�utvecklingen

sedan�1990-talet�varit�dramatisk.
– Avtalen�var�mycket�kortare�då,�oftast�bara�några

sidor�på�svenska.�I�regel�förlitade�man�sig�på�jordabalken.

2002 var ett�dystert�år�för�den�svenska�fastighets-
marknaden.�Sedan�vände�det.�Fram�till�investment-
banken�Lehmann�Brothers�fall�i�september�2008�–
och�med�den�globala�finanskris�som�kom�i�dess�spår�–

så�växte�volymerna�för�varje�år.�Från�knappt�20�mil-
jarder�per�år�till�upp�mot�60�miljarder.�Och�det�var�de
internationella�aktörerna�som�agerade�draglok.�
– Utländska� investerare� såg� att� Sverige� var� en

transparent�marknad�där�de�kunde�göra�transaktio-
ner.� Affärsmässigt� bedömde� de� förutsättningarna
som�mycket�bra,�säger�Erika�Åslund.
Intresset�från�utlandet�förändrade�förutsättning-

arna�för�de�stora�advokatbyråerna.�Till�exempel�blev
avtalen�mer�omfattande.�Och�engelska�tonade�fram
som�det�dominerande�språket�i�samband�med�för-
handling�och�kontraktsskrivande.
– Vi�lärde�oss�mycket�på�det�här.��Vi�tog�till�oss�av

de�internationella�influenserna�och�modulerade�om
dem�till�svenska�förhållanden.
– Engelska�var�det�språk�de�var�vana�vid.�Samtidigt

behövde�regleringarna�var�mer�precisa�än�vad�vi�tra-
ditionellt�varit�vana�vid�i�Sverige.�
– Sedan�blev�kraven�på�bankdokumentation�annor-

lunda,�mer�omfattande.�Kraven�på�due�dilligence�blev
mycket�noggrannare�än�vad�vi�hittills�varit�vana��från
svenska�affärer.�Nu�gick�man�ner�på�detaljnivån�på�ett
mer�specifikt�sätt.

Bankerna vill låna ut, 
det finns mycket pengar.’’

▶
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Med finanskrisen tvärnitade den svenska transak-
tionsmarknaden.

– Efter Lehman var det länge ett stillestånd, kon-
staterar Erika Åslund.

– Det var jättesvårt för köparna att få finansiering.
2013 hade läget stabiliserats något. Erika Åslund

beskriver det året som ”mellanbra”.
– Men man hade förväntat sig att det fjärde kvar-

talet skulle bli bättre, Första halvåret i år har å andra
sidan gått bättre än man ursprungligen trott. Nu är
intresset väldigt stor igen. Många aktörer är posi-
tiva, många vill köpa. Och bankerna vill låna ut, det
finns mycket pengar.

– Samtidigt säger många aktörer att de har svårt
att hitta objekt. Det finns inte tillräckligt många in-
tressanta fastigheter ute på marknaden. 

Vilka fastigheter är mest eftertraktade just nu?
– Geografiskt är centrala Stockholm i särklass. Runt
Norrmalmstorg. Core-fastigheter – fina fastigheter
som är centralt belägna och med bra hyresgäster. 

– Det verkar också som att investerarna börjat
söka sig ut från den innersta stadskärnan. På så sätt
har riskaptiten ökat något. 

Marknaden intresse har ökat – men flera faktorer
kan dämpa den utvecklingen.

– Det handlar dels om de här nya Baselreglerna
för banker som gör att de ser annorlunda på utlå-
ning.

– Många är också oroade över reglerna för avdrag
på interna räntor. De upplevs som svårtolkade. Det är
svårt att förstå när man ska få avdrag och inte få av-
drag.

– I juni kom Företagsskattekommitténs förslag,
som anses vara brett förankrat. Förslaget skulle in-
nebära ett högre skattetryck på fastighetssektorn
eftersom de bolagen ofta är högt belånade. 

Vad kommer att hända?
– I dagsläget kan det se kärvt ut. Men remissgången
är inte klar. Om förslaget får massiv kritik så kanske
man ändrar sig.

– Närmast kan vi vänta oss en fortsatt kraftig diskus-
sion huruvida reglerna kommer att påverka bostads-
byggandet. 

– Valresultatet är en annan osäkerhetsfaktor. Vil-
ken väg kommer den nya regeringen att gå. Det är
tveksamt om bolagsskatten kommer att sänkas. Som
jag har tolkat Socialdemokraternas Magdalena An-
dersson så har de varit ganska tydliga med att fastig-
hetsskatten inte kommer att höjas.  

– Internationella aktörer kan bara lägga så pass
höga bud att de är försvarbara inför deras uppdrags-
givare. De rör sig ju inte om välgörenhet. De måste
ha en viss avkastning på sina investeringar. Allt
som är osäkert är besvärligt. Höjs kostnaderna blir
avkastningen lägre, och då sänks även buden.

Den politiska osäkerheten väntas ha en inverkan
på den närmaste tidens transaktioner. 

– De här faktorerna bidrar till osäkerhet. Men ge-
nerellt ser det ändå de närmaste framtidsutsikterna
väldigt positiva ut. ▶
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Vi lärde oss mycket på det här.  
Vi tog till oss av de internationella 
influenserna och modulerade om 
dem till svenska förhållanden.’’
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Vilka är dina bästa råd inför ett förvärv?
– Glöm inte det interna förarbetet. Gör en bra för-
handling. Skriv ett gediget avtal där ni säkrar upp de
punkter som är viktigast för er. 

Hur ger man de bästa råden?
– Man måste verkligen förstå sina klienter – och be-
gripa vad som är viktigt för den specifika klienten så
att man kan ge råd kanske på ett mer strukturellt plan
för att klienten skall uppnå det den önskar. Att vara en
nära samarbetspartner och inte bara en jurist som
sitter och bockar av paragrafer är viktigt. Använda
sig av all den erfarenhet man har så att klienten kan
få råd på ett lite högre plan. Att man hjälper klienten
att lägga pussel så den uppnår det den vill.  

– På samma sätt måste klienten berätta för ombu-
det vad som är viktigast för den, så att advokaten kan
säkra upp just de sakerna 

Hur jobbar byråerna med en transaktion i dag jäm-
fört med när du började?
– Ofta var det en advokat från respektive part. Under-
sökningar hade som regel gjorts internt. Före Lehmann
var det stora team från båda håll. Nu har storleken

krympt lite, men det rör sig ändå om ganska stora team.
Det är nödvändigt om man ska hinna tröska igenom allt
material. 
– Nu gör man transaktionerna på ett lite annat sätt. de
tar ofta länge tid. Kanske för att det inte på samma
sätt alltid är budprocesser.

2008 köpte AP Fastigheter Vasakronan för 41 mil-
jarder kronor. Erika Åsalund företrädde säljaren, sta-
ten. Affären är den största fastighetstransaktionen i
Sverige.

– Jag lärde mig vikten av att ha rätt struktur när
man hanterar information. Vi var väldigt noggranna
med system för att se till att fånga upp all information
ordentligt. Det var en väldigt stor affär, med en stor
mängd dokumentation som skulle hanteras. 

– Ju längre man har jobbat ju mer insatt blir man i
sina klienters affärer och förstår dem bättre Då blir det
inte så teoretiskt. När man kommer bort från den frå-
geställningen så har man en närmare dialog.

Är fastighetsbranschen grabbig?
– På de här tjugo åren så har den förändrats väldigt
mycket. Med tiden så har många av de stora fastig-

Det finns inte tillräckligt 
många intressanta fastigheter 
ute på marknaden.’’
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hetsbolagen fått kvinnliga vd:ar. Allt från ICA Fastig-
heter till Corem, till Kungsleden till Atrium Ljung-
berg. Det börjar förändras väldigt mycket. Det följer
den allmänna trenden att om man vill ha den bästa
kompetensen så får man leta även bland kvinnorna.  
– På samma sätt har även juristvärlden förändrats.

När jag började här var jag den enda kvinnliga biträ-
dande juristen. Väldigt få tjejer arbetade på advokat-
byrå. I dag är de i majoritet på juristlinjen. I allt fler
branscher är kunderna många gånger kvinnor. Då är
det bra att även ha framträdande kvinnliga konsulter. 

Har miljöaspekterna fått en mer självklar plats i
fastighetsaffärerna?
– Miljöbalken har varit i kraft länge nu och den har
satt sig. Det visar sig till exempel i hur man undersö-
ker fastigheterna och gör miljöundersökningar. Nu
finns det också ett växande intresse för att klassa
byggnaderna som gröna och med låg energiförbruk-
ning. Till exempel har många internationella hyres-
gäster som policy att sitta i lågenergibyggnader
eller byggnader som på något sätt är klassade som
”gröna”.

Du har varit på samma byrå under hela karriären.
Hur har du resonerat?
– Haha! Du tänker att jag skulle ha blivit uttråkad?

Snarare att du måste fått andra erbjudanden.
– Jo men det här är en fantastisk plats att vara på. Vi
har lyckats göra byrån till en modern konsultverk-
samhet för att  kunna matcha klienternas behov vil-
ket kräver att vi jobbar på ett mer modernt sätt. Vi har
genomfört generationsskiften som har fungerat bra.
Är toppklassade på alla områden. Om man skulle
byta så skulle det väl vara för att man blivit ovänner
eller att man vill göra samma resa igen. det finns
ingen anledning

Vad skulle du göra om du inte var jurist?
– Haha! Det är också en omöjlig fråga. Jag vet inte
vad jag skulle göra då. Det finns en massa saker som
verkar roliga. Men ingenting som jag verkligen vill
göra lika mycket som det här. Det är väldigt varierat
och jag får vara med i mycket som händer i samhäl-
let. Det är spännande.   l
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Baselkommittén grundades 1974. 
Den tar fram standarder, riktlinjer och
rekommendationer som styr tillsyns-
myndigheterna på området. 

I de så kallade Basel III-reglerna
från 2010 skärptes formuleringarna
kring likviditetskriser. Hur bankerna
ska hantera dem och hur deras följder
ska begränsas. Förhoppningen är att
finansiella bubblor ska begränsas.

Bankernas kapitalkrav har höjts
och reglerna för vad som får räknas 
in i kapitalet skärps. 

En kontracyklisk kapitalbuffert 
infördes. Dessutom ska  bankernas
likviditetsbuffert vara minst lika stor
som nettoutflödet av pengar under
30 dagar.

Internationellt har reglerna med 
tiden mjukats upp men i Sverige gäller
fortfarande de ursprungliga reglerna. 

I juni överlämnade Företagsskatte-
kommittén sitt slutbetänkande 
”Neutral bolagsskatt – för ökad effek-
tivitet och stabilitet” till regeringen.
Uppdraget har varit att hitta ett nytt
system för beskattning av bolag. 

Det färdiga förslaget består av två
delar:

l Avdragen för räntekostnader och
andra finansiella kostnader begrän-
sas genom att enbart finansiella
kostnader som motsvaras av finansi-
ella intäkter får dras av. Inga avdrag
för finansiella kostnader får göras.
Detta innebär ett slopat avdrag för
negativa finansnetton.

l Ett schablonmässigt avdrag för
alla finansieringskostnader införs.
Detta finansieringsavdrag uppgår till
25 procent av företagets hela skatte-
mässiga resultat. Finansieringsavdra-
get får göras oavsett om företaget har
motsvarande kostnader eller inte och
är för företagen ekonomiskt likställt
med en sänkning av bolagsskatte-
satsen med 5,5 procentenheter.

Kommittén föreslår att bestäm-
melserna ska träda i kraft den 1 janu-
ari 2016.

Under valrörelsen fördes en het de-
batt om ny fastighetsskatt. Redan 
i våras gjorde Johan Hassler, professor
i nationalekonomi och ordförande i 
finanspolitiska rådet, ett tongivande
utspel:

– Det är förskräckligt olyckligt att
man tog bort fastighetsskatten, sade
han i en intervju med Svenska Dag-
bladet.

Många andra ledande ekonomer
stämde in i Hasslers resonemang. 
Argumentationen gick ut på att fastig-
hetsskatten skulle vara en bra statlig
inkomstkälla som skulle innebära mer
pengar än slopande av överskottsmålet
på statliga finanser. I Svenska Dag-
bladet lyfte Johan Hassler fram ännu 
en fördel:

– Dagens system med den så kal-
lade flyttskatten, det vill säga att man
får betala en reavinstskatt när man 
säljer, har lett till att det blir en inlås-
ningseffekt. Den leder till ett sämre 
utnyttjande av den bostadsstock vi har.

I valrörelsen sa dock finansminister
Magdalena Andersson till Expressen: 

– Vi vill inte återinföra fastighets-
skatten. Alla nationalekonomer älskar
fastighetsskatten, men svenska 
folket avskyr den.

frågor som kan 
påverka fastighets-
marknaden

NYTT  SYSTEM
FÖR  BESKATT-
NING  AV  BOLAG 

FINANSIELLA
BUBBLOR  SKA
BEGRÄNSAS

”SVENSKA  FOLKET
AVSKYR   FASTIG-
HETSSKATTEN”

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

PORTRÄTT | ERIKA ÅSLUND
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BRANSCH

Fastighetsvärldenhar mätt
byråernas transaktionsvolym
under perioden andra halvå-
ret 2013 första halvåret 2014.
Sammanställningen bygger
på summan av de underlig-
gande fastighetsvärdena i de
transaktioner samt eventuella
finansieringsuppdrag som av-
slutats under perioden.  
Det är tätt mellan de fyra

byråer som placerat sig högst.
Vinge är etta och förra årets
ledande byrå Mannheimer
Swartling blir nu fyra – med
nära halverad transaktions-
volym enligt fastighetsvärl-
dens undersökning.
Wistrand avancerar samti-

digt från femte till andra plats.
Lindahl hamnar på tredje

plats.  

  TRANSAKTIONSVOLYM SENASTE ÅRET
  TRANSAKTIONSVOLYM ETT ÅR TIDIGARE

(MILJARDER KRONOR) 

41,3 39,9 39 38,5 34,1 

VINGE

39 70 23,229,7   37

WISTRAND LINDAHL GLIMSTEDTMANNHEIMER 
SWARTLING

0

DE                                      STÖRSTA FASTIGHETSBYRÅERNA5 

Vinge är största fastighetsbyrån – och puttar därmed ned Mannheimer Swartling
från förstaplatsen.
Det framgår av tidningen Fastighetsvärldens årliga sammanställning av advokat-

byråernas fastighetstransaktioner.

De är störst på fastigheter
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Ett bolag ville bygga en förs-
kola 60 meter från en ladu-
gård. Jordbrukaren mena-de
att detta var alltför nära.
Bland annat förekommer
djurhållning i jordbruksfas-
tigheten. När ärendet togs
upp i Mark- och miljööver-
domstolen, MÖD, så konsta-
terade domstolen att:
Det finns en hötork på la-

dugården som kan medföra
buller.

Det korta avståndet gör
att en förskola skulle kunna
medföra inskränkningar i
jordbruksverksamheten,
som krav på nya försiktig-
hetsmått och skyddsåtgär-
der. 
I sitt avgörande menade

MÖD att jordbrukarens in-
tresse väger tyngst, och att
platsen inte är lämplig att
bygga en förskola på.  

Jordbrukarens intresse
väger tyngst, och platsen
inte är lämplig att bygga
en förskola på.

Ingen förskola nära ladugård

EU riktar stark kritik mot
Island. Orsaken är landets
kommersiella jakt på sill-
och vikval och handeln
med valprodukter.
I ett brev till Islands 

regering uttrycker EU oro
över valjaktens omfattning
och Islands fortsatta trots
mot reglerna i den Interna-

tionella Valkommissionen
(IWC).
Under senare

år har den is-
ländska fångsten
av sillval ökat,
rapporterar 
Miljöaktuellt. 
Fångstkvoten

är totalt 770 

sillvalar, långt över Inter-
nationella 
Valkommissionens rekom-
mendationer. 
EU framför i sin skrivelse

att Islands valjakt bryter
mot IWC:s moratorium 
och mot konventionen om
hotade djur och växter.

Det ska bli lättare att säga
upp hyresgäster som är 
inblandade i organiserad
brottslighet. En utredning
som tillsattes av förra justi-
tieministern Beatrice Ask
(M) ska ge förslag till hur
reglerna kan ändras så att
detta blir enklare. 
Utredningen ska även

kunna ge förslag på andra
insatser.
”Redan idag är det möj-

ligt för hyresvärden att
ställa upp vissa villkor för
hyresgästen, till exempel
att skatten ska redovisas
korrekt och att lokalen 
enbart får användas på ett
mer preciserat sätt”, skriver
regeringen i ett pressmed-
delande.

STARK KRITIK FRÅN EU 
MOT VALFÅNGSTEN PÅ ISLAND

Islands valjakt bryter mot IWC:s 
moratorium och mot konventionen 
om hotade djur och växter.

LÄTTARE ATT 
BLI AV MED 
KRIMINELLA
HYRESGÄSTER ’’

’’
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Om jag inte hade haft
vissa nivåer, som inte
går att rucka på, 
så hade huset 
varit sålt idag.
MICHAEL CARLSSON, HSBMALMÖ

’’
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DOKUMENT

I  skuggan av
Torson

Dansk finanskris och en 54 våningar hög troféfastighet –
byggd på utfyllnadsmark – kastar mörka skuggor över den
sydsvenska transaktionsmarknaden.
– Hade det här huset legat i Stockholm så är jag ganska över-
tygad om att det hade varit sålt, säger Michael Carlsson på
HSB Malmö, som försökt sälja Turning Torso sedan 2012. 

AV  PETER JOHANSSON   | FOTO MAGNUS LAUPA
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DOKUMENT

tvecklingen på de sydsvenska
bygg- och fastighetsmarknaderna

har präglats av storslagna projekt
ända sedan mitten av 1990-talet. 
Först under bygget av Öresundsbron,

som invigdes år 2000.  Billigare bostä-
der och lägre levnadskostnader lockade
danskar att flytta över gränsen. 2005
flyttade till exempel 3 500 personer från
Danmark till Skåne. Under samma period
flödade också danska investeringspengar
in i regionen.
– Bostadsmarknaden i Malmö gick som

tåget, konstaterar Michael Carlsson, vd för
HSB Malmö.  
Mitt i denna medgångsvind planerades

mässan Bo01 i Västra Hamnen i Malmö.
Hela området består av utfyllnads-
mark, grus och sten och byggavfall.
På 1870-talet flyttade fartygstillver-
karen Kockums till området. Flera
andra industrier följde. Den här eran
avslutades under 1970-talet. Kockums
och andra aktörer lade ned eller flyt-
tade sin verksamhet. 
Det var här som de nya bostadsom-

rådena växte fram.
Först var det tänkt att Bo01:s höjd-

punkt skulle vara bygget av ett nytt
25-våningshus. Men snart ändrades
planerna – och blev än mer storslagna,
Uppdragsgivaren HSB Malmö kopp-
lade in Santiago Calatrava, en hyllad
spansk arktitekt. Calatrava hade ett
särskilt intresse för att försöka visa
rörelser i sin arkitektur. Bland annat
hade hans skulptur ”Twisting Torso”
väckt internationell uppmärksam-
het. Calatrava spann vidare på sina
idéer i ritningarna till det nya hög-
huset. Sakta växte ambitionerna. De-
taljplanen ändrades – och ändrades
på nytt. Calatrava arvoderades 50
miljoner kronor för arbetet med det
som skulle bli den 54 våningar höga
paradbyggnaden.
Först budgeterades sammanlagt

450 miljoner för projektet, något som
Turning Torsos projektledare Ingvar

Nohlin kallat för en ”Kalle Anka-kalkyl” när han 
senare intervjuats i tidningen Veckans Affärer.  
– Man började gjuta hösten 2001 någonstans. Be-

slutet är mer än 15 år gammalt – och det  grundade sig
på en budgeterad produktionskostnad som var i prin-
cip en tredjedel av vad det sedan blev. Kalkylen var
helt enkelt inte realistisk, säger Michael Carlsson.

På några århade fastighetsklimatet i Öresundsregi-
onen förändrats dramatiskt.  Så sent som 2007 fanns
det 147 självständiga banker i Danmark. En handfull
av dem var stora, rikstäckande aktörer. Men de allra
flest var små och lokala. 2008 utsattes den här struk-

turen för en enorm press. Utlösande var Roskilde
Banks fall. Banken var då landets tionde största

och enligt uppgift inspiration för den bank
som förekommer i den klassiska
danska TV-serien Matador. Efter att
värderingarna på fastighetsmarkna-
den rasade förvärrades situationen
för den anrika banken. 
Danska Nationalbanken tog över

driften, kontoren såldes sedan vi-
dare till Nordea, Spar Nord Bank och
Arbejdernes Landsbank. 
Inom ett år föll ytterligare fem

banker, sedan skruvades takten upp
ännu mer. I dag har antalet banker
minskat med en tredjedel.
Anders Forkman och Sofia Olsson,

delägare på advokatbyrån Vinge i
Malmö, är specialister på fastighet-
stransaktioner:
– Den danska bankkrisen hade sin

utgångspunkt i den i grunden annor-
lunda marknaden – eftersom den
inte är konsoliderad, säger Anders
Forkman.
– Dessutom är danska hypotekslån

i grunden annorlunda än de svenska,
man använder bostadsobligationer
som finansiering. 
– Fastighetsbubblan blev värre i

Danmark just eftersom bankerna
hamnade i en kris. Och den globala
finanskrisen förlängde den danska
fastighetskrisen, säger Sofia Olsson. 
Vid en här tiden satte HSB Malmö

ut Turning Torso till försäljning.

U
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Vi trodde inte att priset skulle 
springa iväg, och erfarenheterna 
hittills bekräftar ju det.

MICHAEL CARLSSON, HSB MALMÖ

Turning Torso
Malmö

Turning Torso invigdes 2005. Bygget startade 2001. 
NCC var entreprenör. Byggnaden ligger vid Lilla 
Varvsgatan i Västa Hamnen i Malmö. 
Höjd: 190, 4 meter.
Arkitekten Santiago Calatrava har med byggnaden
velar manifestera sin tes att arktiektur har en stor
potential att visa rörelse.

Michael Carlsson, HSB Malmö.

’’
Fastigheten har höga driftskostnader och utgörs till
största delen av hyreslägenheter. Kontor finns på
nedre plan, på de övre är en konferensanläggning
inrättad. Mäklarfirman CBRE kontaktades. Under
två år på marknaden hittades ingen köpare. Därför
avbröts säljuppdraget. Turning Torso plockades
bort från marknaden..

– Vi visste att det skulle vara ett svårt hus att sälja.
Vi trodde inte att priset skulle springa iväg, och erfa-
renheterna hittills bekräftar ju det, säger Michael
Carlsson på HSB Malmö.

– Det har funnits intressenter. Om jag inte hade
haft vissa nivåer, som inte går att rucka på, så hade
huset varit sålt idag. 

De här nivåerna du inte kan rucka på, betyder de
att ni vill gå med vinst?
– Nej, det förväntar vi oss inte. Vi har till och med
räknat med en viss förlust i förhållande till produk-
tionskostnaden. 

– Den är fortfarande till salu, men det finns inga
mäklare som jobbar aktivt med försäljningen. Och vi
får fortfarande förfrågningar, det är inte helt dött.

När tror du att Turning Torso kan vara såld?
– Det har jag inga kommentarer till i dagsläget.

Mikael Carlsson menar att en köpare måste se
”trofévärdet” i fastigheten.

– Man kan inte köpa Turning Torso på ett renodlat
nettovärde. man måste se andra värden. Nettovärdet
är inte katastrofalt lågt, men inte heller det högsta i
Malmö på motsvarande läge. ▶
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– Många�av�de�som�hör�av�sig�verkar�se�trofévärdet.
Kanske�vill�de�starta�en�fond�och�positionera�in�ett
speciellt�hus�till�den�fonden.�

Michael Carlsson har�identifierat�två�kategorier�av
möjliga�spekulanter.

– Antingen� hittar� du� en� renodlad� internationell
troféköpare.�De�har�varit�färre�på�grund�av�konjunk-
turen.�Den�andra�är�fonder,�men�de�koncentrerar�sig
på�huvudstäder.�Hade�det�här�huset� legat� i�Stock-
holm�så�är�jag�ganska�övertygad�om�att�det�hade�varit
sålt.�

– Vi�har�försökt�knyta�fastigheten�till�Öresundsre-
gionen�och�koppla� ihop�oss� lite�med�Köpenhamn.
Men�där�har�de�haft�en�besvärlig�marknad.�Du�har
kunnat�köpa�hus�till�bra�avkastningsnivåer,�även�om
det�håller�på�att�stabilisera�sig.�

– Fastighetsmarknaden�i�Malmö�har�trots�allt�fort-
satt� vara� stark.� Men� bostadsmarknaden� har� inte
hämtat�sig�efter�finanskrisen.�Den�slog�sig�hårdare�i
Danmark.�I�Malmö�startades�det�projekt�snabbare�än
i�både�Stockholm�och�Göteborg.�Men�de�blev�svåra
att�sälja,�det�märkte�vi�redan�2010.�De�sista�åren�har
bostadsmarknaden�varit�trög.�Den�böjar�rätta�till�sig,
men�den�är�fortfarande�trög.�Vi�har�lägenheter�som
var� färdigproducerade� 2012� som� fortfarande� står
osålda,�även�om�de�minskar�i�antal.�

Danskarna flyttar härifrån.
– Ja�och�det�har�absolut�påverkat.�En�annan�sak�som
skiljer�Malmö�från�Göteborg�och�Stockholm�är�att�de
som�flyttar�hit�inte�har�råd�att�efterfråga�nyproduce-
rade�bostäder.��Inflyttningen�är�ekonomiskt�svag.�Till
Stockholm�flyttar�generellt�människor�som�har�jobb.
Till�Malmö�flyttar�många�studenter�och�många�in-
vandrare�som�inte�har�råd�att�efterfråga�nyproduk-
tion.�Den�där�berömda�flyttkedjan,�den�är�viktig�här.�

Långt innan Turning Torso började�skissas�fram�så
var�Teschska�huset�vid�Stortorget�Malmös�högsta
fastighet.�Den�anrika�byggnaden�uppfördes�av�apote-
karen�John�Tesch�och�rymde�till�en�början�endast
apotek,�medicintillverkning�samt�ägarens�egen�pa-
radvåning.�Apoteket�var�Europas�näst�största,�bara
det�i�Moskva�var�större.�

– När�huset�byggdes�stack�det�upp�över�allt�annat
här�i�staden,�säger�Stefan�Wendén.

På�1980-talet�såldes�huset�för�15�miljoner�kronor,
en�nyhet�som�nådde�Dagens�Industris�förstasida.

– Mycket�pengar�då.�Det�vara�andra�tider,�konsta-
terar�advokaten�Thomas�Moll.���

Härifrån�har�Thomas�Moll�och�Stefan�Wendén�bedrivit
advokatverksamhet�i�decennier.�Först�som�delägare�på
Lagerlöf�&�Leman,�i�förlängningen�Linklaters.�I�den
gamla�apotekarmatsalen�hänger�fortfarande�oljemål-
ningar� som� föreställer� den�gamla�byråns�galjonsfi-
gurer.�

Sedan�2003�driver�han�och�Thomas�Moll�verksam-
heten�under�namnet�Moll�Wendén.

Av�en�slump�lever�den�gamla�byråns�namn�ändå
kvar� i� fastigheten.�Advokatbyrån�Lagerlöfs� –� som
främst�jobbar�med�humanjuridik�–�är�en�av�de�övriga
hyresgästerna.

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

DOKUMENT

– Själva�var�vi�faktiskt�på�väg�bort�härifrån,�till�nya
lokaler�i�fastigheten�Malmö�Live�men�vi�valde�till
slut�att�stanna,�säger�Thomas�Moll.

– Vi�trivs�och�läget�är�oslagbart.�
Byrån�är�en�av�regionens�ledande�på�bland�annat

fastighetstransaktioner.
– I�början�av�2000-talet�företrädde�vi�många�danska

fastighetsbolag� som� investerade� stort� i� Sverige.
Sedan�dess�har�de�i�princip�avyttrat�allt�–�det�är�inte
många�kvar�här,�säger�Thomas�Moll.

▶
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I början av 2000-talet företrädde vi många
danska fastighetsbolag som investerade
stort i Sverige. Sedan dess har de i princip
avyttrat allt – det är inte många kvar här.

thomas moll, moll wendén

’’
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

DOKUMENT

Verkar de vara på väg tillbaka?
– Snarare är det de svenska bolagen som satsar på
Köpenhamn. Tidigare har de varit lite rädda för att in-
vestera där. Men nu ser vi en förändring.

– Wihlborgs är den ledande aktören i Skåne. De har
ungefär 169 000 kvadratmeter i Köpenhamn. Det in-
nebär att de är ungefär lika stora i Köpenhamn som i
Lund. I Malmö är de väsentligen större, säger Stefan
Wendén.

Följer svenska byråer med in i de transaktionerna?
– Vi kan följa med för att hjälpa klienten att kommu-
nicera och förstå systemet – men det är danska advo-
kater som skriver avtalen. 

– Lagstiftningen är till stora delar densamma mel-
lan de nordiska länderna, men inom fastighetsrätten
skiljer den sig åt, säger Thomas Moll.

– Danska fastighetstransaktioner genomförs på
ett annat sätt. Du skulle aldrig våga förvärva en fas-
tighet där utan att en dansk advokat finns med. 

Ge exempel.
– När du i Sverige betalar köpeskillingen så får du
ditt köpebrev. Lagfarten kommer lite senare. Men i
Danmark går inte pengarna över förrän du har lag-
farten i handen. 

Moll och Wendén tillägger:
– Där tycker de att svenskarna är väldigt god-

trogna.

Thomas Forkman och Sofia Olsson på Vinge in-
stämmer:

– Det finns en kulturell och affärsmässig skillnad
mellan Sverige och Danmark. Den ska inte ska un-
derskattas. 

– Den danska beslutsprocessen är mer toppstyrd
och exekutiv, säger Sofia Olsson.

– Kort och brutal, men med möjlighet att ändra sig.
Anders Forkman:
– Den svenska modellen är ju förankring, förank-

ring, förankring – sedan fattar vi beslut. Den danska
modellen innebar att man fattar beslut här och nu,
om det sedan visar sig att det inte var så bra så fattar
man helt enkelt ett nytt. En svensk kan uppleva ”vi
hade ju kommit överens”.

– Och en dansk kan tycka ”kommer ni aldrig till be-
slut – hur länge ska ni hålla på och förbereda?”säger
Sofia Olsson.

Thomas Moll och Stefan Wendén upplever att mark-
naden har ändrats sedan 2008:

– Danska köparna har blivit färre. Samtidigt har
Malmö som region blivit intressantare. 

– Vi befinner oss nu i den största storstadsregio-

Den danska beslutsprocessen 
är mer toppstyrd och exekutiv.

sofia olsson, vinge’’
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nen i Norden. 3,8 miljoner människor bör här sam-
manlagt. Det är en pulserande trakt, och detta har
marknaden börjat upptäcka först på senare tid. 

Och varför har inte Turning Torso blivit såld?
– Det är ett för speciellt hus. När man är därinne upp-
täcker man att det inte finns mycket yta på varje vå-
ningsplan i och med att det har den form det har. Det
finns inte en rak vägg.

– Och med tanke på priset är det svårt att få direk-
tavkastning.

Michael Carlsson konstaterar att Turning Torso
varit viktig för att ”positionera Malmö på fastighets-
marknaden”.

– Den har betytt fantastiskt mycket. Det märkte jag
senast i dag när jag kom tillbaka efter lunchen. Då
stod ett antal tyska familjer här och tittade. Vi har be-
sökare här varje dag, året runt och de kommer från
hela världen. Och vi har aldrig haft så många besö-
kare här som vi hade denna sommar. Då har vi ändå
haft huset i drift sedan 2005. Ur ett varumärkesper-
spektiv så tillför den mycket.

Kommer vi se liknande projekt snart?
– Inte i Malmö. Men när jag senast besökte fastig-
hetsmässan Mipim så fanns det många intressanta
projekt på gång. Både Göteborg och Stockholm är
igång med byggnader som är högre än den här, så jag
tror inte att det har avtagit. 

– Om vi ska vara ärliga så var ju också Empire State
Building en katastrof när det var färdigt. Men det rät-
tade till sig. Tack och lov finns det människor som
vågar ge sig in i den här typen av investeringar. De gör
livet mer spännande.   l

’’
Om vi ska vara ärliga
så var ju också Empire
State Building en 
katastrof när det 
var färdigt. Men det
rättade till sig. 

TRE SVENSKA FASTIGHETER SOM 
PLANERAS BLI  HÖGRE  ÄN TURNING  TORSO

NÄSTA SIDA:
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

DOKUMENT

Tellus Tower
Telefonplan, Stockholm

Tänkt höjd: 237 meter. 
75 våningar, 
Ritad av Gert Wingårdh.
Tänkt inflyttning 2019.

”Den glasade fasaden som
sträcker sig från golv till tak ger
inte bara ett oerhört ljusinsläpp
utan också en makalös utsikt
över Stockholm” skriver ägaren
SSM i marknadsföringsmate-
rialet. 

Polstjärnan
Göteborg

Tänkt höjd: 230 meter.
Ritas av Skidmore, Owings &
Merrill. Tänkt inflyttning 2019. 

”Förslaget integrerar närmiljön
till en helhet som ger möjlighet
till en levande stadsmiljö. Sky-
skrapans tydliga identitet ger 
karaktär och vitalitet till Lindhol-
men och blir Göteborgs nya 
landmärke och stolthet”skriver
initiativtagaren Serneke.

Stockholmsfyren
Ropsten, Stockholm

Tänkt höjd: 207 meter.
54 våningar. 
Ritad av Rosenbergs arkitekter. 

”Vi är i ett tidigt skede och vi 
diskuterar idéer. Det är ett väldigt
bra förslag och tanken är att vi
ska göra det i ett gemensamt 
bolag, att 3-dela är svårt”, har
Ola Jansson, på Skanska som är
en av intressenterna, sagt till
Fastighetsvärlden.

Just nu förbereds tre svenska fastigheter
som planeras bli högre än Turning Torso:
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Världens högsta byggnad Burj Khalifa ligger i Dubai i Förenade
arabemiraten. Den stod klar 2009, har 164 våningar och är 828
meter hög. Byggnaden uppges ha kostat 1,5 miljarder dollar.
Men kvadratmeter-priset har rasat till 30 procent av ursprungs-
priset på grund av bristande intresse, skriver SvD. 
– Ur ett investerarperspektiv är Burj Khalifa den minst 

attraktiva investeringen i Dubai, säger en lokal mäklare enligt
Wall Street Journal.

Världens högsta byggnad
ingen bra investering

828 meter
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FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

NOTERAT

I den nya rapporten ”Success-
ful integration of climate
change aspects in Nordic bu-
sinesses” presenterar kon-
sultbyrån 2050 budskapet
att nordiska företag börjat se
fler möjligheter än risker
med striktare klimatregler-
ingar. 

I rapporten redovisas sta-
tistik kring de nordiska före-
tagens attityder på klima-
tområdet.

Flest affärsmöjligheter
identifieras inom förnybar
energi, energieffektivisering
och produktmärkningar. 

Även vad gäller införande
av obligatorisk klimatredo-
visning så tycker företagen
möjligheterna är större än
riskerna.

Utebliven lagstiftning
upplevs av flera företag som
en stor affärsrisk.

Den internationella orga-
nisationen CDP – som arbe-
tar för hållbarhet i näringsli-
vet – har tagit fram
statistiken. 154 av Nordens
största börsnoterade företag
har deltagit i undersök-
ningen.

SPECIALISTER INOM

MARK- OCH MILJÖRÄTT 

Välkommen till oss! 
www.froberg-lundholm.se

Förnybar energi ger 
flest affärsmöjligheter

NY RAPPORT OM NORDISKA AFFÄRER:
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Miljö och sociala förhållan-
den blir allt viktigare vid
kommunala upphandlingar,
enligt Miljöstyrningsrådet. 

Fler kommuner än i förra
året ställer krav inom dessa
områden. Det senaste året
har 31 ytterliggare kommu-
ner börjat ställa sådana
krav, alternativt börjat följa
upp hur de efterlevs.

– Upphandling diskuteras
på ett helt annat sätt nu. In-
tresset för de etiska frå-
gorna har ökat. Miljöfrågor
kan vara ganska tekniska
och svåra att ta till sig, me-
dan dåliga arbetsvillkor och

barnarbetare går direkt in i
hjärtat på oss människor,
säger Peter Nohrstedt på
Miljöstyrningsrådet till tid-
ningen Miljöaktuellt.

Knappt 40 procent av alla
kommuner ställer numera
krav på miljö och sociala
förhållanden vid upphand-
lingarna.

Samtidigt har justitierå-
det Eskil Nord uttalat att
upphandlare framöver troli-
gen kommer att få större
möjligheter att ställa miljö-,
sociala- och arbetsrättsliga
krav. Det skriver Miljöaktu-
ellt. Nord är regeringens ut-

redare av hur
EU:s nya upp-
handlingsdi-
rektiv ska ge-
nomföras i
Sverige. Uttalan-
det sker i ett delbe-
tänkande från utred-
ningen.
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Miljökrav spelar roll
i fler upphandlingar

Upphandling diskuteras
på ett helt annat sätt nu.’’
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En 56-årig kvinna i Da-
larna orsakade en
brand i sitt bostadshus.
I september 2013 ska
hon i berusat tillstånd
ha somnat med en ci-
garett i handen, alter-
nativt ifrån ett ljus

som senare fick
sängen att fatta eld.
Snart spred sig elden.
Boende fick evaku-

eras och flera lägen-
heter skadades av
branden.
Nu åtalas hyresgäs-

ten för allmänfarlig
vårdslöshet, rapporte-
rar P4 Dalarna. Hon
krävs på två miljoner
kronor av fastighetsä-
garen och försäk-
ringsbolaget. 

I somras skulle energibolaget
Eon renovera sitt kraftverk i
Högsby i Småland. En tillopps-
kanal torrlades. Som en följd
dog omkring 7000 tjockska-
liga målarmusslor. Arten är
nationellt rödlistad. 
Häromåret fick staten mot-

svarande 50 miljoner kronor i
EU-bidrag för att rädda den
utrotningshotade arten. En av
dess viktigaste populationer
finns just i närheten av Eon-
anläggningen i Högsby.
I ett pressmeddelande 

skriver Eons miljöchef Johan 
Tielman att Länsstyrelsen i
Kalmar inte ställde några
krav på särskilda skyddsåt-
gärder vid renoveringen. 
Endast en fråga lyftes i sam-
manhanget:  försiktighet av-
seende grumling.
”Trots dialog med Länssty-

relsen så förutsågs inte
denna miljöpåverkan, vilket
vi beklagar djupt”, skriver 
Johan Tielman.
Eon valde sedan att poli-

sanmäla sitt eget agerande.
”Vi hade inte kännedom om

musselbeståndet i kanalen
och därför fick vårt agerande
olyckliga konsekvenser. Det
är bra att få prövat om vårt
handlande skett i enlighet
med de allmänna hänsyns-
reglerna i miljöbalken,” fort-
sätter Johan Tielman.
Nu ska Eon och länsstyrel-

sen diskutera hur energibola-
get kan bidra till att stärka
beståndet av målarmusslor.

FOTO: JAKOB BERGENGREN

SÄNGRÖKARE ÅTALAS FÖR BRAND

Tusentals utrotningshotade
musslor dog vid torrläggning

Vi hade inte kännedom om 
musselbeståndet i kanalen 
och därför fick vårt agerande
olyckliga konsekvenser.’’
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Inc Club

Socialdemokraterna och
Miljöpartiet vill införa nå-
gon form av flygskatt un-
der mandatperioden. det
har framkommit i samband
med budgetförhandling-
arna mellan de båda parti-
erna, rapporterar SR Ekot.
– Inte 2015, det är för

snabbt, och vi behöver be-
reda hur vi kan se till att
flyget också betalar för sina
klimatutsläpp. Vår inten-
tion att det gör under man-

datperioden, säger Miljö-
partiets språkrör Åsa Rom-
son till Ekot.
Socialdemokraterna och

Miljöpartiet har också
enats om att användningen
av fossila bränslen ska
minska och klimatskatter-
nas styrande effekt öka.
Partierna vill också in-

föra en ny miljöbilsbonus
för bilar med liten klimat-
påverkan.

S OCH MP:

”Flygskatt
kommer” Kontorsvaror för det lite 

mindre företaget.

Och det större förstås! Nu har vi ett ännu 
bredare sortiment men fortfarande lika 
snabba leveranser. Beställ innan klockan 
16 så skickar vi dina varor samma dag.

ALLA-VI-SOM-ÄR-

BÅDE-ASSISTENT-

TILL-VDn-OCH-VD-

SAMTIDIGT-KLUBBEN
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KirunaFlytten av

Efter många års diskussioner har avtalet om den enorma flytten av
Kiruna nu undertecknats.

Men de juridiska frågetecknen kvarstår. 
– Hela flytten bygger på en bestämmelse som beskrivs med en

enda mening i minerallagen, säger professor Ulf Jensen.
AV  PETER JOHANSSON   | FOTO  FREDRIC ALM

MINERALLAGEN  STYR
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Hit flyttas Kiruna

Hyresfastigheten på Bolags-
området färdigställdes 1927
som ett ungkarlshotell för
gruvarbetare, men 1954
gjordes en ombyggnad där
planlösningen anpassades
för gruvarbetarfamiljer.
Byggnaden är sedan den

30 november 2001 kultur-
märkt som byggnadsminne
av länsstyrelsen i Norrbot-
tens län.
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våras blev det till slut underskrivet, avtalet mel-
lan Kiruna kommun och statliga gruv- och stålbola-
get LKAB. Överenskommelsen specificerar hur stora
delar av Kiruna centrum som ska flyttas. Kiruna får
samtidigt rätt till ersättning på 3,4 miljarder kronor
för all kommunal verksamhet som påverkas under
processen. Stora delar av staden måste flyttas och
byggs upp på nytt.

Avtalet har föregåtts av över ett decenniums de-
batt och upprörda känslor. 

I slutet av 2003 meddelade gruvbolaget kommu-
nen att den markdeformation som orsakas av gruv-
brytningen spred sig snabbare än vad man räknat
med. 

– Långt ner i jorden spränger LKAB sig fram. Varje
gång man spränger så kommer man lite närmare
stadsbebyggelsen, och så skakar det till i stan. Husen
har redan sprickor, säger Ulf Jensen, professor i fas-
tighetsrätt vid bland annat Lunds universitet, som
sedan länge följer stadsflytten i Kiruna med stort in-
tresse. Med koppling till flytten har han även anlitats
av organisationen Fastighetsägarna.

– Jag hjälper och träffar deras medlemmar, fastig-
hetsägare som hyr ut  bostäder, butiker och kontor i
Kiruna.

Juridiskt är hanteringen av flytten komplicerad.
– Om det vore så enkelt att LKAB gick in och sade

att de ville ha en bearbetningskoncession på den här
delen av Kiruna så skulle man gå in, göra en prövning
och se vilka ersättningar som skulle betalas. Men
hela flytten bygger istället på en bestämmelse som
beskrivs med en enda mening i minerallagen, att det-
kan  bli aktuellt att lösa in mark som skadas vid defor-
mationszonen. 

– Hela Kirunas flyttning handlar om deformations-
zonen. Få byggnader kommer gå att flytta mekaniskt.
Tanken är att man göra en stor park av alltihop. Sen
måste man förmodligen riva en del hus av säkerhets-
skäl.  

Exakt var den nya staden ska placeras har varit ett
svårlöst problem. Avgörandet har dragit ut på tiden.
Både delar av Kiruna och Malmberget, som ligger i
Gällivare kommun, berörs.

Sommarens beslut i Kirunas kommunfullmäktige
innebär att stadens centrum flyttas omkring tre kilo-
meter i östlig riktning. 

Göran Cars är professor i stadsplanering på KTH.
Sedan slutet av 2012 arbetar han med Kirunas stads-
omvandling. Uppdraget är att göra en plan för den

I

78_85_Kiruna flyttas  2014-10-28  21.51  Sida 80



L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 4  |  81

’’

nya staden, som rymmer allt det som går förlorat i och
med gruvans expansion.

– Det handlar om 3 000 bostäder, ett helt kommer-
siellt centrum, ett par tusen arbetsplatser, offentliga
institutioner, stadshus, gymnasieskola, sjukhus, bad-
hus med mera. Jag är ansvarig för planen och för att
den blir genomförd., säger han. 

Hur har du gått till väga?
– Jag började med att ta reda på vad kirunaborna
själva tycker är det viktigaste med sin nya stad. Om vi
ska få den här staden att fungera, och att folk ska vilja
bo och vara verksamma här så vill måste de tycka att
det är en bra lösning. 

– Jag har nalkat mig alla de som ska göra saker i
stan. De som ska bedriva handel, de som ska bygga,
äga och  förvalta bostäder. Jag har velat höra alla syn-
punkter och önskemål. 

Förankring hos myndigheterna har varit en annan
central punkt.

– De behöver vara med på banan. Det är viktigt att
veta vad länsstyrelsen har på sin agenda eftersom det
är en massa riksintressen som ska bevakas. 

Den politiska situationen i Kiruna är speciell. Totalt
finns tolv partier representerade i kommunfullmäktige.

Detta är smärtsamt och
för jävligt. Deras hembygd
med alla minnen föröds.
Samtidigt finns en 
acceptans. göran cars, professor

Göran Cars är professor i stadsplanering på KTH. 
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Gruvbrytning sker under detta
område. Malmkroppen sträcker 
sig djupt in under staden. 

Området runt Kiruna omfattas av 11 olika riksintressen; för naturvård, natura 2000, nationalälv,
friluftsliv, kulturminnesvård, ämnen och material, väg, järnväg, flyg, totalförsvaret och rennäring. 
dessutom finns här riksintressen för friluftsliv, rörligt friluftsliv och turism.
Flera byggnader ska bevaras och flyttas till nya områden:  Kirunas äldsta byggnad B1, Bläckhornen på 
Bolagsområdet, Bolagshotellet, Hjalmar lundbohmsgården, Kiruna kyrka och Hjalmar lundbohms grav.

Vid gruvbrytningen i trakterna av Kiruna sprängs järnmalmen loss. Sedan lastas den underifrån malmkroppen.
Gråberget fyller igen tomrummet. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar in mot Kiruna i ungefär 60 graders 
riktning.  Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och sedan följer med nedåt. När förskjutningen
sedan sprider sig uppåt så uppstår deformationer vid markytan. Med tiden utvecklas dessa till sprickor.

Källa: WiKipedia
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Centrum
Stadshus

kyrka

Lundbohmsgården

Bolagsområdet

Bläckhorn

’’
Hela Kirunas flyttning
handlar om deforma-
tionszonen. Få byggnader
kommer gå att flytta 
mekaniskt.  ulf jensen, professor
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När Göran Cars inledde sitt arbete hade den kommande
flytten diskuterats under många år. 

– När jag kom upp hit var klockan fem i tolv. Stan
skulle börja rivas om tre år men det fanns inte
särskilt mycket konkret gjort. Jag la ner mycket tid på
att förankra den här processen politiskt.  Tidigare har
det varit politiskt struligt i fullmäktige, men här har
de nu visat ledarskap. När utvecklingsplanen lades
fram så var det i total enighet. Annars hade vi aldrig
kunnat få investerare att nappa på att bygga om de
efter nästa val byter färdriktning. Det går inte att få
pengar investerade då

Kiruna är omgivet av områden som skyddas av na-
tura 2000, naturreservat och riksintressen som ren-
näring. 

– Det var omöjligt att bygga en ny stad i Kiruna med
mindre än att man inkräktade på riksintresset. Att väga
dessa mot varandra har varit en besvärlig problematik,
säger Göran Cars. 

– Plan- och bygglagen  ger generösa möjligheter till
att överklaga. Använder man den och miljöbalken rätt
så har man också otroliga möjligheter att stoppa upp
och obstruera en process. 

Vad tänker du på?
– Invändningar om att det till exempel inte tagits
tillräcklig miljöhänsyn kommer ofta. Vi har försökt
förebygga risken för den typen av klagomål genom
att i förväg beakta synpunkter som folk kan klaga på.
Vi vet att vissa saker kan komma att överklagas. Då
förbereder vi oss så att vi snabbt kan vara på banan
med ett yttrande. Vi förbereder också Länsstyrelsen
på vilka delar som möjligen kan överklagas. 

Närheten till E10 var en annan central punkt. 
– Det var viktigt att få en europaväg som ansluter

till stadskärnan. För att få in handel i stadskärnan och

skapa tillgänglighet dit så måste det vara enkelt att
komma av E10:an. Entrén till staden behövde vara
funktionell. rationell och visuellt tydlig. Vi är inte
riktigt framme än, det sista jobbet är en vägplan med
Trafikverket. Men jag tycker att samspelet med lo-
kala myndigheter och Trafikverket har fungerat bra. 

– Bullerproblemen har vi löst så att marken när-
mast E10 används för volymhandel,  parkeringsplat-
ser och.  Med en bra relation till länsstyrelsen – och
en fananamma-attityd, så kan man undvika sånt som
annars lätt skulle ha hamnat i trassel och återremis-
ser av planärenden.

På bostadsmarknaden i Kiruna uppstår däremot en
rad problem som en följd av stadsflytten.

Ulf Jensen har identifierat flera grupper som han
menar drabbas:

– För småhusägare blir det svårt att bedöma vad
deras hus egentligen är värt, eftersom det kommer att
spricka sönder på grund av gruvdriften. Nuvarande
regler är besvärliga, en gammal villa i Kiruna har inte
ett marknadsvärde som gör att man kan bygga ett
nytt hus på ett annat ställe. Det måste skjutas till
något. Många i Kiruna har därför förespråkat prin-
cipen ”nyckel mot nyckel” – har du en bostad i gamla
Kiruna så ska du få en motsvarande i nya Kiruna.

– Men det finns fler drabbade, grupper som lätt
glöms bort. Den ena är bostadsrättsägare. Bostads-
rättsföreningen äger en fastighet. Värderar du den
fastigheten och drar bort föreningens skulder så blir
det inte så värst mycket pengar per bostadsrätt. Vär-
det är inte ett uppdelat nettosubstansvärde på bostads-
rätter. En bostadsrätt har ett marknadsvärde som lever
för sig. Expropriationsregelerna klarar inte det här.
Du får för låga värden för att tåla nybyggnad.

– Till det kommer att  arkitekterna för det nya Kiruna
vill bygga dyrt, och dessutom rätt så flott. De plane-

Det här måste göras, annars kommer 
gruvan att läggas ned. Och då dör minst
halva stan. Alla känner någon som jobbar 
i gruvan.  Det är en livsnerv.               göran cars, professor’’

Kiruna Stadshus ritat av Artur von Schmalensee, med klocktorn
av Bror Marklund, invigt 1963  –byggnadsminne.                                     

Kiruna  Kyrka, ritad av Gustaf Wickman, invigd 1912, skyddas av 
kulturminneslagen. Ska flyttas till den nya platsen.
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rade byggkostnaderna är gigantiska, dessutom ovanligt
stora just när det gäller Kiruna. På kort tid ska du föra upp
allt byggmaterial, transportera dit hundratals bygg-
nadsarbetare som inte heller har någonstans att bo.

– De kommersiella hyresvärdarna, slutligen, får i
dag ganska låga bruksvärdeshyror av sina hyresgäs-
ter. Om man skulle ersätta dem enligt avkast-
ningsvärdeprinciper blir ersättningarna orimligt
låga. När husen försvinner kommer hyresgästerna
inte heller ha någonstans att bo. Både hyresvärdar och
hyresgäster måste bli rimligt ersatta. 

– Man raderar ut ortens privata fastighetsägare
om man inte gör något vettigt åt det här.  

Ulf Jensen menar att staten borde ta ett större ansvar
för de som drabbas av flytten. 

– Man har aldrig tagit något helhetsgrepp på Ki-
runa. Staten har länge vältrat över jobbet på kommu-
nen. LKAB är ett helstatligt bolag. Dessutom har
staten ett visst ansvar för stora och viktiga frågor. Sta-
ten råkar dessutom vara fastighetsägaren här, Statens
fastighetsverk äger marken. Här finns ett stort statligt
ansvar som staten överhuvudtaget inte har levt upp
till. Det tror jag att alla är överens om.

Göran Cars framhåller att det finns en efterfrå-
gan på dyrare lägenheter. 

– Vi vet att det finns en betalningsförmåga – och
betalningsvilja – hos många för att bo bättre än man
gör idag. Kiruna har Sveriges högsta medianinkoms-
ter, beroende på att många som jobbar i gruvan är väl-
avlönade. Här finns en efterfrågan på ett mer exklu-
sivt boende. 

– I andra fall så har vi slagit fast att alla lediga lä-
genheter i befintligt existerande bostadsbestånd
som inte berörs av rivningen går med förtur till män-
niskor som berörs av rivningen på grund av gruvans
expansion. Vi ska lösa det på så sätt.

Under hösten är byggföretag välkomna att lämna in
erbjudanden om att vara med och bygga det nya Kiruna. 

– Anbuden ska vara inlämnade senaste den 30 no-
vember. I vinter värderar vi alternativen och fattar
sedan beslut om markhänvisning, säger Göran Cars. 

Under perioden 2015 till 2017 kommer hela stads-
kärnan att byggas upp. Rivningarna i deformations-
zonen planeras starta  2016–2017.
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SVERIGES  KLONDYKE
Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt som länge följt stadsom-
vandlingen i kiruna, rekommenderar ett besök i staden. Han liknar atmo-
sfären vid den under 1800-talets guldruscher.

– kiruna är som vårt north Dakota eller sibirien. Det är rätt häftigt, det
ser inte ut som någon annan plats i sverige. 

– Det är ont om bostäder redan nu och det blir ju inte bättre av att man
spränger bort 3000 bostäder. 

– lönerna är väldigt höga och det får en konstig effekt på den lokala 
ekonomin. tycker du att du har dålig lön i kiruna så är det bara att gå ner 
i gruvan. På två veckor har de lärt upp dig, och du får 30 000 kr i månadslön.
Då blir det svårt att sitta kvar i kassan på konsum eller att fortsätta som
undersköterska på sjukhuset. De lågavlönade jobben är jättesvåra att fixa här.Fo
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De gamla arbetarbostäderna, så kallade  Bläckhorn, ritades av arkitekten Gustaf Wickman och
byggdes i ett stort antal för två familjer och två ungkarlar. Dessa flyttas till den nya platsen.

– Sedan kommer bostadsbyggande att komma till
löpande under en femtonårsperiod, säger Göran Cars.

Vad tycker kirunaborna egentligen om flytten?
– Acceptans, summerar Göran Cars.

– Detta är smärtsamt och för jävligt. Deras hem-
bygd med alla minnen föröds. Samtidigt finns en ac-
ceptans. Det här måste göras, annars kommer
gruvan att läggas ned. Och då dör minst halva stan.
Alla känner någon som jobbar i gruvan.  Det är en liv-
snerv. 

– Därför har det varit så viktigt att ha folk med sig,
så de förstår att det vi gör är någonting bra. 

– Utvecklingsplanen betydde mycket för att attity-
derna skulle ändras. Men fortfarande finns den där
tveksamheten, ”blir det något av det där?” Ingen seger
är vunnen än. men vi är på god väg.  l
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HÖGRE  HAVSNIVÅER  O    
VATTENLEDNINGAR       

Juri d
Djupa 

problem
för
I somras lamslogs delar av Sverige av skyfall som orsakade
översvämningar och stora samhällskostnader. 
Malmö drabbades av det värsta regnet på 230 år. Elavbrott

och trafikkaos följde i spåren. Liksom rädslan för nästa gång –
och för den juridiska och politiska  handfallenheten.
– Juridiskt är det svårt att komma åt, eftersom det inte går

att förebygga fullt ut., säger miljörättsspecialisten Erica
Nobel. AV  PETER JOHANSSON   | FOTO MAGNUS LAUPA
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ensommarens extrema
skyfall och översvämningar i västra och södra Sve-
rige orsakade kaos – och stora kostnader för samhäl-
let. Översvämningar betraktas som det största hotet
mot svenska fastigheter. Helena Lindberg, general-
direktör för Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap, har beskrivit sårbara vatten- och avlopps-
system har beskrivits som ”en tickande bomb”. 

Olof Persson bor i en lägenhet i centrala Malmö,
mitt i det drabbade området.

– Det var ganska dramatiskt. Vi hade 80-90 centi-
meter vatten i hela källardelen av huset. Anledning-
arna skilde sig nog från hus till hus. I vårt fall var det
ytvatten.

Han berättar hur han tittade ned från lägenhets-
fönstret.

– Det stod 20 centimeter vatten över hela inner-
gården, det rann rakt ned i källaren. Så var det i
många fall, i andra kom vattnet in bakvägen, via led-
ningssystemen, och trängde upp i källaren.  

Olof Persson är till vardags ingenjör på Sweco och
chef för en grupp som arbetar med ytvatten. 

– Det här var helt enkelt ett extremt regn, som vi
inte sett i centrala Malmö på länge. En gång i tiden
har man dimensionerat vattenledningssystemen
efter den kunskap som var tillgänglig då – och  efter
en avvägning av vad som är rimligt. Av vilka risker
man kan tänkas bli utsatt för och vilka man kan ac-
ceptera. När det då uppstår en situation som är värre
än i den ursprungliga kalkylen så blir det översväm-
ning, helt enkelt.

Olof Persson utesluter inte att skyfallen kan bli
värre och komma oftare framöver.

– För några år sedan var det ett liknande regn i Kö-
penhamn. Det finns undersökningar som visar att
det kommer bli intensivare regn i framtiden. t

Det var ganska dramatiskt. 
Vi hade 80-90 centimeter vatten
i hela källardelen av huset.

olof persson, sweco’’

S
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Pär Persson är vattenstrateg på länsstyrelsen i
Skåne. Han betonar att skadorna trots allt hade kun-
nat bli betydligt mer omfattande: 

– Det här var en extrem händelse och konsekven-
serna blev stora. Men regnet uppfyllde inte ens defi-
nitionen av skyfall. Då ska det komma en millimeter
per minut eller minst 50 millimeter på en timme.
Här kom det cirka 100 millimeter på sex timmar. Så
det kan hända betydligt värre saker än så här.

Hur kan riskerna bli mindre?
– En del av dem kan man bygga bort. När man förtä-
tar städer finns det en risk att man bygger på områ-
den som man tidigare har förstått är lågpunkter, dit
vatten rinner.

– Det hade varit bra om man kunde visa detta för
allmänheten så att de kan se var det är lämpligt – och
inte lämpligt – att bygga. Vår erfarenhet visar att det
här går att lösa även i problemområden, bara man
gör rätt åtgärder. 

Pär Persson ser särskilda problem med kombine-
rade vattenledningssystem, som används för både
spillvatten och dagvatten. 

– Där finns risk att man kan få in avloppsvatten i
fastigheten. Men det tar lång tid att byta ut sådana
system. De ligger ofta i gator och annan infrastruktur.
Det kräver en hel del arbete.

När den enskilde drabbats av översvämning ham-
nar ärendet i regel hos försäkringsbolag. Efter de
skånska skyfallen inkom över 4 400 skadeanmäl-
ningar till tre av de ledande försäkringsbolagen. 

Totalt motsvarade dessa värden på en kvarts mil-
jard kronor. 

– Helt exceptionellt. De som har arbetat länge här
säger att det är det värsta de har varit med om, sade
Ingemar Helgesson, kommunikationschef på Läns-
försäkringar Skåne till SR Ekot.

Magnus Berg är advokat,specialiserad på miljö-
rätt vid Nordic Law i Malmö:

– När det blivit vattenskador på privata fastigheter
genom att vatten tryckts upp genom va-ledningarna
så får man ersättning från försäkringsbolagen. För-
säkringsbolagen vill få täckning för de här skadere-
gleringarns och går då på kommunen. Om det då visar t

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT
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’’
Systemet är trögt. Ledningarna är 
nedgrävda, det är inte bara att byta ut
dem. Det kommer att ta hundratals år. 

per persson, länstyrelsen
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Frågan har
väckts om att de
drabbade husen
i stället ska
överges åt sitt
öde. Förut-
sättningarna
för att det ska
bli så är väl i 
det närmaste
utopiska. Men
resonemangen
förs.

magnus berg, nordic law

’’
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sig att kommunen har ett underdimensionerat led-
ningsnät, eller i övrigt inte kunnat hantera vattenled-
ningen, utan att vattnet trycks från ledningarna och
uppåt i husen, så är risken stor att kommunen får er-
sätta försäkringsbolagen.

– Den typen av ärenden har vi haft väldigt många,
flera hundra, under de senaste åren. Och när man ac-
kumulerar skadorna blir det väldigt mycket pengar. 

Olof Persson på Sweco:
– Det finns exempel där en kommun har valt att er-

sätta alla drabbades självrisker. I andra fall har kom-
muner valt att ta  striden med fastighetsägarna då
problem som uppstår till exempel kan bero på felak-
tiga inkopplingar mot ledningsnätet. . I Trelleborg
hade man just rett ut alla fall från en översvämning
för ett antal år sedan, när det nu åter blev problem så
var det bara att ta tag i frågan igen. 

Erica Nobel, miljörättsspecialiset på advo-
katfirman Delphi, konstaterar också att ansvar vid
risk för översvämningar aktualiseras allt oftare. 

– Det står klart att ansvaret kan åvila olika aktörer.
Både verksamhetsutövare, stat och kommun, även
om stat och kommun kan sägas ha det övergripande
ansvaret. Därför blir det i vissa delar svårt att be-
gränsa risken för framtida skador och ansvaret för de
skador som faktiskt inträffar. 

Hon exemplifierar med Vattenverksamhetsutred-
ningens slutbetänkande, som kom i somras. 

– Där föreslås att reglerna kring markavvattning
ses över. Dels på grund av den befintliga lagstiftnin-
gens ålder, dels för att vi upplever förändringar i ne-
derbörds- och vädermönster – som en följd av klimat-
förändringar. 

Olof Persson:
– Ifall vi har en klimatförändring så innebär det att

de ledningar vi har är underdimensionerade. Om
man säkerställer att det regnar mer än vad det gjorde
för 50 år sedan så betyder det att hela vårt va-system
är underdimensionerat. 

– När försäkringsbolagen märker att områden re-
gelbundet har problem med översvämningar så
kommer det att påverka premierna. Frågan får ännu
större aktualitet när man pratar om stigande havsni-
våer. Den här situationen hade blivit ännu mer akut
om havsnivåerna varit högre. 

Erica Nobel:
– Frågan kommer troligen att fortsätta öka i bety-

delse. Det jag tycker är mest intressant är ansvarsfrå-
gorna, både för förebyggande åtgärder och för de
skador som uppkommer. Men det är svårt att se hur
man ska kunna ta ett helhetsgrepp lagstiftningsvä-
gen. De aktuella frågorna berörs i många olika
lagstiftningar med  delvis olika synsätt kring hur an-
svaret ska bedömas. 

– Jag funderar på om det ens finns möjlighet att ta
höjd för det här, säger Erica Nobel.

– Det skyfall som drabbade Malmö var ett 230-års-
regn ungefär.  Det vi normalt tar höjd för är 100-års-
regn. Det finns inte ekonomi för att ta höjd för den här
typen av regn. Vi vet inte när de kommer och de ser
aldrig likadana ut. Och skulle nästa 230-årsregn
komma betydligt tidigare än så, då lär det inte drabba

Om man säker-
ställer att det
regnar mer än
vad det gjorde
för 50 år sedan
så  betyder det
att hela vårt 
va-system är
underdimen-
sionerat.

erika nobel, delphi

’’
t
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Och om väljarna
ifrågasätter att 
politikerna inte
byggt ut barnom-
sorgen så nöjer de
sig knappast med
förklaringen att 
50 miljoner istället
gått till ett nytt 
va-system. Då blir
de förmodligen 
tokiga. 

magnus berg, nordic law

’’
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just det stråk där det blev översvämningar nu. Vi får
helt enkelt kalkylera med att det händer sådana här
saker ibland och fokusera på att vara väl förberedda
för att kunna hantera konsekvenserna praktiskt. Juri-
diskt är det svårt att komma åt, eftersom det inte går
att förebygga fullt ut.

Länsstyrelsens vattenstrateg Pär Persson
konstaterar att problemen är svårlösta:

– Systemet är trögt. Ledningarna är nedgrävda, det
är inte bara att byta ut dem. Det kommer att ta hund-
ratals år. Och det här är inte speciellt för Malmö. 

Enligt länsstyrelsen i Skånes beräkningar är det
sammanlagt 23 000 bostadsfastigheter i regionen
som hotas av översvämningar på grund av höjda vat-
tennivåer. I somras begärde myndigheten därför att
regeringen ska skjuta till extra pengar för att länssty-
relsen ska kunna utreda hur skyddet mot naturkata-
strofer ska kunna förbättras.

– Vissa av de här frågorna  kan vara för stora för
kommunerna att utreda själva. Det kan handla om att
anlägga vallar eller att man måste flytta samhälls-
viktiga funktioner, säger Pär Persson. 

Riskområdet är hela Skånes kust, samt Kristian-
stad, som är Sveriges lägst belägna stad.

– Kunskapsnivåerna är låga-  inte minst vad gäller
ansvarsfrågor. Många verkar tro att staten eller kom-
munen har ett ansvar att rädda en vid översväm-
ningar. Men även den enskilde har ett jättestort
ansvar när det gäller de här frågorna. 

– Kommunen ansvarar för bebyggelse, för ärenden
som faller inom skadeståndslagen men därefter är
det den enskildes ansvar att skydda sin egendom. Det
tror jag att det finns en låg medvetenhet om, säger
Pär Persson. 

Magnus Berg på Nordic Law identifierar VA-frå-
gorna som ett ytterst expansivt rättsområde
– Och det gäller i många delar av landet. I till exem-
pel Göteborg finns stora problem. När nordvästlig
vind ligger på så trycker havet upp vattnet i Göta Älv
som samtidigt är det enda stället att bli av med vatt-
net från Vänern. 

Är lagstiftningen tillräckligt anpassad till de här
problemen?
– Där finns väldigt många blottor. Framför allt mot
att skydda sig mot höga havsnivåer, eller för att
skydda fastighetsägare när havet trycker på. 

Han företräder flera klienter som påverkas av de
högre vattennivåerna längs med Skånekusten. 

– Vi har frekvent haft kraftig nederbörd i kombina-
tion med höga havsnivåer. När det sedan blir kraftiga
stormar växer problemen. Va-systemen är inte di-
mensionerade för den kraftiga monumentana neder-
börden – så kallade hundraårsregn – och faller den
nederbörden i kombination med höga havsnivåer så
är risken för skador stor.

I Ystad har uppskattningsvis 300 meter strand för-
svunnit som en följd av de högre havsnivåerna. 

– Det innebär att de som har strandnära har nu-
mera extremt strandnära hus. Det här kostar mycket
pengar, både för kommunen och privatpersoner.

– I Ystad har man fått tillstånd att hämta sand ute
till havs vilket sedan lagts ut längs med stränderna.
Dels för att snygga till så att stränderna ska bli trev-
ligare att bo intill. Men också för att förhindra fortsatt
erosion som skulle innebära att de stora vattenmas-
sorna  slår upp och underminerar fastigheterna.  

– Sammanlagt rör det sig om stora pengar som
kommunerna måste börja lägga på detta. 

Och det är ändå det lilla. Nu måste flera av kom-
munerna börja valla in mot havet. Det i sig ger ett
annat problem. Dagens va-system mynnar i många
fall ut i havet. Lägger du vallar framför mynningen så
måste du lyfta upp vattnet över vallarna, alternativt
se till att de fungerar med någon form av pumpar.
Även det är jättedyrt. 

Planerna kompliceras ytterligare av det geogra-
fiska läget

– Där finns många områdesbestämmelser. Strand-
skydd, Natura 2000-områden och naturreservat.
Kommunen tittar på att upphandla konsulter för att
utreda vallar runt Skanör-Falsterbo och Höllviken.
Får vi den havshöjning som vi tror så måste detta
vara byggt och färdigt de närmaste 50-60 åren. 

Enligt beräkningar skulle endast fem procent av
husen i Skanör-Falsterbo klara sig om havsnivån sti-
ger tre meter.

– Frågan har väckts om att de drabbade husen i
stället ska överges åt sitt öde. 

Förutsättningarna för att det ska bli så är väl i det
närmaste utopiska. Men resonemangen förs, av läns-
styrelse, Naturvårdsverket och havsförvaltningsmyn-
digheter. De är alla remissinstanser. 

– Det ligger enorma värden i hus och infrastruktur
där ute. Vi pratar inte om hundratals miljoner, sna-
rare upp mot 20-30 miljarder, säger Magnus Berg.

För politikerna kan beslut att investera i vallar och
sandfodringar vara kontroversiella, menar Magnus
Berg:

– En enda sandfodring kostar fem miljoner kronor
om året. Det ska konkurrera med skola, vård, omsorg
och annat som kommunen ska klara av att leverera
till sina skattebetalare. Och i kommunerna finns en
konkurrenssituation. Det kan vara svårt att stå som
VA-chef och äska flera tiotals miljoner kronor.

– Och om väljarna ifrågasätter att politikerna inte
byggt ut barnomsorgen så nöjer de sig knappast med
förklaringen att 50 miljoner istället gått till ett nytt
va-system. Då blir de förmodligen tokiga. Det kom-
mer att ta lång tid innan allmänheten förstår de här
problemen fullt ut.   l

MILJARDKOSTNADER  FÖR  ATT  RUSTA 
SÖDRA  SVERIGE  MOT  VATTENHÖJNINGAR

NÄSTA SIDA:
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Luleå

Umeå

Sundsvall

Gävle

Stockholm

Norrköping

Visby

Kalmar

Kristianstad

Malmö

Halmstad

Göteborg

Uddevalla

Strömstad

Örebro

FÖRÄNDRAD 
HAVSNIVÅ ÅR 2100

0,8 – 1,0 m

0,6 – 0,8

0,4 – 0,6

0,2 – 0,4

0,0 – 0,2
Källa: SMHI

Stora delar av södra och västra
Sverige hotas av höjningar av ha-
vsnivån.
Ulf Moback, landskapsarkitekt i

Göteborgs kommun och expert på
översvämningsskydd, har sagt till
Dagens Nyheter att Göteborg ris-
kerar att dränkas vid en havshöj-
ning på 0,9 meter – i samband
med en större storm.
– Men detta är ett bekymmer

för alla landets kommuner söder
om Stockholm, säger han till tid-
ningen.
Klimat– och sårbarhetsutred-

ningen från 2007 uppskattar
kostnaden för att rusta städerna
för klimatförändringar till 100–
300 miljoner kronor per år. Kost-
naden för att säkra centrala
Göteborg mot en meter högre ha-
vsvattennivå är cirka tio miljar-
der kronor, enligt Ulf Moback.

för att rusta södra Sverige
mot vattenhöjningar

MILJARDKOSTNADER 

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT
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Fjärde AP-fonden börjar nu
redovisa hur stora koldioxid-
utsläpp som bolagen i deras
aktieportfölj åstadkommer.
Uppgifterna ska publice-

ras i årsredovisningen, som
ges ut i februari nästa år. 
– Jag ser det som en skyl-

dighet gentemot våra aktie-
ägare – de svenska pensio-

närerna – att vi är transpa-
renta om hur deras pengar
förvaltas. Jag tror dessutom
att vi kan få ner vårt carbon
footprint, då kommer vi
över tiden att tjäna mera
pengar, säger Mats Anders-
son, vd på Fjärde AP-fonden,
till Miljöaktuellt.

Ett par och deras 32-åriga
dotter misstänktes för att ha
lämnat falska bud på sin
egen lägenhet – för att
trissa upp priset.  
På så sätt skulle köparna

ha tvingats betala omkring
200 000 kronor mer än de
annars skulle ha gjort.

Utredningen visade att en
budgivare som varit aktiv i
slutskedet av försäljningen i
själva verket inte existe-
rade. Budgivaren var fiktiv.
Med hjälp av ett mobilnum-
mer kunde buden kopplas
till dottern. 
Tingsrätten fann det ställt

utom rimligt tvivel att dot-
tern lämnat bud på lägenhe-
ten i det påhittade namnet.
Hon dömdes till villkorlig
dom och 50 dagsböter om
50 kronor. Tingsrätten
kunde däremot inte styrka
att föräldrarna var inblan-
dade. 

Efter överklagan friades
dottern senare av hovrätten.
Domstolen menade att ut-
redningen inte styrker att
köparna lidit skada efter-
som åklagaren inte lyckats
bevisa att bostadsrättens
marknadsvärde var lägre än
det pris köparna betalade. 

Vår verksamhet är fokuserad på fastighetsjuridiken där 
vi är svårslagna. Med spetskompetens, djup bransch- 
kunskap och ett stort personligt engagemang säker-
ställer vi att våra klienter får service av högsta kvalitet.

Rosén Larsen Advokater AB
 

Norra Vallgatan 58 • 211 22 Malmö
www.rosenlarsen.se • 040-15 93 00

FJÄRDE AP-FONDEN 
REDOVISAR  KOLDIOXIDUTSLÄPP

Påhittad person bjöd på 
lägenhet – åtalas men frias

200 000?
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är ska jag diskuteranågra frågor
kring tillämpningen av miljöbalkens
lokaliseringsbestämmelse (2 kap. 6 §)
och då närmast vad som regleras i
första stycket.

Söker man på ”lokalisering” i Dom-
stolsverkets vägledande avgöranden
i Mark- och miljööverdomstolen fin-
ner man 39 avgöranden. Det finns så-
ledes mycket skrivet om ämnet. Jag

tänker koncentrera mig på situationer där bestäm-
melsen tillämpas så att exempelvis en ansökan om
tillstånd avslås med stöd av bestämmelsen.

Bestämmelsen i 2 kap. 6 § miljöbalken
(första stycket) har följande lydelse:
”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett
mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som
är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för män-
niskors hälsa och miljön”.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i
hänsynsreglerna (2 kap. 2–5 §§) och 2 kap. 6 §
miljöbalken i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåt-
gärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 2 kap. 9 § miljöbalken (stoppregeln) gäl-
ler att om en verksamhet eller en åtgärd befaras

Tidigare miljörådet Rolf Svedberg har identifierat en möjlig praxis-ändring 
av miljöbalkens lokaliseringsregel. Han tar avstamp i en rad aktuella fall där 
tillståndsansökningar har avslagits efter att regeln har tillämpats.

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

H
Praxisändring 
för lokalisering

ROLF SVEDBERG 
FÖRE DETTA MILJÖRÅD 
VID MARK- OCH 
MILJÖDOMSTOLEN

K O M M

föranleda skada eller olägenhet av väsentlig be-
tydelse för människors hälsa eller miljön får verk-
samheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast
om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

Som framgår av bestämmelsens ordalydelse
ska man välja en plats som är lämplig med hän-
syn till att ändamålet ska kunna uppnås och som
ger minsta intrång eller olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön. Det erfordras med andra
ord att flera alternativ, eller i vart fall något, pre-
senteras för att det ska vara möjligt att avgöra
vilket som är det bästa, eller minst dåliga om
man så vill. 

Enligt bestämmelserna om miljökonsekvens-
beskrivningar (6 kap. miljöbalken) ska i en till-
ståndsansökan redovisas olika alternativ och
även ett så kallat nollalternativ.

Erfarenheten visar att det inte alltid är så lätt
att presentera olika alternativ som är möjliga att
genomföra. Många gånger presenteras alterna-
tiv endast i syftet att visa att huvudalternativet
är det bästa. 

Verksamhetsutövaren har i allmänhet i ett ti-
digt skede bearbetat olika alternativ och är sedan
inte beredd välja något annat med hänvisning
till exempelvis höga kostnader eller bristande
rådighet över mark som ska utnyttjas.

Frågan om alternativa lokaliseringar aktuali-
seras så gott som alltid av parter som motsätter
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sig en etablering. Påstådda brister i redovisning
av alternativ används ofta som argument för att
en verksamhet inte ska tillåtas på en viss plats.
Det är naturligtvis inte alltid lätt att visa att en
viss lokalisering är den bästa.

Tillståndsmyndigheterna kan i allmänhet
sägas ha en pragmatisk inställning, om än inte
alltid, till hur hårt kraven på reella alternativ ska
ställas. Om ett alternativ framstår som mycket
bra i absoluta termer är det knappast rimligt att
kräva att verksamhetsutövaren ska visa att det
inte finns något alternativ som inte är något lite
bättre. 

Omvänt gäller att om ett alternativ framstår
som dåligt är naturligtvis sannolikheten större
att det ska finnas ett bättre alternativ och kravet
på sökanden att visa att det valda alternativet
verkligen är det bästa eller minst dåliga blir då
större.

Om en etablering är ifrågasatt ställs i allmän-
het högre krav på lokaliseringsutreningen.

Många gånger avser en tillståndsansökan en
viss utökning av en befintlig verksamhet och möj-
ligheterna att förlägga anläggningen på annan
plats är orealistiska och leder till orimliga kostna-
der. I dessa fall behöver inte alternativ ha redovi-
sats, förutsatt att det är uppenbart att en alternativ
lokalisering är orealistisk.

För vissa verksamheter är lokaliseringen given, ▶

E N T A RMILJÖRÄTT
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exempelvis gruvor och bergtäkter med speciella
bergegenskaper. I sådana fall saknas möjlighet att
göra någon meningsfull lokaliseringsprövning
annat än vad gäller transportvägar och avfallsup-
plag, även om det även här kan vara svårt att hitta
alternativ.

För de fall då lokaliseringen mer eller
mindre är given kan en ansökan knappast avslås
med hänvisning till att lokaliseringen är ”olämp-
lig” eller att relevanta alternativ inte har presen-
terats. Det blir då ”stoppregeln” i 2 kap. 9 § miljö-
balken som får tillämpas om olägenhet av vä-
sentlig betydelse föreligger.

Många gånger avslås en tillståndsansökan
med hänvisning till 2 kap. 6 § miljöbalken som
då tolkas som en allmän lämplighetsbestäm-
melse i stället för regel för att välja bästa plats. I
sådana fall bör stoppregeln tillämpas och om
olägenheter av väsentlig betydelse föreligger,
ska ansökan avslås.

Några lokaliseringsavgöranden
Det är inte alltid enkelt att se hur en domstol har
resonerat eftersom det är vanligt att det i doms-
kälen anges att ”den föreslagna lokaliseringen
inte uppfyller de krav som ställs i 2 kap. 6 § mil-
jöbalken”. Ett sådant uttryck täcker in både
tillämpningen som ”lämplighetsbestämmelse”
och som ”jämförelsebestämmelse”.

Ett exempel är Miljööverdomstolens avgö-
rande (M 10187-12, 2013-06-25 MÖD 2013:26),
där MÖD ansåg att påstådda brister i bolagets
vandel inte skulle utgöra hinder för meddelande
av tillstånd. Däremot avslog MÖD bolagets an-
sökan om tillstånd med hänvisning till 2 kap. 6 §
miljöbalken.

Målet gällde tillstånd till en anläggning för

produktion av biogas i Skarpnäck i södra Stock-
holm. Miljöprövningsdelegationen lämnade till-
stånd och efter överklagande avslog mark- och
miljödomstolen bolagets ansökan och angav:

”Med beaktande av de på platsen rådande förhål-
landena och avståndet till närmaste bebyggelse är
förevarande lokalisering av biogasanläggningen
tveksam, om problem med lukt skulle uppstå från
anläggningen. Bolaget har inte visat att anlägg-
ningen ens vid normal drift inte skulle medföra luk-
tproblem. Eventuella luktolägenheter skulle kunna
drabba ett stort antal närboende”.

MÖD konstaterade att produktion av biogas
allmänt sett är en verksamhet som är önskvärd
från miljösynpunkt. Verksamheten måste dock
även vara godtagbar i ett lokalt perspektiv. Ut-
släppen till vatten och utsläppen till luft av
metan och av avgaser från transporter skulle bli
relativt små och hindrade inte tillåtligheten på
platsen. Bullret från anläggningen skulle kunna
vara av betydelse med hänsyn till närliggande
naturreservat, men skulle komma att maskeras
av bullret från Tyresövägen. Det var risken för
lukt som var avgörande för verksamhetens til-
låtlighet på platsen.

Tekniken med biogasproduktion av det
slag och i den skala som ansökan avser är delvis
ny, vilket innebar att det fanns anledning att
särskilt beakta risken för driftsstörningar med
luktolägenheter. Frågan om val av lokalisering
blev således väsentlig.

Skarpnäck med dess närområden är tätbefol-
kat. Inom en radie av två kilometer från den
tänkta lokaliseringen bor cirka 30 000–40 000
människor. Detta innebar att det fanns en risk att
väldigt många människor skulle drabbas av
eventuella luktolägenheter. Därför fann MÖD att
bolaget inte hade visat att den valda platsen upp-
fyllde kraven på lokalisering enligt 2 kap. 6 §
miljöbalken.

MÖD:s motivering måste uppfattas så att den
valda lokaliseringen är så dålig att det måste fin-
nas ett alternativ någonstans som är bättre.
Någon hänvisning till 2 kap. 9 § gjordes inte.

Avgörandet MÖD 2008:44 gällde lokaliser-
ing av kraftvärmeverk. Sökanden hade alterna-
tiva lokaliseringar som var från en över tio år
gammal lokaliseringsutredning som ursprung-
ligen tagits fram för ett annat ändamål. MÖD
framhöll att lokalisering av anläggning av detta

FRÅGAN OM ALTERNATIVA 
LOKALISERINGAR AKTUALI-
SERAS SÅ GOTT SOM ALLTID
AV PARTER SOM MOTSÄTTER
SIG EN ETABLERING. 

K O M M
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slag aldrig kan bli helt invändningsfri och det är
därför viktigt att realistiska alternativ redovisas
i en ansökan. Förhållandena hade ändrats vä-
sentligt under tioårsperioden och Miljööver-
domstolen fann att det saknades faktaunderlag
för att bedöma om den sökta platsen var bättre än
någon annan plats i anslutning till det gemen-
samma fjärrvärmesystemet för Lund och Eslöv
och ansökan avslogs därför.

Avgörandet MÖD 2009:48 gällde tillstånd
till anläggande och drift av gruppstation för
vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg. Sö-
kanden, som var ett av Falkenbergs kommun ägt
bolag, redovisade ett antal alternativ både på
land till havs. Miljööverdomstolen framhöll att
mycket stora krav måste ställas på en lokaliser-
ingsutredning som avser en ifrågasatt verksam-
het. Sökanden hade begränsat alternativen till
Falkenbergs kommun. Miljööverdomstolen
ansåg att det inte kunde uteslutas att det fanns
bättre platser utanför kommunen och avslog där-
för ansökan om tillstånd eftersom sökandebola-
get inte visat att den sökta platsen är den där
ändamålet med verksamheten kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet med hänsyn till
människors hälsa och miljön.

Målet MÖD 2011:26 gällde lokaliseringen av
en öppen förskola omkring 16 meter från en hårt
trafikerad gata i Uppsala. Enligt MÖD fanns risk
för att olägenheter i form av buller och luftföro-
reningar, som redan förekommer på platsen,
drabbar de barn som vistas där och riskerar att
skada deras hälsa. Förskoleverksamheten är inte
bunden till just den aktuella platsen och det är
inte orimligt att kräva en annan lokalisering.
MÖD ansåg därför att lokaliseringen var olämp-
lig och förbjöd verksamheten.
Även om MÖD avslutade med att skriva att

”lokaliseringen var olämplig” måste ändå förstås
att det var bristen på alternativa lokaliseringar
som fällde avgörandet.

Målet M 1205-13, 2013-10-24, gällde en an-
sökan om tillstånd till befintlig och utökad verk-
samhet vid Boliden Bergsöes blysmältverk i
Landskrona. Ansökan avsåg en ökning av pro-
duktionen från 50 000 ton per år till 65 000 ton
per år, alltså med 30 procent. Verksamheten har
bedrivits på platsen i 60 år. Någon utredning av
alternativa lokaliseringar redovisades inte och

vare sig mark- och miljödomstolen eller MÖD
ifrågasatte detta. Bolaget uppgav dock i mark-
och miljödomstolen att en omlokalisering skulle
kräva en investering i miljardklassen.
Mark- och miljödomstolen ansåg att störning-

arna och olägenheterna från den utökade verk-
samheten inte kunde befaras bli av väsentlig
betydelse och lämnade därför tillstånd enligt bo-
lagets ansökan.
Domen överklagades till MÖD som konstate-

rade att blysmältverket är den dominerande ut-
släppskällan till bly i området och att de förhöjda
blyvärdena härrör från den diffusa damningen.
MÖD konstaterade vidare i dom-skälen att bola-
get inte visat att vidtagna och planerade åtgärder
för att begränsa den diffusa damningen med sä-
kerhet skulle leda till minskade halter i omgiv-
ningen. Därmed så saknades enligt MÖD
förutsättningar att lämna tillstånd till produk-
tionsökningen.
Mot den befintliga verksamheten fanns inga

invändningar från motparter eller remissmyn-
digheter och till denna lämnades därför tillstånd.

Det här målet är ett bra exempel på en till-
ståndsprövning där olika lokaliseringsalternativ
inte har diskuterats. Mark- och miljödomstolen
tillämpade då 2 kap. 9 § miljöbalken och fann att
tillstånd kunde lämnas eftersom störningarna
inte befarades bli av väsentlig betydelse.
MÖD tog däremot fasta på att bolaget inte

med säkerhet skulle kunna minska de diffusa ut-
släppen, vare sig med eller utan produktionsök-
ning och berörde inte frågan om tillämpningen
av stoppregeln.
Frågan är om detta är början till en praxisänd-

ring.  l

Artikeln har tidigare
publicerats i 
Blendow Lexnova.

Fler expertkommentarer
finns hos

MÖD:S MOTIVERING MÅSTE
UPPFATTAS SÅ ATT DEN VALDA
LOKALISERINGEN ÄR SÅ DÅLIG
ATT DET MÅSTE FINNAS ETT
ALTERNATIV NÅGONSTANS
SOM ÄR BÄTTRE.

E N T A RMILJÖRÄTT
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n bostadshyresgäst har som huvud-
regel rätt till förlängning av hyresav-
talet (direkt besittningsskydd) när hy-
resvärden sagt upp detta till hyres-
tidens utgång. En lokalhyresgäst som
blir uppsagd till hyrestidens slut måste
däremot alltid flytta, om nytt avtal inte
ingås, men har som huvudregel rätt till
ersättning för den skada som han lider
på grund av att lokalen måste avträdas.

I 46 § första stycket hyreslagen anges ett antal
undantag från huvudregeln om bostadshyres-
gästens direkta besittningsskydd. Rätt till för-
längning finns till exempel inte när hyresrätten
på grund av ett allvarligt kontraktsbrott är för-
verkad eller när hyresgästen i annat fall har åsi-
dosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyres-
avtalet inte bör förlängas.

När hyresrätten är förverkad kan hyresvärden
också välja att säga upp hyresavtalet med ome-
delbar verkan. I 42 § anges nio sådana situationer.
Förverkandebestämmelserna i 42 § gäller såväl
bostadslägenheter som lokaler, men när det gäller
förverkande på grund av dröjsmål med betalning
av hyran ser det något annorlunda ut. Hyresrät-
ten är inte i något fall förverkad, om det som lig-
ger hyresgästen till last är av ringa betydelse.

Bestämmelser om hyresgästens använd-
ning av lägenheten finns i 24 och 25 §§. Där
framgår hyresgästens skyldighet att se till att
störningar inte förekommer från lägenheten
samt att iaktta krav på sundhet och gott skick
inom fastigheten. Det åligger hyresgästen att
hålla noggrann tillsyn över personer som vistas
i lägenheten. Om dessa förpliktelser åsidosätts
kan uppsägning ske.

Riksdagen tillkännagav i april 2013 att re-
geringen skyndsamt borde återkomma till riks-
dagen med förslag för att stärka våldsutsatta
hyresgästers besittningsskydd (bet. 2012/13:
CU11). 

I tillkännagivandet slog riksdagen fast att
kvinnor och män som misshandlas i hemmet av
en make eller sambo behöver ett starkare besitt-
ningsskydd. Det konstaterades att både de stör-
ningar och den skadegörelse som förekommer i
sådana sammanhang kan utgöra grund för en
uppsägning av hyresgästen. 

Enligt tillkännagivandet tas vid en rättslig
prövning av uppsägningen i många fall inte till-
räcklig hänsyn till bland annat hyresgästens
behov av lägenheten som bostad eller till hans
eller hennes utsatta ställning som brottsoffer.

Rune Thomsson skriver om en ändring i hyreslagen som stärker besittnings-
skyddet för utsatta bostadshyresgäster. Formellt är ändringen tillämplig även 
på lokalhyresgäster – men frågan är om detta har varit avsikten.

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

Stärkt skydd för 
utsatta hyresgäster

▶

RUNE THOMSSON 
ÄR ANSTÄLLD HOS 
LANDAHL ADVOKATBYRÅ 
I STOCKHOLM OCH FÖR-
FATTARE TILL KOMMEN-
TAREN AV HYRESLAGEN. 
TIDIGARE CHEFSJURIST
HOS FASTIGHETSÄGARNA
SVERIGE.
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EN TYPISK SITUATION ÄR ENLIGT 
PROPOSITIONEN NÄR HYRESGÄSTEN AV
RÄDSLA FÖR SIN EGEN OCH SINA BARNS 
SÄKERHET INTE VÅGAR AVVISA ELLER 
TILLRÄTTAVISA EN MAKE ELLER SAMBO 
SOM KAN FÖRVÄNTAS VARA STÖRANDE.’’
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I november 2013 publicerade Justitiedepar-
tementet en promemoria med titeln ”Stärkt be-
sittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster”. I
promemorian lämnades förslag på hur besitt-
ningsskyddet för hyresgäster som utsatts för
brott skulle stärkas i enlighet med riksdagens
tillkännagivande. I 42 § femte stycket hyresla-
gen föreslogs sålunda ett tillägg som innebar att
vid bedömningen om det som låg hyresgästen
till last var av ringa betydelse eller inte det
särskilt skulle beaktas om åsidosättandet haft
sin grund i att någon hade utsatt hyresgästen
för brott eller liknande handling. Det som låg
hyresgästen till last skulle således kunna anses
vara av ringa betydelse, trots att en störning, en
skadegörelse eller liknande var av sådant slag
att den i och för sig skulle kunna ligga till grund
för ett förverkande.

I 46 § föreslogs att det vid en bedömning av
ett åsidosättande enligt andra punkten i be-
stämmelsens första stycke som en omständig-
het bland andra särskilt skulle beaktas om
åsidosättandet haft sin grund i förhållanden som
nyss angetts.

I motiven till tillägget anfördes att detta
skulle få sin största praktiska betydelse i fråga
om brott mot vårdnadsplikten samt störningar. 

Enligt promemorian fanns det dock ingen for-
mell begränsning till vissa typer av åsidosät-
tanden. Där berördes över huvud taget inte
frågan att den föreslagna lagtexten utformats så
att den skulle komma att gälla även för lokalhy-
resgäster, trots att syftet med förslaget var att
åstadkomma en ”stärkt trygghet i boendet för
den som utsatts för våld”. 

I februari överlämnades remissen ”Stärkt
besittningsskydd för utsatta hyresgäster” till
Lagrådet. Lagförslagen hade nu ändrats så, i för-
hållande till promemorians förslag, att hyresgäs-
tens åsidosättande av en skyldighet haft sin
grund i att en närstående eller tidigare närstå-
ende hade utsatt hyresgästen eller någon i hy-
resgästens hushåll för brott eller annat jämförligt
angrepp. 

Lagrådet hade vissa synpunkter på förslagen
och föreslog bland annat att tillägget ”eller annat
jämförligt angrepp” skulle tas bort. Frågan om att
i lagtext uttrycka att ändringarna endast avsågs
gälla för bostadshyresgäster berördes varken i
lagrådsremissen eller i Lagrådets yttrande. Att
lagstiftningsärendet inte avsåg lokalhyresgäster
framgår inte minst av rubriken till den allmänna
motiveringen till ändringarna: ”Stärkt trygghet i
boendet för den som utsätts för brott”.

I mars överlämnades sedan  propositionen till
riksdagen.  Med delvis beaktande av Lagrådets
synpunkter föreslog regeringen att 42 § femte
stycket hyreslagen  skulle ha följande lydelse:

Hyresrätten är inte förverkad, om det som lig-
ger hyresgästen till last är av ringa betydelse.
Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
det som ligger hyresgästen till last har sin
grund i att en närstående eller tidigare närstå-
ende har utsatt hyresgästen eller någon i hyres-
gästens hushåll för brott.

I propositionen anförs att det kan vara hy-
resgästen själv som angripits eller någon annan
person med boendegemenskap med hyresgäs-
ten, till exempel ett barn. Av störst praktisk be-
tydelse är enligt propositionen de fall där
hyresgästen har utsatts för brott enligt 3, 4 eller
6 kap. brottsbalken men även andra brott kan
vara relevanta. Det handlar alltså i första hand
om brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och
frid och om sexualbrott.

Det får enligt propositionen anses ligga på hy-
resgästen att presentera bevisning till stöd för att
det har begåtts ett brott. En begränsning anges
vara att det förutsätts finnas ett samband mellan
de brottsliga angrepp som förekommit och hyres-
gästens åsidosättande av en skyldighet. En typisk
situation är enligt propositionen när hyresgästen
av rädsla för sin egen och sina barns säkerhet inte
vågar avvisa eller tillrättavisa en make eller
sambo som kan förväntas vara störande. 

DET ÄR FÖRVÅNANDE ATT LAG-
RÅDET INTE UPPMÄRKSAMMAT
FRÅGAN. INTE HELLER CIVILUT-
SKOTTET, VARS KANSLI ENLIGT
VAD JAG HAR ERFARIT GJORTS
UPPMÄRKSAM PÅ MISSÖVEREN-
STÄMMELSEN MELLAN LAGTEXT
OCH MOTIV, HAR TAGIT UPP 
FRÅGAN.

K O M M
RUNE THOMSSON 
ÄR ANSTÄLLD HOS 
LANDAHL ADVOKATBYRÅ 
I STOCKHOLM OCH FÖR-
FATTARE TILL KOMMEN-
TAREN AV HYRESLAGEN. 
TIDIGARE CHEFSJURIST
HOS FASTIGHETSÄGARNA
SVERIGE.
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OM DET NU TROTS ALLT ÄR SÅ
ATT MAN VILL ATT BESTÄM-
MELSEN ÄVEN SKA GÄLLA FÖR
LOKALHYRESGÄSTER VARFÖR
HAR MAN DÅ INTE SAGT DET?

I propositionen framhålls att det är viktigt att
beakta att den som utsatts för våld, hot eller lik-
nande kan befinna sig i en mycket svår situation
på grund av rädsla och oro, varför lägre krav än
vad som annars ofta är fallet kan ställas på att ef-
fektiva åtgärder ska vidtas för att t.ex. avbryta en
störande makes beteende. Om hyresgästens
ställning varit utsatt, kan därför enligt proposi-
tionen det som ligger hyresgästen till last i för-
verkandefallet i vissa fall anses som ringa även
om förpliktelser åsidosatts på ett sådant sätt som
i och för sig framstår som allvarligt. Med hän-
syn till brottsoffers och deras barns behov av lä-
genheten kan det enligt propositionen finnas
skäl att inte ha  en alltför sträng bedömning i
dessa fall.
Lokalhyresgästers förhållanden har inte be-

rörts.

Kommentar
Det kommer säkerligen i praktiken många gånger
att bli svårt att dels avgränsa vilken brottslighet
som kan vara relevant för de bedömningar som
ska göras och dels avgöra hur tungt hänsynen till
den brottsutsatte hyresgästen ska väga i förhål-
lande till omgivningens intresse av en god boen-
demiljö. Mot bakgrund av det angelägna intresset
att skapa regler som kan bidra till trygghet i en
utsatt hyresgästs boende kan regering och riks-
dag knappast kritiseras för att lagändringarna vid-
tagits trots dessa praktiska svårigheter.
Kritik kan däremot riktas mot lagstiftaren när

det gäller den formella utformningen av änd-
ringen av förverkandebestämmelsen. Så som
lagtexten är utformad kommer tillägget i 42 §
femte stycket hyreslagen att bli tillämpbart även
på lokalhyresgäster. 
Såvitt jag kunnat finna har inte någon gång i

lagstiftningsärendet framförts att det skulle fin-
nas ett behov av att på angivet sätt även se till
en lokalhyresgästs trygghet av att få ha kvar sin
lokal. Man kan till exempel tänka sig att en
kvinna som hyr en liten kontorslokal misshand-
las i lokalen av sin make eller annan närstående
och att störningar därvid uppstår samt att hyre-
svärden därför säger upp hyresavtalet till ome-
delbart upphörande. Att bli av med sin lokal utan
rätt till ersättning kan säkert vara nog så be-
tungande för hyresgästen. Med stöd av den nya
lagtexten skulle lokalhyresgästen kunna göra
gällande att det hon låtit komma sig till last är av

ringa betydelse och att hyresrätten därför inte är
förverkad. Men då kanske någon invänder, till
exempel hyresvärden som sagt upp hyresavta-
let, att det klart framgår av motiven till lagen i
den delen att lagen endast avser bostadshyres-
gäster och således inte är tillämplig på lokalhy-
resgästens situation. Men det är lagtexten som
gäller. Lagstiftning genom motiv är någonting
som inte bör förekomma, se till exempel Lagrå-
dets uttalanden i dess yttrande den 16 mars 2007
över remiss om skattelättnader för hushåll-
stjänster.

Det är förvånande att Lagrådet inte uppmärk-
sammat frågan. Inte heller Civilutskottet, vars
kansli enligt vad jag har erfarit gjorts uppmärk-
sam på missöverenstämmelsen mellan lagtext
och motiv, har tagit upp frågan. Utskottet har god-
tagit lagförslagen utan någon annan kommentar
än att inga motioner väckts med anledning av
propositionen (Civilutskottets betänkande 2013/
14:CU30). Det är möjligt att det nu anförda förhål-
landet inte kommer att få någon större praktisk
betydelse, men förtroendet för lagstiftningspro-
cessen naggas i kanten med förbiseenden av detta
slag.
Det kan slutligen tilläggas att det hade varit

mycket enkelt att få lagtext och motiv att
stämma överens genom att i lagtexten skriva
”om det som ligger en bostadshyresgäst till last”
etc. och därmed hade det varit klart att bestäm-
melsen är tillämpbar endast på bostadshyresför-
hållanden, men om det nu trots allt är så att man
vill att bestämmelsen även ska gälla för lokalhy-
resgäster varför har man då inte sagt det?
I kommentaren behandlas endast ändringarna

i hyreslagen men motsvarande ändringar har
gjorts i bostadsrättslagen.   l

Artikeln har tidigare
publicerats i 
Blendow Lexnova.

Fler expertkommentarer
finns hos
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TILL SIST

För att EU:s vattendirektiv ska följas så måste den
ekologiska statusen höjas i svenska sjöar och andra
vattendrag. En stor del av Sveriges mindre vat-
tenkraftverk hotas av nedläggning när de, enligt ut-
redningens förslag, ska nya tillstånd. Många av
kraftverken uppges inte ha råd med de nyinvester-
ingar som skulle krävas för att uppfylla kraven.
Christina Hörnberg, miljörättslig expert på kon-

sultbolaget Environmental Law and Development:
– Det är svårt att förutse hur det kommer att landa

i ett lagstiftningshänseende. Det är viktigt att hitta
en medelväg.
– Som förslaget ser ut idag tycks det bli en an-

hopning av prövningar på länsstyrelserna och där
finns inte riktigt de resurserna.
Vattenverksamhetsutredningens följder lär vara

en återkommande miljörättslig fråga under det när-
maste året.

Kraven på vattenkraft-
verken skärps rejält,
enligt Vattenverksam-
hetsutredningens 
slutbetänkande, 
som är ute på 
remiss under 
hösten. 

Det kommer att ske en 
omfattande om- och nyprövning 
av vattenverksamheter och 
den kommer att bli kostsam för
verksamhetsutövarna.’’

hotade
SVERIGES MINDRE
VATTENKRAFTVERK

AV EU:S  VATTENDIREKTIV
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