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LEDARE

våras kom larmet från Boverket. Sverige
hotas av en omfattande bostadskris. Myndig-
heten hade tagit fram statistik som visar att det
råder brist på bostäder i 183 av landets 290
kommuner.
Trots att bostadsbyggandet ökade med

drygt 20 procent under 2014 så räcker det
inte på långa vägar. 
För 2016 har regeringen totalt avsatt

5,5 miljarder kronor för att bygga nytt
eller för att rusta upp befintliga bostäder. 
I ett nytt lagförslag vill regeringen också ta
bort möjligheten att överklaga detaljplaner
till länsstyrelserna. I stället ska mark- och
miljödomstolen vara första instans. För-
hoppningen är att det här ska påskynda
nya bostadsprojekt.

I det här temanumret av Legally yours 
beskriver vi bland annat hur riksdagspartierna
vill försöka lösa bostadskrisen. Ett axplock av
förslagen längs det politiska spektrumet:

Avskaffad fastighetsavgift för studentbostäder,
statligt investeringsstöd för att stimulera byg-
gande av miljövänliga hyresrätter, riktade kredit-
garantier på landsbygden för att underlätta 
boendet där samt friare hyressättning.

Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt, har
ett förslag på hur situationen kan hante-
ras juridiskt:
– Om man gav kommunerna möjlighet

att genom inskrivning i fastighetsregist-
ret öronmärka delar av sin mark till bostads-
hyresrätter så skulle man kunna komma
till rätta med problemet, säger han i vår
intervju.
Dessutom skriver vi om klienternas

bild av framtidens marknad för fastig-
hets- respektive miljörätt, om den fort-

satta striden om Ojnareskogen och om
Sveriges mest ökända miljöskandal. Med mera.
Trevlig läsning!

Bostadskrisen – politisk 
och juridisk utmaning

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se
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4 | Klienterna: 
Behovet skjuter i höjden

Årets upplaga av legally yours undersökning
Fastighetsbarometern visar på fortsatt hög 
efterfrågan. inköpare av juridiska tjänster 
upplever ett fortsatt stort behov. ”Högt tryck 
på bostadsbyggandet” och ”fler och mer 
komplexa affärer” är två motiveringar från 
undersökningen.

10 | Ny roll för experterna
alt fler – och mer komplexa – transaktioner innebär att det ställs
nya krav på konsulterna. det menar några av de experter legally
yours varit i kontakt med.

MILJÖRÄTT 

20 | Miljörätt allt viktigare
deltagarna i undersökningen miljörättsbaro-
metern ser fortsatt växande efterfrågan på 
miljörättslig konsultation. ”Krångligare 
lagstiftning” är en motivering.

24 | Allt viktigare att navigera rätt
med ny lagstiftning blir det svårare – och än viktigare – att 
navigera rätt, menar de experter som legally yours har talat med. 

FASTIGHETSRÄTT 

32 | PANG! Nya bullerregler 
ska ge fler bostäder

70 | ”Urminnes hävd”
samer stämmer om staten om jakt- och fiskerättigheter.

66 | HD om ”Sveriges 
största byggskandal”

94 | ”Låt domstolarna slippa 
hantera vargfrågan!”

BOSTÄDER

36 | ”Så löser vi bostadskrisen”
sverige hotas av en omfattande bostadskris. enligt en rapport
från boverket är det brist på bostäder i 183 av landets 290 
kommuner.

Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt, har ett förslag på 
hur situationen kan hanteras.

NATURA 2 000

46 | Avgjorde regeringen 
kalkstriden på Gotland?

i augusti kom regeringen med beskedet att Natura 2000-
området vid ojnareskogen på gotland ska utvidgas. därmed kan
den segdragna striden om klakbrytning i området snart  vara över. 

Under hösten återupptar mark- och miljööverdomstolen pro-
cessen om företaget Nordkalks stenbrytning.  

PORTRÄTT

75 | ”Som en resa i en thriller”
När staffan michelson varit advokat i tre veckor lämnade han in
en stämningsansökan mot bT Kemi. därmed startade ett av de
mest kända rättsfallen i svensk miljörätt.  omgivningsens för-
ståelse för miljöfrågorna var liten.

– Jag kände ett kompakt mot stånd, säger han.  

KOMMENTARER 

Rune Thomsson om lokalhyresgästens indirekta 
besittningsskydd.
Stefan Rubensson om hur framtidens va-mål ska avgöras.

bild omslag: Hasse Holmberg / TT
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’’
Ska man processa i sådana här sammanhang så
ska man ha en klient som är ekonomiskt väldigt
svag eller ekonomiskt väldigt stark. STAFFAN MICHELSON

Sidan 75
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Efterfrågan på fastighetsrättsliga konsulter
fortsätter att öka.

”Högt tryck på bostadsbyggandet” och ”fler
och mer komplexa affärer” är två motiveringar
från de svarande i Legally yours underökning
Fastighetsbarometern. AV PETER JOHANSSON
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nder hösten har årets upplaga av Legally
yours stora fastighets- och miljörättsliga
barometer genomförts.

475 inköpare av juridiska tjänster har sva-
rat på frågorna, vilket innebär en svarsfre-
kvens på fem procent.

Drygt var fjärde svarande – 27 procent –
tillhör bolagets högsta beslutsfattare. De är

vd, vice vd eller fyller motsvarande funktion.
Mer än var tionde svarande lägger varje år mil-

jontals kronor på externa juristkonsulter. 
Bland de klienter som kommer att köpa fastig-

hetsrättsliga tjänster under de kommande tolv
månaderna så är det 13,9 procent som förutser ett
växande behov.

Därmed fortsätter trenden från förra årets un-
dersökning. Då var det 12,6 procent som angav
att de såg ett växande behov.

Andelen svarande som tror att marknaden krym-
per har minskar sedan 2014 års undersökning. Då
trodde 8,6 att deras egen efterfrågan skulle minska.
Nu är motsvarande andel 7,7 procent.

Deltagarna anger en rad olika skäl till att deras
efterfrågan ökar:

”Otydlig lagstiftning inom fastighet, bygg och
miljö” och ”fler och mer komplexa fastighetsrela-
terade ärenden” är ett par röster från undersök-
ningen.

Advokatbyråerna har en särställning när de
svarande väljer konsulter. Mer än var annan, 57,7

procent, väljer en advokat när de ställs inför ett
fastighetsrättsligt problem.

Tvister, 59,4 procent, entreprenadrätt, 33,1
procent och hyresrättsliga frågor, 30,7 procent,
är de mest frekventa situationerna. Dessutom
väntar sig var fjärde, 24,4 procent, att de behöver
anlita konsult i samband med fastighetsrättsliga
transaktioner.

FÖRDELNING 
KVINNOR
OCH MÄN

67,1 %

32,9 %
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57,7%
väljer en 
advokat
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Allt mer komplicerade affärsförhållanden.
Svårare situationer.

Otydlig lagstiftning inom fastighet, bygg och miljö.
Bostadsbrist, bostadsbyggande, förverkligande

av ändrade detaljplaner med mera.
Expansivt kommunskede med mycket infrastruk-

turprojekt.
Fler och mer komplexa fastighetsrelaterade ären-

den, som transaktioner, fastighetsbildningar,
samverkansprojekt kring exploatering med mera.

Få interna jurister.
Förvärv.

Förändrad verksamhet.
Mer affärer.

Mer komplexa avtal.

Många stora infrastrukturprojekt.
Ett högt tryck på bostadsbyggande.
Svårare att få tillgång till mark för samhällsända-
mål sedan den kommunala förköpsrätten togs
bort.
Utvecklingsprojekten ökar.
Vanligare med överklagan vid upphandlingar. 
Entreprenörer letar mer och mer efter felaktig-
heter eller kryphål i handlingar.
Vi tar marknadsandelar.
Vi tror att ett ökat tryck på mark genom etabler-
ingar kommer att ge ett ökat behov av dessa
tjänster.
Ökat bestånd.
Ökat överklagande vid offentlig upphandling.

VARFÖR  ÖKAR  BEHOVET?

Har inga dispyter..
Har inga sådana affärer

Har utökat med egna kompetenser
Hela Sverige arbetar på ett sätt att befolkningen 

utanför städerna elimineras eller minskar 
till ett minimum. Det är slutresultatet av 

alla klokas arbete.
Inget behov.

Ser inga problem i horisonten 
just nu.

VARFÖR  INTE?

4_33_Fastighetsbarren  2015-10-17  18.11  Sida 7
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VID  VILKA 
FASTIGHETSRELATERADE

SITUATIONER  VÄLJER 
NI  ATT  VÄNDA ER 
TILL  JURISTER?

 

 

 

TVISTER                              

ENTREPRENADRÄTT         33,1 % 

HYRESRÄTTSLIGA FRÅGOR       30,7 %  

TRANSAKTIONER      24,4 %  

PLAN- OCH BYGGFRÅGOR      22 %   

EXPLOATERINGSPROJEKT        21,3 %  

FÖRSÄKRINGSFRÅGOR        16,1 % 

ANNAT   11 % 
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VI SER ETT MINSKANDE BEHOV 

HUR 
SER ERT BEHOV AV 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
TJÄNSTER UT DE 
NÄRMASTE TOLV 

MÅNADERNA?

VI SER ETT OFÖRÄNDRAT BEHOV

VI SER ETT VÄXANDE BEHOV
 

13,9 %

78,4 %

7,7 %

ANNAN

VILKEN 
TYP AV KONSULT 

VÄLJER NI FÖR 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA 

PROBLEM?

16,8 % 25,4 %

57,7 %

ADVOKATBYRÅER

EGEN BOLAGSJURIST
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Behovet av fastighetsrättsliga konsulter är växande, enligt
mer än var tionde svarande i undersökningen Fastighets-
rättsbarometern.

Allt fler – och mer komplexa – transaktioner bidrar till 
utvecklingen. Utvecklingen sätter de juridiska konsulterna 
i en ny situation:

– Vi advokater förväntas ta en mer projektledande roll
jämfört med den traditionellt mer rådgivande rollen, säger
Mikael Stabo på Lindahl. AV PETER JOHANSSON

NY ROLL
FÖR  EXPERTERNA

4_33_Fastighetsbarren  2015-10-17  18.23  Sida 10
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Legally yours undersökning Fastighets-
barometern framgår tydligt att marknaden för-
väntar sig fortsatt starkt behov av fastighetsrätts-
liga konsulttjänster. 

Legally yours har varit i kontakt med flera ex-
perter på området. Deras uppfattning överens-
stämmer med klienternas: Marknaden fortsätter
växa.

Jesper Prytz, chef för Mannheimer Swartlings
avdelning för fastighetsrätt, konstaterar samtidigt
att klienternas önskemål har förändrats:

– Jag upplever att klienter alltmer involverar
advokater i proaktiva uppgifter, säger han.

– Det ställer ännu högre krav på oss som rådgi-
vare, inte minst i att förstå det kommersiella tän-
ket i klientens affär. 

Håkan Bjerle, vd för specialistbyrån Anders-
son & Gustafsson har noterat andra förändringar:

– Inom projektutveckling ser vi ett ökat behov
av ett samlat erbjudande av juridiska tjänster. Vid
transaktioner avseende projekt är det inte till-
räckligt med traditionell M&A-kompetens, utan
det krävs också omfattande erfarenhet av PBL,
entreprenadfrågor, hyresrätt och – inte minst när
det gäller samhällsfastigheter – LOU och annan
förvaltningsrätt. 

– Inom kommersiell hyresrätt noterar vi att
parterna mer och mer söker juridiskt biträde vid
avtalsförhandlingar vilket har sin förklaring i
ökad komplexitet och kreativitet när det gäller
olika avtalslösningar. 

– Detsamma gäller för entreprenadkontrakt där
samverkansmodeller med incitamentsbaserade
ersättningsmodeller vinner allt större insteg på
den svenska marknaden, säger Håkan Bjerle. 

Mikael Stabo, delägare specialist på fastig-
hets- och miljörätt på advokatbyrån Lindahl, in-
stämmer i bilden att klienterna har börjat ställa
högre krav på den juridiska rådgivningen: 

– Det sker i takt med att transaktionerna har
blivit allt mer komplexa. Utöver fackkunskap och
branschkännedom inom det som kanske traditio-
nellt ses som fastighetssegmentet – fastighet,
fastighetsfinansiering och entreprenad – krävs
nu i ökad utsträckning även spetskompetens
inom många andra specialområden, till exempel
kapitalmarknad och konkurrensrätt. 

– Det har också blivit vanligare att vi advokater

Jag upplever att klienter alltmer 
involverar advokater i proaktiva 
uppgifter. JESPER PRYTZ, Mannheimer Swartling’’
I

↳
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Det finns domstols-
avgöranden som 
öppnar för höjda 
skadeståndskrav 
från hyresgäster 
vid hyresvärdens 
uppsägning av 
hyresavtalet.

HÅKAN BJERLE, 
Andersson & Gustafsson

’’
Jesper Prytz, chef för Mannheimer
Swartlings avdelning för fastighetsrätt.

Håkan Bjerle, vd för
specialistbyrån 
Andersson & Gustafsson.
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De senaste åren har det varit ett ökat
behov av juridisk rådgivning kopplat 
till större exploateringsprojekt.

KATRIN TROEDSSON, Maqs’’
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förväntas ta en mer projektledande roll jämfört
med den traditionellt mer rådgivande rollen.
Detta ställer högre krav på oss att närmare förstå
våra klienters verksamhet, organisation och
behov men också att ta samarbetet med övriga
rådgivare till en helt ny nivå, säger Mikael Stabo.

Katrin Troedsson är expert på fastighetsrätt
och chef för advokatbyrån Maqs i Göteborg:

– De senaste åren har det varit ett ökat behov av
juridisk rådgivning kopplat till större exploater-
ingsprojekt. Både för utveckling av kommersiella
fastigheter och infrastruktur. Det är en naturlig
följd av det allmännas krav på ökad byggnation. 

Katrin Troedsson konstaterar att behovet av
ökat bostadsbyggande fått effekter på lagstift-
ningsområdet:

– Det visar sig i form av upprepad översyn av
plan- och bygglovsfrågor, med syfte att snabba på
planprocesserna och därmed få igång byggnation. 

– Nyligen presenterades ytterligare ett förslag
i samma anda när Regeringen nu föreslår föränd-
ring av överklagandeprocessen av detaljplaner,
på så sätt att Länsstyrelsen skulle försvinna som
första instans. Istället går överklagandena direkt
till Mark- och Miljödomstolen. Ytterligare för-
slag på området är sannolikt att vänta

. 
Anders Anell, vd på specialistbyrån  Landahl:
– Vi upplever att klienterna tar kontakt tidigare
för rådgivning i sina projekt – och att rådgiv-
ningen oftare avser helhetslösningar gällande de
juridiska sidorna i projektet. Det ställer krav på
specialistkompetens på alla delar inom fastig-
hetsrätten och miljörätten. 

– Inom det hyresrättsliga området har accep-
tansen för mer komplexa metoder att ta ut hyra
ökat. Särskilt i retail-branschen har det medfört
förändringar till exempel beträffande uttaget av så
kallad service-charge. 

– Inom bostadsrättsområdet har de kommande
förändringarna av möjligheten för så kallade
oäkta föreningar att utnyttja lättnadsreglerna
medfört efterfrågan på lösningar för att kunna be-
traktas som privatbostadsföretag.  

– Vad gäller fastighetsexploateringar är det
kanske inte regelförändringar som har störst be-
tydelse för ökat behov av juridisk kompetens utan
snarare de allt mer komplicerade lösningarna vad
gäller fastighetsbildning med avancerade former
av gemensamhetsanläggningar med mera. Det
ställer ökade krav på kontroll och styrning av lan-
tmäteriprocessen för att affären ska bli bra, säger
Anders Anell.

Jesper Prytz:
– I debatten talas ofta om att lagstiftningen behö-
ver ändras för att möjliggöra fler och billigare bo-
städer samt möjliggöra stadsutveckling. De
lagändringar som hittills genomförts har dock
inte fått någon sådan effekt. 

– Jag tror att det finns väsentliga förenklingar

Katrin Troedsson är expert på 
fastighetsrätt och chef för 
advokatbyrån Maqs i Göteborg.

↳
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som skulle kunna göras i plan- och bygglagstift-
ningen för att korta tiden från idé till genomfö-
rande, men olika särintressen har hittills
förhindrat större reformer.

– En annan osäkerhet gäller eventuella änd-
ringar i skattereglerna för fastighetsbranschen.
En utredning pågår och i samband med detta förs
debatten om branschen idag betalar tillräckligt
med skatt, eller inte. Det är tydligt att det finns
olika uppfattningar i den frågan.

Håkan Bjerle:
– Det finns domstolsavgöranden som öppnar för
höjda skadeståndskrav från hyresgäster vid hyre-
svärdens uppsägning av hyresavtalet. Även änd-
ringarna i PBL leder till osäkerhet innan tillämp-
ningen har kommit på plats.

– Inom transaktioner avvaktar marknaden
skatteutredningens förslag avseende så kallade
fastighetspaketeringar med mera. Eventuell ny
lagstiftning avseende skatt kan komma att ha
stor betydelse för framtida transaktionsformer.

Mikael Stabo:
– Även om några beslut ännu inte är tagna så på-
verkas fastighetsbranschens beteende redan

idag av de planerade förändringarna på skat-
teområdet. Det gäller ju såväl frågor kring paketer-
ing av fastigheter, utvidgning av stämpelskatte-
pliktiga förvärv som frågor kring ränteavdrag.
Denna ovisshet kring framtiden har viss effekt på
branschen redan idag, även om transaktionsmark-
naden för närvarande annars går mycket starkt. 

Över hälften av de svarande i undersökningen
Fastighetsbarometern anger tvister som det om-
råde där de kommer att behöva söka fastighets-
rättslig kompetens. Mikael Stabo konstaterar att
det är relativt sällsynt med tvister inom det kom-
mersiella transaktionssegmentet:

– Det gäller framförallt när man kommit över
en viss storlek på transaktion. Däremot tycker vi
att det har blivit lite vanligare att diskussion förs
kring hanteringen av vissa redovisningsposter,
även efter tillträdet. Inte minst det ökade antalet
utländska investerare har fört med sig andra –
även i sig redovisningsmässigt helt korrekta –
sätt att se på frågorna, vilket kanske ökat friktion-
sytorna något. Några större regelrätta tvister har
vi dock inte stött på ännu i det här avseendet. I
den mer löpande förvaltningsjuridiken sker
självfallet fortsatt vissa hyrestvister och entre-
prenadtvister, men det är i vår uppfattning inte
fråga om något trendbrott.

Katrin Troedsson:
– Tvister på det fastighetsrättsliga området är
trots allt relativt ovanliga. Det är svårt att se
någon tydlig trend i att vissa typer av tvister
skulle ha blivit mer vanliga eller för den skull
mer ovanliga. Det förekommer givetvis tvister
även kopplat till fastighetsbranschen. Det är
främst frågor om förändrade hyresvillkor eller
annars uppsägningar av hyreskontrakt som leder
till diskussioner mellan fastighetsägare och hy-
resgäster. Här har Hyresnämnden en viktig med-
lande roll. Även om Hyresnämndens existens har
varit ifrågasatt under flera omgångar bedömer vi
det som att hyrestvister i domstol minimeras på
detta sätt. 

Anders Anell:
– Vi ser en starkt ökande ärendetillströmning vad
gäller exploatering av mark som tidigare varit
förorenad. Det leder till processer kring vem som
ska ta kostnaden för de efterbehandlingsåtgärder
som vidtas för att kunna bebygga fastigheterna.
Flera processer där tidigare verksamhetsutövare,
oftast en industri, krävs på ersättning pågår. Att
uppföra kajer och andra anläggningar vid vattnet är
attraktivt. Vi är sökandeombud för många bygg-

Inom det hyresrättsliga området har 
acceptansen för mer komplexa metoder
att ta ut hyra ökat. ANDERS ANELL, Landahl

Anders Anell, vd på 
specialistbyrån  Landahl.
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herrar som bygger vid vatten, men även för fas-
tighetsägare som behöver bortleda grundvatten
för att kunna utföra exempelvis garageanlägg-
ningar.

Jesper Prytz:
– Tvister rörande stora byggprojekt fortsätter
vara vanliga. Tvister om transaktioner är mer
ovanliga, men förekommer ändå under ytan. Vi
ser också en ökning gällande detaljplanerelate-
rade tvister.

Upplever du att klienterna har blivit mer eller
mindre tvisteinriktade på det fastighetsrättsliga
området?

– Om stora värden eller viktiga principfrågor
står på spel så är min uppfattning att fastighets-
branschens aktörer inte tvekar att bevaka sina
rättigheter. Men det är definitivt ingen grälsjuk
bransch.

Håkan Bjerle:
– Entreprenadtvisterna ser ut att öka i både om-
fattning och komplexitet. Bristfällig och forcerad
projektering är en del av förklaringen. Inom hy-
resrätten ser vi en ökning av antalet skadestånd-
stvister kopplade till det indirekta besittnings-
skyddet. 

– Vad gäller transaktioner ser vi möjligen en
försiktig ökning av framställda garantikrav, sam-
tidigt som mer utdragna transaktionsprocesser
med omfattande DD och inträdet av olika försäk-
ringslösningar inverkar på parternas positioner i
förhandlingarna.

– Jag tror inte att klienterna har blivit mer in-
riktade på tvist men omständigheterna kan
tvinga dem in i oönskade domstolsförhandlingar
och skiljeförfaranden. Den ökade komplexiteten i
förening med nya och innovativa avtalskonstruk-
tioner leder lätt till missförstånd och tvister.

Mikael Stabo konsttrerar att klienterna ”blir
mer medvetna och professionella upphandlare
av juridiska tjänster”:

– Utan att detta för den delen behöva innebära
att de är mer priskänsliga. Det ställs nu, och det
med all rätt, högre krav på uppföljning och rap-
portering kring budget och estimat än tidigare.
Det finns också ett växande intresse för alterna-
tiva arvoderingsformer, i synnerhet inom nystar-
tade strukturer utan eget kassaflöde. Men detta
är främst inom etablerade klientrelationer, där
man är bättre införstådd med klientens förutsätt-
ningar och förväntningar, som sådana alterna-
tiva lösningar har bäst förutsättningar att fungera
väl.

Jesper Prytz:
– Det finns ett naturligt önskemål om ständig ef-
fektivisering. Den utvecklingen lär säkert fort-
sätta. Å andra sidan, när trycket i marknaden ökar
så har även klienterna andra fokus, som att säker-
ställa rätt kvalitet i rådgivningen och att ha till-
gång till lämpliga rådgivare.

Katrin Troedsson:
– Fastighetsbranschen är naturligtvis mån om att
få kontroll på nedlagda kostnader. Juridisk råd-
givning är inget undantag.Vårt mål är att skapa
tydlighet och öppenhet kring vår prissättning,
både vad gäller prissättningsmodell och utförda
åtgärder i syfte att skapa ett förtroende mellan oss
och vår kund. 

Anders Anell:
– Generellt finns ett större fokus på att verkligen
få resultat på nedlagda kostnader för juridiska
konsultationer. Det är inte priset som sådant per
timme som är avgörande, utan det är om priset är
rimligt i relation till vad klienten erhållit.

Håkan Bjerle:
– Om klienten är nöjd med arbetet blir det väldigt
sällan diskussion om ersättningen. 

Fastighetsbranschens beteende 
påverkas redan idag av de planerade 
förändringarna på skatteområdet.

MIKAEL STABO, Lindahl

Mikael Stabo, delägare
specialist på fastighets-
och miljörätt på advo-
katbyrån Lindahl.
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INCITAMENT
FÖR  VISSA
ATT  HITTA  KRYPHÅL
Miljön blir en allt viktigare aspekt i samband i affärssamman-
hang.

Samtidigt reagerar klienterna på nya förutsättningar:
” Miljölagstiftningen blir alltmer krånglig” konstaterar en

deltagare i Miljöbarometern.

   
   

   
   

  M
ILJÖRÄTT

           BAROMETERN

   
  

 

                  
 

   
  

 

         

 

2016

procent av de svarande som
förväntar sig att anlita miljör-
ättsliga konsulter under året gör
bedömningen att deras behov är
växande. Det innebär att svaret

är i linje med resultatet i förra årets undersök-
ning, 15,7 procent.

Något färre tror på minskande behov. I år: 4,6
procent. Förra året var motsvarande andel 6,5
procent.

”Miljölagstiftningen blir alltmer krånglig” samt

”Större medvetenhet om miljöfrågornas bety-
delse + större incitament för vissa aktörer att
hitta kryphål” är två argument för växande behov.

Mer än var tredje miljörättslig klient, 35, 4 pro-
cent, vill helst anlita en advokatbyrå.

De situationer som får flest att vända sig till
miljörättslig specialist är: förorenade områden,
42,1 procent,tillstånd för miljöfarlig verksamhet,
32,2 procent och tillstånd för vattenverksam-
het,17,8 procent.

Högre krav 
väcker efterfrågan

15,6

”

”
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FÖRORENADE OMRÅDEN                             4  

TILLSTÅND FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET               32,2 % 

TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET             17,8 %  

EXPROPRIATIONSRÄTT         6,9 %  

TÄKTER               2 %

GRUVRÄTT        4 %  

ANNAT                            16,3 %
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VID  VILKA 
MILJÖRÄTTSLIGA 

SITUATIONER  VÄLJER 
NI ATT VÄNDA ER TILL

KONSULTER?
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                              42,1 %

T                   3   

               1    

         6    

               2 

        4   

                            1  

VI SER ETT MINSKANDE BEHOV 

VI SER ETT OFÖRÄNDRAT BEHOV

VI SER ETT VÄXANDE BEHOV
 

HUR SER 
ERT BEHOV AV 

MILJÖRÄTTSLIGA 
TJÄNSTER UT DE 

KOMMANDE TOLV 
MÅNADERNA?

79,7 %

15,6 % 4,6 %

VILKEN 
TYP AV KONSULT 

VÄLJER NI FÖR 
MILJÖRÄTTSLIGA 

ÄRENDEN?

35,4 %

19,3 %

30,5 %

14,8 %

EGEN BOLAGSJURISTMILJÖKONSULT

ADVOKATBYRÅERANNAN

Förvärv.
Högre krav.
Marknaden.

Mer byggnation på förorenade områden.
Mer regler.

Miljön är en allt viktigare aspekt vid 
fastighetsförvärv.

Miljölagstiftningen blir alltmer krånglig.

Många projekt.
Större medvetenhet om miljöfrågornas bety-
delse + större incitament för vissa aktörer att
hitta kryphål. 
Vi bygger mer.
Företagsledningen har tagit beslut om att vi skall
växa inom Bostadsektorn o Fastighetssektorn.
Ärendena blir mer komplexa.

Vi har egen kompetens.
Inga sådana affärer.

Vi har numera expertis in-house.

VARFÖR  INTE?

VARFÖR  ÖKAR BEHOVET?
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NAVIGERA          
Allt svårare
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De senaste årens utveckling fortsätter. 
Miljörättens betydelse ökar.

– Det blir mer och mer utmanande att 
navigera rätt inom miljöjuridiken. Det är
viktigt att hamna rätt både processuellt 
och i sakfrågorna, säger advokaten Mikael
Lundholm. AV PETER JOHANSSON

         RÄTT inom

 

miljöjuridiken
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ler än var tionde inköpare av juridiska
tjänster gör bedömningen att de under det kom-
mande året får ett ”växande” behov av miljörätts-
liga konsulter.  Det visar årets upplaga av Legally
yours undersökning Fastighets- och miljöbaro-
metern. Den uppfattningen delas av de experter vi
varit i kontakt med.

Mikael Lundholm på Fröberg & Lundholm
konstaterar:

– Jag har alltid upplevt att klienterna tar mil-
jöfrågorna på största allvar och är beredda att
leva upp till långtgående krav så länge de upp-
levs som rimliga och motiverade. 

– Samtidigt blir det mer och mer utmanande
att navigera rätt inom miljöjuridiken. Det är vik-
tigt att hamna rätt både processuellt och i sakfrå-
gorna för att undvika fördröjningar av ett projekt,
säger Mikael Lundholm.

Mårten Bengtsson, Åberg & Co:
– Vi uppfattar att klienterna fortsätter att efter-
fråga tillgänglighet i allt större utsträckning.
Även tillståndsfrågor får all större uppmärksam-
het bland våra klienter som vill försäkra sig om
en snabb och säker handläggning av sina projekt. 

– De miljörättsliga frågorna blir hela tiden mer
betydelsefulla, bland annat till följd av ny lagstift-
ning, ofta från EU, och praxis där rättsutveck-
lingen nog kan sägas vara mer omfattande än på
många andra rättsliga områden. 

– Det här vet våra klienter och det får naturligt-
vis också betydelse för deras inställning till bety-
delsen av miljörättsliga frågor

Erica Nobel, Delphi:
– Klienterna vill ha en mera effektiv rådgivning,
De är i större utsträckning intresserade av någon
som förstår deras verksamhet och som dels kan
bidra i samband med större utredande ärenden,
dels kan besvara korta löpande frågor.  

– De vill också få snabb och anpassad rådgiv-
ning som de har konkret nytta av vid varje till-

F

’’
Klienterna
vill ha en
mera effektiv
rådgivning.

ERICA NOBEL, Delphi





fälle. Detta kan innebära att ärendena blir större
eller mindre – dyrare eller billigare – men jag upp-
lever inte att priskänsligheten har förändrats på
något betydande sätt. 

Har klienternas inställning till miljörätt föränd-
rats? 
– Den  större förändringen inträffade för ett antal
år sedan då större bolag skaffade miljöchefer och
många av dessa tog steget in i ledningsgrupperna
vilket speglade miljöfrågornas förbättrade status,
säger Erica Nobel.

– Visst finns det eftersläntrare, men jag upple-
ver inte att förståelsen för rättsområdets bety-
delse  har förändrats i någon större utsträckning
under innevarande år. 

Jesper Prytz, Mannheimer Swartling:
– Miljörätt har med åren blivit ett allt-
mer moget rättsområde. Därmed har
fokus delvis förändrats. Nya typer av
miljöfrågor har kommit in i fastig-
hetsbranschen.

– Fastighetsägare har hunnit er-
fara vilka krav som myndigheter och
andra parter ställer, säger Jesper
Prytz. 

Mikael Lundholm: 
– Det är snarare lagtillämpningen
som ändrat karaktär på senare tid.

– Från att intresseavvägningar,
proportionalitet och rimlighetsbe-
dömningar varit tongivande inom
miljörätten hävdas nu allt oftare
absoluta stoppregler inom till ex-
empel artskydd och miljökvali-
tetsnormer för vatten. En rätts-
tillämpning som kan leda till helt
orimliga resultat i enskilda fall. 

Mårten Bengtsson:
– Ny rättspraxis från EU-dom-
stolen beträffande miljökvali-
tetsnormer för vatten bör kunna få
förhållandevis stor betydelse för
tillståndsprövningen av både vat-
tenverksamheter och miljöfarliga
verksamheter. 

’’
Som företagsklimatet är nu framstår det
som allt viktigare för företagen att för-
klara varför Sverige behöver sin industri
och dess betydelse för samhällstillväxt
och utveckling. MIKAEL LUNDHOLM, Fröberg & Lundholm

Mikael Lundholm,
Fröberg & Lundholm.

↳
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– Dessutom ser vi att länsstyrelserna blir mer
aktiva i sin roll som tillsynsmyndighet för vat-
tenverksamheter och i större grad kontrollerar
om äldre vattenverksamheter. Till exempel kraf-
tproducerande dammar, ofta med rötterna i
1800-talets slut eller 1900-talets början, har er-
forderliga rättigheter för att driva sina verksam-
heter.  

Vilken ny lagstiftning – eller annan miljörätts-
lig nyhet – har inneburit störst förändring för
dina klienter?
– Vid projektutveckling i större städer hamnar
ofta bullerfrågor i fokus. De nya bullerreglerna
från januari 2015 kan få stor betydelse i sådan
projektutveckling, säger Jesper Prytz.

Erica Nobel instämmer:
– Den nationella samordningen av omgivnings-
buller kommer att få stor betydelse. Liksom EU-
domen avseende tillämpningen av icke
försämringsprincipen i Ramdirektivet för vatten
och Seveso III. 

Mikael Lundholm:
– Som företagsklimatet är nu framstår det som
allt viktigare för företagen att förklara varför Sve-
rige behöver sin industri och dess betydelse för
samhällstillväxt och utveckling. 

Erica Nobel:
– Jag tror att det fortsatt kommer att finnas behov
av kunskap avseende förorenade områden

eftersom praxis har utvecklat rättsområdet i
ett mycket högt tempo. Vidare tror jag att 

behovet av tillståndsprövning kommer att öka.
Många verksamheter som prövades i samband
med miljöbalkens införande behöver prövas om
och tillsynsmyndigheterna har blivit mera aktiva
i denna del. 

Mårten Bengtsson:
– Under 2013 och 2014 avgav den så kallade Vat-
tenverksamhetsutredningen sina tre delbetän-
kanden. De innehöll många genomgripande
förslag till förändringar av det nu gällande vat-
tenrättsliga regelverket. Bland annat föreslogs
omfattande krav på ny tillståndsprövning av
äldre verksamheter. Det kan enligt utredningen
vara fråga om många tusen anläggningar som
skulle få tillståndsprövas. 

– Om utredningens förslag vinner gehör hos
lagstiftaren bör alltså vattenrättsliga frågor få en
ökad betydelse i framtiden. Vi har redan sett ett
ökande intresse för dessa frågor, förmodligen
som en följd av utredningen och tillsynsmyndig-
heternas ökade intresse för frågorna.  

Nya typer av miljöfrågor har 
kommit in i fastighetsbranschen.

JESPER PRYTZ, Mannheimer Swartling

Ny rättspraxis från EU-domstolen 
beträffande miljökvalitetsnormer för
vatten bör kunna få förhållandevis stor
betydelse. MÅRTEN BENGTSSON, Åberg & Co’’

’’

Mårten Bengtsson, Åberg & Co.
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6,4 procent av deltagarna i Fastighets- och Miljö-
rättsbarometern uppger att Mannheimer Swart-
ling är den byrå de helst vill anlita i ett fastig-
hetsrättsligt ärende.
4,7 procent svarar att de helst vill anlita storby-

rån i ett miljörättsligt ärende.
– Det är mycket glädjande att få sådana besked,

kommenterar Jesper Prytz, ordförande för byråns
avdelning för fastighetsrätt.
– Vi måste hela tiden förtjäna klienternas för-

troende, det är vi ödmjuka inför i varje uppdrag.
Därför är det så viktigt för oss att fortsätta att le-
verera.

Vad betyder fastighets- och miljörätten för hel-
heten?
– Det är kärnområden i det svenska näringslivet
och därmed också centrala områden för vår verk-
samhet. Det är också områden där vi ser att klien-
terna att vi arbetar som ett true partnership.

Varför? 
– Det säkerställer att varje klient garanteras till-
gång till byråns samlade kunskap i ett visst
ärende. Det här är branscher och verksamheter
som passar bra för en byrå av vårt slag 

Betydelsen för miljörätten uppges ju ha ökat
över en tid. Kommer den utvecklingen att fort-
sätta?
– Det kan jag tänka mig. Frågan har blivit en inte-
grerad del i många klienters verksamhet. Vi har
sett hur miljörätten vuxit vidare till att omfatta
hållbarhetsfrågor i vidare bemärkelse. 
– Det innebär vi får ägna oss åt legal tillämpning

inte bara inom miljörätten utan också i csr-frågor
och i ett vidare sammanhang.

Mannheimer Swartling är den byrå klienterna helst vill 
anlita – både vad gäller fastighets- och miljörätt.
Det framgår av Legally yours undersökning Fastighets- 

och Miljörättsbarometern.

MANNHEIMER
SWARTLING

Flest vill anlita

i fastighets- och miljörätt

Jesper Prytz.
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’’
Vi har nu fått en
ny, väl avvägd,
bullerförordning
på plats. 
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Regeringen vill göra det enklare att bygga
små lägenheter. Därför genomförs flera föränd-
ringar i regelverket för utomhusbuller.

Den 1 juni höjdes riktvärdet för små lägenheter
från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den expo-
nerade sidan.

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförord-
ning på plats som möjliggör byggandet av fler små
lägenheter för unga och studenter och som samti-
digt ger ett bra skydd för miljön och människors
hälsa, kommenterar Mehmet Kaplan (MP) bostads-
minister, i ett pressmeddelande.

Orsaken till förändringen är att små lägenheter
ofta byggs med endast ett fönster. Om fönstret
vetter mot en trafikerad väg så har regelverket
satt stopp; kravet på en tyst sida i lägenheten har
inte kunnat tillgodoses. I stället har större lägen-
heter byggts.

Den nya förordningen innehåller riktvärden för
utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid
bostadsbyggnader.

Regeringen har också beslutat om en ny lag-
rådsremiss som innehåller förslag på föränd-
ringar i miljöbalken. I och med de nya förslagen är
tanken att det regelverk som gäller för buller ska
bli enklare, tydligare och bättre samordnat.
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Mehmet Kaplan (MP).

Boom
Fler bostäder
med nya regler
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STOR  BRIST  PÅ
BOSTÄDER

Juridiska
hinder
i vägen

Sverige hotas av en omfattande bostadskris. Enligt en 
rapport från Boverket är det brist på bostäder i 183 av 
landets 290 kommuner.
Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt, har ett förslag 

på hur situationen kan hanteras:
– Om man gav kommunerna möjlighet att genom 

inskrivning i fastighetsregistret öronmärka delar av sin
mark till bostadshyresrätter så skulle man kunna komma
till rätta med problemet.                                                           AV PETER JOHANSSONFO
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rygt 80 procent av Sveriges befolkning
bor i kommuner som bedömer att de har ett
underskott på bostäder, enligt en enkät
som Boverket genomfört bland landets
kommuner. Myndighetens samlade bild

av bostadsmarknaden är tydlig: trots att
bostadsbyggandet ökade med drygt 20 pro-

cent under 2014 så är detta inte tillräckligt. 
Under förra året började omkring 40 500 bo-

städer byggas. I år är motsvarande siffra 47 500,
enligt myndighetens prognos. För 2016 är antalet
drygt 50 000 bostäder, av dem beräknas omkring
vara 20 000 hyresrätter. Till det kommer nära
2000 hyresrätter genom ombyggnader. 

Den kraftigt ökade befolkningstillväxten med-
för att det behöver byggas drygt 70 000 bostäder
per år fram till år 2020, enligt Boverkets bedöm-
ning. Tre av fyra bostäder beräknas behöva byggas
i de tre storstadsregionerna.

För 2016 har regeringen avsatt 5,5 miljarder
kronor för att bygga nytt eller för att rusta upp be-
fintliga bostäder. För 2017 har 6,1 miljarder kro-
nor satts av.

Trots detta väntas det fortsatt vara brist på hyres-
och studentlägenheter. Kontor och bostadsrätter,
som i regel är mer lönsamma projekt, prioriteras
ofta högre vid kommunala byggsatsningar.

Hans Lind, professor i bygg- och fastighetseko-
nomi vid Kungliga tekniska högskolan i Stock-
holm, var skoningslös mot kommunerna när han
i september intervjuades i SVT:s Agenda. Där
krävde han tvingande åtgärder:

– Staten måste konstatera att kommunerna inte
längre kan ta ansvar för sin egen mark. Jag ser
ingen annan utväg än att staten ålägger kommu-
nerna att ta fram mark till projekt som kan leda till
att människor med lägre inkomst får en bostad

Hans Lind menar att det nu inte finns något
som sätter press på kommunerna.

– De kommuner som säger att de inte vill ha
några billigare hyresgäster, de kan bara strunta i
det, säger han till Agenda.

Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt vid Lunds
tekniska högskola, konstaterar att det ”är helt
nödvändigt” att det börjar byggas fler hyresrätter.

– Kommunerna vill också att det byggs hyres-
rätter, av både kommersiella och sociala skäl.

Problemet är att regering och riksdag inte är till-
räckligt handlingskraftiga, säger han till Legally
yours.

– Byggprojekt är långa processer. Ofta ändras
planerna över tid. Det finns risk att planerade hy-
resrätter ändras till bostadsrätter, eftersom det är
mer lukrativt för markägaren. Man kan hinna
byta ägare många gånger innan fastigheten är
klar.

Ofta är det juridiska hinder i vägen. 
– Av konkurrensrättsliga skäl kan det till ex-

empel ofta vara känsligt för kommunen att ställa
allt för tydliga krav på vad som ska byggas på den
aktuella marken, säger han.

Ulf Jensen har tagit fram en egen lösning på
hur situationen skulle kunna vändas:

– Om man gav kommunerna möjlighet att
genom inskrivning i fastighetsregistret öron-
märka delar av sin mark till bostadshyresrätter så
skulle man kunna komma till rätta med problemet.

– Den aktuella marken skulle bara kunna an-
vändas för hyresrätter, inte för bostadsrätter och
kontor.

– Då skulle man samtidigt kunna lösa de kon-
kurrensrättsliga frågorna eftersom det skulle
vara skäligt med ett lägre pris under de premis-
serna.
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Jag ser ingen annan utväg än att staten
ålägger kommunerna att ta fram mark till
projekt som kan leda till att människor
med lägre inkomst får en bostad. HANS LIND, PROFESSOR

Hans Lind, professor i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga
tekniska högskolan i Stockholm.
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’’
Kommunerna vill också att det byggs 
hyresrätter, av både kommersiella och
sociala skäl. Problemet är att regering
och riksdag inte är tillräckligt 
handlingskraftiga.  ULF JENSEN, PROFESSOR

Ulf Jensen, professor
i fastighetsrätt vid
Lunds tekniska
högskola.
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I en debattartikel i Svenska Dagbladet
i september redovisade bostadsminis-
ter Mehmet Kaplan (MP) en rad
bostadspolitiska initiativ som reger-

ingen har presenterat. Ur innehållet:
Ett investeringsstöd för små, billiga och klimat-

smarta hyresbostäder, som nu förs in i stats-
budgeten. Stödet växer successivt till 3,2
miljarder kronor per år, och ska gå till dem som
bygger hyresbostäder eller studentbostäder.

Ett särskilt stöd till kommuner som bidrar till
ett ökat byggande – en byggbonus. 

300 miljoner satsas under 2016 för att se till att
det snabbt byggs fler studentbo-
städer.

En utredning för att stärka hyres-
gästernas ställning har tillsatts.

Regeringen satsar
300 miljoner på 
studentbostäder

Partiernas
förslag för
att vända
bokrisen
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Folkpartiet vil se en rad lagänd-
ringar inom bostadspolitiken. 
I somras lade partiet fram 10 för-
slag. Till exempel:
Fri hyressättning i nybyggna-
tion.

Reformer inom bruksvärdes-
systemet.

Friare hyressättning vid uthyr-
ning av villor, bostadsrätter och
ägarlägenheter. 

Höjt tak för skattefria hyresin-
komster.

Att byggherrar ska få rätt att
utarbeta detaljplaner. Idag är det
bara kommunerna som har rätt
att göra detta.

Färre instanser för överklagande
av detaljplaner

Ett försvagat strandskydd.

MODERATERNA
Vill effektivisera markanvis-
ningen, snabba på plan- och
byggprocesser samt införa ett
enklare planförfarande, samt se
över bullerreglerna. Långsiktigt
goda och förutsägbara villkor är
av stor betydelse för att fler ska
vilja investera i, äga och förvalta
hyresbostäder, skriver Modera-
terna på sin hemsida.

CENTERPARTIET
Vill ”minska regelkrånglet och
göra det lönsammare att bygga”.

Öka andelen passivhus.
Att man ska kunna ta mer hän-
syn till hur mycket det kostade
att bygga en lägenhet när man
bestämmer hur hög hyran ska
vara.

Rikta kreditgarantierna på
landsbygden tydligare för att
underlätta boende där, skriver
Centerpartiet på sin hemsida.
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Byggherrar ska få rätt 
att utarbeta detaljplaner

Fler 
passivhus

FOLKPARTIET

Partiernas
förslag för
att vända
bokrisen

Se över
buller-
reglerna
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VÄNSTERPARTIET
Vänsterpartiet vill att det ska byggas 
40 000 nya bostäder om året i tio år
framåt. Minst hälften ska vara hyres-
rätter, specificerar partiet på sin hem-
sida. Andra förslag:
Att det införs ett statligt invester-
ingsstöd för att stimulera byggande
av miljövänliga hyresrätter med rim-
liga hyror. 

Renovera bostadsbeståndet.
Inrätta ett hissbidrag för att instal-
lera hiss i befintliga bostadshus.

Hyresgäster ges mer inflytande vid 
renoveringar och ombyggnader.

Inrätta bidrag för  nya
hissar i befintliga hus
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Våra kunder finns i samtliga branscher, särskilt inom det privata näringslivet, 
bank/finans, organisationer och advokatbyråer.

Besök gärna vår hemsida på www.wesearch.se
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KRISTDEMOKRATERNA
l�Skriver på sin hemsida ”regelkrånglet måste minska och förutsätt-

ningarna för att bygga bostäder väsentligt förbättras.” Andra förslag:
l�Stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. 
l�Avskaffa taxeringsvärdessystemet.
l�Inför ägarlägenheter i det befintliga beståndet.
l�Ge högskolor och universitet rätt att bygga studentbostäder.
l�Avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder.
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Stimulera uthyrning 
i andra hand

”Slopa
hisskravet”

I ett anförande i riksdagen
i våras konstaterade SD:s
bostadspolitiske talesper-
son Roger Hedlund att

bostadsbrist på bland annat stu-
dentorter är ”ett stort problem”. 

Slopat krav på hiss i studentbo-
städer är ett förslag som partiet
har lagt fram. 

Ändrade skatteregler för stu-
dentbostäder och skattefri andra-
handsuthyrning är andra förslag
som Hedlund ställde sig bakom i
riksdagsanförandet. 

SVERIGEDEMOKRATERNA
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BOSTADS
BYGGANDET

2014 ökade antalet påbörjade bostäder i både
flerbostadshus och småhus preliminärt med 
25 procent, jämfört med året före. Tillskotten
genom ombyggnader minskade däremot något.

Det påbörjades cirka 14 800 hyresrätter
och 14 600 bostadsrätter genom 
nybyggnad av flerbostadshus, samt 
8 400 bostäder i småhus. Drygt 
2 500 bostäder påbörjades genom 
ombyggnader av lokaler och vindar.

i siffror
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KÄLLA: BOVERKET

I Storstockholm har byggstarterna mer än fördubblats de senaste
två åren, och bland de större kommunerna utanför storstadsregi-
onerna har byggandet ökat nästa lika mycket. Under samma tid
ökade byggstarterna med endast cirka 15 procent i Storgöteborg,
medan ökningen var 40 procent i Stormalmö.

2015 påbörjas 
47 500 bostäder
och år 2016 drygt 
50 000 bostäder,
enligt Boverkets
prognos.

Under de närmaste åren förväntas
bostadsbyggandet öka i synnerhet i Stor-
göteborg och i Storstockholm. År 2016
räknar myndigheten med att mer än 
20 000 bostäder påbörjas i Storstockholm.
Det motsvarar 40 procent av samtliga
byggstarter i landet.

I Storgöteborg påbörjas 6 500 bostäder 
år 2016 enligt prognosen. Det innebär en
ökning med cirka 60 procent jämfört med
2014. De byggvolymer vi räknar med är de
högsta på över tjugo år, men det är inte 
tillräckligt. År 2014 ökade folkmängden 
i Sverige med drygt 100 000 personer.
2015 räknar SCB med en ökning strax över
126 000, och för 2016 är prognosen nära 
145 000 personer
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Regeringen sätter stopp 
för kalkbrytning

i Natura 2 000-område
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Nordkalk AB:s anläggning
i Storugns på Gotland.
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PROCESSEN
OM OJNARESKOGEN
FORTSÄTTER

I augusti beslutade regeringen att Natura 2000-området
vid Ojnareskogen på Gotland ska utvidgas.
Därmed kan den segdragna striden om kalkbrytning 
i området snart vara över.

Under hösten återupptar Mark- och miljööverdom-
stolen processen om företaget Nordkalks stenbrytning 
i området. 

– Det finns en stor osäkerhet om vad det här kan få för
konsekvenser rättsligt, säger jur dr Christina Hörnberg.
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ett decennium har företaget Nordkalks plane-
rade stenbrytning på Gotland varit en juridisk
stridsfråga. 
I mars hamnade ärendet hos regeringen. Läns-

styrelsen på Gotland och Naturvårdsverket föreslog
då att Ojnareskogen skulle utses till Natura 2000-
område.
Samtidigt pågår rättsprocesser i Mark- och miljö-

överdomstolen där bolagen Nordkalk och SMA
Mineral vill ha tillstånd till storskalig stenbryt-
ning i området. I väntan på att regeringen skulle
fatta beslut om Natura 2000 så pausades dessa
processer. 
I slutet av augusti gav så miljöminister Åsa Rom-

son (MP) besked:  regeringen hade beslutat att den
omstridda Ojnareskogen på Gotland ska klassas
som ett så kallat Natura 2000-område inom ramen
för EU.  Samtidigt utlovades ett ”näringslivspaket”
för Gotland på 100 miljoner kronor.
Beslutet om Natura 2000-märkning  väntas inne-

bära att Nordkalks planer på storskalig kalkutvin-
ning i Ojnareskogen stoppas.
– Vi stoppar inte någon befintlig kalkbrytning

med det här beslutet, sade Åsa Romson till SR i
samband med att beslutet blev offentligt.
I et pressmeddelande summerade Nordkalks vd

företagets inställning:
– Det är med stor besvikelse vi kan konstatera

att regeringen beslutat att utpeka Nordkalks fas-
tigheter till Natura 2000 områden. Ett beslut som
givit utrymme för både kalkindustri och natur-
skydd hade varit fullt möjligt. Förutom att konse-
kvenserna för Nordkalks framtida verksamhet på
Gotland kommer att bli omfattande, räknar vi med
att också jobben, det gotländska samhället och

I
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nordisk industri konkret kommer att lida av detta
beslut, säger Nordkalks VD Jarkko Kaplin.
Nicklas Skår, miljöjurist på Svenskt Närings-

liv, varnade för att beslutet kan få konsekvenser:
– Det som glöms bort är att det finns en laga-

kraftvunnen dom som slår fast att Nordkalk får
bedriva kalktäkt i området. Detta innebär att re-
geringen kan göra sig skyldig till brott mot Eu-
ropakonventions krav på respekt för ägande-
rätten. I så fall kan Nordkalk begära skadestånd, sa
han i ett pressmeddelande.
Värdet på täkten beräknas ligga på runt 20 mil-

jarder kronor.
Processen i mark- och miljööverdomstolen kom-

mer att återupptas senare under hösten. 
Jur doktor Christina Hörnberg på Environmen-

tal Law and Development Centre utesluter inte
att regeringens initiativ kan leda till en debatt om
Natura 2000-områdena. 
– Det finns en diskussion i verksamhetsutövar-

leden om att man nu går för långt i utpekandet av
Natura 2000-områden. Det är en generell utveck-
ling som många upplever. Personligen kan jag
inte uttala mig om det gäller i just det här fallet,
säger hon.
– I en del fall kan det handla om till exempelvis

en artskyddad blomma som dyker upp i utkanten
av ett område under två veckor varje år. Det kan
upplevas som att det finns en obalans vilket kan
leda till en frustration i verksamhetsutövarledet.
– Det finns en stor osäkerhet om vad det här

kan få för konsekvenser rättsligt. Kraven är hårt
satta. Domstolen kommer att gå igenom ifall det
på något sätt är möjligt att kombinera Natura
2000-märkningen med kalkbrytningen. 

’’
Det finns en diskussion i verksamhets-
utövarleden om att man nu går för långt 
i utpekandet av Natura 2000-områden.

CHRISTINA HÖRNBERG

Åsa Romson meddelade beslutet om Natura 200-utvdgningen
vid en presskonferens i Visby.
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MILJÖ

Miljödomstolen ger tillstånd 
till provbrotten.

Miljödomstolen avvisar Nordkalks 
ansökan för hela täkten.

Miljööverdomstolen godkänner 
Nordkalks överklagan. 

Miljödomstolen beslutar att inte 
upprätta föreskrifter vilket innebär 
att Nordkalk inte får något tillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen beslu-
tar om föreskrifter för kalkbrytningen
och ger Nordkalk tillstånd.

Myndigheter och föreningar över-
klagar till Högsta domstolen.

Högsta domstolen avvisar alla krav 
på inhibition. Avverkningarna kan
inledas.

Mellanskogs maskiner stoppas av
miljöaktivister och lokalbefolkning.
Gotlands största polisinsats någonsin
inleds 28 augusti.

Mellanskog avbryter avverkningarna-
Länsstyrelsen på Gotland ger Nord-
kalk ett föreläggande.

Högsta domstolen beslutar om inhi-
bition och påbörjar partiell prövning.

Mark- och miljööverdomstolen  vilan-
deförklarar målet som rör Nordkalk
AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt
m.m. på fastigheten Bunge Ducker
1:64 på Gotland. Förhandlingarna 
väntas återupptas senare under året.

KÄLLA: WIKIPEDIA MED MERA.

FO
TO

: S
TI

G 
H

AM
M

AR
ST

ED
T/

TT

2005 

2008

2009

2011

Juli
2012

Sommar
2012

Sommar
2012

Augusti 
2012 

September 
2012

Oktober 
2012

April
2012

Rättslig
tidslinje
Ojnare-
skogen

   
    

             
                 
                   

                
                    

        

         





VI UTFÖR VÄRDERING 
FÖR BOUPPTECKNING, ARVSKIFTE OCH FÖRSÄLJNING

Värderingsavdelningen på Nordens största auktionshus erbjuder en specifik service inriktad på familjerättsjuristers behov. 
Vi utför värdering för bouppteckning, arvskifte och bodelning. Allt efter din klients behov och dina instruktioner specificerar 
vi legat, enskild egendom eller giftorättsgods. Även internauktioner och skifte av lösöre i en delägarkrets ingår i vår service. 

Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner erbjuder vi dina klienter en optimal och e�ektiv försäljning. Vid 
avveckling av hela hem, stora som små, tar vi ett helhetsansvar och ombesörjer allt. Självklart är vi förordnade av Sveriges 
Handelskamrar. Välkommen att kontakta oss för mer information. www.bukowskis.com

Lars de Ron 076 – 760 13 82 eller lars.deron@bukowskis.com
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NOTERAT

Hovrätten friade
husbåtens ägare
Förtöjning av husbåt kan om-
fattas av allemansrätten. Det
var nämligen inte egenmäk-
tigt förfarande när en hus-
båtsägare förtöjde sin husbåt
på två platser, enligt ett av-
görande vid Svea hovrätt. 
Det rapporterar Blendow

Lexnova.
I tingsrätten dömdes hus-

båtens ägare till 100 dagsbö-
ter för egenmäktigt förfa-
rande efter att legat förtöjd
vid dykdalber på två av
Stockholms stads fastighe-
ter, i Årstaviken och vid

Årsta holmar.
Förtöjningen vid Årsta

holmar hade bara varat
några dagar men i Årstavi-
ken hade husbåten legat i
drygt fyra månader.
Svea hovrätt friade husbåt-

sägaren helt. Stockholms
stad äger i och för sig fastig-
heten vid Årstaviken, som
hör till Södersjukhusområ-
det. Dykdalberna hör till en
hamnanläggning i anslut-
ning till fastigheten som 
tidigare bland annat har för-
sörjt sjukhuset med olja.

Ägarförhållandena till hamn-
anläggningen är oklar. 
Åtalet om förtöjningen vid

Årsta holmar gäller fem
dygn. Husbåtsägaren säger
att han legat förtöjd på plat-
sen under två av dessa och
det saknas bevisning om att
förtöjningen har pågått
längre tid än så. 
Eftersom förtöjningsplat-

sen inte tillhör någon tomt
så kan det inte uteslutas att
en så kort förtöjningstid fal-
ler under allemansrätten.

OMFATTAS AV ALLEMANSRÄTTEN
Fallet togs upp i SVT1:s Domstolen - friad eller fälld.

Husbåtsägaren Lennart överklagade
till Hovrätten och blev frikänd.
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Utredning ska se över
Hyreslagstiftningen 
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Regeringen har beslutat att en
utredning ska se över hyres-
lagstiftningen. Riksdagsleda-
moten Agneta Börjesson
(MP) har utsetts till särskild
utredare.

Regeringen har beslutat 
att en utredning ska se över
hyreslagstiftningen.

Utredningen har ska riktas
in på tre huvuduppdrag:

Öka möjligheterna att
komma till rätta med oseriösa
hyresvärdar.

Utveckla hyresgästernas
inflytande vid ombyggnader.

 Se över reglerna för pri-
vatpersoners uthyrning av 
lägenheter.

Dessutom ska utredningen
kartlägga problemen med
kriminella grupperingars an-
vändning av hyreslägenheter.

– Hyresgästernas ställning
har försvagats av bostads-
bristen som lockat till sig
oseriösa aktörer, men också
av beslut fattade av den tidi-
gare borgerliga regeringen.
Det vill vi rätta till, säger ju-
stitie- och migrationsminis-
ter Morgan Johansson i ett
pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas
senast den 1 februari 2017.

Agneta Börjesson (MP). 





54 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5  |  2 0 1 5

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

NOTERAT

HÖGSTA DOMSTOLEN:

Installationen av kaminen
är att betrakta som olovlig

Grannens klagomål slutade
med att polisen gav en
kvinna ett föreläggande om
att hålla bättre koll på sina
hundar. Någon utredning av
hur det faktiskt låg till med
kvinnans hundhållning gjor-
des dock aldrig och därför
har domstol nu rivit upp 
polisens beslut.
Sedan en granne klagat 

beslöt polisen att kvinnan
skulle hålla sina hundar
bundna, instängda eller in-
hägnade så att de inte orsa-
kade skada eller olägenhet
för andra personer.
Men de hade inte gjort nå-

gon utredning om hur det
egentligen låg till.
Grannen hade sagt att hun-

darna ”hetsade” längs
stängslet kring kvinnans

tomt när grannen
gick förbi med sin
häst, rapporterar
Blendow Lexnova.

Grannen hade
också sagt att
hundarna vid

flera tillfällen hade tagit sig
ut genom stängslet och
sprungit in på grannens tomt
där de hade attackerat både
grannens hund och hästar.
Hundägaren överklagade

beslutet eftersom hon ansåg
att anmälningarna var
osanna och grundade sig på
en konflikt mellan henne och
grannen.
Förvaltningsrätten konsta-

terade:

”Polismyndigheten synes
inte ha gjort några försök att
utreda hur det verkligen för-
håller sig med X påståenden.
I stället tycks polismyndig-
heten, såvitt framgår av ut-
redningen, ha tagit grannens
uppgifter för goda och lagt
dessa till grund för bedöm-
ningen.” 
Domstolen rev därför upp

polisens beslut.

Högsta domstolen har avgjort
en långdragen tvist som
handlar om ifall ett par haft
rätt att installera en braska-
min i lägenheten. Enligt HD
hade paret inte rätt att ta upp
ett hål i den skorstensstock
som löper genom lägenheten
och ansluta kaminen till en
kanal som användes för ven-
tilation, rapporterar Blendow
Lexnova.
Orsaken är att kanalen inte

ingår i parets lägenhet utan
måste ses som en del av fas-
tigheten. Bostadsrättsägarna
är därför skyldiga att koppla
bort kaminen och återställa
ingreppen i skorstenen.
Lägenheten ligger överst i

ett flerfamiljshus. Paret an-
såg att kanalen ingår i deras
lägenhet eftersom den inte
tjänar någon annan lägenhet.
Därmed ansåg de sig ha rät-
ten att ansluta kaminen till
kanalen, trots att bostads-
rättsföreningen motsatte sig
den tanken. Föreningen an-
såg att kanalen ingår i huset
och alltså inte är en del av lä-
genheten.

Svea hovrätt gick på lägen-
hetsägarnas linje.
Högsta domstolen konsta-

terar i sitt avgörande att vad
som ska räknas till en bostads-
rättslägenhet och vad som
hör till huset i övrigt inte

framgår av bostadsrättslagen.
Målet avgjordes i stället

med hjälp av bland annat för-
eningens stadgar. 
Föreningen ansvarade för

underhållet av kanalen. En-
ligt rätten framstår det också
som naturligt att en skor-
stensstock och de kanaler
som finns i den är något som
hör till huset som sådant och
inte är en del av de olika lä-
genheterna, skriver Blendow
Lexnova
Domstolen menade att in-

stallationen av kaminen är
att betrakta som en olovlig
åtgärd i bostadsrättsförenin-
gens fasta egendom.

DOMSTOLEN REV UPP POLISENS BESLUT
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Fick inte anslutas 
till Brf:s egendom

Hundarna påstods hetsa längs stängslet kring kvinnans tomt.





L E G A L L Y  Y O U R S  |  5  |  2 0 1 5  |  55

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

NOTERAT

En bostadsrättsförening i
Ängelholm kan byta ut de 
ursprungliga ekportarna i ett
flerbostadshus mot nya alu-
miniumportar.
Mark- och miljö-överdom-

stolen gav klartecken till för-
ändringen, eftersom förenin-
gens intresse av att byta
väger tyngre än det allmän-
nas intresse av att bevara ori-
ginalportarna.
Byggnadsnämnden i Äng-

elholms kommun hade tidi-
gare avslagit bostadsrättsför-
eningens ansökan. Som skäl
angavs att åtgärden inte upp-
fyllde kraven på varsamhet
enligt plan- och bygglagen,
rapporterar Blendow Lex-
nova.
När målet till sist nådde

Mark- och miljööverdomsto-
len så konstaterades att den
gällande detaljplanen inte in-
nehåller några bestämmelser
som hindrar att dörrarna byts
ut. Varken byggnaden eller
området är utpekade som
värda att bevara i en över-
siktsplan, områdesbestäm-
melser eller annat jämförbart
planeringsunderlag.
Inte heller är det så kallade

”varsamhetskravet” applicer-
bart eftersom byggnaden re-
dan har  genomgått större

förändringar som tilläggsiso-
lering, byte av fasadkulör
samt fönster- och balkongby-
ten.
Bytet av de sex entrépor-

tarna skulle enbart påverka
det visuella intrycket.
Bostadsrättsföreningens en-
skilda intresse av byte till
mer ändamålsenliga entré-
portar får därför anses väga
tyngre. Därför upphävdes un-
derinstansens dom.

Ok för BRF att byta
ekdörrar mot plåt

Ekportarna inte värda att bevara.
Det var dock inte dessa.

Mannen hade hyrt en lägen-
het i Gamla stan i Stockholm
sedan 1983. Grannarna kla-
gade på att han flera gånger
”uppträtt naken inom fastig-
heten”. 
Han slutade inte med na-

kenuppträdandena, trots för-
maningar från värden.
Hyresnämnden ansåg att

mannen då allvarligt åsido-
satte sina förpliktelser som
hyresgäst. Svea hovrätt har
instämt i denna bedömning
och avslagit mannens över-
klagande.

INTE OK ATT GÅ NAKEN HEMMA
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Togs på bar gärning.
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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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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

Roger Höög, jurist på Hyres-
gästföreningen i Västra Sve-
rige, är kritisk mot bostads-
företagen Poseidon och
Familjebostäder, som ligger
bakom initiativet.
– Vi är ganska måna om att

det är hyresgästen själv som
har rätten till sin lägenhet
och som själv kan bestämma
vad som ska göras där inne.
Det är en viktig fråga som vi
värnar, och börjar man tulla
på detta är det en utveckling
som vi inte tycker om, säger
han till Sveriges Radio.
Enligt siffror från branch-

organisationen Sabo, erbjöd
18 procent av de allmännyt-
tiga bostadsföretagen rökfria
bostäder i någon form 2013
jämfört med bara åtta pro-

cent två år innan.
– Inom Folkhälsan gör vi

på det sättet att ingen ska be-
höva bli utsatt för andras rök.
Vi förbjuder inga rökare att
bo i de här husen, men man
får inte röka inomhus. Man
får gärna gå ut på gatan och
röka det har vi ingen syn-
punkt på, säger Göran Lean-
der på Poseidon.

Två kommunala bostadsföretag i Göteborg har
beslutat att endast bygga bostäder för rökfria 
hyresgäster. 
Beslutet möts av skarp kritik, rapporterar 

Sverige Radio.

Rökfria bostäder
byggs i Göteborg
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I maj 2012 hittades en person
mördad i ett trapphus i
Malmö. 

Polisen spärrade av den lä-
genhet som misstänktes vara
brottsplats. 

I februari året därpå döm-
des en person för mordet.
Åklagaren ville dock att av-
spärrningen skulle vara kvar
tills domen vunnit laga kraft.
Tingsrätten gick på åklaga-
rens linje.  

Avspärrningen bestod tills
domen vann laga kraft i sam-
band med att Högsta domsto-
len i juni 2013 beslutade att

inte meddela prövningstill-
stånd.  

Fastighetsbolaget  krävde
upp  mot 70 000 kronor i ska-
destånd av staten för den hy-
resförlust som  uppstått när
lägenheten inte hade kunnat
hyras under ett drygt års tid.

JK menade att beslutet att
spärra av lägenheten har haft
stöd i rättegångsbalken och
att det inte varit felaktigt:

”Beslutet att låta avspärra
den aktuella lägenheten har
haft stöd i rättegångsbalken
och var inte felaktigt. Beslu-

tet har även varit föremål för
domstolsprövning i två in-
stanser. Mot bakgrund av det
allvarliga brott som utred-
ningen avsåg och skälet till
avspärrningen framstår
denna därtill som väl avvägd
i både tid och omfattning. 
Något skadeståndsgrundande
fel eller någon sådan försum-
melse har alltså inte före-
kommit.”

Fastighetsägaren blir därför
utan ersättning.

Fastighetsbolag
förlorade 70 000

LÄGENHET AVSPÄRRAD  ETT  ÅR
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Grannarna ansåg att en altan
var ett svartbygge. 
Mark- och miljööverdom-

stolen kom fram till att alta-
nen är att betrakta som en
byggnad. 
Altanen hade byggts utan

bygglov på en fastighet utan-
för Göteborg. Den sköt ut
från ett berg över sluttande
mark och bars upp av 160
centimeter höga pålar, rap-
porterar Blendow Lexnova.
Byggnadsnämnden me-

nade att altanen var fristå-
ende från huvudbyggnaden.
Dessutom ansåg de att den
var konstruerad på ett sätt
som innebar att bygglov inte
krävdes. Slutsatsen byggdes
under av  den ”mätvärda

höjd” som enligt svensk
standard innebär att det
krävs 190 centimeter för att
något ska anses vara en
byggnad. Därför beslutade
nämnden att inte vidta 
någon åtgärd mot altanen.
Ägarna till grannfastighe-

ten överklagade dock nämn-
dens beslut till länsstyrelsen.
Enligt grannarna hade det
krävts bygglov för altanen 
eftersom det hade skapats 
ett utrymme under den som
kunde användas för bland 
annat förvaring.
Mark- och miljödomstolen

i Vänersborg konstaterade
att altaner inte är bygglovs-
pliktiga. Men eftersom just
denna altan var så visuellt

dominerande så gav den in-
tryck av att vara just en
byggnad, menade domstolen.
Eftersom människor rent

tekniskt kunde uppehålla sig
i utrymmet under altangol-
vet så ansåg domstolen att
altanen i praktiken utgjorde
en byggnad. Att det hade bil-
dats volym under altanen var
mer avgörande än om alta-
nen uppnådde mätvärd höjd.
Även Mark- och miljööver-

domstolen ansåg att altanen
var en byggnad. Konstruktio-
nen är sådan att människor
kan uppehålla sig under alta-
nen och därmed får den an-
ses vara avsedd för detta.
Målet återförvisades till

nämnden.

FO
TO

: K
AT

I M
O

LI
N

/1
23

RF

Klassade altanen
som byggnad

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
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Mormodern ville att lägenhe-
ten skulle skrivas över på
hennes barnbarn. 
Men hyresvärden ville an-

norlunda, han menade att
barnbarnet sålt narkotika
från den aktuella lägenheten.
Kvinnans barnbarn saknar

arbete och inkomst vilket be-
tyder att värden kan behöva
se till att någon går i borgen
för honom mycket kort tid ef-
ter en överlåtelse. Dessutom
skulle mannen, som har
dömts för narkotikabrott, en-
ligt värden ha stört andra bo-
ende i huset genom att sälja
knark i lägenheten till miss-
brukare som uppträtt hot-
fullt. Det rapporterar Blen-
dow Lexnova.
Enligt flera vittnen hade

mannens kunder uppträtt
störande i fastigheten, vilket

också inverkade på hyres-
nämndens beslut att inte
godkänna överlåtelsen.
Dödsboet överklagade till

Svea hovrätt. 

Hovrätten ansåg inte att man-
nens betalningsanmärk-
ningar och avsaknad av fast
inkomst är tillräckliga skäl
för att värden ska kunna säga
nej till mannen. 
Däremot menade domsto-

len att det är ostridigt att
mannen har haft och sålt nar-
kotika i lägenheten.  Därför
ska hyresvärden inte behöva
acceptera mannen som ny
hyresgäst. Bedömningen
skulle inte ändras av om
mannen skulle kunna visa att
han numera är drogfri och
behöver lägenheten.

Förlorade 
hyresrätten 
i domstol
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SÅLDE NARKOTIKA I LÄGENHETEN

Juristbyrån söker  
ny franchisetagare  
till distrikt i norra 

Stockholm

Nu söker vi en ny driven och engagerad 
franchisetagare till vårt distrikt i Sollentuna,
 Kista, Upplands Väsby, Märsta och Sigtuna. 

Verksamheten som är väl inarbetad omfattar 
fem Swedbank-kontor att samarbeta med. 
Du som tar över distriktet måste vara jurist 

med erfarenhet av familjejuridik. 

Som franchisetagare får du arbeta inom vårt 
affärskoncept som backas upp av Swedbanks 
starka varumärke och från och med årsskiftet 
2015/16 av Familjens Jurist som förvärvade 

Juristbyrån i april 2015.

Juristbyrån arbetar med juridik som berör 
de �esta människor någon gång i livet. 

Det kan handla om testamenten, samboavtal, 
äktenskapsförord, gåvobrev och kompanjonavtal 

eller att bistå våra kunder när de behöver göra 
bouppteckning, arvskifte eller bodelning.

Vi kan kärlek, död och pengar.

För mer information besök 
www.juristbyran.com eller kontakta 

nuvarande franchisetagare Daniel Blomqvist,
 tel: 070-269 86 96, 

e-post: daniel.blomqvist@juristbyran.com.
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Kvinnan brukar bära hörselkå-
por. Det är alla överens om.
Men varför? Där går me-

ningarna isär.
Kvinnan själv uppger att

grannarnas barn väsnas.
Värdens linje är att hon

spelar hög musik för att själv
störa grannarna. 
Hon hävdar själv att hon

bara har tillrättavisat gran-
narna men hovrätten anser
att hon har uppträtt så otrev-
ligt och aggressivt att hon
helt enkelt måste flytta.
Hyresvärdens version

framgår av hyresnämndens
protokoll:
”K (kvinnan) har uppträtt

störande genom att uppträda
aggressivt och uttrycka sig
nedsättande mot flera
omkringboende. Hon har fört
oväsen genom att lämna
dammsugare påslagen utan
att använda den samt ha TV
och musikanläggning på-
slagna på hög volym. Det fö-
rekommer att K då har hör-
selskydd på sig i lägenheten.
Det förekommer även att hon
har dessa apparater påslagna
när hon lämnar lägenheten.”
Kvinnans version, redovi-

sad i samma forum, är att hon
utsatts för en förtalskampanj:
"Hon har varit tvungen att

bära hörselkåpa inomhus på
grund av att familjen F:s barn
hoppat upp och ner på golvet

i sin lägenhet under upp
till sex timmar per kväll.
Hon sköter sin lägenhet
noga och måste därför
dammsuga även på bal-
kongen.”
Hyresnämnden ansåg det

vara klarlagt att kvinnan
stört sina grannar genom att
bland annat lämna dammsu-
garen påslagen utan att an-
vända den och att ha musi-
kanläggning och TV påslagna
på hög volym.
Hon ska dessutom ha upp-

trätt aggressivt och ut-
tryckt sig nedsättande mot
andra boende.
Hyresnämnden gick därför

på hyresvärdens linje och be-
slutade att kvinnan skulle
flytta.
Kvinnan överklagade be-

slutet till Svea hovrätt som
konstaterade att vittnesupp-
gifterna visar kvinnans ”när-
mast fientliga beteende mot
flera av de boende i fastighe-
ten”.
Överklagandet avslogs.
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Störande kvinna
dömd att flytta 

Lämnade dammsugaren 
påslagen utan att 
använda den.
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Polisen i Gävle vill stoppa byg-
gandet av ett omkring hundra
meter högt bostadshus.

De befarar att någon ska
spionera ned på dem därifrån.

Den planerade skyskrapan
är tänkt att ligga i centrala
Gävle, i närheten av polishu-
set. Under 2014 klassades po-
lisens högkvarter på orten
som skyddsobjekt, alltså är
det förbjudet att förbehålls-
löst fotografera byggnaden.

– Problemet är om det från
vissa vinklar, med hjälp av
teleobjektiv, går att fotogra-
fera häktade personer som
rör sig på rastgården. Det kan
även finnas en risk att det
går att fotografera andra

brottsmisstänkta som körs in
genom grindarna och förs
över gården, säger Mikael
Hedström vid Gävlepolisen
till Arbetarbladet.

Byggnadens höga höjd
skulle också göra det möjligt
att se rakt in på den gård där
beslagtagna fordon förvaras.
Enligt Arbetarbladet uteslu-
ter inte polisen heller att de-
ras patrullering ska kartläg-
gas och bilarnas
registreringsnummer obser-
veras.

Enligt Arbetarbladet kan
polisens synpunkter komma
att beaktas. De har inte varit
ute på remissinstans.

När mediekoncernen Schibsted 2010 skulle flytta in i sina nya kontor 
på Kungsbron i Stockholm blev åklagare i grannhuset nervösa. Skulle
journalisterna från Aftonbladet och Svenska Dagbladet ta chansen och
spionera in genom fönstren på sina nya grannar?

Som en följd infördes nya rutiner på City åklagarkammare, avslöjade
Legally yours hösten 2010. Myndigheten rekommenderade personalen
att flytta dataskärmarna bort från fönstren ifall de var oroliga.

Risk för
spionage
från höghus

NERVÖSA ÅKLAGARE

”Problemet är om
det från vissa 
vinklar, med hjälp
av teleobjektiv, 
går att fotografera
häktade personer
som rör sig på 
rastgården”
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e boende på bottenplanet i ett hus
nära Odenplan i Stockholm riske-
rar få sina hem förvandlade till
källarlägenheter när Citybanan
byggs. 
Som en del av förtätningsarbe-

tet i samband med pendel-
tågsprojektet Citybanan har

kommunen godtagit en ny detaljplan
som ska skapa nya bostäder och handels-
ytor, rapporterar Blendow Lexnova.
Bland annat medger detaljplanen att två

nya gårdshus ska byggas och att nivån på
gården höjs med cirka 3,4 meter.
Detta möjliggör för fastighetsägaren att

skapa ett helt nytt våningsplan med han-
delslokaler på gården, men en zon närmast
de lägenheter som idag vetter mot gården
ska vara nedsänkt så att gården där ligger i

nivå med golven i lägenhe-
terna om man ska tro kom-
munens illustrationer av
projektet, som dock inte är
bindande.
En boende drev frågan

om detaljplanen till högstainstans.
Mark- och miljööverdomstolen går nu på

mannens linje och förklarar att beslutet att
anta detaljplanen ska upphävas:
”Möjligheten att höja gårdsnivån kom-

mer att påverka gårdsmiljön kraftigt. Lä-
genheterna som är vända mot gården,
däribland X  lägenhet, riskerar att få karak-
tären av källarlägenheter med en bety-
dande risk för olägenheter genom insyn i
sovrum och kök, försämrade ljusförhållan-
den och andra störningar.”

DETALJPLANEN
SKA UPPHÄVAS

Mark- och miljödomstolen:
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CITYBANAN
Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan
Tomteboda och Stockholms södra. 
Två nya stationer planeras: vid Odenplan och T-Centralen. 
Citybanan förväntas vara klar 2017. 
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enom två instanser har Karlstad kommun för-
gäves försökt göra sig av med en oönskad hyres-
gäst – den Hells Angelsanknutna MC-klubben
Solstadens motorsport.
Nu tar sig Högsta domstolen an målet.
Våren 2013 köpte kommunen en gård i Härtsöga

utanför Karlstad på exekutiv auktion. Sedan två år
fungerade den som Solstadens klubblokal. Fastig-
heten kallas ofta ”Hells Angels-gården”. En skylt

med MC-gängets emblem sitter på fasaden.
Omedelbart efter köpet sade kommunen upp för-

eningen med nio månaders uppsägningstid, med
hänvisning till den regel i utsökningsbalken som
gäller fastigheter som köpts på offentlig auktion,
rapporterar Dagens Juridik. 
Ett syfte med köpet uppges ha varit just att få bort

MC-klubben från lokalen.
Värmlands tingsrätt och Hovrätten för Västra Sve-

rige menade att uppsägningen var ogiltig. Den inne-
höll ingen hänvisning till att det var möjligt att
begära medling i hyresnämnden. Det hade krävts 
eftersom hyresgästen sades upp med stöd av jorda-
balkens regler.
Samma krav kunde enligt domstolarna ställas på

en uppsägning från en ny hyresvärd som tagit över
efter köp på offentlig auktion.
Kommunen anser inte att det funnits någon skyl-

dighet att upplysa om medlingsmöjligheten i sam-
band med uppsägningen. Kommunen har även
ifrågasatt flera av hovrättens argument. 
Under hösten 2015 beslutade Högsta domstolen

att fallet ska prövas.
Samtidigt pågår en annan tvist mellan kommunen

och MC-gänget. Denna tvist rör försäkringen av fas-
tigheten.

G

UPPSÄGNINGEN
AV LOKAL OGILTIG
Nu ska HD pröva ärendet
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ögsta domstolen gav i våras ägarna till
34 hus i skånska Svedala rätt mot Myre-

sjöhus. HD menade att det var fel av små-
hustillverkaren att använda sig av
byggmetoden enstegs-tätade fasader.

Husen byggdes mellan 1999 och 2003. Då
var enstegstätning en vanlig byggmetod. 

2007 kom Sveriges Provnings- och forsk-
ningsanstalt med de första rönen om att en-

stegstätning innebar stor risk för fukt och mögel.
Sedan dess har metoden dömts ut helt.

Villaägarna i Svedala stämde Myresjöhus, sedan
enstegstätningens svagheter blivit uppenbara. De
vann i tingsrätten och förlorade i hovrätten.

I första hand vill de ha nya fasader, i andra hand
pengar.

Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson gav
dem bistånd att driva målet till HD.

Högsta domstolen konstaterade att även om me-
toden var vanlig när husen byggdes så innebär den
att husägarna i Svedala inte fick så funktionsdug-
liga hus som de avtalat med Myresjöhus om att få.

Därmed är företaget ansvarigt för entreprenad-
fel.

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riks-
förbund, kommenterade domen i en debattartikel
som publicerades på Dagens Juridik:

”Byggbolagen har uppfört mellan 110 000 och
160 000 bostäder med enstegtätade fasader – varav
upp till 22 000 småhus. I dessa hus bor och arbe-
tar hundratusentals människor i Sverige. Åtgärds-
kostnaderna kommer att uppgå till mångmiljard-
belopp i den största byggskandalen någonsin i Sve-
rige. Konstruktionen strider mot grundläggande
byggnadsteknik, varför byggskandalen har rätt
mycket av ”kejsarens nya kläder” över sig. Många
i byggbranschen måste ha insett att konstruktio-
nen inte skulle fungera men höll sig tysta för att
precis som i sagan inte framstå som okunniga.
Kanske ville de inte bli sedda som motståndare till
förändring.” FO
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Husägare fick rätt i HD

”STÖRSTA
BYGGSKANDALEN
I SVERIGE”
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ENSTEGSTÄTNING
Enstegstätning innebär att fasaden inte har någon
luftspalt och att putsen har satts direkt på underlaget.
Enligt beräkningar finns det upp mot 20 000 hus 
i landet med liknande konstruktion.
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rafikverket ville anlägga ett erosions-
skydd längs en del av Klarälven.
Syftet var att skydda en mindre väg från

att rasa. Älven är klassad som ett Natura
2000-område. Därför får tillstånd bara ges om
den livsmiljö som ska skyddas inte skadas.
Längs den aktuella sträckan, i Torsby kommun,
riskerade den regionala vägen att rasa ner i
älven om inga åtgärder sattes in, enligt Trafik-

verkets resonemang.
Länsstyrelsen motsatte sig Trafikverkets an-

sökan på grund av de negativa miljöförändringar
som projektet skulle orsaka.
Mark- och miljödomstolen konstaterade att

erosionsskyddet medför att den naturliga ero-
sionsprocessen stannar upp men att påverkan på
Natura 2000-området endast skulle bli marginell
och därmed kunde anses acceptabel för att säkra
vägen. 
Domstolen godkände Trafikverkets ansökan.
Men Mark- och miljööverdomstolen upphävde

underinstansens dom. Domstolen framhävde att
Klarälvens övre del bland annat är en gynnsam

livsmiljö för flyttfåglar. En viktig struktur för liv-
smiljöerna är naturliga erosionsprocesser så ett
anläggande av erosionsskydd skulle innebära  en
permanent förlust av en del av livsmiljöerna.
Domstolen konstaterade också att älvens na-

turliga flöde och erosion är anledningen till att
den är klassad som Natura 2000-område. Dom-
stolen ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen
är så bristfällig att den inte kan utgöra grund för
ett ställningstagande, därför avvisades Trafik-
verkets ansökan.

DJURENS LIVSMILJÖ
VIKTIGARE ÄN
RISKABEL ÄLV
T

EROSION
Innebär nednötning och transport av jord, berg eller 
annat material på grund av en mekanisk eller kemisk 
påverkan. 
Den kan orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, gla-

ciärer med mera.  För att skydda områden och anlägg-
ningar mot erosion kan man bland annat odla skog eller
bygga erosionsskydd, till exempel i form av vågbrytare.

KÄLLA: WIKIPEDIA

Beslut:
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irjas sameby i Norrbotten– och samer-
nas riksförbund – anser att de bör ha ett
avgörande inflytande över småviltsjakt
och fiske i samebyns fjällmarker. Därför

har de stämt staten. I somras genom-
fördes en omfattande rättegång i Gälli-

vare tingsrätt.
Huvudargumentet är ”urminnes hävd”.

Staten äger marken, som ligger i kom-
munerna Gällivare och Kiruna. Staten bestrider
att samer brukat marken så länge som de hävdar.
Jordeböcker från 1600-talet har förts fram som
bevis. Resonemanget är att samerna inte uppe-
hållit sig i området ”i nämnvärd omfattning” för-
rän i mitten av 1700-talet.

Samebyn hävdar upp mot 1000 års samisk när-
varo, med stöd av arkeologiska fynd, rapporterar
Sveriges Radio. 

Får inte samebyn det avgörande inflytandet
kräver de åtminstone ett lika stort inflytande
som staten har sedan Sametinget inrättades i
början av 1990-talet.

När tinget invigdes förlorade samebyarna rät-
ten att förvalta jakt och fiske i renskötselområ-
den, länsstyrelsen tog över och den så kallade
fria småviltsjakten infördes.

Rättegången fick stor uppmärksamhet under
de fem veckor de pågick. Bland annat fick statens
företrädare kritik för att de använt sig av be-
greppet ”lappar” – som anses nedvärderande – i
stället för ”samer”.

Domen i målet kommer i slutet av november.

SAMETINGET
Sametinget är en särskild myndighet med främsta upp-
gift att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.
Sametingets uppgift är verka för en levande samisk 
kultur och är bland annat förvaltningsmyndighet i 
rennäringsfrågor. KÄLLA: WIKIPEDIAFO
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SAMER  STÄMMER
STATEN OM
JAKT OCH FISKE
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Patrik Lantto, professor vid Cesam (inkallad som sakkunnig
för samebyns vägnar), Jörgen Jonsson ordförande SSR och
Mats Berg ordförande Girjas sameby. 
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tadsflytten av Kiruna försvåras – av fal-
lande malmpriser. 
För ett år skrevs avtalet mellan Kiruna kom-

mun och det statliga gruv- och stålbolaget LKAB
under. Överenskommelsen specificerar hur stora
delar av Kiruna centrum som ska flyttas. Samti-
digt får kommunen rätt till ersättning på 3,4 mil-
jarder kronor för all kommunal verksamhet som
påverkas under processen. Stora delar av staden
måste flyttas och byggas upp på nytt.
Processen har pågått sedan 2003 då LKAB in-

formerade kommunen om att den markdeforma-
tion som orsakas av gruvbrytningen spred sig
snabbare än vad man räknat med. 
I förra utgåvan av Legally yours tema: Fastig-

hets & Miljörätt så redogjorde vi för hur juridisk
komplicerad stadsflytten är.
Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt, nämnde då

flera grupper som han menar drabbas av flytten:
– För småhusägare blir det svårt att bedöma

vad deras hus egentligen är värt, eftersom det
kommer att spricka sönder på grund av gruvdrif-
ten. 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 principen ”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. Som bostadsrättsägare och kommer-
siella hyresvärdar.

Under det år som gått har låga järnmalmspri-
ser påverkat LKAB:s resultat. 
Andra kvartalet 2015 blev förlusten före skatt

548 miljoner kronor. Motsvarande period förra
året var förlusten 319 miljoner kronor. Avsätt-
ningar till stadsflytten har påverkat resultatet
vid båda dessa tillfällen, men de låga järnmalm-
spriserna anges som en ännu större orsak. För-
säljningen minskade från 4 957 miljoner till 3 567
miljoner kronor, rapporterade nyhetsbyrån TT.
Ulf Jensen kommenterar:
– LKAB har gjort upp med kommunen – men

inte med de övriga fastighetsägarna. De skyller
på lägre malmpriser, men de är uppenbarligen
inte så pass låga att de slutar borra i Kiruna.
– Husgrunderna fortsätter att skadas. En ny

lösning behövs – det är alla överens om.
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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 �yttas 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.

S
Ur Legally yours nr 4, 2014.

FÖRSVÅRAR
FLYTTEN
AV KIRUNA

Fallande malmpriser
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Här är det lätt att �nna den perfekta balansen mellan skola och fritid. 
Studiero i kombination med ett fritidsutbud som saknar motstycke, 
skapar förutsättningar för goda och framåtsyftande studieresultat.

Har du frågor om hur det är att studera vid Lundsbergs skola, vilka 
utbildningar som erbjuds eller vill ha information om våra fritids- 
och kon�rmationsläger, är du alltid välkommen att höra av dig till 
rektor/VD Johan Harryson, e-mail joha@lundsbergsskola.se eller 
mobil 070-590 14 02.

Värmland. Lundsbergs internatskola. Mitten 
av september. Hållsjön ligger insvept i morgondimma. 
Vindstilla. Perfekta förutsättningar för ett roddpass. 
Sedan tar skoldagen vid ...
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TILLSAMMANS MED 
ÅKLAGAREN HOPPADE
STAFFAN MICHELSON
OMEDELBART IN I EN POLISBIL.
UNDER FÄRDEN FRÅN
LANDSKRONA TILL TECKOMATORP
–KNAPPT TVÅ MIL – INSÅG HAN
BETYDELSEN AV VAD SOM HÄNT.
–DET HÄR VAR SJÄLVA
BRYTPUNKTEN. NU HADE
BT KEMI TOTALT
TAPPAT FOTFÄSTET.
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När Staffan Michelson varit advokat i tre veckor lämnade han in
stämningsansökan mot BT Kemi – och drog därmed igång Sveriges
mest ökända miljöskandal genom tiderna. Omgivningens förståelse
för miljöfrågorna var liten. Motståndet mot Staffan Michelson och
hans klient var kompakt.

–Det var starka intressen som kolliderade. Visst fanns det
stunder av kuslighet. AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL
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våras lämnade Staffan Michelson delägarska-
pet på advokatbyrån Hellström. Han övergick till
en roll som senior rådgivare. Som 67-åring ville
han få mer tid över till sina studier.

– Nu kunde jag gå in i hårdvarv på min avhand-
ling. Jag är någonstans halvvägs i skrivandet,
säger Staffan Michelson.

Handledaren sitter vid rättssociologiska insti-
tutionen i Lund. En del av studierna sköter Staffan
Michelson på egen hand. I dag befinner han sig
på ett studentkafé i Kräftriket i utkanten av Stock-
holms universitetsområde.

Avhandlingen har arbetstiteln är ”Konflikt och
system”. Ämnet är ”civila drivkrafter och rättsme-
del i miljörätten”. 

– Det handlar om miljörättens civilrättsliga
perspektiv. Genom åren har pendeln slagit fram
och tillbaka vad gäller civilrätten kontra offentlig
rätt och förvaltningsrätt. Vilken sida av rätts-
systemet som från tid till annan har varit domi-
nant, det har skiftat.

Hur ligger det till nu?
– 1800-talet och början på 1900-talet, det var ci-
vilrättens tid. Dåtidens miljörätt fick sin prägel
av ett rent civilrättsligt tänkande. Till viss del
lever det där fortfarande kvar.  Den civilrättsliga
konfliktsidan är miljörättens ursprungliga kärna.
Sedan har man byggt på med en mängd administ-
rativa system och tillsyns- och tillståndssystem. 

– De har sitt berättigande, men jag lägger fokus
på det jag tycker är intressantast; den enskilde
människan och dennes förhållande till rätts-
systemet och till det ekologiska systemet. 

När blir du klar?
– Våren 17 skulle jag tro att det kan handla om.

Varför vill du göra det här?
– Som så ofta var det flera saker som spelade in.
Min egen far skrev en fil lic-avhandling på ål-
derns höst. Han är i mycket min förebild. Lite tän-
ker jag ”kunde han så kan jag”.

Advokaten Gunnar Michelson arbetade med
miljörätt ”innan begreppet egentligen var upp- ↳

’’

I

Samma år som jag föddes började pappa
företräda ett stort antal strandägare
runt sjön Mjörn. Vattenöverdomstolen
kom med sitt utslag det år jag kom in i
samfundet. 

NAMN Staffan Michelson

ÅLDER 67

FAMILJ Hustru, två vuxna döttrar ett barnbarn.
Hund

SENASTE BOK Tore Frängsmyr ”Sökandet efter
upplysning i Sverige”

SENASTE FILM ”Den fullkomligt fantastiska 
”En duva satt på en gren och funderade på 
tillvaron. Den kröner Roy Anderssons trilogi”

ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT  Upprepade
fall av högmod.
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funnet”. Han startade sin byrå i Alingsås 1943.
– Då sa man snarare vattenrätt. Han kom från

Hälsingland och längtade tillbaks dit i hela sitt
liv, minns Staffan Michelson.
– Han pratade ofta om fördärvet av forsarna,

om Ljusnans reglering till exempel. Pappa var
engagerad i den tidens stora miljöfråga, vat-
tenkraftens utbyggnad. Den har sina väsentliga
fördelar, men också svarta baksidor. Den har ex-
ploaterats hårt.
Under 1960-talet drev Gunnar Michelson åt-

skilliga vattenrättsliga mål. Staffan blev inspire-
rad. 1965 började han själv studera juridik. Men att
plöja ny mark tar tid. Processerna var ofta lång-
dragna.
– Samma år som jag föddes började pappa före-

träda ett stort antal strandägare runt sjön Mjörn
utanför Alingsås. Konflikten handlade om sjöns
reglering. Vattenöverdomstolen kom med sitt ut-
slag det år jag kom in i samfundet. Pappa vann till
slut, men det tog 28 år.

Staffan Michelson säger att han ”nästan
exakt” kan pricka in den punkt då ordet ”miljö”
kom in i språket.
– Det var mellan 1966 och 1969. Innan dess

fanns det ingen miljörörelse över huvud taget.
Miljöskyddslagen kom 1969. Förarbetena var en
utredning från emissionssakkunniga om buller
och luftföroreningar. Den låg till grund för miljö-
skyddslagen precis under de åren började frågan
bli het, och formade sig till ett särskilt ämne. Vi
fick ett ord vi kunde använda oss av för att rama in
det som idag ibland kallas för ”hållbarhet” och ib-
land ”resiliens”. Vi blev bättre rustade att sätta
begrepp på ett växande problem. 
– Själv pluggade jag under den här tiden. Med

miljöfrågorna hittade jag ett väldigt intressant
sätt att motivera mina juridikstudier. Juridik är
inte så extremt spännande i sig, man behöver fo-
kusera på vad den ska användas till. Den rollen
fyllde miljöfrågorna för mig.  Det var ett väldigt
spännande tankesystem.
Tidigt 1970-tal var Gunnar Michelson ombud

för Norra Hallands luft och vattenvårdsförening i
samband med en process om vattenutsläpp från
Ringhals. Kärnkraftverket hade släppt ut radioak-
tivt vatten i ett vattendrag utanför Varberg. I
målet fungerade Staffan Michelson som pärmbä-
rare åt fadern. I samma process hade Gunnar Mi-

chelson kallat in miljödebattören Björn Gillberg
som tekniskt biträde.
– Pappa var den som först hade modet att anlita

den då högst kontroversielle Gillberg som bi-
träde i en rättegång. Han betraktades som något
katten släpat in i domstolen.

Varför?
– På 60-talet ansågs Björn Gillberg vara fruktans-
värt uppkäftig. Han var ytterst kamplysten och
rakryggad och blev offentligt osams med många
makthavare, till exempel generaldirektören för
Naturvårdsverket. Han fick sina forsk-
ningsanslag indragna för att ha stuckit ut hakan.
Björn var på väg att utvandra till Amerika, men
kom tillbaka när folk samlat ihop pengar så att
han kunde starta sitt Miljöcentrum. 

När Staffan Michelson varit advokat i tre
veckor lämnade han in stämningsansökan mot
ogräsmedelstillverkaren BT Kemi i Teckomatorp
i Skåne. Trädgårdsmästaren Carl-Johan Ahl hade
fått sina odlingar förstörda och menade att det
berodde på BT Kemis utsläpp. 
Carl-Johan Ahl och hans fru Agnethe hade eta-

blerat sig i Teckomatorp ungefär samtidigt som
BT Kemi tog över den gamla sockerbrukslokalen. 
I början av 1970-talet hade paret kommit i kon-

takt med en genetikforskare som satte de miss-
lyckade odlingarna i samband med
ogrästillverkarens utsläpp. Björn Gillberg kopp-
lades in. Processen mot BT Kemi skulle bli den
första för hans nystartade stiftelse Miljöcentrum.
Med hjälp av provtagningar upptäcktes fenoxisy-
ror i jorden, både i Ahls växthus och i bevatt-
ningsvattnet. Gillberg tipsade trädgårdsmästaren
om att samtidigt anlita Staffan Michelson.
– I Teckomatorp betraktades Carl-Johan Ahl

mer eller mindre som en galning som dillade om
att det skulle flyta fenoxisyror sju kilometer från
Teckomatorp, säger Staffan Michelson.
– BT Kemi och andra gjorde vad man kunde för

att få honom att framstå som en knäppgök. Men
han var allt annat än det, en oerhört tänkande,
driftig och medveten människa. Han hade mod
och förmåga att hävda sin rätt. 
– För honom handlade allt detta om ren själv-

bevarelsedrift.
I och med skadeståndsprocessen blev BT Kemi

en riksangelägenhet. Innan dess hade saken

’’
Vid husrannsakan hittades också vd:ns 
fickkalender. Längst bak hade någon 
skrivit överskriften ”Att åtgärda”.
Under stod det ”1. Gillberg, 2. Michelson.”
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↳

Under det sena 1960-talet etablerade sig Björn gillberg som 
flitig miljödebattör. i grunden är han forskare i bland annat 
mikrobiologisk genetik. i en rad medieframträdanden visade  
han miljö- och hälsorisker på ett sätt som allmänheten kunde
relatera till. 

1971 visade han i tv att man kunde tvätta kläder i grädd-
ersättningsmedel.

– det blev uppenbart att det där gräddpulvret inte var något
annat än kemikalier. Man kunde lika gärna använda det till att
tvätta skjortorna. Hela omsättningen för den marknaden 
försvann över en natt kan man säga, konstaterar staffan 
Michelson.

1971 startade han stiftelsen Miljöcentrum med sin fru 
Marianne. från den plattformen har han bland annat debatterat
kärnkraft samt drivit flera processer om miljöfusk. i regel 
tillsammans med staffan Michelson.

BJÖRN GILLBERG
tvättade skjortan med gräddmedel

under åtskilliga år enbart behandlats i skåneme-
dierna. 

Ett crescendo kom med huvudförhandlingen i
skadeståndsprocessen.

– Först då fanns det något konkret att rappor-
tera om, konstaterar Staffan Michelson. 

För P3 Dokumentär har Björn Gillberg tidigare
beskrivit det som att alla – myndigheter, media
och allmänheten – stod på bolagets sida.

– Precis så var det. Det fanns en väldigt stark
misstro, säger Staffan Michelson.

Hur visade det sig?
– Till exempel genom att en juridikprofessor,
som inte lever längre, skrev raljerande i Kväll-
sposten om hur vi var ute och cyklade. Han ansåg
att det var fullständigt omöjligt att bevisa ett or-
sakssamband mellan BT Kemis utsläpp och de
skador som drabbat Carl-Johan Ahl. Och det var
den allmänna meningen då.
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De fenoxisyror som tillverkades på BT Kemi 
varumärktes under namnet hormoslyr. 
Det förbjöds på 1970-talet.
Fenoxisyror och dioxin kan orsaka bland annat
fosterskador och cancer. Fenoxisyror 
ingick också i avlövningsmedlet Agnet orange, 
som användes under Vietnamkriget.





BT kemi var ett kemiskt-
tekniskt företag som tillver-
kade takpapp, träskyddsme-
del och ogräsbekämpnings-
medel, främst fenoxisyror.
1965 flyttade företaget från
Malmö till teckomatorp. Ett
nedlagt sockerbruk vid Braån
blev företagets nya fabrik.

företaget sökte inget
särskilt tillstånd för sin verk-
samhet, men Vatteninspek-
tionen beslutade att Vatten-
domstolen skulle granska
kommande förbättringar av
reningsprocesserna.

Kort tid efter att verksam-
heten dragit igång började
grannarna klaga på lukten.
trädgårdsmästaren Carl Johan
Ahl och hans fru Agnete var de
första som slog larm. Deras
växter började vissna utan att
det fanns någon förklaring.

Statens växtskyddsanstalt
kom fram till att vattnet ned-
ströms Bt Kemi var giftigt.
Sockerbrukets gamla dammar
hade använts till att rena fenol-
haltigt vatten med klorkalk. 
I juli 1967 ingick Bt kemi en
överenskommelse med fem
trädgårdsmästare. De fick ut
sammanlagt 75 000 kronor i
skadestånd på grund av pro-
blemen med vattnet. Carl 
Johan Ahl var en av dem. De fyra
andra skrev på ett papper om
att inte driva fler processer mot
Bt Kemi, det gjorde aldrig Ahl.

Under tidigt 1970-tal
grävde företaget ned hundra-
tals 200-litersfat med filter-
massor som innehöll fenoxi-
syror på fabriksområdet.

från invånarna kom allt fler
larm om att folk blivit sjuka
och allergiska.

Hösten 1975 tvingades Bt
Kemi att göra utgrävningar på
det egna fabriksområdet. Då
hade tunnorna närmast rostat
sönder.  

Bt Kemis direktör Göran
Prawitz och platschefen Rag-
nar Nilsson åtalades enligt
Brottsbalkens bestämmelser
om vårdslöshet med gift.

Sedan Carl Johan Ahl
kontaktat Miljöcentrum så
upptäcktes fenoxisyror i jor-
den i Ahls växthus och i be-
vattningsvattnet. Skade-
ståndsprocessen slutade med
att 1,25 miljoner kronor skulle
betalas ut. Bt Kemi hade då
försatts i konkurs. 

Landskrona tingsrätt friade
Prawitz och Nilsson eftersom
åklagaren inte kunde bevisa
att fenoxisyrorna i Braån kom
just från de nedgrävda tun-
norna. Det ansågs inte heller
gå att belägga att det som
skett var ett allmänfarligt
brott, att tunnorna orsakat
några omfattande utsläpp, 
att någon direkt hade skadats
eller att företagsledningen
hade uppsåt att skada.

Hösten 1977 upptäcktes yt-
terligare 160 tunnor, som in-
nehöll bekämpningsmedlet
Dinoseb. fabriksbyggnaden
sprängdes den 22 februari
1979 och det område där gift-
tunnorna påträffades inkaps-
lades så att inget gift skulle
kunna läcka ut.  Ännu en
rättsprocess inleddes mot 
Göran Prawitz och Ragnar
Nilsson. Nu gällde åtalet luft-
föroreningar från fabriken. När
tingsrättens dom kom hade
Ragnar Nilsson avlidit. Prawitz
friades för miljöbrott men fick
dagsböter eftersom han 
ansågs skyldig till ”ekono-
miska oegentligheter”.

Marken har nu gjorts om till
ett rekreationsområde. Saner-
ingskostnaderna beräknas till
över 200 miljoner kronor.

KÄLLA: WIKIPEDIA

BT KEMI
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– Själv�var�jag�ju�så�inne�i�det�– och�så�säker�på
sambandet�–�att�jag�inte�kunde�se�annat�än�att�vi
hade�rätt�och�borde�vinna�målet.�
Tvekade�du�aldrig�att�ta�dig�an�ett�så�stort�mål

när�du�var�helt�ny�som�advokat?�
– Nej.�Jag�tyckte�att�allting�var�väldigt�överty-

gande.�Men�i�backspegeln�ser�jag�att�vi�hade�ex-
tremt�lite�bevisning�färdig�när�vi�stämde.
– Men� jag�kände�tydligt� �det�kompakta�mot-

ståndet�från�alla�möjliga�läger.
– Ingen�trodde�på�oss,�i�alla�fall�inte�på�helheten.

Var�och�en�hade�sin�egen�lilla�teori,�”det�kan�hända
att�det�luktar,�men�det�kan�väl�inte�drabba�hans
växter”�och�”det�är�klart�att�det�kanske�växer�dåligt
i� hans�växthus,�men�BT�Kemi� säger� ju� att� det
beror�på�bor�i�grundvattnet”.�Och�så�vidare.�
– För�att�få�hela�pusslet�på�plats�krävdes�det�sam-

manhang�som�en�rättegång�ger.�För�att�den�i�sin�tur
skulle�kunna�fungera�behövdes�en�massa�olika�in-
slag,�ifrån�det�som�kom�fram�i�polisutredningen,
sånt� som�kom�genom�koncessionsnämnden� för
miljöskydd�som�förordnade�om�utredningar.�Det
ena�gav�det�andra.�

I dag vet vi att�processerna�kring�BT�Kemi�till
stor� del� påverkade� utformningen� av� miljö-
lagstiftningen�och�hur�den�tillämpas�i�rätten.�
Rättegången�i�civilmålet�var�omfattande.�27�vitt-

nen�och�sakkunniga�hördes�under�den�sex�veckor
långa�huvudförhandlingen.�
– Samtidigt�hade�vi�ett�tätt�samspel�med�poli-

sens�utredning.�Jag�stämde�BT�Kemi�den�15�juni�-
76.� Åklagaren� lämnade� in� åtalet� två� veckor
senare,�den�1�juli,�säger�Staffan�Michelson.�
– Ytterligare�en�vecka�senare�begärdes�kvarstad

på�BT�Kemi.�Jag�ville�att�domstolen�skulle�säkra�så
stor�delar�av�lagret�som�möjligt.�Det�skulle�täcka
skadeståndet�till�Ahl.�I�stället�fick�vi�ett�borgenså-
tagande�från�det�danska�bolaget�som�förhandlades
fram�för�att�vi�skulle�ta�tillbaka�vår�kvarstadsansö-
kan�Det�var�det�som�gjorde�det�möjligt�för�Ahl�att
så�småningom�få�ersättning�för�sina�skador.
– Själva� braket� kom� med� domen� i� skade-

ståndsmålet�sommaren�1977.�Då�bröt�det�verkli-
gen�igenom.��En�vecka�senare�kom�brottmålsdo-
men�där�de�blev�frikända.
Ytterligare�en�vecka�senare�hade�Staffan�Michel-

son�rest�ner�till�åklagaren�Jan�Linders�i�Landskrona.
Tanken�var�att�diskutera�nästa�steg�i�de�olika�pro-
cesserna.
– Han�mötte�mig�på�trappan,�ropade:�”Staffan,�de

har�hittat�150�nya�tunnor�i�Teckomatorp.�
– BT�Kemi�hade�försökt�gömma�undan�bevis.��
Tillsammans�med�åklagaren�hoppade�Staffan

Michelson�omedelbart�in�i�en�polisbil.�Under�fär-
den�från�Landskrona�till�Teckomatorp�–�knappt
två�mil�– insåg�han�betydelsen�av�vad�som�hänt.
– Det�här�var�själva�brytpunkten.�Nu�hade�BT

Kemi�totalt�tappat�fotfästet.�
Framme�vid�fabriken�möttes�de�två�juristerna�–

och�deras�poliseskort�–�av�en�ovanlig�syn.
Uppflugen�på�en�gaffeltruck,�med�uppkavlade

skjortärmar�och�med�håret�på�ända�–�satt�BT�Kemis
platschef.
– Alla�tillgängliga�krafter�på�fabriken�var�enga-

gerade�i�att�få�undan�de�här�tunnorna�på�något
sätt.�Ungefär�samtidigt�så�hade�folk�från�länssty-
relsen� kommit� till� platsen� för� att� inspektera.
Någon,�jag�vet�inte�vem�det�var,�säger�till�mig
”det�här�ska�vi�kanske�ligga�lågt�med�just�nu”.�Jag
svarade�”jag�måste�nog�berätta�det�för�mina�vän-
ner.”�Då�menade�jag�min�klient�och�Björn,�som�var
i�USA�just�då.�
– Sedan�kablades�snart�nyheten�ut.�Då�kom�län-

såklagaren�in��i�bilden�och�beslutade�att�vd:n�och
platschefen�skulle�anhållas.�
Vid�en�husrannsakan�på�BT�Kemi�upptäckte�po-

lisen�en�stor�mängd�förfalskade�protokoll.
– En�kille�som�så�småningom�vittnade�sa�att

han�blivit�beordrad�att�sitta�och�flytta�på�komma-
tecknet� i�mängder� av� förfalskade� analysproto-
koll.� Men� med� det� hände� ingenting� eftersom
åtalet�föll�igenom.�

Varför?
– Hela�brottmålet�kom�att�drabbas�av�någon�sorts

Alla tillgängliga krafter på fabriken 
var engagerade i att få undan de här 
tunnorna på något sätt. Någon, jag vet inte
vem det var, säger till mig  ’det här ska vi
kanske ligga lågt med just nu ’. 
Jag svarade ’jag måste nog berätta det för
mina vänner.’

’’

             
  

         

 
  

       
       

 

↳
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EN UPPLEVELSE
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Det finns visserligen en värld utanför Hotel Pigalle,
men det finns inget där som du behöver.

Välkommen hem.
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En kille som vittnade sa att han 
blivit beordrad att sitta och flytta 
på kommatecknet i mängder av 
förfalskade analysprotokoll.’’

Vid mitten av 1980-talet flyttade Staffan Michelson från Alingsås  till Stockholm.
– I mycket handlade det nog om att jag behövde lämna småstaden där jag

aldrig blev annat än Michelsons pojk. Det var äventyrslystnad också , naturligtvis.
Han skaffade en lokal på Regeringsgatan.
– Det var ganska lätt att etablera sig.  Lyckligtvis har jag alltid blivit tillfrågad.

Jag tror inte det är bra att aktivt ragga klienter. Då hamnar man i underläge. Man
behöver bli tillfrågad för att kunna vara den som klienten vill ha.

"I småstaden blev jag aldrig 
mer än Michelsons pojk"
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elefantiasis. Det svämmade över alla bredder.
Länsåklagaren kunde inte hålla saken samlad till
ett specifikt åtal. Det växte och blev för stort.

Vid husrannsakan hittades också vd:ns fickka-
lender. Längst bak hade någon skrivit överskriften
”Att åtgärda”.

– Under stod det ”1. Gillberg, 2. Michelson.”
Vad det exakt betydde, det förtäljer inte historien,
konstaterar Staffan Michelson.

Blev du rädd?
– Jag blev taggad.  Från första mötet med klienten
fram till den dag vi återkallade talan i hovrätten så
var det som en resa i en thriller. Men visst fanns
det stunder av kuslighet.

Kände du dig hotad? 
– Nej, men man hörde talas om hot i liknande
sammanhang. Just då förstod jag inte att det
kunde vara farligt. Men det var starka intressen
som kolliderade. BT Kemis ägare var ytterst i det
anonyma ekonomiska systemet

– Att målet fick så stora effekter beror på att det
var ett väldigt samspel mellan drivkrafterna:
Ahls skadeståndsprocess, som jag drev med
Björn Gillberg som tekniskt biträde, åtalet och
hela polisutredningen runt BT Kemi och den all-
männa debattstormen. 

– Det började som en lokal debatt mellan å ena
sida lojala anställda som var förbannade på folk
som bara klagade på att det luktade illa från fabri-
ken. Och å andra sidan  grannar som klagade allt
mer högljutt på att barn blev allergiska och fick
eksem.

– Ingen av de här delarna hade kunnat vara
utan varandra. Drivkraften som fanns i den här
växande debatten gav näring åt – och fick näring
ur - ur den civilrättsliga processen. Den blev ett
forum. Den gav möjlighet att föra bevisning om
alla möjliga hydrologiska,  kemiska, biologiska
och växtbiologiska sammanhang.

Omtalat är tv-framträdandet där en av bolagets
högsta chefer drack fenoxisyror. Han framhöll att

de ”förbättrade den sexuella förmågan”
– Javisst. Han menade att man blev potent av

att dricka fenoxisyror, säger Staffan Michelson. 
Det har spridits uppgifter om att den chef som

drack fenoxisyror en kort tid senare avled i cancer,
vilket inte stämmer. Däremot gjorde en annan av
BT Kemis högsta företrädare just det.

– Något orsakssamband har aldrig kunnat be-
visas. Men det finns väldigt starka spekulationer.
Att de tillverkade cancerframkallande substan-
ser, det finns det ingen tvekan om.

– Hela tv-framträdandet var extremt kontrapro-
duktivt för BT Kemi själva. Det åskådliggjorde hur
skilda tankevärldar vi befann oss i. Den här danske
direktören som var övertygad om fenoxisyrornas
nyttighet och lämplighet. Det var en fördel för mil-
jörörelsen. Han var inte i närheten av tanken att
det här skulle hamna i en svensk samtalsmiljö där
det här endast uppfattades som fullkomlig galen-
skap. Själv trodde han på sitt budskap. 

– Det var en väldig polarisering. De trodde
verkligen på att det var bra grejer de tillverkade.
De anställda skrev en skrivelse till konces-
sionsnämnden 1976 där de samtliga intygade att
de dagligen sysslade med de här produkterna och
att ingen av dem hade några eksem, astma eller
andra obehag.

Om skadeståndet förhandlade Staffan Michel-
son med det danska moderbolagets advokater
efter BT Kemis konkurs. Göran Luterkort, som
några år senare skulle ta över ordförandeposten i
Advokatsamfundet, var likvidator.

– Luterkort förklarade för mig hur barnslig jag
var som inte accepterade vad det danska moder-
bolaget tyckte var ett extremt generöst erbju-
dande, 700 000 eller så.  

– Första förlikningserbjudandet hade varit på
50 000. De fick 1 250 000. När skulderna täckts
räckte det till en utlandsresa. 

Staffan Michelson konstaterar att processen
aldrig blivit av ifall Carl Johan Ahl inte varit så
hårt ekonomiskt drabbad.

– Min klient hade allt att vinna och inget att

I dag träffar man inte på direktörer
som dricker fenoxisyror i tv. När det
sker skumraskaffärer, så sker det 
i det tysta.’’

↳
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förlora. Alla pengar var slut. Han hade inte råd att
värma upp växthusen längre. Det här var sista ut-
posten före ekonomisk ruin. Och ska man pro-
cessa i sådana här sammanhang så ska man ha en
klient som är ekonomiskt väldigt svag eller eko-
nomiskt väldigt stark. 

– Det är tyvärr något som fortfarande består.
Man måste vara så utblottad att det inte gör
något om man förlorar processen och åker på tre
miljoner i rättegångskostnader.

Av Ackordcentralen i Malmö fick Carl Johan
Ahl hjälp att hålla borgenärerna på avstånd. 

– Nu kunde han alltså bygga nya växthus och
komma igång. Sonen tog över dem senare.

Under 1980-talet företrädde Staffan Mi-
chelson ett 80-tal fastighetsägare i Höganäs som
övervägde en talan mot ett industriföretag. Han
ser händelsen som en illustration för tidens attityd:

– När vi först framförde våra anspråk möttes vi
av en ytterst arrogant attityd. Det andades gam-
mal brukspatronanda. Det tydliga budskapet var
att den som bor i närheten ska vara tacksam mot
fabriken och inget annat.

– Arrogansen var så pass påtaglig och tydlig att
den var ytterst hjälpsam i att ena de här 80 fastig-
hetsägarna och göra dem helt eniga i att nu kör vi,
det är liksom ingen tvekan. 

– Den andan, som mötte oss så ofta under den
här tiden, den ser man sällan idag. I dag träffar

man inte på direktörer som dricker fenoxisyror i
tv. När det sker skumraskaffärer, så sker det i det
tysta.

Staffan Michelson konstaterar att den tidiga
miljörörelsen sprack vid mitten av 1970-talet. 

– Det var av ideologiska skäl. Konfliktfrågan
handlade om hur miljörörelsen skulle driva sin
kamp. Gillberg med medspelare förfäktade att ci-
vila processer i domstol var det bästa sätter. Mot
det stod den tidens rätt aggressiva tänkande med
vänsterrrörelser som hårt ville politisera miljör-
örelsen och i stället se frågan som något för gatans
parlament.

Attityden att domstolar skulle undvika miljö-
frågor höll i sig länge. På 1980-talet deltog Staf-
fan Michelson i en debatt i Göteborg. Dåvarande
miljöministern Birgitta Dahl (S) satt i panelen.

– Jag och professor Per-Henrik Lindblom argu-
menterade för en stark pluralistisk syn med beto-
ning på domstolarnas betydelse för miljörätten.
Men då sa Birgitta Dahl att miljöfrågorna ”var all-
deles för viktiga för att kunna hanteras i domstol”. 

– Det är ett bra exempel på de ideologiska skil-
jelinjerna, som var mycket tydligare då.

Finns det fortfarande behov av processer som
den mot BT Kemi? 
– Ja 

Varför ser vi dem inte längre? 
– De som förr kallades miljösyndare skärper sig,
många är mer aktsamma – eller slipade. 

Hur kommer miljörätten att utvecklas framöver?
– Jag tror att de vidgade kunskaper som kan föras
in i domstolen med teknisk kompetens kommer
att få allt större betydelse. Det kan minska risken
att viktiga beslut om framtiden fattas av  personer
som är inkapslade i en allt för begränsad kommu-
nikationsvärld.

– Om BT Kemi skulle upprepas idag är jag inte
säker på att Carl Johan Ahl skulle ha samma möj-
ligheter att driva sin process.

ska man processa i sådana här sammanhang 
så ska man ha en klient som är ekonomiskt 
väldigt svag eller ekonomiskt väldigt stark. ’’

2007 gav Staffan Michelson ut boken ”Vatten” – om den moderna
vattenrättens historiska förankring.

- Om någon slarvade med dammluckorna i Hammurabis Babylon,
på 1700-talet före Kristus, så blev de skadeståndsskyldiga i samma
mån som de orsakat skador på grannarnas åkrar. Likhetsprincipen
levde lika starkt då som den gör i dag.

Skrivit bok om vattenrättens historia
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– Då var rättshjälpen fortfarande ganska generös
och Ahl hade dessutom stöd av frivilliga krafter
tack vare Miljöcentrum. I dag har rättshjälpsför-
säkringarna blivit så urgröpta att det är alldeles för
stora ekonomiska risker för  gemene man att hävda
sin rätt. 
– Det är svårt för andra än banker, försäkringsbo-

lag, storföretag, fackförbund och offentliga organ
att finansiera en rättegång. 
– Det engagemang som fanns på 70-talet har

tagit sig andra vägar – in i politik, näringsliv och
organisationer. Det har naturligtvis sina förde-
lar, men medaljens baksida är att vi förlorar
mycket av den transparens och den unika meka-
nism för omsorgsfull problemlösning som rätte-
gångsförfarandet möjliggör. 

Vad skulle kunna ändra på det? 
– Ändrade regler för rättshjälp och rättegångskost-
nader. Och – inte minst –genomgripande reformer-
ing av de vanligaste försäkringarnas rättsskydd.  
– Det här minskar det kunskapsutbyte som kan

ske i en offentlig inrättning som domstolar. Det är
samma sak med tillståndsprövningar. Sökanden
iordningställer beslutsunderlaget. Domstolen,
länsstyrelsen eller annan tillståndsmyndighet
granskar om underlaget är tillräckligt. När de
upplever att så är fallet bereds sakägare, kommu-
ner och andra tillfälle att yttra sig. Men proces-
sen är utformad så att det ovillkorligen är
sökanden som tillrättalägger beslutsunderlaget.
Sökande regisserar processen och har därmed ett
väldigt starkt inflytande över utfallet. 
– Att konflikten med den här täkten Bunge på

Gotland blev så lång och utdragen och svårsliten,
det tror jag beror på det här. Om hydrologer redan
från början haft möjlighet att göra en förhands-
bedömning så hade varnande fingrar kunnat
höjas långt tidigare. 
– Obalansen om vem som sitter på informatio-

nen och vem som lägger informationen till rätta,
det är ett kärnproblem i hela miljörätten.  

Boken Tyst vår (Silent Spring) från 1962 anges ofta som en 
startpunkt för den moderna miljörrörelsen. 

Biologen Rachel Carson beskrev i boken det hon menade var
förödande effekter av användandet av bekämpningsmedel.
Budskapet var att om insekter utrotas dör även fåglarna.

– Den bilden var lätt för många att ta till sig och den innebar
ett oerhört genomslag för miljötänkandet. Ungefär som den 
här bilden vi sett under hösten, på den uppspolade treåringen 
i Medelhavet, säger Staffan Michelson.
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startpunkten för den 
moderna miljörörelsen

Biologen Rachel Carson  1962.
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”Under 1990-talet företrädde jag skär-
gårdsmiljöföreningen i Stockholms skärgård.
Vi stämde Silja Line, Viking Line och Stock-
holms hamn. Det visade tydligt vilka olika tan-
kevärldar man kan leva i. 
Skärgårdsmiljöföreningen ville få bättre miljö

i ytterskärgården. Mindre utsläpp, stopp på ännu
fler och ännu större fartyg och så vidare. 
Rödkobbsleden var den tändande gnistan.

Man skulle spränga en ny farled genom stock-
holms skärgård för att få plats med större fartyg.
Budskapet från skärgårdsmiljöföreningen var:
anpassa fartygen efter skärgården – och inte

tvärtom. Ett slagkraftigt och enkelt budskap.
Då trädde Viking Lines informationschef ut i

tv och förklarade hur harmlös  den här åtgärden
var. ’Där vi ska spränga är det kargt och ogäst-
vänligt, det är knappt man kan kalla det natur en
gång’ var budskapet. 
Det är spännande med perioden mellan 70-

och 90-tal. Tankevärldarna kolliderade så to-
talt. Han var för sin del övertygad om att det var
rätt att tänka på det sättet – men tala om för en
seglare ute på Rödkobbsleden eller ytterskär-
gården en sommarkväll att det inte är naturen
han befinner sig i.

anpassa fartygen
efter skärgården
–och inte tvärtom”

”
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”förspelet till det system vi
har nu var miljöskyddslagen
från 1969 med tillståndsor-
ganet koncessionsnämnden
för miljöskydd. Nämnden
levde kvar fram till miljöbal-
ken 1998, i närmare 30 år.

Delvis var den ganska hårt
kritiserad, men i backspe-
geln kan man ändå säga att
den åstadkom mycket för att
rena upp Sverige. 1960, 70,
80 och  90-talet var i mycket
miljökonflikternas tid.
2000-talet och framåt är 
i stället miljösystemens tid.

Idag ser vi hur mycket i
det allmänna tänkandet
som bygger på de socialeko-
logiska systemen. från
skolåldern och uppåt blir
vanliga människor väl upp-
lysta om det lillas betydelse
för det stora och vice versa.
Miljötänkandet blir idag allt-
mer genomsyrande i företa-
gande och entreprenörskap.
Man söker efter hållbara 
lösningar”.
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”Låt domstolarna slippa han-
tera vargfrågan!”
Den uppmaningen riktade

Rolf Annerberg och Lars-
Erik Liljelund – tidigare 
generaldirektörer på Natur-
vårdsverket – och Peter
Egardt, tidigare ordförande
Vargkommittén i en debat-
tartikel i Dagens Nyheter i
vintras.
I stället ska en permanent

vargkommitté ansvara för
kontakterna mellan reger-
ingen och berörda parter-
Trion bakom debattarti-

keln upplever ”ett förnyat
skyttegravskrig” i vargde-
batten. För att nå förändring
tror de att vargfrågan i stäl-
let bör hanteras utan dom-
stolarna:
”Våra domstolar, som inte

alltid har den främsta exper-
tisen i just rovdjursfrågor,
borde förskonas från att

hantera så många överkla-
ganden av jaktbeslut som de
måste hantera i dag. Att inte
överklaga betyder inte att
man därmed har ändrat
uppfattning. Det borde såväl
intresse organisationer som
myndigheter ta till sig.”

EXPERTER VILL
SLÄPPA UT VARGEN
FRÅN DOMSTOLEN
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Biltillverkaren Saabs konkurs-
bo måste betala 2,8 miljoner
extra i energi- och koldioxid-
skatt.
Skatteverket beslutade

om höjningen, och såväl för-
valtningsrätten som kam-
marrätten valde att följa den
linjen.  Motiveringen är att
konkursboet inte kan skatte-

befrias eftersom förbruk-
ningen av viss eldningsolja
inte skett som en del av en
tillverkningsprocess, rap-
porterar Blendow Lexnova.
Domen gäller för redovis-

ningsperioderna december
2011, januari 2012 och
februari 2012.

SAABS KONKURSBO TVINGAS BETALA
2,8 MILJONER I EXTRA SKATT





 

L E G A L L Y  Y O U R S  |  5  |  2 0 1 5  |  95

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

NOTERAT

I maj 2013 gav Länsstyrelsen i
Jämtland dispens till ett före-
tag som ville anlägga en
skid- och turistanläggning
inom ett kungsörnsrevir i
Härjedalen.

Naturskyddsföreningen
och Sveriges Ornitologiska
Förening överklagade.

Mark- och miljödomstolen
avslog då bolagets ansökan
om dispens. Motiveringen
var att den planerade anlägg-
ningen inte nådde upp till
kravet på ”ett tvingande skäl

som har ett allt överskug-
gande allmänintresse”. 

Mark- och miljööverdom-
stolen går på samma linje.
Visserligen skulle turistan-
läggningen ge cirka 300 nya
arbetstillfällen i Härjedalens
kommun så kan satsningen
betraktas som ”ett tvingande
skäl av allt överskuggande
allmänintresse”. Därmed
finns inte möjlighet att göra
ett undantag, menar domsto-
len.

Dispens 
för bygge
avslogs

KUNGSÖRNENS
REVIR SKYDDAT
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Rättspraxis för utmätning av bo-
städer som ägs av en gäldenär
tillsammans med en annan per-
son har ändrats av Högsta dom-
stolen. 
Nu kan hela bostaden säljas

omedelbart – även om en andel
av bostaden ägs av en annan per-
son än gäldenären, rapporterar
Blendow Lexnova.
Fallet som gav den nya praxi-

sen avgjordes av HD i våras. Det
gäller försäljning och utmätning
av en bostadsrätt som ägdes av
gäldenären och dennes mamma:

Kronofogdemyndigheten
hade tidigare beslutat om utmät-
ning av gäldenärens andel efter-
som denne bland annat hade
skatteskulder.

Skatteverket begärde att
hela bostadsrätten skulle säljas
med stöd av den så kallade in-
dragningsregeln i utsökningsbal-
ken.

Underinstanserna biföll
Skatteverkets yrkande.
Enligt tidigare rättspraxis

kunde en bostadsrätt där en an-
del utmätts inte utmätas och säl-
jas genom ett samlat förfarande.
Istället fick det i ett första skede
göras en utmätning och försälj-
ning av andelen och i ett senare
skede en försäljning av hela
bostadsrätten.
Genom ett avgörande i plenum

har HD kommit fram till att in-
dragningsregeln bör ges samma
tillämpningsområde som samä-
ganderättslagens bestämmelser
om försäljning av hela egendo-
men. Det finns inte några
särskilda skäl att undanta just
bostadsrätter.TOMAS ONEBORG / SVD / TT

Praxis för
utmätning
ändras

BOSTAD KAN SÄLJAS
ÄVEN OM ANNAN ÄN
GÄLDENÄREN ÄR ÄGARE

  
 

     

   
  

       
    

        
        

      
       

      

    
   

   

   

       
     

     
        

      
      
    

  

    
 

   





Advokater & Jurister
UTBILDNINGAR FÖR

MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE

www.bginstitute.se

RISK MANAGEMENT OCH 
SKADESTÅNDSANSVAR VID 
FASTIGHETSFÖRVÄRV
Under dagen gör vi en 360 graders genomlys-
ning av fastighetsinvesterarens risktagande 
och ansvar, samt de olika avtalstyper som hör 
samman med förvärv av fastigheter. Du får en 
samlad bild över vilka risker och skadestånds-
ansvar som kan föras över till andra avtalspar-
ter och de kommersiella förutsättningarna för 
det.

Föreläsare: Jörgen Sandquist, Sanja Sjögren
11 november 2015, Malmö
8 december 2015, Stockholm

EN FÖRDJUPNING I 
FASTIGHETSTRANSAKTIONER

Kursen ger en fördjupad förståelse för de 
problem och lösningar som kommersiella 
fastighetstransaktioner kan medföra.  Som 
deltagare får du mycket god kunskap i vilka 
verktyg som står till buds. Föreläsarna an-
vänder case-baserad undervisning för att gå 
igenom strategier, strukturer, transaktioner 
och processer. 

Föreläsare: Carl-Magnus Uggla och 
Safa Mahmoudi
19 februari 2016, Stockholm





                              
€€€€€€€€€€€€€€€€

  
€€€€€€€€€€€€€€

        
€€€€€€€€

  
  

00
 

€€€
4

€
4

€
4

€
4

€€€€€€
 

 
 

 

00
 

000 
000 
000 
000 
0

0  
 

per 
g 

per ag 

per ag 

p
 

g 
 

 
 

 

4
 

 
0  r dag  

er dag   da  
 

 

00
  d

 

00
  

 

00
  

 

000  
 

000  
 

44444440
 

40
 

40
 

40
 

€€€€€
  

0 0 0 
00 0 0  

                  

98 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5  |  2 0 1 5

FASTIGHETS- & MILJÖRÄTT

NOTERAT

Svenska staten har dömts att
betala två miljoner euro plus
vite, efter en dom i EU-dom-
stolen. Orsaken är att Sve-
rige har struntat i att följa ett
tidigare domslut därifrån.

2012 kom domen där det
fastställdes att Sverige inte
hade införlivat Europaparla-
mentets och rådets direktiv
(2008/1/EG) om samordnade
åtgärder för att förebygga
och begränsa föroreningar -
även känt som IPPC-direkti-
vet.

Kommissionen uppma-
nade då Sverige att inom två
månader vidta nödvändiga
åtgärder för att följa domen.

Senare svarade Sverige med
uppgifter om att 27 av de 29
anläggningar som omfatta-
des av domen numera upp-
fyllde kraven, rapporterar
Blendow Lexnova.

Men kommissionen ansåg
att Sverige inte hade uppfyllt
sina skyldigheter enligt do-
men och väckte därför ny ta-
lan.

Sverige bestred det på-
stådda fördragsbrottet med
hänvisning till att det enligt
artikel 260.2 i Fördraget om
Europeiska Unionens funk-
tionssätt, FEUF, är möjligt att
anse att en medlemsstat har
vidtagit alla åtgärder som är

nödvändiga för att följa en
fördragsbrottsdom – även
om åtgärderna ännu inte fått
full effekt.

EU-domstolen menar att
det faktum att det var mycket
få anläggningar som fortfa-
rande inte uppfyllde kraven
inte utgör hinder mot att
fastställa att medlemsstaten
inte har uppfyllt sin skyldig-
het att följa domen.

Sverige ska därför betala
ett schablonbelopp på två
miljoner euro samt ett lö-
pande vite på 4 000 euro per
dag som går utan att 2012
års dom följs.

Betala två 
miljoner € samt
vite 4 000 per dag

EU:S DOM MOT SVENSKA STATEN
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NOTERAT

Miljö- och jordbruksutskottet
vill att regeringen ska arbeta
för bättre djurskydd och
minskad användning av anti-
biotika inom EU.
Då skulle bönder i andra

medlemsländer behöva för-
bättra djurhållningen. Ut-
skottet anser att de svenska
bönderna redan håller till-

räcklig nivå för att kunna
klara de föreslagna kraven.
Utskottet, som är enigt, 

betonar att det svenska djur-
skyddet – som anses bättre
än EU-standarden – inte in-
nebär någon konkurrensför-
del för lantbrukarna. De
kompenseras inte för de
kostnader som den bättre

djurhållningen innebär.
En utredning har tidigare

konstaterat att konsumenter
i ökad grad väljer importe-
rade livsmedel – trots att im-
portländerna kan ha mindre
stränga krav på djurskydd,
rapporterar Dagens Juridik.
Trots att svenska djur får

minst antibiotika i EU har

antibiotikaresistensen ökat
över tid i Sverige, konstate-
rar utskottet.
Resistensen är ett växande

problem och utskottet förslår
nu att regeringen också ges i
uppdrag att intensifiera ar-
betet inom EU för att minska
antibiotikaanvändningen
inom djurhållningen.

Intensifiera frågan
om antibiotika
inom djurhållning

REGERINGENS  UPPDRAG  I  EU:

ERLAND VINBERG/PATRIK LUNDIN/FREDRIK SANDBERG// TT
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NOTERAT

I vintras kom Konkurrens-
verket med nya miljökrav i
samband med offentlig upp-
handling.
Syftet är att minska utsläpp

från avgasemissioner som
bland annat kolmonoxid och
kväveoxider. Kraven skärps
för att följa lagstiftningen för
Euro-klasser. Dessa har suc-
cessivt skärpts sedan 2001.
Kraven finns i tre nivåer i

form av förslag på upphand-
lingskriterier. Dessa omfat-
tar flera  produktgrupper,

från köp av fordon och trans-
portertjänster till köp av
tjänster där transporter ingår
som en del.
– Upphandlande myndig-

heter har stor frihet att ställa
långt gående krav i upphand-
lingar så länge dessa har
koppling till kontraktsföre-
målet. Vi tillhandahåller för-
slag på kriterier som är fri-
villiga att använda, säger
Dan Sjöblom, generaldirek-
tör på Konkurrensverket.

Nya miljökrav
vid offentlig
upphandling

Djurens rätt överklagade Natur-
vårdsverkets beslut om licens-
jakt på lodjur. 
Kammarrätten konstaterar

att organisationen inte ens
var behörig att överklaga.
I februari 2014 fattade Na-

turvårdsverket beslut om li-
censjakt på sex lodjur i Gäv-
leborgs län. Djurens Rätts
lokalavdelning i Gävle/Sand-
viken överklagade och be-
gärde inhibition, rapporterar
Blendow Lexnova.
Förvaltningsrätten konsta-

terade att huvudregeln är att
endast den som är part i ett
ärende kan överklaga. 
Djurens rätt yrkade då på

att domstolen skulle fast-

ställa att föreningen enligt
lagen har talerätt.
Då framhöll domstolen  att

organisationens ändamål
bland annat är att verka för
avskaffande av plågsamma
experiment på djur och att
föreningen inte hade visat
att den uppfyllde ställda krav
för att få talerätt i miljöfrå-
gor i allmänhet eller att 
Naturvårdsverkets beslut 
om licensjakt efter lodjur 
påverkade föreningen på ett
sådant sätt att den av den 
anledningen hade rätt att
överklaga beslutet. Kammar-
rätten kom senare till samma
slutsats som förvaltnings-
rätten.

DOMSTOL:

FO
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U
KA
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KY

/T
T

Djurens rätt fick
inte överklaga
lodjursjakt
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MARK- OCH MILJÖRÄTT 

Välkommen till oss! 
www.froberg-lundholm.se
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NOTERAT

Konkurrensverket har även
uppdaterat kraven på for-
donsdäck, för första gången
sedan 2012.
Kraven, som består av fär-

diga upphandlingskriterier i
olika nivåer, omfattar krav på
rullmotstånd, producentan-
svar, vinterdäck samt kemi-
kalier som po-
lycykliska
aromatiska
kolväten
(PAH). Alla
dessa faktorer
har ingått i
översynen.
Myndigheterna får själva

avgöra om de vill använda sig
av kraven. De kan användas
vid köp av däck och vid köp
av tjänster som gods- och
persontransport.

…ÄVEN SKÄRPTA
KRAV PÅ 
FORDONSDÄCK
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NOTERAT

En ny lag innebär att lednings-
rätt ska kunna beviljas även
för tomträtter.
Ledningsrätt innebär att

någon får rätt att dra fram en
ledning- el, bredband, vatten,
avlopp – genom en fastighet. 
Ledningsrätterna har fram

till nu haft en oklar ställning
i förhållande till tomträtter
som är upplåtna i fastigheter,
menar regeringen.
Med lagen blir det nu möj-

ligt att bevilja ledningsrätt

Nu kan ledningsrätt  
beviljas för tomträtter

direkt i en tomträtt, på
samma sätt som i en fastig-
het. 
– En väsentlig del av den

grundläggande infrastruktu-
ren består av samhällsviktiga
ledningar, till exempel vat-
ten, el och bredband. Det är
viktigt att de kan dras effek-
tivt och att regelverket är
rättssäkert, säger justitie- och
migrationsminister Morgan
Johansson i en kommentar.

NY LAG:
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NOTERAT

Vattenfall ville bygga vind-
kraftverk i Åsele i Lappland.
Men Mark- och miljööver-
domstolen gav avslag på 
deras begäran.
Enligt domstolen skulle

sådan verksamhet få alltför
stora konsekvenser för ren-
näringen i de berörda områ-
dena.
I november 2013 fick Vat-

tenfall tillstånd att bygga
vindkraftverk på flera av de
berörda fastigheterna.
Bolaget överklagade till

Mark- och miljödomstolen
vid Umeå tingsrätt och be-
gärde att tillstånd skulle med-
ges för hela det ursprung-
ligen ansökta verksamhets-
området. 
Domstolen avslog över-

klagandet, rapporterar Blen-
dow Lexnova.
Härnäst överklagade Vat-

tenfall till Mark- och miljö-
överdomstolen som avslog
överklagandet vad gäller
samtliga områden.
Domstolen menade att ett

av områdena har en sådan 
betydelse för rennäringen
att tillståndet inte kan
utvidgas till att omfatta det.
Vad gäller en annan be-

rörd plats, ett bergsområde
nära tätorten Fredrika, påpe-
kar domstolen att även detta
område utgör ett viktigt be-
tesområde för rennäringen.
En vindkraftsanläggning
skulle störa renarna och
ändra deras betesvanor.

Det kan byggas tiovånings-
hus på Gärdet i Stockholm. 
Det konstaterar Mark- och

miljööverdomstolen i ett
nytt avgörande.
Stadsbyggnadsnämnden i

Stockholms stad antog hös-
ten 2013 en ny detaljplan
för en fastighet på Gärdet i
Stockholm. Ett tiovånings-
hus ska byggas på vad som
idag är en parkeringsplats.

Flera boende i området
överklagade beslutet till
Länsstyrelsen. Argumenta-
tionen var att det nya huset
skulle bli två våningar
högre än de övriga i områ-
det och därmed inte ”passa
in i den sammanhållna arki-
tekturen”.
Enligt de klagande skulle

byggnationen även påverka
djur- och växtlivet.
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Rennäringen stoppade
Vattenfalls planer

DJURLIV INTE SKÄL 
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m acceptfrist vid uppsägning av
lokalhyresavtal för villkorsänd-
ring och om förhållandet mellan
reglerna om lokalhyresgästens
indirekta besittningsskydd och av-

talsrättsliga regler
Frågan om acceptfristens längd i lo-

kalhyresförhållanden är ett problem
som inte sällan kommer upp i sam-
band med uppsägningar för villkor-
sändringar. I denna kommentar ska
frågan belysas utifrån två hovrättsfall,
det ena avgjort nyligen och det andra för tio år
sedan, men fortfarande aktuellt. Fallen berör också
förhållandet mellan lokalhyresgästens indirekta
besittningsskydd och den avtalsrättsliga bunden-
heten.
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2015-

02-25 i mål T 1806-14 (”Skånefallet”)
Hyresvärden yrkade att det skulle fastställas att

parterna träffat avtal om förlängning av ett tidi-

gare ingånget avtal.  Lokalhyresgäs-
ten hade den 27 mars 2013 sagt upp
hyresavtalet för villkorsändring per
den 31 december 2013 och hänskjutit
tvisten till hyresnämnden. Hyresgäs-
ten begärde i uppsägningen en ny
hyra och en anpassning av indextalet
för indexregleringen av hyran. Den 12
september 2013 meddelade hyresvär-
den, som tio dagar dessförinnan blivit
ägare till fastigheten som inrymde lo-
kalen, att han godtog de av hyresgäs-

ten begärda villkoren. Detta ansåg hovrätten ha
skett efter acceptfristens utgång och accepten fick
därmed betraktas om ett nytt anbud som hyres-
gästen dock inte hade godtagit. Eftersom någon
överenskommelse om hyresvillkoren sålunda inte
träffats före hyrestidens utgång hade hyresavta-
let upphört att gälla den 31 december 2013. Hyre-
svärdens fastställelsetalan ogillades. Domen har
vunnit laga kraft.

Om lokalhyresgästens
indirekta 
besittningsskydd
Rune Thomsson skriver om acceptfrist vid uppsägning av 
lokalhyresavtal för villkorsändring och om förhållandet mellan
reglerna om lokalhyresgästens indirekta besittningsskydd och
avtalsrättsliga regler. 

KOMMENTAR
RUNE THOMSSON  I  Anställd hos Landahl Advokatbyrå i Stockholm och författare till kommentaren av hyreslagen. 
Tidigare chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige.

O

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se
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DET INDIREKTA BESITTNINGSSKYDDET 
ÄR INTE UNDANTAGSLÖST.’’

↳

Hovrätten för Övre Norrland, dom 2005-06-16 i
mål T 475-04 (”Norrlandsfallet”)

Här var det tvärtom fråga om huruvida hyres-
gästen accepterat hyresvärdens anbud i tid eller
inte. Hyresvärden hade i april 2002 sagt upp ett lo-
kalhyresavtal till upphörande den 31 mars 2003
och i uppsägningen begärt en högre hyra än den
utgående för att gå med på en förlängning av hy-
resförhållandet. Hyresgästen hänsköt tvisten till
hyresnämnden för medling. Medlingen kom inte
igång förrän i december 2002. I slutet av mars
2003 förklarade hyresgästen att hon accepterade
de av hyresvärden ursprungligen uppställda vill-
koren. Genom beslut i februari 2003 hade hyres-
gästen medgetts uppskov med avflyttningen till
den 30 juni 2003. I juli 2003 inledde hyresvärden
ett avhysningsförfarande. Hyresgästen gjorde gäl-
lande att hon genom accepten i mars 2003 fått till
stånd en fortsatt giltighet av hyresförhållandet.
Hyresvärden invände att accepten inte skett inom
rimlig tid och att avtalet därför upphört att gälla.
Hyresgästen gjorde å sin sida bl.a. gällande att ac-
cept aldrig behövde lämnas innan hyresnämnden
vid medlingsförhandling uttalat sig om huruvida
de villkor som hyresvärden begärt var skäliga eller
inte. Hovrätten fann att det som hyresgästen hade
anfört inte kunde anses utgöra någon grund för att
hyresvärden skulle ha varit avtalsrättsligt bunden
av sitt ursprungliga anbud vid den tidpunkt då hy-
resgästen accepterade det. Hyresgästen förplikta-
des att avflytta. Högsta domstolen meddelande
inte prövningstillstånd.

Om anbud och accept vid villkorsändringar i lo-
kalhyresförhållanden

Hyresvärdens respektive hyresgästens uppsäg-
ning för villkorsändring i ett lokalhyresförhållande
utgör ett anbud till motparten. I ”Skånefallet” kon-
staterade hovrätten att det saknas särskilda regler
om acceptfristens längd när ett hyresavtal sägs
upp för villkorsändring, men hovrätten hänvisade
i detta sammanhang till ett uttalande av departe-
mentschefen i prop. 1978/79 s. 25 angående hyre-
svärdens uppsägning. Departementschefen uttalar
där att hyresvärden inte är avtalsrättsligt bunden
av sitt yrkande i uppsägningen såsom ett anbud
under längre tid än den sedvanliga acceptfristen
och att det förhållandet att hyresgästen, efter det
att han har hänskjutit tvisten till medling i hyres-
nämnden, antar de villkor som hyresvärden har
uppgett i uppsägningen inte automatiskt medför

att ett nytt avtal kommer till stånd. Hovrätten fann
att det inte fanns skäl att se annorlunda på accept-
fristen vid hyresgästens uppsägning och uttalade
att de allmänna reglerna om acceptfrist i avtalsla-
gen gäller även i hyresförhållanden.

Dessa allmänna regler innebär till en början att,
om anbudsgivaren bestämt en viss tid för svar,
godtagande svar måste ha kommit anbudsgivaren
till handa inom den föreskrivna tiden för att denne
ska vara bunden av anbudet. Har någon tid inte
angetts, gäller i stället den legala acceptfristen (1
kap. 3 § avtalslagen). Den legala acceptfristen in-
nebär att godtagande svar måste komma anbuds-
givaren till handa inom skälig tid. Hovrätten
framhåller i ”Skånefallet” att man vid skälighets-
bedömningen ska ta hänsyn till hur lång betänke-
tid som anbudsmottagaren behöver och hur lång
tid det är rimligt att anbudsgivaren är ensidigt
bunden. Av NJA 2004 s. 862, som hovrätten hänvi-
sar till, framgår att faktorer som påverkar accept-
fristens längd bl.a. är avtalets beskaffenhet, om
parterna är affärsmän eller privatpersoner och om
acceptanten var bekant med det tilltänkta avtalets
ekonomiska konsekvenser.

Att ge något allmängiltigt svar om acceptfris-
tens längd vid villkorsändringsuppsägningar är
dock inte möjligt. Under hänvisning till uttalanden
i doktrinen uttalar hovrätten att man däri synes
vara ense om att acceptfristens längd vid villkor-
sändring av hyresavtal, beroende på förhållandena
i det enskilda fallet, kan variera mellan två veckor
och två månader samt att den i handelsförhållan-
den normalt är kortare än de två månader inom
vilka hänskjutande till hyresnämnd ska ske.

I ”Skånefallet” var alltså fråga om hyresvärden
hade accepterat hyresgästens villkorsändring i tid.
Hovrätten konstaterade att hyresvärden var en när-
ingsidkare med omfattande erfarenhet av hyresför-
hållanden och att den begärda villkorsändringen
endast avsåg frågan om hyresnivån. Dessa förhål-
landen innebar enligt hovrätten att acceptfristen
var avsevärt kortare än hänskjutandetiden om två
månader till hyresnämnden. Hyresvärden hade
emellertid gjort gällande att hyresgästen förlängt
anbudstiden dels genom att ansöka om medling i
hyresnämnden, dels genom att i nämnden begära
sammanträde. Hovrätten fann att ingen av dessa
omständigheter i sig kunde ha någon inverkan på
acceptfristen och att de inte heller kunde tas till in-
täkt för att hyresgästen därmed förlängt accept-

104_107_Kommentar_Danhard  2015-10-18  13.43  Sida 105
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fristen för det avtalsförslag som han lagt fram
genom begäran om villkorsändring. Hovrätten
fann sammanfattningsvis att hyresvärdens godta-
gande av hyresgästens begärda villkor skett efter
utgången av acceptfristen och därmed var att anse
som ett nytt anbud. Detta anbud hade hyresgästen
ostridigt inte accepterat. Något nytt avtal hade där-
för inte uppstått.

Indirekt besittningsskydd
En lokalhyresgäst har ett så kallat indirekt besitt-
ningsskydd. Det innebär att, om hyresvärden sagt
upp hyresavtalet till hyrestidens utgång, hyres-
gästen alltid måste flytta, om parterna inte kom-
mer överens om förlängning av hyresförhållandet.
Hyresgästen har dock rätt till ersättning för den
skada han lider på grund av att lokalen måste av-
trädas. Rätten till ersättning förutsätter att hyre-
svärdens vägran att förlänga hyresförhållandet är
obefogad eller att den hyra som hyresvärden krä-
ver inte är skälig eller om han ställer upp ett annat
villkor som strider god sed i hyresförhållanden
eller annars är oskäligt. Utgångspunkten för det in-
direkta besittningsskyddet är att en förlängning av
hyresförhållandet normalt ska ske. 
Det indirekta besittningsskyddet är inte undan-

tagslöst. I 56 § hyreslagen finns vissa generella un-
dantag angivna och i samma lags 57 §, som
innehåller huvudprinciperna för det indirekta be-
sittningsskyddet, anges ett antal så kallade besitt-
ningsskyddsbrytande grunder, det vill säga
situationer då hyresvärden har befogad anledning
att motsätta sig förlängning. Undantagen från det
indirekta besittningsskyddet kommenteras dock
inte vidare här, annat än att det ska sägas att en hy-
resvärd när det gäller hyreskrav, i princip undslip-
per skadeståndskyldigheten om han håller sig
inom ramen för vad som är marknadshyra för lo-
kalen.
Reglerna om hyresgästens indirekta besitt-

ningsskydd gäller även när lokalhyresgästen har
sagt hyresavtalet för villkorsändring.

Hyresvärdens uppsägning 
för villkorsändring
Om hyresvärden vill säga upp ett hyresavtal för
villkorsändring ska han enligt 58 § hyreslagen i
uppsägningen underrätta hyresgästen om de villkor
som han kräver för att förlänga hyresförhållandet.
Villkoren kan tas in direkt i uppsägningshandlingen
eller i en bilaga i form av ett kontraktsförslag, vartill

hänvisas i uppsägningshandlingen. Uppsägningen
ska dessutom innehålla underrättelse att hyresgäs-
ten, om han inte går med på att flytta utan få er-
sättning, har att inom två månader från
uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämn-
den för medling. Låter hyresvärden bli att utforma
uppsägningen på detta sätt, är uppsägningen utan
verkan. Om hyresgästen inte hänskjuter tvisten till
hyresnämnden inom tvåmånadersfristen, förfaller
rätten till ersättning.
Innan medlingen har avslutats får hyresvärden

för förlängning av hyresförhållandet inte kräva
högre hyra eller något annat villkor som är oför-
månligare för hyresgästen än vad han har uppgett
i uppsägningen. Gör han det och kommer förläng-
ning inte till stånd, har hyresgästen alltid rätt till
ersättning. Inget hindrar hyresvärden att under
medlingen reducera sitt hyreskrav eller ta tillbaka
oförmånligare villkor, under förutsättning att hy-
resgästen inte dessförinnan återkallat sin med-
lingsansökan (se nedan).

Hyresgästens uppsägning 
för villkorsändring
Även hyresgästen har möjlighet att säga upp hy-
resavtalet för förlängning på ändrade villkor (58 a
§ hyreslagen). Uppsägningen ska innehålla den
ändring hyresgästen vill ha. Hyresgästen behöver
till skillnad mot hyresvärden inte ange alla hyres-
villkoren utan endast ändringen. Anger hyresgäs-
ten inte den önskade ändringen, är uppsägningen
utan verkan. Om överenskommelse inte träffas
mellan parterna, ska hyresgästen inom två måna-
der från uppsägningen hänskjuta tvisten till hy-
resnämnden för medling. Skulle hyresgästen
exempelvis ångra sin uppsägning, har han två möj-
ligheter att ensidigt förta verkan av sin uppsäg-
ning; han kan dels låta bli att hänskjuta tvisten till
hyresnämnden och dels före hyrestidens utgång
återkalla sin ansökan om medling-
Om inte hyresvärden själv har sagt upp hyres-

avtalet, får han innan medlingen har avslutats inte
vägra förlängning eller för förlängning kräva
högre hyra eller något annat villkor som är oför-
månligare för hyresgästen än vad som följer av det
uppsagda avtalet. Gör han det och kommer för-
längning inte till stånd, har hyresgästen alltid rätt
till ersättning. Hyresvärden är sålunda alltid bun-
den till utgående hyra när han själv inte sagt upp
hyresavtalet, även om ett krav på högre hyra skulle
vara marknadsmässigt.

’’
DE AVTALSRÄTTSLIGA REGLERNA OCH REGEL-
VERKET KRING LOKALHYRESGÄSTENS INDI-
REKTA BESITTNINGSSKYDD ÄR TVÅ SKILDA
SAKER OCH SKA HÅLLAS ISÄR.
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Medling i hyresnämnd
Medlingsförfarandet innebär att hyresnämnden
ska klarlägga tvistefrågorna och söka förlika par-
terna. Om parterna inte kan förlikas efter förslag
från någondera parten, ska nämnden lägga fram
förslag till förlikning. Detta gäller dock inte, om
det är uppenbart att förutsättningar för förlikning
saknas. Om förlikning inte kan träffas, ska hyres-
nämnden avskriva medlingsärendet. Det innebär
att hyresförhållandet upphör vid kontraktstidens
utgång och hyresgästen blir skyldig att flytta. Hy-
resgästen har sedan två år på sig att väcka talan vid
tingsrätt om skadestånd. Som framgått ovan kan
dock hyresgästen förta verkan av sin egen uppsäg-
ning.
Förhållandet mellan det indirekta besittnings-

skyddet och den avtalsrättsliga bundenheten
Hyresvärden gjorde i ”Skånefallet” gällande att

hyresgästen genom sitt hänskjutande till hyres-
nämnden hade förlängt acceptfristen. Det framgår
dock inte hur långt hyresvärden ansåg att accept-
fristen sträckts ut. Kanske utgick han från att den
skulle gälla åtminstone så länge medlingen på-
gick. Hovrätten ansåg dock att hänskjutandereg-
lerna som en del av regelverket för hyresgästens
indirekta besittningsskydd skulle hållas isär från
de rent avtalsrättsliga reglerna som gällde för lo-
kalhyra.
En liknande inställning som hyresvärden hade i

”Skånefallet” hade hyresgästen intagit i ”Norr-
landsfallet”. Hovrätten anförde i den delen bl.a. föl-
jande:
Syftet med reglerna om indirekt besittnings-

skydd är att hyresförhållandet om möjligt skall för-
längas. Medlingsförfarandet har tillkommit för att
hyresnämnden skall försöka förlika parterna, vil-
ket underlättas av att båda parter genom förfaran-
det får ledning vid bedömning av vilka medgiv-
anden som bör göras för att få hyresförhållandet
förlängt. Med hänsyn till den vikt som läggs vid
medlingsförfarandet, har man i doktrinen diskute-
rat frågan om inte den avtalsrättsliga bundenhe-
ten borde anpassas till den skadeståndsrättsliga,
med hänvisning till att medlingsinstitutet annars
skulle framstå som verkningslöst. Om ingenting
stadgas i det aktuella hyresavtalet, finns emellertid
inte i lagregler eller i praxis anvisningar om ord-
ningen för träffande av nytt hyresavtal mellan par-
terna. Vad som utgör skälig acceptfrist har inte
heller närmare kommen terats på annat sätt än att
det i doktrinen anmärkts att frågan inte går att be-

svara generellt, utan säkerligen kan variera bero-
ende på omfattningen och komplexiteten av det
tänkta hyresförhållandet och att det noteras att ac-
ceptfristen i handelsförhållanden normalt är kor-
tare än den tid om två månader inom vilken hyres-
gästen har att hänskjuta tvisten till medling.
Det sagda tillsammans med det ovan i ”Skåne-

fallet” återgivna förarbetsuttalandet ledde fram
hovrätten till följande principiella iakttagelser:
Lokalhyresgästens trygghet tillgodoses av

lagstiftaren genom att det finns indirekta regler
till skydd för lokalhyresgästens besittning. Reg-
lerna innebär att lokalhyresgästen har rätt till ska-
destånd i vissa fall om hyresförhållandet inte
förlängs.
Det finns mot denna bakgrund inte anledning att

tolka de allmänna reglerna om anbud och accept
på ett särskilt sätt bara för att hyreslagstiftningen
generellt har karaktären av social skyddslagstift-
ning eller för att ett medlingsförfarande inför hy-
resnämnd har inletts eller initierats.
Parternas inställning under medlingsförfaran-

det kan få betydelse för en eventuell skadestånds-
skyldighet men det är en fråga som faller utanför
målet.
Sedan medlingsförfarandet avslutats är par-

terna – även i skadeståndshänseende – helt obundna
av de eventuella anbud som har avgivits under
medlingen. En förlängning av hyresförhållandet
kräver då att parterna är överens.

Kommentar
De båda hovrättsfallen visar att de avtalsrättsliga
reglerna och regelverket kring lokalhyresgästens
indirekta besittningsskydd är två skilda saker och
ska hållas isär och att de allmänna avtalsrättliga
reglerna gäller oavsett om det är hyresvärden eller
hyresgästen som har sagt upp hyresavtalet. 
Medlingsförfarandet innehåller redan som det

är flera möjligheter för parterna till taktiska över-
väganden som kan blockera motpartens handling-
sfrihet. Att öppna för att acceptfristen vid villkors-
ändringar skulle gälla intill hyrestidens utgång
eller så länge medlingen hos hyresnämnden pågår
skulle sannolikt leda till ytterligare taktiserande
och osäkerhet för parterna, något som inte bör ef-
tersträvas. Den praxis som tidigare utbildats och
som nu befästs genom ”Skånefallet” har därför
goda skäl för sig.

ATT ÖPPNA FÖR ATT ACCEPTFRISTEN VID VILL-
KORSÄNDRINGAR SKULLE GÄLLA INTILL HYRES-
TIDENS UTGÅNG ELLER SÅ LÄNGE MEDLINGEN
HOS HYRESNÄMNDEN PÅGÅR SKULLE SANNO-
LIKT LEDA TILL YTTERLIGARE TAKTISERANDE
OCH OSÄKERHET FÖR PARTERNA.’’
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egeringen beslutade genom en
lagrådsremiss i juni att Statens
va-nämnd ska upphöra den 1 janu-
ari 2016. Därmed försvinner en in-

rättning som funnits i 45 år.
Va-nämnden handlägger tvister

på va-området enligt lagen (2006:
412) om allmänna vattentjänster, vat-
tentjänstlagen.
Lagrådet har granskat förslaget och i

sitt yttrande endast lämnat några ran-
danmärkningar utan intresse i detta
sammanhang.

Vad tvister i Va-nämnden avser
Tvisten står i regel mellan fastighetsägaren och
va-huvudmannen. Den senare kan vara en kom-
mun eller ett kommunalt bolag. Oenigheten rör
oftast att den kommunala va-huvudmannen har
krav på betalning för va-tjänster. Tvisten kan dock
även avse krav som fastighetsägaren har på va-
huvudmannen,till exempel att fastighetsägaren
begär skadestånd på grund av en översvämning

som orsakats av påstådda i fel eller
brister i de allmänna avloppssyste-
men eller tillsynen av dem. En typ av
tvister som under de senaste åren bli-
vit alltmer vanliga är också huruvida
kommunen är skyldig att försörja ett
område med allmänna va-tjänster.
Tvister av den arten kan i Va-nämn-
den uppstå på två sätt, antingen att
fastighetsägarna i Va-nämnden driver
en talan om utvidgad kommunal va-
verksamhet eller att länsstyrelsen har

beslutat att kommunen ska utvidga sitt verksam-
hetsområde till att omfatta ytterligare fastighe-
ter, en typ av beslut som kommunen alltså kan
överklaga till Va-nämnden.
Ytterligare en typ av mål som inte är ovanlig är

huruvida va-huvudmannen ska ha rätt att placera
förbindelsepunkten, dvs. fastighetens anslutning
till det allmänna va-nätet, på den plats som skett
eller som planeras ske.
Va-nämnden har alltså fungerat som en dom-

stol för tvister i va-frågor och dess beslut har kun-

Så ska framtidens
va-mål avgöras
Stefan Rubenson skriver om Statens va-nämnd som upphör i
januari 2016. Kommentaren behandlar bland annat problemen
med att handläggningen av va-tvister flyttas över till mark- och
miljödomstolarna.
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VAD SOM HAR SKILT VA-NÄMNDEN FRÅN ALL-
MÄN DOMSTOL ÄR BLAND ANNAT NÄMNDENS
MATERIELLA PROCESSLEDNING.’’

↳

nat överklagas till Mark- och miljööverdomstolen,
MÖD, och därifrån till Högsta domstolen som
genom åren meddelat ett tjugotal vägledande
domar på va-området. 

Tvister inom va-området ska fortsättningsvis
handläggas hos landets fem mark- och miljödom-
stolar. Rättegångsbalken ska tillämpas på målen,
utom i de fall där en kommun har överklagat ett
beslut från länsstyrelsen. I de fallen ska i stället
ärendelagen tillämpas i
mark- och miljödomstolen.
De beslut som då avses är
som nämnts att länsstyrel-
sen förelagt en kommun att
inrätta allmänt verksam-
hetsområde för vatten och
avlopp.

I fråga om rättegången
innebär förslaget att va-
tvisterna förutom rätte-
gångsbalken också ska följa
den instansordning som
gäller för mål som inletts i
mark- och miljödomstolen.
Det betyder att alla mål kan
gå till Högsta domstolen,
utom de beslut som inletts
genom att länsstyrelsen fö-
relagt en kommun att in-
rätta en allmän va-anlägg-
ning. I de fallen stannar pro-
cesskedjan i MÖD i likhet
med vad som gäller i dag i
fråga om mål som hand-
läggs enligt ärendelagen.

Den valda ordningen ger till resultat att i den ut-
sträckning enskilda fastighetsägare väljer att
stämma kommunen vid mark- och miljödomstolen
med yrkande att kommunen ska uppta fastigheten
eller fastigheterna i sin allmänna va-verksamhet,
kan det målet överklagas ända till Högsta domsto-
len. Om länsstyrelsen däremot förelägger kommu-
nen om samma sak, är den ordningen inte möjlig;
då stannar målet i MÖD, beroende på den instans-
ordning som gäller enligt miljöbalken, när ärende-
lagen tillämpas.

Två utredningar har slitit med frågan var och
hur va-tvister ska handläggas, om Va-nämnden
läggs ned. Problemet har varit va-målens sinse-
mellan helt olika karaktär; somliga tvister, som

dem om löpande va-avgifter, liknar mer offentli-
grättsliga tvister eftersom det rör en avgiftsskyl-
dighet grundad på ett kommunalt monopol och
bedömningen av betalningsskyldighet sker i för-
valtningsmässiga former. Andra tvister, som ska-
deståndstvister, innefattar ofta en omfattande
bevisning, både muntlig och skriftlig. Sådana tvis-
ter som rör orsakssamband, bevisning och sakska-
dornas värdering har alltså påtagliga likheter med

tvister vid allmänna dom-
stolar och bör alltså redan
från början kunna lösas
domstolsvägen. Åter andra
tvister kan vara så speci-
ella att det är svårt att få in
dem i det ordinarie rätte-
gångsförfarandet. Det gäl-
ler då framför allt tvister
där parterna resonemang-
svis under Va-nämndens
ledning har kommit fram
till en lösning som båda
parter kan leva med. Det
kan gälla hur tekniska lös-
ningar som kräver åtgär-
der från båda parterna kan
åstadkommas.

Den lösning som nu
valts innebär att alla tvis-
ter om betalning liksom
övriga va-tvister ska inle-
das i samma ordning som
gäller för talan vid allmän
domstol, alltså genom
stämning eller att krav

framställs i form av betalningsföreläggande som
vid bestridande i vanlig ordning kan hänskjutas till
domstol. Motiveringen är följande:

”Det ter sig främmande att införa en ordning där
de nu aktuella målen – som ofta har sitt ursprung i
privaträttsliga subjekts fakturering eller faktiska
handlande [min kursivering] – ska inledas hos
mark- och miljödomstolen genom överklagande. I
likhet med det som i dag gäller för Va-nämnden bör
målen inledas genom att någon part väcker talan
eller genom att ansökan om betalningsföreläg-
gande överlämnas från Kronofogdemyndigheten.
En ordning där tvister om va-avgifter skulle kunna
komma under domstolens prövning på tre olika
sätt (stämning, överlämnande av ansökan om be-
talningsföreläggande samt dessutom genom över-
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klagande) framstår som mindre lämplig.”

Man kan nog ställa sig frågan varifrån syft-
ningen på privaträttsliga subjekt är hämtad. Det
utmärkande är här snarare att åtgärderna vidtas av
ett offentligrättsligt subjekt eller ett kommunalt
bolag.

Motiveringen i övrigt till varför alla typer av mål
ska föras till domstol i första instans efter stäm-
ning är också något egenartad, då regeringen skri-
ver:

"Den relation som gäller mellan en brukare av
en allmän va-anläggning och anläggningens hu-
vudman är snarlik den som gäller mellan en kom-
mun och en fastighetsägare inom detaljplanelagda
områden där kommunen är huvudman för de all-
männa platserna. Inom sådana områden har kom-
munen enligt 6 kap. 24–27 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) möjlighet att ta ut ersättning från fastig-
hetsägarna för kostnaderna för iordningställandet av
allmänna platser (gatukostnader). Kommunens be-
slut om gatukostnader kan, liksom är fallet med be-
slut om den kommunala va-taxan, överklagas i den
ordning som gäller för laglighetsprövning enligt
10 kap. kommunallagen (1991:900). En tvist om er-
sättning för gatukostnader prövas av mark- och
miljödomstolen efter ansökan om stämning. I ett
sådant mål tas en ansökningsavgift ut enligt
förordningen om avgifter vid de allmänna dom-
stolarna."

Den förda argumentationen kan väl till nöds
godtas i fråga om anläggningskostnader, (även om
det, enligt vad som anges i SOU 2015:60 s. 44, en-
dast är ett begränsat antal kommuner som utnytt-
jar möjligheten att ta ut gatukostnader) men
resonemanget verkar långsökt, när det gäller lö-
pande kommunala avgifter som brukningsavgifter
för vatten och avlopp. Det torde vara främmande
för svensk rättsordning att den enskilde måste
stämma vid domstol och betala en ansökningsav-
gift för att få sin tvångsmässiga betalningsskyl-
dighet i fråga om löpande periodiska kommunala
avgifter prövad av domstol.

En annan fråga har varit huruvida va-målen ska
fördelas på respektive mark- och miljödomstol
efter respektive domkrets eller om endast en mark-
och miljödomstol i landet skulle handlägga tvister
enligt vattentjänstlagen. Utgångspunkten för sist-
nämnda tanke var att tvisterna som skulle nå dom-

stolen med den nya ordningen skulle kunna beräk-
nas till bara något hundratal per år och att antalet
mål därför skulle vara alltför begränsat för att läg-
gas ut på fem mark- och miljödomstolar; det skulle
helt enkelt bli svårt att bygga upp en tillräcklig
kompetens hos varje domstol för denna typ av mål,
den kritiska massan skulle bli alltför begränsad.
Regeringen har emellertid valt den linjen, att va-
målen ska fördelas på alla mark- och miljödomsto-
lar inom respektive domkrets. Den statistik som
redovisas visar att den överväldigande majoriteten
av va-målen fortsättningsvis kommer att handläg-
gas hos mark- och miljödomstolarna i Nacka, Växjö
och Vänersborg.

Processordningen
Vad som har skilt Va-nämnden från allmän dom-
stol är bland annat nämndens materiella process-
ledning som inte har väjt för att tala om vad som
krävs och vem som måste göra vad. I lagrådsre-
missen har erkänts att en så trång kostym som rät-
tegångsbalken inte alltid är lyckad i va-målen.

Det är t.ex. inte ovanligt att kommunala va-hu-
vudmän, när fastighetsägaren drabbas av en käl-
laröversvämning, inte är särskilt hågade att
genomföra utredningar som kostar pengar, va-tek-
niska utredningar kan nämligen bli mycket dyra.
Va-nämnden har då inte sällan ändå ålagt va-hu-
vudmannen att genomföra sådana utredningar, då
man inte kan begära att den enskilde ska stå för ut-
redningskostnaden och dessutom saknar rådighet
över den kommunala anläggningen. Också när det
gäller taxornas överensstämmelse med den själv-
kostnadsprincip som gäller enligt vattentjänstlagen,
kan nämnden återkomma med utredningsföreläg-
gande till va-huvudmannen. I lagrådsremissen er-
känns att Va-nämndens handläggning är en ordning
som går utanför rättegångsbalken och regeringen
tacklar problemet med följande uttalanden:

”Inslaget av materiell processledning hos Va-
nämnden har varit betydande. Det finns fall där Va-
nämnden har utövat en kraftfull materiell
processledning (t.ex. genom direkta utredningsfö-
relägganden) i mål som annars inte skulle ha blivit
prövade i sak. Som exempel kan nämnas fall där
enskilda fastighetsägare fört talan mot en kom-
mun om för höga avgifter i strid mot självkost-
nadsprincipen. Vidare har Va-nämnden inte ansett
sig vara begränsad till den utredning som lagts
fram av parterna utan har vid behov själv inhämtat

’’
VA-NÄMNDEN INRÄTTADES FÖR
ATT TVISTER PÅ VA-OMRÅDET ÄR
SÅ MÅNGSKIFTANDE.
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kompletterande utredning i vissa mål. Det bör så-
ledes införas en särskild bestämmelse om rättens
utredningsansvar i va-mål. Bestämmelsen bör in-
föras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjäns-
ter och klargöra att rätten ansvarar för att målet
blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Utred-
ningsansvaret i va-mål enligt den föreslagna be-
stämmelsen går längre än vad som gäller enligt
rättegångsbalken, oavsett om det är fråga om ett
dispositivt eller indispositivt tvistemål. Enligt den
föreslagna bestämmelsen ska rätten se till att ut-
redningen i målet får den inriktning och omfatt-
ning som krävs (jfr 22 kap. 11 § andra stycket
miljöbalken). Någon ändring i sak jämfört med Va-
nämndens utredningsansvar (att vara verksam för
att målet utreds) är inte avsedd. Bestämmelsen ger
rätten stor frihet att anpassa processledningen
efter vad som är lämpligt i det enskilda fallet."

Frågan har väl därmed fått en så tillfredsstäl-
lande lösning som är möjlig när den ordinarie pro-
cessformen valts, och det finns grund att hoppas
på att Va-nämndens materiella processledning
även i andra avseenden kommer att leva vidare, då
motivuttalanden gärna övertolkas av domstolarna.

Rättegångskostnader, ansökningsavgiften
Va-nämnden inrättades för att tvister på va-områ-
det är så mångskiftande. Från den enskildes per-
spektiv kan det röra sig om mycket pengar.
Konsumentperspektivet var en av utgångspunk-
terna. Någon ansökningsavgift har inte tagits ut
vid ansökan hos Va-nämnden. I lagrådsremissen
slår dock regeringen fast att va-målen i fortsätt-
ningen inte bör undantas från kravet på ansök-
ningsavgift.  Den part som vinner målet bör dock
kunna få kostnaden för ansökningsavgift ersatt av
motparten.  Att införa en ansökningskostnad bidrar
till att främja en rationell användning av dom-
stolsväsendet genom att begränsa förekomsten av
ansökningar föranledda av rent okynne, är reger-
ingens motivering för att införa ansökningskost-
nader.

Frågan om ansökningsavgift för fastighetsä-
garen kan i vissa fall framstå som en något märklig
konstruktion från ett offentligrättsligt perspektiv.
Om man utgår från ett praktiskt exempel som vat-
tenavstängningar, alltså att va-huvudmannen har
rätt att stänga av vattentillförseln till en fastighet
som ett tvångsmedel för att framtvinga betalning
av mer betydande fordringar, är det i ett sådant fall

inte sällan att fastighetsägaren motsätter sig detta,
då han menar att han blivit överdebiterad. I dag
kan fastighetsägaren överklaga vattenavstäng-
ningen till Va-nämnden. Nu föreslås en ordning
där mark- och miljödomstolen efter stämning ska
kunna pröva saken, dock måste fastighetsägaren
först betala ansökningsavgiften, som enligt nuva-
rande avgiftsförordning är 2 800 eller 900 kr. Det
torde även här vara en nyskapande ordning, näm-
ligen att den enskilde ska behöva betala ett inte
obetydligt belopp för att domstolen ska pröva ett
offentligrättsligt tvångsingripande mot honom.

Att överklaga en vattenavstängning kan dock bli
ännu dyrare. Om fastighetsägaren stämmer och så-
ledes betalar ansökningsavgiften, kan resultatet bli
att va-huvudmannen genstämmer på samma ford-
ran. Förlorar då fastighetsägaren tvisten tvingas
han betala dels sin egen ansökningsavgift, dels
motpartens, alltså enligt nuvarande avgiftsförord-
ning antingen sammanlagt 1 800 eller 5 600 kr, allt
för att få reda på att va-huvudmannen hade en gil-
tig fordran.

I fråga om rättegångskostnader (vid sidan
av ansökningsavgiften) ska liksom i dag gälla att
vardera parten står sin kostnad. När det gäller mål
om inlösen av enskilda anläggningar, alltså när de
allmänna vattentjänsterna byggs ut, ska dock va-
huvudmannen svara för kostnaderna för båda sidor
i mark- och miljödomstolen. Bestämmelserna om
rättegångskostnader i 18 kap. rättegångsbalken
blir tillämpliga på kostnad för ansökningsavgift.
Den vinnande parten får ersättning av motparten
för sina ansökningskostnader. Om en part vinner
delvis bifall till sin talan, blir det en fråga för dom-
stolen att tillämpa bestämmelsen i 18 kap. 4 § rät-
tegångsbalken när det gäller fördelningen av
ansökningsavgiften.

En nyhet till fördel för den tappande parten är
att vardera parten står sin egen rättegångskostnad
också i MÖD. I dag är det så att den tappande par-
ten står för motpartens rättegångskostnader i
MÖD, något som kan vara avhållande för många
fastighetsägare som därför valt att avstå från att
överklaga Va-nämndens beslut.

Domstolens sammansättning
Vad gäller mark- och miljödomstolens samman-
sättning i va-mål, ska erfarenhet av vatten- och av-
loppsfrågor utgöra grund för behörighet som
särskild ledamot i mark- och miljödomstolen. Två

FRÅGAN OM ANSÖKNINGSAVGIFT FÖR FASTIG-
HETSÄGAREN KAN I VISSA FALL FRAMSTÅ SOM
EN NÅGOT MÄRKLIG KONSTRUKTION FRÅN ETT
OFFENTLIGRÄTTSLIGT PERSPEKTIV.’’

↳ ↳
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särskilda ledamöter ska ingå i rätten vid huvudför-
handling eller när målet eller ärendet annars av-
görs i sak. Någon särskild bestämmelse om rättens
sammansättning i va-mål införs dock inte. I Va-
nämndens sammansättning i dag ingår förutom ju-
ristordföranden fem ledamöter varav åtminstone
två, ofta tre, har gedigna tekniska och praktiska
kunskaper inom va-området.
Det kan tyckas vara en självklarhet att framhålla

vikten av att den tekniska och praktiska kompe-
tensen i möjligaste mån kan upprätthållas i den
nya ordningen. Det krävs dock en rekrytering av
ledamöter på hög teknisk nivå och med bred erfa-
renhet av sakområdet. Va-nämndens tekniker är i
dag i allmänhet tämligen ålderstigna och torde
med något enstaka undantag knappast vara aktu-
ella för fortsatt domstolstjänstgöring. Vikten av
kvalificerade ledamöter är särskilt viktig för att
kunna balansera va-huvudmannens egna utred-
ningar som annars riskerar att få ett alltför starkt
genomslag i domstolens bevisvärdering och be-
dömningar. Erfarenheten visar nämligen att även
till synes kvalificerade utredningar inte alltid är så
gedigna som de kan verka för ett mindre tränat
öga.

Nya frågor i va-sammanhang
Vattentjänstlagen har inte underkastats några änd-
rade materiella regler. De nya frågor som kan upp-
komma med den nya ordningen blir därmed
närmast av processuell art.
Den första frågan är vilken ansökningsavgift

som ska erläggas när tvisteföremålet inte är hän-
förligt till ett ekonomiskt mellanhavande mellan
parterna, utan talan är utformad som en faststäl-
lelsetalan och då närmast för att etablera ett rätts-
förhållande. Ett sådant fall kan vara att
fastighetsägaren yrkar att va-huvudmannen ska
erbjuda dricksvatten eller avlopp inom ramen för
den kommunala skyldigheten, dvs. att kommunens
verksamhetsområde ska utvidgas till ytterligare
fastigheter. Om det är så att kommunen redan för-
sörjer fastigheten med vatten och avlopp genom
ett privaträttsligt avtal, föranleder ett bifall till fas-
tighetsägarens talan inga kostnader för va-huvud-
mannen eller va-kollektivet, men kräver den
begärda servicen nya ledningsdragningar m.m. är
det självklart att kostnaderna snabbt överstiger
halva basbeloppet. Frågan är dock om det är på den
grunden som ansökningsavgiften ska beräknas
eller om en annan ordning ska utgöra grund för

hur ansökningsavgiften beräknas. I praktiken är
det ju ofta va-kollektivet i övrigt som genom sina
avgifter betalar för den nya anordningen. Här krävs
nog för klarhets vinnande, att regeringen i avgifts-
förordningen för domstolarna bestämmer ett fixe-
rat belopp för tvister enligt vattentjänstlagen.

En annan ordning är ramen för processen. Om
kommunen är va-huvudman och kräver fastighet-
sägaren för obetalda brukningsavgifter för vatten
och avlopp, vad är då ramen för vad fastighetsäga-
ren kvittningsvis kan invända? Va-nämnden kunde
avfärda kvittningsinvändningar som låg utanför
vattentjänstlagen, men mark- och miljödomstolen
har en betydligt vidare jurisdiktion. Om va-huvud-
mannen kräver betalning av brukningsavgifter kan
det ju tänkas att fastighetsägaren kvittningsvis in-
vänder, att skador på den egna fastigheten uppstått
på grund av kommunens handlande eller underlå-
tenhet, t.ex. på grund av att dagvatten från trottoa-
rer och gator skadat fastigheten. En sådan
invändning, som i och för sig ligger utanför fastig-
hetens va-försörjning, torde antagligen kunna åbe-
ropas med den nya ordningen, men kanske vill
praxis annorlunda.

Här har lagstiftaren valt att lösa de praktiska
problem som den nya ordningen kan innebära med
ett Alexanderhugg. Alla tvister mellan enskilda
och det allmänna är stämningsmål och rätte-
gångsbalken gäller. Den ordningen kan förväntas
ge till resultat att många tvister som enskilda fas-
tighetsägare i dag inleder, när det gäller sin betal-
ningsskyldighet, kommer att försvinna. Kvar
kommer i huvudsak att bli hänskjutna betalnings-
förelägganden, kommuner som överklagar
länsstyrelsens beslut i fråga om utvidgat verk-
samhetsområde, skadeståndsmål med försäkrings-
bolag som för regresstalan mot va-huvudmannen
samt därutöver några enstaka mål om förbindelse-
punktens placering.
Med den syffisans som utmärker lagstiftaren

konstaterar denne dock att den gällande rätte-
gångsordningen ger domstolarna goda förutsätt-
ningar att handlägga va-målet. Låt oss hoppas det.

DET KAN TYCKAS VARA EN SJÄLVKLARHET 
ATT FRAMHÅLLA VIKTEN AV ATT DEN 
TEKNISKA OCH PRAKTISKA KOMPETENSEN 
I MÖJLIGASTE MÅN KAN UPPRÄTTHÅLLAS 
I DEN NYA ORDNINGEN.’’
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