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LEDARE

februari 2003 publicerade vi det första num-
ret av branschtidningen Legally yours. Det här
är det sista numret i tryckt form. Under 2017
fortsätter vi att utvecklas med nya digitala sats-
ningar. Mer om detta efter nyår. 

Innan dess får ni detta specialnummer om
fastighets- och miljörätt. 
Högsta domstolens avgörande om enstegs-

tätade fasader är tveklöst ett av årets mest 
omtalade avgöranden. Det har beskrivits som
”en chock för byggsverige”.
Domen öppnar möjligheten till skadestånd

inte bara för de 34 kärandena utan ytterligare
ett okänt antal människor i 20 000 småhus som
kan ha drabbats av liknande skador. Även andra-
handsägare ges i domen rätt att kräva ansvar
från byggaren.

Längre fram berättar vi mer om bakgrunden
och konsekvenserna av målet. I sin krönika 

En chock slog ned
i byggsverige

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

FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT

utvecklar Christer 
Danielsson kritiken
mot Högsta domsto-
len. Han känner sig
rentav tvungen att 
använda ”juridiska
kraftuttryck”:
En anmärknings-

värd dom som kom-
mer att skapa
betydande osäkerhet”,
konstaterar han.

Dessutom hittar ni bland annat de intressan-
taste resultaten från våra undersökningar Fas-
tighetsbarometern och Miljöbarometern – och
kan få veta mer om det omfattande Girjasmålet
som tas upp i hovrätten senare under 2017.

Trevlig läsning!
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KVINNORNA
TAR ÖVER
inom nästan alla områden

Stefan Lindskog
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Kanalen till en 
helg i Amsterdam

Skilda vägar 
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Sveriges minst
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4 | Stabila marknader
för jurister

Marknaden för fastighets- och miljörättsliga
konsulter fortsätter att vara stabil.
Det visar Legally yours stora fastighets- 
och miljörättsliga barometer.
Över 90 procent av de svarande ser ett oförändrat - eller växande
behov - av konsulter inom de båda rättsområdena.

PORTRÄTT

10 | Nischbyrån som växte
Håkan Bjerle, managing partner för AG Advokat, berättar om re-
san från liten entreprenadrättslig byrå till en position som le-
dande fastighetsrättslig aktör.
– Vi såg att det fanns en ledig position på marknaden. Vi beslöt oss
för att svänga om byråns inriktning, och ta den rollen, säger han.. 

MILJÖ

20 | Nytt försök med jaktlagen
En majoritet av ledamöterna i riksdagens miljö- och jordbruksut-
skott vill väcka liv i den nedlagda Jaktlagsutredningen som skulle
ha moderniserat lagstiftningen och anpassat den till EU-rätten. 

59 | Fladdermöss ska stoppa 
vindkraftspark

100 fladdermusholkar ska stoppa en omdiskuterad vind-
kraftspark väster om Överkalix, rapporterar P4 Norrbotten.

DOKUMENT 

44 | Samebyn – Staten 1–0
tingsrättens dom i det så kallade Girjas-målet innebar en seger
för samebyn. I november 2017 tar hovrätten över. Advokaten 
Peter Danowsky beskriver målet som ”HD-mässigt”.
– Det ligger i sakens natur att de här rättsfrågorna är kontrover-
siella, konstaterar forskaren Malin Brännström.

fOtO: fREDRIK SANDBERG / tt
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RÄTTSFALL

28 | Bergochdalbana i rätten
Mark- och miljööverdomstolen upphäver bygglovet för bergoch-
dalbanan Wildfire i Kolmården.
Därmed måste hela bygglovsprocessen tas om. Djurparken riske-
rar att behöva riva sin storsatsning.

40 | HD-avgörande 
med stor sprängkraft

I vintras fick Högsta domstolen avgöra Myresjöhusmålet för
andra gången. 
Domstolen konstaterar att byggföretaget agerade vårdslöst när
de valde att bygga villor med enstegstätade fasader. Och att det
inte är förbjudet för husägarna att överlåta sina rättigheter enligt
entreprenörsavtalet - trots att detta framgår av avtalsvillkoren.

LAGAR

58 | Lösning på bostadskrisen?
Regeringen vill lösa den akuta bostadskrisen med hjälp av
bostadsmoduler på mark som inte är planerad för bostäder. 

KRÖNIKA

62 | HD lägger vårdslöshetsribban
mycket lågt

Högsta domstolens avgörande i det så kallade Myresjömålet får
Christer Danielsson att ta till ”juridiska kraftuttryck”:
”En anmärkningsvärd dom som kommer att skapa betydande
osäkerhet”, konstaterar han i sin krönika. 

66 | KOMMENTARER

Carolina Gustavsson om fastighetsägares ansvar för lekplatser 

Björn Hellman om vattenrättslig urminnes hävd
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’’
För att förstå det här målet 
så måste man också förstå den
samiska kulturen 

PETER DANOWSKY
Sidan 44
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Marknaden för fastighets- och miljörättsliga konsulter fort-
sätter att vara stabil.

Det visar Legally yours stora fastighets- och miljörättsliga
barometer.

Över 90 procent av svarande ser ett oförändrat – eller 
växande behov av konsulter inom de båda rättsområdena.
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VID VILKEN TYP AV 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA 

PROBLEM VÄLJER NI ATT VÄNDA 
ER TILL JURISTER?

40,7 %        36,6 %         14,5 %          11,7 %         13,8 %          4,8 %           7,6 %            15,9 %

TVISTER HYRESRÄTTSLIGA 
FRÅGOR

PLAN- OCH 
BYGGFRÅGOR

TRANSAK-
TIONER

ENTREPRE-
NADRÄTT

EXPLOATE-
RINGSPROJEKT

FÖRSÄKRINGS-
FRÅGOR

ANNAT
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                   14,5 %          11,7 %         13,8 %          4,8 %           7,6 %            15,9 %

   

6,5 %           5,4 %            3,3 %            3,3 %          3,3 %            3,3 %

ANDERSSON & 
GUSTAFSSON

GLIMSTEDT ABERSTEN FYLGIA LINDAHL WISTRAND

VILKEN BYRÅ 
ANLITAR NI HELST I ETT 
FASTIGHETSRÄTTSLIGT 

ÄRENDE?
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��� 	� ��� �� ��� svarande%f(rv&ntar
sig%of(r&ndrat%eller%v&xande%behov%av
milj(r&ttsliga%konsulter%under%de%kom-
mande%tolv%m'naderna.%De%allra%flesta%$
drygt%88%procent%$ f(rv&ntar%sig%en%stabil
marknad.%4%procent%g(r%bed(mningen%att
deras%behov%kommer%att%v&xa.%
7,9%procent%anser%att%deras%behov%av

milj(r&ttsliga%konsulter%kommer%att
minska%under%'ret.
Mer%&n%var%tredje%milj(r&ttslig%klient,

35,4%procent,%vill%helst%anlita%en%advokat-
byr'.
De%situationer%som%f'r%flest%att%v&nda

sig%till%milj(r&ttslig%specialist%&r:%tillst'nd
f(r%milj(farlig%verksamhet%%14,1%procent
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VID VILKEN TYP AV 
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är Håkan Bjerle inledde advokatkarriären i
början av 1990-talet såg arbetsmarknaden för ju-
rister annorlunda ut. Byråerna var färre och
mindre. De som fanns avstod i stor utsträckning
från marknadsföring.

Håkan Bjerle satt ting i Sollentuna och insåg
att han aldrig skulle gå vidare på domarbanan. 

– Statlig verksamhet kändes rätt stel. Advokat
var mer intressant. Jag trodde att man kunde få
större uttryckför sin kreativitet där. 

Valet föll på Andersson & Gustafsson. Kontoret
fanns på Engelbrektsgatan, inriktningen av ent-
reprenadrätt och den totala juriststyrkan sju per-
soner. 

– Jag ville skaffa mig specialistkompetens,
inte bli en generell affärsjurist.  Och jag trodde
att jag skulle trivas bättre på en lite mindre byrå,
än på en väldigt stor, säger Håkan Bjerle.

– Det fanns en omtanke i rekryteringen från
grundarna Rolf Andersson och Johnny Gustavs-
son. Man strävade efter att göra strategiska re-
kryteringar, tanken var att de biträdande jurister
som anställdes också skulle vara kvar. Jag tillta-
lades av byrån helt enkelt.

Hade du något särskilt intresse för ämnet?
– Inte alls. Min fru brukar undra hur man kan
jobba med något så tråkigt som entreprenadjuri-
dik. Jag är inte tekniker i grunden eller så.  Men
visst, du måste nog vara lite intresserad av bygg-
processen för att lyckas. Och jag trivdes jättebra
direkt. 

Under de 25 år som passerat har Andersson &
Gustafsson vuxit. I dag finns över 50 jurister på
byrån. Håkan Bjerle har rollen som managing
partner.

– Länge såg klienterna oss som en relativt ano-
nym och hårt nischad byrå. Vi såg ett värde i att
vara specialiserade, men det fanns också nack-
delar. 

– En del kunder vill gärna se en stor byrå när
det handlar om ett stort uppdrag. Det ger möjlig-
het att bemanna med rätt antal personer. När det
dök upp frågor som låg utanför våra kompeten-
sområden behövde vi hänvisa klienterna till andra
byråer. Samtidigt såg vi att det fanns en ledig po-
sition på marknaden, den som Sveriges ledande
fastighetsrättsliga byrå. Vi beslöt oss för att
svänga om byråns inriktning, och ta den rollen.

Målsättningen var att kunna ge rådgivning
inom fastighetsförvärvets – och býggandets –
alla skeden.

N

↳





Min fru brukar undra hur man
kan jobba med något så tråkigt
som entreprenadjuridik.’’
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Byrån började målmedvetet knyta till sig ny
kompetens, genom att växa organiskt och ta in
nya medarbetare.
– Först skaffade vi kompetens på uthyrnings-

sidan, så att vi kunde hjälpa till med den hyres-
rättsliga biten när kunderna byggt färdigt.
Därefter skaffade vi kompetens inom exploater-
ingsavtal och tidiga skeden, för att kunna hjälpa
till med plan- och bygg och andra frågor som
dyker upp innan de kommer igång med själva
bygget. 
– När vi hade de delarna beslöt vi oss för att

även ta ansvar för själva förvärvet och byggde
upp en transaktionsrättslig kompetens. Senare
skaffade vi experter inom offentlig upphandling,
stora offentliga beställare – och andra klienter –
har ofta behov vid överprövningar.
– På så sätt har vi fått kompetens att vara med

hela vägen, vid köpet vid exploateringen vid byg-
get vid uthyrningen och sedan när fastigheten
säljs igen. Självfallet hanterar vi också tvisterna
som kan uppstå längs vägen.
Under hösten lanseras byrån under det nya

varumärket AG Advokat.
– Med det vi vill vi visa förflyttningen till en

heltäckande fastighetsrättslig byrå. 
Håkan Bjerle säger att omkring hälften av by-

råns klienter är byggföretag, den andra hälften
är fastighetsägare och beställare av projekt.
I Legally yours undersökning Fastighetsbaro-

metern 2016 hamnar AG Advokat på första plats
när klienterna anger vilken fastighetsrättslig
byrå de helst skulle anlita.
– Det är jättekul, naturligtvis.
– Vi är glada och stolta över att se hur mark-

naden har tagit till sig vårt erbjudande. Jag
minns när vi bröt omsättningsvallen på 100 mil-
joner och blev en ”stor byrå”. I dag ligger vi upp
mot 160.   
Han tycker inte att det finns självklara områ-

den för byrån att expandera inom.
– Inom miljörätt kan vi eventuellt behöva för-

stärka med ytterligare jurister men inget är be-
stämt. Det finns en koppling till fastighetsrätten.
Annars handlar det nog om att växa med några
ytterligare medarbetare inom de rättsområden
där vi redan är starka.

Håkan Bjerle säger att det i Sverige funnits en
ovilja att gå till jurister när man ska skriva till
exempel ett entreprenadavtal.
– En viktig orsak är de standardavtal som an-

vänds i byggbranschen. Det är branschförhand-
lade produkter som tagits fram i samarbete
mellan jurister och tekniker. Traditionellt har in-
genjörerna sedan satt ihop själva avtalen på egen
hand, juristerna har ofta ansetts vara onödiga.
”De får rycka in om det går åt helvete”, ungefär.
Där ser man en tydlig förändring. Nu ber man ju-
rister om hjälp även i det proaktiva arbetet.  Upp-
dragen blir mer komplexa, därför ser vi den här
utvecklingen, säger han.
– En annan viktig förändring vid genomföran-

det av komplexa byggprojekt är att entreprenö-
ren och fastighetsägaren samarbetar i högre
utsträckning. Entreprenören kommer in i ett ti-
digare skede. De delar på vinst och risk på ett
annat sätt än tidigare. 
– För den här typen av tidig och utökad sam-

verkan finns det inga standardiserade avtalspro-
dukter och det är upp till parterna att se till att
avtalen är heltäckande. Om avtalen ska bli bra
behövs ofta handpåläggning av en jurist.
– När det här med tydligare samverkan började

för 15-20 år sedan var entreprenörerna pådri-
vande. Det var dom som tog fram avtalsförslag
som beställarna fick ta ställning till. Här har det
gradvis skett en förändring. Beställarna är nu-
mera mycket mer medvetna och låter själva ut-
forma avtalsuppläggen.





L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 6  |  15

Vi vill visa förflyttningen
till en heltäckande fastig-
hetsrättslig byrå.’’

De ledande standardavtal
som används i byggbranschen
är från 2004 och 2006. Nu har
det inletts ett revideringsar-
bete. Byggandets kontrakts-
kommitté leder det arbetet.
Ambitionen är att nya avtal
ska vara på plats 2019-20. 

– Det märks att branschen
väntar på de här nya avtalen.

Hela branschen är uppbyggd
kring dem, säger Håkan
Bjerle.

– Nu under hösten har det
varit öppet för den som öns-
kar att komma med synpunk-
ter på de föreliggande stan-
dardavtalen.  Vi ser oss som
en viktig remissinstans i det
arbetet och vi lägger rätt

mycket energi på det. Det har
hållits lera hearingar kring vad
de bör innehålla. Men det är
en svår process där Byggan-
dets kontraktskommitté ska
ena både beställare och in-
tressenter. 

Hur går arbetet med avtalen?
– Byggandets kontraktskom-

mitté  jobbar på ett lite annat
sätt den här gången. Bland
annat har de tillsatt en juri-
disk sekreterare. Jag antar att
de vill höja kvalitet på stan-
dardavtalen så att de inte blir
så mycket ingenjörskonst. Jag
hoppas vi kan få se en del ut-
kast under nästa år.

Det märks att branschen
väntar på de nya avtalen.
Hela branschen är 
uppbyggd kring dem

OM STANDARDAVTALEN
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Trenden att byggbranschens aktörer vill
lämna det traditionella sättet att jobba kallas i
branschen för partnering.
– Det är en stor förändring i hela byggproces-

sen. Det är ett amerikanskt fenomen, det utveck-
lades där under 80-talet. Fastighetsägarna kände
att det var för många konflikter i projekten, säger
Håkan Bjerle.
– Den traditionella upphandlingsprocessen

bygger på förutsättningen att entreprenören i sitt
pris tar risk för det som är förutsebart och kon-
trollerbart. Men sedan inträffar alltid en massa
saker under resans gång. Då vill man ha mer be-
talt för det oförutsedda. Det bäddar för ett kon-
fliktfyllt arbetssätt, som leder till tvister och
tidsförskjutning. Partnering är ett sätt att komma
runt det. Beställaren och entreprenören bildar ett
team tillsammans, de planerar och definierar
projektet. Entreprenören jobbar som beställarens
konsult under rätt lång tid i början. När riskin-

venteringen är klar går man in i ett utförande-
skede, men entreprenören behöver inte lämna
något fast pris utan jobbar ofta på löpande räk-
ning. Men parterna har enats om ett slutbelopp.
Om kostnaderna hamnar under så får entrepre-
nören betalt fullt ut för sina kostnader samt en
bonus som är baserad på diffen. Om kostnaderna
hamnar över så får entreprenören kanske inte
fullt betalt. På så sätt skapas ett incitament för
entreprenören att hålla nere slutkostnaden. Det
arbetssättet har kommit att dominera de flesta
större projekt i Sverige.
– Det har funnits en juridisk omognad att ta

tag i detta. Här funkar inte de gamla standardav-
talen. Här måste du skräddarsy kontrakten. 
– En tydlig trend under senare år har varit att

komplexa byggprojekt upphandlas och utförs på
det här sättet. Det ska bli spännande att se om
man inom ramen för standardavtalen kan han-
tera den här utvecklingen.

STOR FÖRÄNDRING I          
PARTNERING
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           HELA BYGGBRANSCHEN

Det har funnits en juridisk
omognad att ta tag i detta.
Här funkar inte de gamla
standardavtalen. 
Här måste du skräddarsy
kontrakten.

’’
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De båda männen dömdes till
en månads fängelse för jakt-
brott – trots att inget skotthål
hittats i den döda älgen.
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UTREDNING  SER
ÖVER  JAKTLAGEN

n majoritet av ledamöterna i
riksdagens miljö- och jordbruk-
sutskott vill väcka liv i den ned-
lagda Jaktlagsutredningen som
skulle ha moderniserat lagstift-
ningen och anpassat den till
EU-rätten. 

Bland annat vill riksdagsleda-
möterna att regeringen skapar en ny myndig-
het för jakt- och viltförvaltning och att en rad
andra frågor på området utreds, rapporterar Da-
gens Juridik.

I februari 2015 lade regeringen ner Jaktlags-
utredningen innan något slutbetänkande hade
redovisats.  

Utredningens huvuduppdrag var att se över
och modernisera jaktlagstiftningen samt an-
passa den till EU-rätten. Tanken var att reger-
ingen skulle arbeta vidare med de befintliga
förslagen från utredningens två delbetänkan-
den och se hur den kontroversiella dubbla
jakträtten på renbetesfjällen och i lappmar-
kerna kunde avskaffas. 

Dessutom lovade regeringen att ändra reg-
lerna för fjälljakten, och återgå till villkoren
före 2007 års ändring, då EU-medborgare fick
samma rätt till jakten som svenskar. 

S, MP och V reserverar sig mot utskottsmajo-
ritetens förslag.

Samernas rätt att jaga – den så kallade dubbla jakträtten
Jakt på allmänt vatten  |  Jakt i Sveriges ekonomiska zon
Förvaltning av säl  |  Jakt på kronhjort
Regelförenklingar i fråga om viltvårdsområden  |  Allmän regelförenkling
Ny myndighet för jakt- och viltförvaltning  |  Rätt till jakt efter småvilt på 
vissa områden i Jämtlands län samt Västerbottens och Norrbottens län
- den så kallade fjälljakten 

E
igen!

De frågor 
som utskottets 
majoritet vill 

utreda är:
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Varje bestämd del av jorden, på 
eller under dess yta, som det är möjligt
att äga eller besitta.

Varje byggnad eller konstruktion
som har fästs vid eller i marken, ovan
eller under havsnivån, och som varken
kan monteras ned eller flyttas med
lätthet.

Varje föremål som har installerats
och ingår som en integrerad del av en
byggnad eller konstruktion och utan
vilken byggnaden eller konstruktionen
är ofullständig, exempelvis dörrar,
fönster, tak, trappor och hissar.

Varje föremål, utrustning eller
maskin som är varaktigt installerad i
en byggnad eller konstruktion och som
inte kan flyttas utan att byggnaden
eller konstruktionen förstörs eller
förändras. 
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Kortare handläggningstider.
Mer personal.
Bättre kunskap om regelverket. 

Det är regeringens lösning för att få fart på
byggandet och åtgärda bostadsbristen. Reger-
ingen vill satsa 55 miljoner kronor per år för att
förenkla byggreglerna och åtgärda bristen på
kompetens och resurser i planprocessen. 
Regeringen beskriver den egna satsningen

som ”den största bostadspolitiska satsningen på
20 år”.
Syftet är att komma till rätta med tre saker:
Handläggningen hos länsstyrelserna ska bli

snabbare genom att det finns resurser för detal-

jplanering och handläggning av överklaganden.
Dessutom skärper regeringen målen för
länsstyrelsens handläggningstider för överkla-
gade av bygglov och förhandsbesked där per-
manentbostäder ska prioriteras.

Boverket ska genomföra ett kunskapslyft
riktat till handläggare hos kommuner och
länsstyrelser kring plan- och bygglagstift-
ningen och satsa på vägledning kring hur re-
gelverket bör tillämpas för en smidigare plan-
och byggprocess.

Boverket ska se över sina bygg- och kon-
struktionsregler för att kunna ta bort faktorer
som gör det svårare, långsammare eller dyrare
än nödvändigt att bygga.

BYGGANDET

                         

Så ska regeringen
få fart på
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Kortare 
handlägg-
ningstider

Bättre
kunskap om
regelverket
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ekordstor förlikning i VW:s die-
selskandal
I USA har Volkswagen ingått en

förlikning med amerikanska kunder
som drabbats i den omfattande ut-
släppsskandalen. 
Uppgörelsen innebär att VW

kommer att börja köpa tillbaka bilar för mer än
131 miljarder kronor under hösten 2016. Uppgö-
relsen är den största genom tiderna i fordonsin-
dustrin i USA. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg
innebär detta sannolikt att den största delen av
de civilrättsliga anspråken mot Volkswagen har
röjts ur vägen.
Hinrich Woebcken, vd för Volkswagen Group i

USA, beskrev beslutet för ”en viktig milstolpe på
vår väg att ställa allt till rätta i USA”, skriver
Reuters. Han lovade även att genomföra återkö-
pen så smidigt som möjligt.
Flera av de berörda fordonsägarna anser att

biltillverkaren kom för lätt undan, enligt AP. 

– Det här är inte nog för att avskräcka dem från
det här beteendet, säger tidigare VW-kunden
Blair Stewart till nyhetsbyrån.
EU-kommissionen anser att Volkswagen bör

erbjuda kompensation även till kunder i Europa
samt  se över möjligheterna till återköp av bilar
”i vissa enskilda fall”, säger kommissionens tale-
sperson Christian Wigand till nyhetsbyrån
Bloomberg.

REKORDSTOR           
i VW:s dieselskandal

R
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           FÖRLIKNING
EU-kommissionen anser
att Volkswagen bör 
erbjuda kompensation
även till kunder i Europa.
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Hinrich Woebcken, vd för Volkswagen i nordamerika 
presenterar bolagets nya modell Volkswagen Atlas.
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KOLMÅRDEN  KAN
TVINGAS  RIVA
STORSATSNINGEN

BYGGLOVET
UPPHÄVT!
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ark- och miljööverdom-
stolen upphäver bygglovet för
bergochdalbanan Wildfire i
Kolmården.
Därmed måste hela

bygglovsprocessen tas om.
Djurparken riskerar att behöva

riva sin storsatsning.
Flera personer som bor i närheten anser att

bergochdalbanan orsakar för mycket oväsen.
Bland annat anses attraktionen leda till
ökande trafik.
”Vi hade naturligtvis hoppats på ett annat

besked, men vi är väl förberedda för olika sce-
narios. Innan vi vet hur vi ska gå vidare ska

vi nu sätta oss in i skälen för beslutet.
Därefter ska vi träffa kommunen
för att utvärdera våra alternativ”,
säger Christer Fogelmarck, till-

förordnad vd för Kolmårdens djur-
park, i ett pressmeddelande.
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar

att bergochdalbanan redan är byggd, men
menar att projektet kräver en detaljplan. 
Enligt SVT Nyheter Öst kan dock Norrkö-

pings kommun detaljplanlägga området i ef-
terhand.
Wildfire är världens största bergochdal-

bana i trä.
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Kyrkan avsakraliserades
2010 efter att den sålts till
ett fastighetsbolag. Därefter
vidtog en segdragen rätt-
stvist eftersom Riksantikva-
rieämbetet motsatte sig de
planerade förändringarna,
att göra om kyrkan till en
eventlokal.
Riksantikvarieämbetet

ville stoppa borttagande av
predikstolen, kyrkbänkarna,
altaruppsatsen, altarringen
och piscinan samt hindra en
ombyggnad av sakristian.
Fastighetsbolaget uppger

att kyrkbänkarna, altarupp-
satsen och piscinan ska flyt-
tas till en svensktalande lut-
heransk kyrka i Estland och
predikstolen ska flyttas till

Lunds historiska museum.
Förvaltningsrätten i

Malmö menade bland annat
att byggnaden ”förvisso har
ett kulturhistoriskt värde och
bidrar till en intressant stads-
bild” men att den ”inte längre
har någon kyrklig funktion”.
Eftersom kyrkliga inventarier
skulle återanvändas på annan
plats ansåg förvaltningsrät-
ten att det kulturhistoriska
värdet kunde bevaras även
om åtgärderna genomfördes.
Dessa var därför förenliga
med kulturminneslagen.
Överklagandet avslogs –

Kammarrätten i Göteborg
gjorde senare samma be-
dömning som förvaltnings-
rätten.

Kyrkan blir eventlokal
DOM TVINGAR RIKSANTIKVARIEÄMBETET ACCEPTERA

FOTO: STIG-ÅKE JÖNSSON / TT

Riksantikvarieämbeteten försökte in i det längsta att Caroli kyrka i
Malmö skulle bevaras med sin kyrliga inredning. Men efter domen i
kammarrätten tvingas Riksantikvarieämbetet acceptera planerna på
att göra kyrkan till en eventlokal, skriver Blendow Lexnova.

Caroli kyrka ligger vid Östergatan och Kattsundsgatan i Malmö.
Den stod färdig 1880 efter ritningar av Emil Viktor Langlet, men
hade påbörjats 1879 då en äldre Caroli kyrka revs. 

Caroli församling inom Svenska kyrkan upphörde 1949. 2000-
2009 hyrdes kyrkan ut till Musikhögskolan i Malmö. 2009 såldes
fastigheten till det fastighetsbolag som också äger ett närbeläget
köpcentrum. KÄLLA: WIKIPEDIA
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För att minska bedrägerier
med ROT och RUT så skärper
Skatteverket kontrollen av så
kallade fasadföretag.

Det handlar framförallt om
återbetalningar av moms och
punktskatter, ROT- och RUT-
bedrägerier, eller återbetal-
ningar till följd av falska kon-
trolluppgifter.

Tanken är att den utökade
kontrollen ska motverka bi-
dragsfusk och andra bedräge-
rier mot välfärdssystemen,
rapporterar Dagens Juridik.

Skatteverket pekar också
på att det ”är viktigt att ha en
helhetssyn på oseriösa aktö-

rer som kan vara aktiva i
flera av Skatteverkets utbe-
talningssystem samtidigt.”

Skatteverket skärper även
tillsynen av sitt eget ansvar
för att registrera identitet,
adress och fastställd inkomst
när det gäller utbetalningar
från andra myndigheter till
olika välfärdssystem. 

En rapport från Brottsföre-
byggande rådet visar att tre
till tio procent av de totala
utbetalningarna i välfärds-
systemen kan vara felaktiga,
vilket skulle motsvara mång-
miljardbelopp.

Skatteverket 
skärper kontrollen
av ROT och RUT
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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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kf
o
rm

.s
e

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

Vid årsskiftet infördes nya
regler om att alla byggen
måste ha en personalliggare.
Syftet är att  motverka svar-
tarbete och främja en sund
konkurrens inom byggbran-
schen. 
– Det här är den största för-

ändringen som hänt inom
byggindustrin på många år.
Men det är inte bara byggin-
dustrin som sådan som på-
verkas, näringsidkare som lå-
ter bygga om sina lokaler kan
också omfattas av det nya

kravet, säger Conny Svens-
son på Skatteverket enligt
Dagens Juridik.
Lagen gäller företag som

bedriver byggverksamhet –
även utländska företag.
En personalliggare är en

förteckning över vilka som är
verksamma på byggarbetsp-
latsen och när de har börjat
och slutat varje arbetspass.
Sedan tidigare finns det krav
på personalliggare för frisö-
rer, restauranger och tvätte-
rier. 

Personalliggare
ska motverka
svartarbete

”Det här är 
den största 
förändringen 
som hänt inom 
byggindustrin 
på många år”
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STRANDSKYDDSDISPENS BEVILJADES

Hönshus i trädgården 
ingen olägenhet
Villaägaren skaffade ett
hönshus i trädgården. Gran-
narna irriterade sig på ny-
bygget, men Mark- och mil-
jödomstolen tycker att huset
och fåglarna kan vara kvar.
Men Tuppen måste nattetid
hållas instängd bakom en
mörkläggningsgardin för att

inte gala, skriver Blendow
Lexnova.
Villägaren skaffade sig en

tupp och 15 hönor. 
”Höns hör inte hemma i ett

tätt bebott område”, menar
en av grannarna i sin skri-
velse till länsstyrelsen:
”Särskilt opassande är det

faktum att hönsen planeras
att vistas 17 respektive 27
meter från uteplats och hus
och ännu närmare när hön-
sen ska vara i det fria”. 
Länsstyrelsen ansåg att

förutsättningarna för djur-
hållningen var noggrant be-
skrivna i ansökan och ansåg

inte att det kunde bli fråga
om en ”olägenhet för männi-
skors hälsa i miljöbalkens
mening”.
Mark- och miljödomstolen

i Vänersborg fastställde
länsstyrelsens beslut.

FOTO: CHARLES DHARAPAK/TT

”Höns hör 
inte hemma i
ett tätt bebott
område”

Mark- och miljödomstolen i
Nacka beviljar strandskydds-
dispens för enbostadshus och
garage på en obebyggd sjö-
nära fastighet i Norrtälje. Där-
med ändras två tidigare beslut
från Länsstyrelsen i Stock-
holm. Beslutet motiveras med
att det vore ”oproportioner-

ligt” att inte bevilja bygglov.
Det rapporterar Blendow

Lexnova.
Mark- och miljödomstolen

anser till skillnad från
länsstyrelse, inte att något
av de sex särskilda skäl som
nämns i miljöbalken (7 kap.
18 c §) måste vara uppfyllda

för att dispens ska kunna be-
viljas.
I stället framhåller dom-

stolen att dispens och
bygglov har beviljats vid ett
tidigare tillfälle men att fas-
tighetsägaren inte hann ut-
föra åtgärderna innan dis-
pensen förföll.

I avgörandet hänvisar
Mark- och miljödomstolen
till att det på senare år har
skett en viss nyansering av
rättspraxis på området.

”En viss 
nyansering av
rättspraxis 
på området”
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Svenska kraftnät drog en
kraftledning över en priva-
tägd fastighet. Ägarna krävde
ersättning för minskat mark-
nadsvärde. De vann i första
instans men Mark- och mil-
jööverdomstolen slår fast att
kraftledningen är ett ”natur-
ligt störande element” och
att paret därför inte ska få nå-
gon ersättning Det rapporte-
rar Blendow Lexnova.

Det par som äger fastighe-
ten begärde ersättning enligt
expropriationslagen. Lantmä-
teriet beslutade att Svenska
kraftnät ska särskild ersätt-
ning för detta med 64 000
kronor.

Bolaget vände sig till
Mark- och miljödomstolen
och begärde att de inte skulle
behöva betala. Motiveringen:
det var orimligt att en led-
ning som går 230 meter från
parets bostadshus skulle på-
verka marknadsvärdet på fas-
tigheten.

Mark- och miljödomstolen
gick på Lantmäteriets linje.

Mark- och miljööverdom-
stolen rev hösten 2016 upp

Mark- och miljödomstolens
beslut. Överinstansen kon-
staterade att störningen på
grund av avståndet är rela-
tivt begränsad och att kraft-
ledningar är naturligt stö-
rande element på en
landsbygdsfastighet.

Ur domen:
”Mark- och miljööverdomstolen
finner sammanfattningsvis att
den inverkan på fastighetens
marknadsvärde som den nya
ledningen innebär inte är
större än vad som skäligen bör
tolereras. Vad som anförts rö-
rande olägenheter med anled-
ning av ledningens elektromag-
netiska fält föranleder ingen
annan bedömning.”

Paret får ingen ersättning
men Svenska kraft-
nät ska ersätta 
parets rättegångs-
kostnader även i 
Mark- och miljö-
överdomstolen.

Kraftledning  ingen 
orsak till ersättning för
när liggande fastighet
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MARK-OCH MILJÖRÄTT 
Vi står på en stadig kunskapsgrund och bygger på den med engagemang,
flexibilitet, skicklighet och kreativitet – allt för att hitta innovativa och
skräddarsydda lösningar för våra klienter. Nu växer vi igen för att möta en
ständigt ökande efterfrågan.

Vi har nu flyttat till nya lokaler. 

www.froberg-lundholm.se  

Vår adress är:
Kungsgatan 44 (Vid Hötorget)
111 35 Stockholm

Välkommen till oss! 
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Kvinnan störs av ljuden från
gymmet under hennes lägen-
het. Hyresvärden vidtagit
flera åtgärder – installerat
ljuddämpande material i lo-
kalen, satt ”maskinfötter” un-
der ställningen för skiv-
stången och infört uttryckliga
regler för gymbesökarna att
de inte får släppa skivstången
i golvet när de tränar – men
ändå inte kommit till rätta
med ljudstörningarna. 
Eventuella störningar lig-

ger enligt värden inom ra-

men för vad en hyresgäst får
tåla, skriver Blendow Lex-
nova.
Efter att hyresnämnden

hållit syn i kvinnans lägen-
het beslutades att hennes an-
sökan ska avslås. 
Vissa ljud uppstod visserli-

gen när gymmets marklyft-
station användes – men en-
ligt nämnden ligger dessa på
en acceptabel nivå och kan
inte anses innefatta hinder
och men för kvinnan.
Svea hovrätt instämmer.

En man som begärde att få ta
del av det genetiska material
som låg till grund för DNA-
prover som använts i ett
forskningsprojekt om varg
fick avslag från Statens lant-
bruksuniversitet. Lärosätet
vägrade lämna ut materialet.
Kammarrätten instämmer i
det beslutet.
”Enligt min mening är det

offentliga handlingar... God
forskningsetik innebär att
forskarnas arbete skall kunna
granskas i alla avseenden”,
ansåg mannen.

Domstolen konstaterade
att det inte handlar om
”handlingar” i offentlig-
hetsprincipens mening, rap-
porterar Blendow Lexnova.

Ur beslutet:
”I TF (tryckfihetsförordningen)
12 kap. 3 § anges att 'med
handling förstås framställning
i skrift eller bild samt upptag-
ning som kan läsas, avlyssnas'
eller på annat sätt uppfattas
endast med tekniska hjälpme-
del.”

SLU menade att organiskt
material är ett ”ändligt unikt
material” som inte är bärare
av det ”betydelseinnehåll”
som offentlighetsprincipen
tar sikte på.

Hyresgäst får
tåla ”störande
ljud” från gym
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GENETISKT MATERIAL
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Mats Wiberg, expeditions- och
rättschef på Jordbruksdepar-
tementet, ska utreda om mat-
fusk bör kunna straffas med
fängelse. Wiberg ska se över
lagstiftningen om livsmedel,
foder och animaliska bipro-
dukter. Han ska dessutom se
över möjligheten att införa
sanktionsavgifter som kan
användas för överträdelser
som inte hör hemma hos po-
lis och åklagare.

Möjligheten att döma till
fängelse togs bort ur livsme-
delslagen 2006. Nu är
maxstraffet för matfusk och
andra livsmedelsbrott böter.
Som ett resultat leder få mat-
bedrägerier till åtal, enligt
DagensNyheter. Inom EU är
matfusk en prioritererad
fråga.
Utredningen ska redovisas

under 2017.

Trots att parets havsutsikt
gått om intet så har de inte
rätt att överklaga det
bygglov som en av deras
grannar fått för en ny villa.
Orsaken är att avståndet är
för långt, konstaterar Mark-
och miljööverdomstolen.
Grannarna pekade på att

nybyggnationen kommer att
innebära att deras sjöutsikt
försvinner – vilket i sin tur
medför att värdet på deras
fastighet kommer att sjunka. 
Huset kommer enligt pa-

ret påverka närliggande fas-
tigheter. 
De anser därför att de ska

ha rätt att överklaga beslutet.
Såväl länsstyrelsen som

mark- och miljödomstolen
avslog.

Mark- och miljööverdom-
stolen konstaterar att det
finns ytterligare en fastighet
mellan de berörda parternas.
Även om grannarna har viss

utsikt mot havet – som finns
på cirka 300 meters avstånd
–medför de relativt stora av-
stånden att de inte kan anses
vara särskilt berörda till den
grad att de har rätt att över-
klaga nämndens beslut.
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Blev av med 
havsutsikten 

Fängelse för matfusk?
LAGSTIFTNINGEN SES ÖVER

…MEN HAR
INGEN RÄTT ATT
ÖVERKLAGA
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den första domen konstaterade HD att så kal-
lade enstegstätade fasader har sådana brister att
det utgör fel i entreprenaden. I den andra klar-
gjordes att avtalsvillkoren kring de aktuella
husen i Svedala inte begränsar entreprenörens
ansvar.
Ett antal fastighetsägare stämde entreprenö-

ren med krav på ersättning för byte av ytterväg-
gar med så kallade enstegstätade fasader i
småhus som byggdes 1999–2003 i Svedala.
I avtalsvillkoren för entreprenaderna finns be-

stämmelser om såväl förbud för husköparen att
överlåta sina rättigheter enligt entreprenadavta-
let, som att entreprenören efter garantitiden på
två år svarar endast för "väsentligt fel som har
sin grund i entreprenörens vårdslöshet".
HD menar att överlåtelseförbudet inte hindrar

att entreprenören ansvarar mot de nya fastig-
hetsägare som har tagit över den ursprunglige
fastighetsägarens rätt mot entreprenören.
Domstolen menar vidare att entreprenören ska

anses ha handlat vårdslöst genom att inte ha vid-
tagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fa-
sadkonstruktionens hållbarhet innan metoden
användes.
Domen öppnar möjligheten till skadestånd

inte bara för de 34 kärandena utan ytterligare ett
okänt antal människor i 20 000 småhus som kan
ha drabbats av liknande skador. Även andra-
handsägare ges i domen rätt att kräva ansvar
från byggaren.
– Domen är rena rama chocken för byggsve-

rige, beskrev Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaä-

garnas riksförbund, situationen vid tillfället för
domen.
Patrik Bredberg, en av husägarna, kommente-

rade för TT:
– Jag kan inte se det som något annat än en

seger. Vi har levt i en stor ovisshet i många år nu.
Det här kommer att skaka om hela byggbran-
schen. 
Trots domen fortsätter emellertid byggjättarna

NCC och Peab att använda olika varianter av en-
stegstätade fasader, rapporterar Ny Teknik.
– Vi är nöjda och tycker att konstruktionen är

hållbar, men vi vill utveckla våra produkter och
håller därför på att titta på att gå över till att bara
ha den tvåstegstätade varianten,säger Niclas
Brantingson, informationschef på Peab till tid-
ningen. FO
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I vintras fick Högsta domstolen avgöra Myresjöhusmålet
för andra gången. 

Domstolen konstaterar att Myresjöhus var vårdslösa 
när de valde att bygga villorna i Svedala med enstegstätade
fasader. Och att det är inte förbjudet för husägarna att över-
låta sina rättigheter enligt entreprenörsavtalet – trots att
detta framgår av avtalsvillkoren. 

CHOCK FÖR
BYGGSVERIGE

I
– Jag kan inte se det som något annat än en seger, säger
Patrik Bredberg (mitten) tillsammans med Alf Rydberg
och Lars Holst.

HD:s dom
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Vi har levt i en stor ovisshet i
många år nu. Det här kommer att
skaka om hela byggbranschen. ’’

Ett hus i området i Svedala där
ägaren själv bekostar pågående
byte av fasadbeklädnad.
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nder våren gav Myresjöhusdomen
omedelbar effekt.
Svea hovrätt gick på fastighetsägar-

nas linje i ett annat fall som gäller ett
hundratal hus som har byggts med så
kallade enstegstätade fasader. Det för-
säkringsbolag som för 15 år sedan försäk-

rade byggprojektet döms att betala ersätt-
ning till husägarna, rapporterar Blendow
Lexnova.
Drygt 100 fastighetsägare hade sedan ti-

digare stämt försäkringsbolaget Bostadsga-
ranti vid Stockholms tingsrätt och begärde
att försäkringsbolaget skulle betala ut för-
säkringsersättning för de kostnader som
uppstod för att byta ut fasaderna på husen
och reparera skadade delar.
Försäkringsbolaget menade att fasadens

konstruktion uppfyllde kravet på
fackmässighet vid den tidpunkt
då husen byggts och att de
därför inte skulle behöva
ersätta husägarna.
Tingsrätten gick på

försäkringsbolagets
linje. 
Svea hovrätt ändrade

tingsrättens dom och
slog fast att fastighetsä-
garna har rätt till ersätt-
ning från försäkringsbola-
get. Hovrätten hänvisade till
Myresjöhus-domen och konstate-
rar att Bostadsgaranti måste visa att byggbo-
laget Peab verkligen vidtagit lämpliga
åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruk-
tionens hållbarhet innan metoden användes.
Någon sådan utredning hade inte gjorts.

UR DOMEN:
”Domstolen har också funnit att entreprenören – trots att me-
toden med enstegstätade fasader i och för sig inte avvek från
branschpraxis – ska anses ha handlat vårdslöst genom att inte
ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkon-
struktionens hållbarhet innan metoden användes.”
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Husen byggdes mellan 1999 och 2003. Då var enstegstät-
ning en vanlig byggmetod. 2007 kom Sveriges Provnings-
och forskningsanstalt 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.

UTDÖMD BYGGMETOD

ENSTEGS-
TÄTNING
Enstegstätning innebär att
fasaden inte har någon
luftspalt som kan ta hand
om inträngande regnvatten
och att putsen har satts 
direkt på underlaget. Enligt
beräkningar finns det upp
mot 20 000 hus i landet
med liknande konstruktion.





FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT

DOKUMENT

44 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 6

Tingsrättens dom i det så kallade Girjas-målet innebar 
en framgång för samebyn. I november 2017 tar hovrätten
över. 

Advokaten Peter Danowsky beskriver målet som ”HD-
mässigt”.

– Det ligger i sakens natur att de här rättsfrågorna 
är kontroversiella, konstaterar forskaren Malin
Brännström.

LÅNGT KVAR 
TILL  AVGÖRANDE 
I GIRJASMÅLET

”Är HD-mässigt”
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irjas sameby i Norrbotten anser att de bör ha
”ett avgörande inflytande över småviltsjakt och
fiske i samebyns fjällmarker”. Därför stämde de
staten, tillsammans med Svenska samernas rik-
sförbund. 
Tingsrätten fastställde att samebyn har en-

samrätt till jakten och fisket och att de själva ska
förvalta den rätten. Domen gick därmed emot
riksdagens beslut från 1993 om att låta staten
förfoga över rättigheterna. Domstolen ansåg det
klarlagt att Girjas sameby jagat och fiskat i om-
rådet i över 1000 år och att de därmed har rätt till
marken enligt urminnes hävd. Först under 1500-
talet föll de under svensk suveränitet, enligt
domstolen.
Peter Danowsky företräder Girjas sameby:
– Domen är bra men inte i alla delar riktigt

klar, säger han.
– Genom historien har det aldrig ifrågasätts att

jakt och fiske är en exklusiv rätt för samerna.
Men det här är min version, staten har en annan,
poängterar han.
– 1886 när renbeteslagen förbereddes sa man

att samerna inte skulle klara av att förvalta den
här rätten själva. De förklarades inkapabla, de an-
sågs inte vara tillräckligt välorganiserade eller
tillräckligt litterata.  De hade väldigt lite skol-
gång och levde nomadliv. Man såg nedlåtande på
dem. Staten måste ha bestämmanderätten när
andra ska jaga och fiska, ansåg man. När nya ren-
näringslagar instiftats på 1970 och -90-talen så
har rätten att bestämma över jakt och fiske fort-
satt att ligga hos staten säger Peter Danowsky.

Malin Brännström forskar i samerättsliga
frågor vid Umeå universitet.
– Jag tittar på förhållandet mellan äganderät-

ten och renskötselrätt, och på skogsbruk och ren-
bete och hur man reglerar det rättsligt. Det är en
stor konfliktyta som bland annat ledde fram till
Nordmalingsmålet. Den gången var det privata
markägare som stämt samebyar för att få fast-
ställt att det inte förelåg renskötselrätt på deras
fastigheter. Det var första gången i en svensk
domstol som samer kunde visa att man hade rät-
tigheter med tyngd. Girjasmålet måste sättas in
i ett sådant sammanhang.    
– Girjasmålet är så intressant för att det prövas

i allmän domstol. Man får de civilrättsliga grun-
derna prövade. I andra samerättsliga mål är de
ofta förvaltningsrättsliga delar man kommer in
på.

Girjas ligger i Gällivare kommun i Lule
lappmark. Området är ett av de nordligaste för
samebyar. Det ligger ovanför odlingsgränsen.
– Det går inte ens att odla potatis där uppe.

Forskning tyder på att samer i området alltid liv-

närt sig på renskötsel, fiske och småviltjakt,
säger Peter Danowsky.
Åren runt millennieskiftet växte intresset för

ripjakten i regionen. Internationella turister
reste till trakten för att delta i fritidsjakten.
– En period kom rätt stora grupper. Deras jakt

var omfattande, en del hade till och med kylvag-
nar med sig, säger Peter Danowsky.
– Det här innebar att situationen blev mer be-

svärande för samerna. Det äventyrade ripstam-
men. Även renbetet påverkades. Sedan detta
påtalades har länsstyrelsen i viss mån avlyst jak-
ter, men inte i tillräcklig omfattning.
– Från samiskt håll vill man föra talan om det

här Europadomstolen, men först måste de natio-
nella rättsmedlen vara uttömda. På politiska
vägar försökte man få till en ändring, men den

G
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vägen stod helt stilla.
Därefter gjordes en analys av vilka samebyar

man tydligast skulle kunna bevisa ett sådant
långvarigt brukande av marken.  Då var Girjas sa-
meby ett bra exempel. 
– Man måste kunna knyta rätten till ett visst

område och visa att det sedan lång tid funnits
samer som jagat och fiskat där, säger Peter Da-
nowsky.
– Urminnes rätt är typiskt sätt ett begrepp som

har med äganderätt att göra men i det här fallet
är det en bruksrätt.  HD har genom Skattefjälls-
domen 1981 bekräftat en sådan bruksrätt. 

Det här är Peter Danowsys första same-
rättsliga mål. Kontakten kom genom Mattias
Åhrén, tidigare biträdande jurist hos Danowsky

& Partners – nu forskare inom samerätt.
– De behövde någon som kunde hjälpa dem

med att lägga upp processen. Då föreslog Mat-
tias att de skulle anlita mig. 
Talan väcktes 2010.
– Det tog lång tid att få i gång processen, säger

Peter Danowsky.
Staten riktade till en början in sig på att ifrå-

gasätta om samebyn var rätt part.
– Den saken var det första som prövades i

tingsrätten. Det tog två år. 
Sedan följde en långvarig skriftväxling med

motparten.
– Statens invändningar kom allteftersom och

målet växte med åtskilligt historiskt material.
– Det som förvånat är att staten varit lite val-

hänt i sitt förhållande till urfolksrättigheterna,

Forskning tyder på att samer i
området alltid livnärt sig på
renskötsel, fiske och småvilt-
jakt. Det går inte ens att odla
potatis där uppe.

’’
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som om staten i den här processen varit osäker
på om samerna verkligen är ett urfolk. Det har
veterligen inte ifrågasatts av staten i andra sam-
manhang, men i just den här processen har det
varit så.   

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”.

– Det blev provokativt och uppfattades som ett
ifrågasättande av samernas ställning som urfolk.
Det kändes fel, säger Peter Danowsky.

– Det ligger i sakens natur att de här rättsfrå-
gorna är kontroversiella, säger Malin Bränn-
ström.

– Det ligger så mycket i dem, att de kommer
att prövas hela vägen. Tingsrätten har gjort ett
stort jobb i att hantera, sammanställa och förstå
men hovrätten kommer nog att renodla sina re-
sonemang mer.

– Riksdagen erkände samerna som ett urfolk
1977, på så sätt är det är en ickefråga. Men sta-
ten har inte hittat ett fullständigt förhållnings-
sätt till det här faktumet, till exempel vad gäller
markrättigheter. Man erkänner inte fullt ut de
rättsliga verkningarna som hänt kring urfolks

rättigheter på den internationella nivån, säger
hon.

Peter Danowsky:
– En annan aspekt som förvånat mig är att sta-

ten i så hög grad pratar om sig som fastighetsä-
gare.  Äganderätten för staten blir då en väldigt
viktig fråga, och äganderätten till det här områ-
det är inte rättsligt prövat och ligger utanför
målet.

– För att förstå det här målet så måste man
också förstå den samiska kulturen. Man har be-
folkat ett område, och rör sig mycket över det
området. Med de medel som står till förfogande
överlever man. 

För att uppleva den för honom nya kulturen
tillbringade Peter Danowsky tid i området.

– Jag var bland annat med på en kalvmärkning,
och förstod sedan lite mer av vad rennäring är.
Jag har träffat samebyns medlemmar många
gånger och förstått vilken betydelse det har att
man vårdar naturen.

– För mig har begreppet hållbarhet tidigare
varit ganska otydligt. När jag förstod hur sa-
merna bedriver sitt bruk av mark där man aldrig
överutnyttjar och hela tiden tänker på att nästa
år och om tio år och i kommande generationer så
ska vi också använda den här marken. 

– På så sätt naturen vårdats genom generatio-
nerna. Så har man kunnat överleva och skapat ett
relativt välstånd när man varit framgångsrika.
Men det har aldrig skett på  bekostnad av att man
överutnyttjat markerna.

– För mig har det varit en fantastiskt intensiv
kulturupplevelse  som jag aldrig tidigare upplevt
som advokat. Det har varit roligt att få det upp-
draget innan jag blivit för gammal för att kunna
genomföra en så här omfattande process.    

Tror du målet kommer att gå hela vägen till HD?
– Ja. Men det är förstås svårt att riktigt veta. Om
hovrätten ser detta på ungefär samma sätt som
tingsrätten så är kanske intresset att ta upp
målet mindre från Högsta domstolens sida. Men
om hovrätten till äventyrs skulle ha en annan in-
ställning då blir det ännu mer angeläget.

– I grunden tycker jag att målet är HD-mässigt.
Begreppet ”urminnes hävd” är inte slutligt prö-
vat. 

– Skulle det mot all förmodan bli så att HD av
någon anledning dömer mot samebyn så går vi
till Europadomstolen. Då kommer frågan om det
här är ett uttryck för diskriminering och en
rättstillämpning som strider mot Europakon-
ventionen, men än så länge är de frågeställning-
arna inte lika aktuella.

På politiska vägar försökte man få till en
ändring, men den vägen stod helt stilla.’’

Samebyns advokat Peter Danowsky .
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Sametinget är en särskild myndig-
het med främsta uppgift att bevaka
frågor som rör samisk kultur i Sve-
rige. Sametingets uppgift är verka
för en levande samisk kultur och är
bland annat förvaltningsmyndighet i
rennäringsfrågor.

För att förstå det här målet
så måste man också förstå
den samiska kulturen.’’

GIRJASMÅLET
I KORTHET
Samebyns huvudargument är ”ur-
minnes hävd”. Staten äger mar-
ken, som ligger i kommunerna
Gällivare och Kiruna.  Staten be-
strider att samer brukat marken
så länge som de hävdar. Jorde-
böcker från 1600-talet har förts
fram som bevis. Resonemanget är
att samerna inte uppehållit sig i
området ”i nämnvärd omfattning”
förrän i mitten av 1700-talet.
Samebyn hävdar upp mot 1000

års samisk närvaro, med stöd av
arkeologiska fynd. Får inte same-
byn det avgörande inflytandet
kräver de åtminstone ett lika stort
inflytande som staten har sedan
Sametinget inrättades i början av
1990-talet.

SAMETINGET
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I hundratals år hade samerna låtit sina renar
beta på Skattefjällen i norra Jämtland. Rennär-
ingslagen, från 1971, gav dem fortsatt rätt att
bruka marken. Samerna själva ansåg att deras
koppling till området var starkare än så och häv-
dade äganderätt eller ständig besittningsrätt.
Den juridiska striden ställde frågan om vem som
har äganderätten till fjällmarkerna – samerna
eller svenska staten.
Högsta domstolen kom 1981 fram till ett en-

hälligt beslut: staten har äganderätt till Skatte-
fjällen. Avgörandet väckte stor uppmärksamhet.
Protesterna från samehåll var kraftiga.
– Även om samerna inte har äganderätten så

har de ett skydd som är lika starkt. Om man i
stället yrkat ”nyttjanderätt” kunde domen sett
annorlunda ut. Det gäller kanske också ifall de
hade stämt om ett annat område. Utgången upp-
fattades som en motgång för samerna. Men då
har man inte läst domen, har dåvarande justiti-
erådet Bertil Bengtsson tidigare sagt i en inter-
vju med Legally yours. 

Nordmalingsmålet gällde rätten för samebyar
att bedriva renskötsel på privatägda marker.
Högsta domstolen fastställde 2011 att sameby-
arna har rätt till vinterbete på de aktuella fastig-
heterna.
Drygt 120 innehavare av jordbruksfastigheter

i Nordmalings kommun stämde 1998 tre av de
fyra fjällsamebyarna i Västerbottens län. Rätts-
ligt prövades om samerna överhuvudtaget har
rätt att nyttja området som vinterbetesmarker. 
Samebyarna vann målet i såväl tingsrätt och

hovrätt som i Högsta domstolen.

HD:S BESLUT FRÅN 1981

– EN MOTGÅNG
FÖR SAMERNA

HD:S BESLUT FRÅN 2011

SAMERNA HAR RÄTT
TILL VINTERBETE PÅ
PRIVATA MARKER
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NOTERAT

Ett bolag beviljades
bygglov för två skyltar på
en fastighet på Kungs-
holmen i Stockholm. Be-
slutet villkorades med att
skyltbelysningen – som
består av ordet ”Hotell” –
skulle vara justerbar.
Beslutet överklagades

av tre närboende. De an-
såg att belysningen var
störande för dem.
Länsstyrelsen konsta-

terade att det kan antas
att ljuset från skylten ly-
ser in i grannarnas lägen-
heter och därmed har en
viss störande effekt, rap-
porterar Blendow Lex-
nova. Men med hänsyn
till att denna typ av stör-
ningar får tålas i högre
utsträckning i Stock-
holms innerstad än på
annan plats och att lovet
har villkorats med att lju-
set på skyltanordningen
ska vara justerbar ansåg

länsstyrelsen att den här
olägenheten inte kunde
betraktas som ”bety-
dande” i den mening som
avses i plan- och byggla-
gen. 
Mark- och miljödom-

stolen vid Nacka tings-
rätt instämde i länssty-
relsens bedömning och
avslog överklagandena.
Mark- och miljööver-

domstolen konstaterade
sedan att skylten är pla-
cerad i en storstads- och
innerstadsmiljö och på en
gata som frekvent trafi-
keras. Vid en sammanta-
gen bedömning av om-
ständigheterna – särskilt
områdets karaktär, av-
ståndet till lägenheterna
och skyltens ljusstyrka –
anser dock även Mark-
och miljööverdomstolen
att den olägenhet som
skylten innebär inte kan
anses vara betydande.

Neonskylt
var inte
betydande
olägenhet
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Markadens bredaste utbud av utbildningar inom juridik
- ledd av landets främsta experter

www.bginstitute.se

”Har gått flera kurser i er regi 
och är nöjd med 

både arrangemanget och 
ämnesurvalet. Era föreläsare har en 

klar och nära dialog 
med de kompetenta 

kursdeltagarna”

Boka utbildning idag

En bättreupplevelse!bginstitute.se
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Nyhetsbyrån Blendow Lexnova ger dig de senaste juridiknyheterna när du 

behöver dem. Vi bevakar alla instanser, förarbeten och lagsti�ning och skickar 

sammanfattningar av aktuella rättsfall direkt till dig. Du bestämmer själv vilka 

områden du vill ska bevakas och hur o�a sammanfattningarna ska komma.

   Vi ger dig även fördjupningar och kommentarer av ledande juridikexperter. 

Dessutom har vi serier via webb-tv där du får analyser av nyheter och rättsfall 

tio gånger om året.

  

Prova utan kostnad i 30 dagar - ska�a ett provkonto på lexnova.se

 

Juridiknyheterna
du vill ha.
När du vill ha dem. 

Nyhetsbyrån Blendow Lexnova, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, 08-579 366 00  
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NOTERAT

Civilutskottet vill att fler hy-
resrätter omvandlas till så
kallade ägarlägenheter. Ut-
skottet föreslår att riksdagen
uppmanar regeringen att ta
fram ett lagförslag.

Ägarlägenheter ägs direkt
av den boende – till skillnad
från bostadsrätter där före-
ningen äger fastigheten och
de boende äger andel i före-
ningen.

Förslagen kommer från
motioner från Moderaterna,
Centern, Liberalerna och
Kristdemokraterna. Socialde-
mokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet säger nej.
Dessa partier anser att ägar-
lägenheter inte visat sig vara
en framgångsrik ägarform. FO
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Fler hyresrätter 
ska omvanldlas 
till ägarlägenheter

CIVILUTSKOTTETS FÖRSLAG:

Länsstyrelsen har inte har 
låtit en granne yttra sig över
ett överklagande som gällde
startbesked för ett Attefall-
shus. 

Det inträffade rörde sig om
en ”brist som inte kan läkas”
eftersom grannen kommer
till tals i den högre instan-
sen. Det konstaterar Mark-
och miljööverdomstolen,
rapporterar Blendow Lex-
nova

Byggnadsnämnden i Var-
bergs kommun nekade en
man startbesked för bygget
av ett Attefallshus eftersom
man ansåg att det skulle

”medföra en betydande olä-
genhet för innehavaren av
grannfastigheten”. Det skulle
försämra havsutsikten, me-
nade rätten.

Mark- och miljööverdom-
stolen konstaterade i sin
granskning att länsstyrelsen
inte låtit grannen yttra sig
över överklagandet – en
”brist som inte kan läkas” ge-
nom att grannen kommer till
tals i den högre instansen.

Mark- och miljödomsto-
lens dom ska därför undanrö-
jas och målet återförvisas till
länsstyrelsen för fortsatt
handläggning.

Granne borde ha fått yttra sig om Attefallshus
- kan inte ”läkas” i domstol
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FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT

NOTERAT

En 73-årig kvinnan lämnade
sin hund i en varm bil under
två timmar. I tingsrätten
dömdes hon till dagsböter
för djurplågeri. Hon blev för-
senad när hon skulle göra
några ärenden.

Kvinnan hade lämnat bil-
rutorna något öppna för att
hunden skulle få frisk luft
men när polisen kallades till

platsen tvingades de ta sig in
i bilen och omhänderta den
törstiga och medtagna hun-
den – som i övrigt mådde bra.
Domen för djurplågeri

ledde till att Länsstyrelsen i
Stockholms län förbjöd för
kvinnan att ha hand om och
skaffa djur, skriver Blendow
Lexnova. 
Kvinnan överklagade. Hon

menade att hon inte själv
ägde hunden och att hon ald-
rig haft för avsikt att skada
den. Förvaltningsrätten av-
slog, men Kammarrätten
slog senare fast att det fak-
tum att kvinnans ärenden
drog ut på tiden och att hon
lämnade bilrutorna något
öppna i och för sig inte ur-
säktar hennes brott, men vi-

sar att hon aldrig avsåg att
skada hunden. 
Dessutom saknas skäl att

betvivla kvinnans uppgifter
om att det hela rörde sig om
ett misstag som hon inte
kommer att göra om, menar
domstolen.
Kammarrätten går därför

på kvinnans linje och upphä-
ver länsstyrelsens beslut.
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Kvinna lämnade hund
i varm bil av misstag
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FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT

NOTERAT

När kvinnan satt på bajamajan
så välte den plötsligt framåt.
Hela innehållet av urin

och avföring sköljde över
henne. Dessutom kunde hon
inte ta sig ut eftersom dörren
låg mot marken. 
Mannen som välte baja-

majan döms för ofredande
till 3 000 kronor i böter och
drygt 10 000 kronor i skade-
stånd till kvinnan, rapporte-
rar Dagens Juridik.

Mannen och kvinnan, 22
respektive 24 år, känner inte
varandra. 
Enligt kvinnan kom man-

nen fram till henne och frå-

gade om hon hade cigaretter.
Han ska då ha varit ”påtagligt
berusad”. Enligt kvinnan upp-
trädde han påstridigt. Hon av-
visade honom och gick i stäl-
let för att besöka bajamajan.
Dagens Juridik redogör för

kvinnans version av händel-
seförloppet, så som den åter-
ges i domen:
Kvinnans berättelse redo-

visas i domen:
”Medan hon fortfarande

satt på toalettsitsen kände
hon att själva bajamajan bör-
jade gunga. Hon skrek högt
’vad håller du på med’ och
’sluta’ för att få stopp på be-

teendet. Gungandet upp-
hörde dock inte och så små-
ningom välte bajamajan
framlänges så att dörren
blockerades och urin och av-
föring vällde över henne...
Hon var blöt av urin och av-
föring ända in till kroppen.” 
Förbipasserande hörde

hennes skrik och lyfte upp
bajamajan så att hon kunde
ta sig ut.
Mannen medger omstän-

digheterna men nekar till
brott eftersom han hävdar att
han inte visste att någon be-
fann sig i bajamajan när han
välde den. 

Tingsrätten konstaterar att
det framgår av vittnesupp-
gifter att kvinnan har skrikit
högt och att han inte har
kunnat undgå att höra det.
Rätten anser att de uppgifter
som kommit fram om man-
nens beteende talar för att
han var medveten om att
kvinnan befann sig därinne. 
Domstolen beskriver gär-

ningen som ”ytterst hän-
synslös”. Mannen döms nu
för ofredande till 60 dagsbö-
ter à 50 kronor och ska även
betala skadestånd till kvin-
nan på drygt 10 000 kronor.

FOTO: ALGIRDAS GELAZIUS/123RF

Välte bajamaja
– döms för ofredande

Förbipasserande
hörde hennes
skrik och lyfte
upp bajamajan 
så att hon kunde 
ta sig ut.

Arkivbild.





58 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 6

FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT

NOTERAT

Regeringen vill lösa den
akuta bostadskrisen med
hjälp av bostadsmoduler på
mark som inte är planerad
för bostäder. 
Bakgrunden är den stora

flyktingkrisen.
I en promemoria som un-

der hösten skickades på re-

miss föreslår regeringen att
det ska bli enklare och snab-
bare att tidsbegränsade
bygglov för flyttbara bo-
städer.
Men tanken är – enligt för-

slaget –- inte att modulerna
ska ersätta permanenta bo-
städer. 

Poängen är att bostäderna
nu kan vara inte bara mindre
och trängre men även helt
sakna anpassning för funk-
tionshindrade och placeras
på platser som inte är plane-
rade för bostäder. Däremot
föreslås Hälso- och miljö-
skyddsreglerna fortfarande

gälla som för permanenta
bostäder. 
Enligt förslaget – som re-

mitterats till 85 instanser –
ska tidsbegränsade bygglov
kunna ges för max 15 år.
Bestämmelserna föreslås

upphöra att gälla den 1 juli
2023.

Bostadsmoduler ska
lösa akut bostadsbrist

FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/SVD/TT
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NOTERAT

100 fladdermusholkar ska
stoppa en omdiskuterad vind-
kraftspark väster om Överka-
lix, rapporterar P4 Norrbot-
ten.
Renskötaren Henrik An-

dersson ligger bakom hol-
karna. Hans förhoppning är
att fridlysta fladdermöss ska
flytta in i dem – och på så sätt
stoppa vindkraftssatsningen.
Fladdermöss är fridlysta i

Sverige, några arter är sår-
bara, starkt eller akut hotade.
Upp till 125 vindkraftverk

är planerade i området Häll-
berget. Vindkraftverk beräk-
nas döda ungefär en halv mil-
jon fladdermöss i Europa, och
verken kan orsaka stor skada
på hotade arter.
– Parken ligger mitt i våra

kalvningsländer. Kommer
parken så blir det slut för oss,
eller vi blir tvångsförflytttade
eller vad vi nu blir, säger
Henrik Andersson till P4
Norrbotten.
Tidigare har vindkraftverk

på Nävlingeåsen i Skåne
stoppats på grund av risk för
fladdermössen.
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Fladdermöss ska
stoppa vindkraftspark
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NOTERAT

En kvinna som hävdar att
hon är överkänslig mot el
anger detta som orsak till
att hon glömt att betala
sina hyror. 
Men hovrätten avvisar

de sju vittnen som hon
åberopade och beslutar att
hon ska vräkas omedelbart,
rapporterar Blendow Lex-
nova.
Den 66-åriga kvinnan

har begärt hos Hyresnämn-
den att hyresvärden ska
byta från digitala till ana-

loga elmätare i bostaden.
Hyresvärden har å sin

sida konstaterat att kvin-
nan systematiskt betalat
hyran försent och att hy-
reskontraktet därför skulle
upphöra. Sedan tidigare
har hon en hyresskuld på
drygt 32 000 kronor.
Kvinnan säger att hennes

överkänslighet mot el har
skapat en sådan ohälsa att
hon hamnat i ekonomiska
svårigheter.
Nämnden kom fram till

att kvinnans försummelser
inte var ursäktliga och att
hyresavtalet därför kunde
sägas upp. På grund av sin
hyresskuld nekades hon
dessutom uppskov med att
flytta.
Kvinnan överklagade be-

slutet till Svea hovrätt där
hon begärde muntlig för-
handling och förhör med
sig själv under så kallad
sanningsförsäkran. Dessu-
tom ville hon att sju vitt-
nen skulle förhöras "till

styrkande av konsekven-
serna av mikrovågsstrål-
ning på hälsan". 
Hovrätten avvisade både

muntlig förhandling och
de efterfrågade förhören
och kommer fram till att de
brister i lägenheten som
kvinnan har åberopat i
kombination med sitt häl-
sotillstånd inte kan ursäkta
de sena hyresbetalning-
arna. Överklagandet av-
slogs därför.
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El-allergi ingen ursäkt för
sena hyresbetalningar
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CHRISTER DANIELSSON
Advokat och delägare 
Danielsson & Nyberg
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HD
LÄGGER

VÅRDSLÖSHETSRIBBAN 

MYCKET LÅGT
Högsta domstolens avgörande i det så kallade
Myresjömålet får Christer Danielsson att ta till
”juridiska kraftuttryck”:

”En anmärkningsvärd dom som kommer att
skapa betydande osäkerhet”, konstaterar han 
i sin krönika.

JAG TÖRS NOG SÄGA ATT DET SENASTE ÅRETS
MEST OMTALADE DOM ALLA KATEGORIER –
MÖJLIGEN VID SIDAN AV DET SLUTLIGA 
AVGÖRANDET AV TRYCKERIMOMSFRÅGAN 
– ÄR JUST EN ENTREPRENADDOM.

FELAKTIG VÄGGKONSTRUKTION:

’’
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’’
MAJORITETENS VÅRDSLÖSHETSBEDÖMNING
HAR VÄCKT STORT UPPSEENDE BLAND JURIS-
TER, BÅDE ENTREPRENADSPECIALISTER OCH
ANDRA.

et är inte ofta domar i entreprenad-
mål väcker uppmärksamhet utanför
den lilla krets jurister som är specia-
liserade på det rättsområdet. Men
jag törs nog säga att det senaste årets

mest omtalade dom alla kategorier –
möjligen vid sidan av det slutliga avgöran-

det av tryckerimomsfrågan – är just en entrepre-
naddom.
Det handlar om så kallade enstegstätade fasa-

der, en särskild typ av väggkonstruktion som var
vanligt förekommande vid byggande av småhus
under 1990-talet och fram till 2007, när experter
på området i en artikel berättade om fuktinträning
i många hus som använde denna konstruktion. I
en slutrapport 2011 uttalade samma experter att
det under de senaste fem-sex åren hade upptäckts
omfattande skador i byggnader med enstegstätade
fasader.
Konstruktionen hade använts av Myresjöhus

när bolaget under åren 1999-2003 byggde 34 vil-
lor i ett område i Svedala kommun. Efter de ovan
nämnda expertuttalandena väckte beställarna av
husen (och de som köpt av de ursprungliga ägarna)
talan mot Myresjöhus. 

När målet småningom nådde Högsta Dom-
stolen prövade HD till en början bara frågan om
fel förelåg i entreprenaden genom att Myresjöhus
hade använt sig av konstruktionen med en-
stegstätade fasader. HD fann i en dom i mars 2015
att så var fallet (NJA 2015 s 110). 
Den utgången är inte mycket att säga om; de re-

sonemang som leder fram till slutsatsen är över-
tygande. Den dömande avdelningen (dvs fem
justitieråd) var också eniga om att fel förelåg.
Med den utgången i felfrågan återstod för

Högsta Domstolen att pröva om Myresjöhus
också skulle göras ansvarigt för felet. Det skedde
några månader senare i NJA 2015 s 1040. 

För entreprenaden gällde standardavtalet
ABS 95. Där anges att entreprenören, alltså My-
resjöhus, ansvarar för väsentligt fel som framträ-
der efter garantitidens utgång, om – men bara om
– felet visar sig ha sin grund i vårdslöshet av ent-
reprenören. Ingen vårdslöshet, inget felansvar för
Myresjöhus – och inga pengar till villaägarna.
Vid HD:s prövning var parterna ense om att felet

var väsentligt. Avgörande för frågan om ansvar
var således vad som utgjorde vårdslöshet i den ak-
tuella avtalsbestämmelsens mening. Här gick me-
ningarna i HD starkt isär.
HD:s minoritet (Lars Edlund och Lena Moore)

fann att Myresjöhus inte varit vårdslöst. 
De konstaterade till att börja med att tolkningen

av den här typen av standardavtal bör göras på i
princip samma sätt som när man tolkar lagtext.
Det betyder bland annat att ”begrepp ska antas ha
samma betydelse som i vanligt juridiskt språk-
bruk”, i det här fallet begreppet vårdslöshet.

Edlund och Moore pekar därefter på ett antal
faktorer som typiskt sett beaktas när man tar ställ-
ning till frågan om någon varit vårdslös, däribland
skadegörarens möjlighet att inse risken för att
skada ska uppkomma. De båda justitieråden över-
går därefter till att pröva om Myresjöhus i det ak-
tuella fallet hade möjlighet att inse det.
Edlund och Moore framhåller där att det var

först 2007 som problemen med enstegstätade fa-
sader blev kända. Fram till dess hade konstruktio-
nen varit branschpraxis. Inte heller stod den i strid
med några byggnormer. Vidare talade inget för att
Myresjöhus kände till att det fanns risker med
konstruktionen. Slutligen hade det i rättegången
inte framkommit att det fanns medvetenhet om
sådana risker hos den byggnadstekniska experti-
sen i Sverige.
Det vill säga: Alla byggde så här vid tidpunkten

när villorna i Svedala uppfördes och ingen, inte
ens expertisen, kände till att konstruktionen var
riskfylld.
Edlund och Moore konstaterar därefter följande

– och häri ligger den avgörande skillnaden mot
majoriteten: ”Vid användningen av en etablerad
byggmetod kan det i regel inte krävas att entre-
prenören ska vidta särskilda undersökningar av
metodens lämplighet.” Det skulle nämligen med-
föra ”betydande och i de allra flesta situationer
onödiga kostnadsökningar som ytterst skulle
komma att belasta beställarsidan”. Slutsatsen blir
att Myresjöhus inte kan anses vårdslöst när det
inte är visat att det funnits anledning för bolaget
att ifrågasätta konstruktionens lämplighet, ens
om Myresjöhus hade konsulterat experter på om-
rådet.

FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT
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Högsta Domstolens majoritet (Stefan Linds-
kog, Ella Nyström och Dag Mattsson) hade ett helt
annat synsätt. 
Precis som minoriteten konstaterar de att kon-

struktionen var branschpraxis när Svedala-villorna
byggdes och att inget talade för att Myresjöhus var
medvetet om riskerna med att bygga med en-
stegstätade fasader.
Men: Det handlade om att bygga familjebostäder

för konsumenters räkning och fuktproblem av det
slag som uppdagats skulle innebära avsevärda svå-
righeter för dem. För beställarna var det rimligt att
utgå från att Myresjöhus prövade om det fanns så-
dana risker innan bolaget valde fasadkonstruktio-
nen. Det är också av betydelse att det är fråga om
att bygga ett stort antal liknande hus; det ställer
större krav på aktsamhet, enligt majoriteten. ”Att
förlita sig på vad andra gjorde kan mot den angivna
bakgrunden inte anses vara tillräckligt, och det
saknar därför för vårdslöshetsfrågan betydelse att
den använda konstruktionen under den aktuella
tiden var allmänt förekommande i branschen.”
Dvs: Det spelar ingen roll att alla andra gjorde li-
kadant.
Majoriteten konstaterar vidare att använd-

ningen av enstegstätade fasader inte hade baserats
på någon grundligt genomförd utvärdering av kon-
struktionens lämplighet. Enligt majoriteten borde
Myresjöhus ha vidtagit lämpliga åtgärder för att
själv förvissa sig om fasadkonstruktionens håll-
barhet innan man byggde villorna i Svedala. 
Visserligen konstaterar majoriteten att sådana

undersökningsåtgärder kanske inte skulle ha lett
till att problemen uppdagades ”[m]en eftersom
Myresjöshus inte har visat att bolaget har genom-
fört någon egentlig utredningsåtgärd alls, så ska
den angivna osäkerheten gå ut över bolaget och
inte husköparna”.
Således ansågs Myresjöhus ha handlat vårdslöst

och bolaget var därför ansvarigt för felet.

Majoritetens vårdslöshetsbedömning har väckt
stort uppseende bland jurister, både entrepre-
nadspecialister och andra. Den anses allmänt vara
synnerligen långtgående. Om man bygger i enlig-
het med branschpraxis, om inget tyder på att den
valda konstruktionen är behäftad med problem och
det inte har visats att man haft anledning att ifrå-
gasätta konstruktionen ens om expertis hade kon-

sulterats, hur kan man då ha varit vårdslös? Ja, det
frågar man sig verkligen!
Enligt min mening avviker domen klart från vad

som normalt krävs för att ett agerande ska anses
vårdslöst; HD:s majoritet har ställt mycket låga
krav för vårdslöshet. Med ett juridiskt kraftuttryck
är det en anmärkningsvärd dom. 
Domen lär komma att skapa betydande osäker-

het bland praktiker om var vårdslöshetsribban lig-
ger. Det gäller nog inte bara på entreprenad-
området utan också i övrigt där man behöver ta
ställning till om ett visst beteende är vårdslöst. Det
är förstås olyckligt. Klokare hade varit att följa mi-
noriteten, vars resonemang ligger i linje med hur
praktiker uppfattat kraven för vårdslöshet.
Domen har också en högst påtaglig effekt för

Myresjöhus och andra entreprenörer som byggt
med enstegstätade fasader i det att bolagen lär
komma att drabbas av mycket stora kostnader för
att ersätta alla dem som äger sådana hus. Till det
kommer sedan den framtidskostnad som Edlund
och Moore påtalade och som uppkommer därför
att entreprenörer inte längre kan bygga i enlighet
med branschpraxis utan att först själv kolla att den
konstruktionen är OK.

ENLIGT MIN MENING AVVIKER DOMEN KLART
FRÅN VAD SOM NORMALT KRÄVS FÖR ATT ETT
AGERANDE SKA ANSES VÅRDSLÖST.’’
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Den vattenrättsliga 
urminnes hävden 
har gått i graven

KOMMENTAR

A r t i k e l n  h A r  t i d i gA r e  p u b l i C e r Ats  i  b l e n d ow  l e x n ovA

www.lexnova.se

Advokat Björn Hellman skriver
om den särskilda rättigheten ur-
minnes hävd utifrån Mark- och
miljööverdomstolens avgörande
om Allareds mölla. Han utveck-
lar bland annat vad domen kom-
mer att få för konsekvenser för
vissa äldre vattenverksamheter.

BJÖRN HELLMAN   |   Advokat vid Advokatfirman Åberg & Co

omen om Allareds mölla, mål
nr M 7539-15 och M 7542-15,
visar att dagarna är räknade  för
urminnes hävd.

Nedan redogör jag för domen
och de konsekvenser för äldre

vattenverksamheter som den kan
väntas medföra – men först något

om rättskraften i miljömål, följt av en redo-
görelse av vad urminnes hävd egentligen är.

Den miljörättsliga rättskraftsregeln i 24 kap. 1 § ↳

D

  



L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 6  |  67

FO
TO

:  
LA

RS
 IN

GE
M

AR
SO

N
, L

AH
O

LM
S 

KO
M

M
U

N

SÅVÄL DEFINITIONEN SOM BEVISREGELN
I 1734 ÅRS JORDABALK VAR GÄLLANDE RÄTT
TILL DESS NYA JORDABALKEN INFÖRDES 
ÅR 1972 OCH RÄTTSFIGUREN UTMÖNSTRADES
UR LAGEN.’’

Vid Brotorpsån i Laholms kommun
ligger Allareds mölla. 
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miljöbalken innebär att tillstånd som har medde-
lats i bland annat dom i ansökningsmål enligt 21
kap. 1 a § första stycket samma balk gäller mot alla
såvitt avser frågor som har prövats i domen efter
det att domen har vunnit laga kraft. Rättskraften
ger som utgångspunkt och huvudregel till-
ståndshavaren skydd mot ingripanden från till-
synsmyndigheten med stöd av de allmänna
hänsynsreglerna och 26 kap. miljöbalken (jfr. 26
kap. 9 § tredje respektive fjärde styckena miljöbal-
ken).

Ett lagakraftvunnet tillstånd kan visserligen
återkallas, men möjligheterna därtill är mycket be-
gränsade (jfr. 24 kap. 3 § miljöbalken).

Rättskraftregeln gäller emellertid inte en-
dast för tillstånd som har meddelats med stöd av
miljöbalken. Enligt 5 § lagen om införande av mil-
jöbalken omfattas nämligen bland annat tillstånd
som meddelats enligt vissa äldre och numera upp-
hävda lagar – däribland vattenlagen och lagen om
införande av vattenlagen – också av rättskraftsbe-
stämmelsen. Inte heller mot verksamheter som be-
drivs med stöd av sådana tillstånd kan alltså
tillsynsmyndigheten, som huvudregel, ingripa
med krav på ytterligare försiktighetsåtgärder eller
med förbud. En liknande bestämmelse fanns också
i lagen om införande av vattenlagen och dessför-
innan i 2 kap. 41 § äldre vattenlagen. Bestämmel-
sen i 2 kap. 41 § äldre vattenlagen avsåg så kallade
särskilda rättigheter. De nyssnämnda bestämmel-
serna innebär sammantaget att – som utgångspunkt
– så gäller äldre tillstånd till vattenverksamhet fort-
farande och på samma sätt som om de varit medde-
lade med stöd av miljöbalken. Tidigare har
uppfattningen varit att detsamma gäller för
särskilda rättigheter som privilegiebrev, hävd och
prövning enligt 1734 års lag.

Under senare år, och med start i MÖD 2012:26-
28, har dock räckvidden av den bestämmelse som
återfinns i 5 § lagen om införande av miljöbalken
kommit att prövas. Av nyssnämnda avgöranden
följer att privilegiebrev, vilka utfärdades av kung
eller riksföreståndare, inte utgör sådana rättighe-
ter som omfattas av 5 § lagen om införande av mil-
jöbalken. Detsamma gäller enligt Mark- och
miljööverdomstolen för vattenverksamheter som
prövats enligt 20 kap. 4 § byggningabalken i 1734
års lag (M 619-15). Mot vattenverksamheter som
bedrivs ”med stöd av” privilegiebrev eller pröv-
ning enligt 20 kap. 4 § byggningabalken är följakt-
ligen tillsynsmyndigheten i princip oförhindrad att
ingripa med förelägganden och förbud i den ut-
sträckning det är motiverat utifrån 2 och 26 kap.
miljöbalken.

Nedan redovisas att detsamma nu gäller för vad
som bör vara den sista s.k. särskilda rättigheten,
nämligen urminnes hävd.

Rättsfiguren urminnes hävd har medeltida anor
och i 15 kap. 1 § 1734 års jordabalk angavs följande
definition:
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”Det är urminnes hävd: där man någon fast egen-
dom eller rättighet i så lång tid okvald och ohindrad
besuttit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes,
eller av sanna sago vet, huru hans förfäder, eller
fångesmån först därtill komne äro.”

Vidare fanns det i 15 kap. 4 § 1734 års jordabalk
en bevisregel avseende urminnes hävd:

”Förebär någon urminnes hävd, som klandrad var-
der; vise då med gamla och laggillda brev och skrifter,
eller trovärdiga män, de där om orten väl kunniga äro,
och på ed sin vittna kunna, att de varken själva veta,
eller av andra hört, någon tid annorlunda varit hava.
Gitter han det ej; vare då den hävd utan kraft och ver-
kan.”

Såväl definitionen som bevisregeln i 1734 års
jordabalk var gällande rätt till dess nya jordabal-
ken infördes år 1972 och rättsfiguren utmönstra-
des ur lagen.

Efter den nya jordabalkens ikraftträdande kan
urminnes hävd följaktligen inte längre uppkomma.
Däremot följer det av 6 § lagen om införande av
nya jordabalken att den rätt som före balkens
ikraftträdande tillkommit någon på grund av ur-
minnes hävd inte skulle inskränkas genom den nya
jordabalkens ikraftträdande. Enligt lagen om infö-
rande av nya jordabalken gäller således sådan ur-
minnes hävd fortfarande. Det är även vatten-
verksamhetsutredningens uppfattning (SOU
2013:69, Ny tid ny prövning – förslag till ändrade
vattenrättsliga regler, s. 180).

Som framgår av lagtexten ovan angavs inte i
1734 års lag någon exakt tidsangivelse avseende
den tid som måste ha förflutit för att hävd skulleFO
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MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS
SLUTSATS VAR ATT URMINNES
HÄVD VISSERLIGEN VAR EN MED
TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN
JÄMFÖRBAR RÄTTIGHET VAD 
GÄLLER VATTENANLÄGGNINGAR
MEN ATT DET ANKOMMER PÅ VERK-
SAMHETSUTÖVAREN ATT STYRKA
ATT URMINNES HÄVD 
FÖRELIGGER.

’’
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kunna uppkomma. Frågan regleras heller inte i
lagen om införande av nya jordabalken. I den rätts-
liga doktrinen – och i rättspraxis avseende samers
rätt till vinterbete – har dock anförts att 90 år bör
vara en rimlig utgångspunkt för att urminnes hävd
ska kunna uppkomma.
Följaktligen bör hävd inte kunna omfatta an-

läggningar och verksamheter som tillkommit efter
1882, det vill säga 90 år före det att nya jordabal-
ken trädde ikraft år 1972. Dessutom måste hävde-
objektet ha varit oförändrat sedan år 1882. Mot den
bakgrunden är det naturligtvis mycket ovanligt att
det går att bevisa att hävd föreligger.

Domen om Allareds mölla 
Bakgrunden till avgörandet är i huvudsak följande.
Vid Brotorpsån i Laholms kommun ligger Alla-

reds mölla. I Allareds mölla finns en mindre tur-
bin installerad vilken i målet sagts producera 
50 000 kWh/år. Till möllan/kraftverket leder en til-
loppskanal om omkring en mils längd. I anslutning
till kanalens början finns en fördämning/ håll-
damm över Brostorpsån. I den centrala delen av
hålldammen finns det en försänkning som åt-
minstone under merparten av tiden garanterar att
en mindre minimitappning sker till åfåran. Turbi-
nens slukförmåga är begränsad till 300 l/s varför
tilloppskanalen har försetts med två sidokanaler
för överskottsvatten som leder förbi kraftverket ut
till åfåran. 
Den övre kanalen, benämnd utskovskanal, har

sin början ungefär 100 meter uppströms kraft-
verket och har vattengången på en nivå någon de-
cimeter över tilloppskanalens bottennivå. Den
nedre kanalen, som börjar strax uppströms kraft-
verket, sammanflyter med avloppskanalen ned-
ströms kraftverket. I nivå med utskovskanalen
finns i intagskanalen en intagsdamm.
I juni 2014 förbjöd länsstyrelsen i Hallands län

verksamhetsutövaren att avleda vatten från Bro-
torpsån samt förelade honom bland annat att riva
ut befintlig fördämning/hålldamm. Verksamhetsutö-
varen överklagade beslutet till Vänersborgs tings-
rätt, mark- och miljödomstolen, som i september
2014 undanröjde beslutet och återförvisade ären-
det till länsstyrelsen för fortsatt handläggning då
förbudet bedömdes vara alltför ingripande.
Efter återförvisningen beslutade länsstyrelsen i

december 2014 att förelägga verksamhetsutövaren
att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet avse-
ende vattenkraftverk, damm och avledningskanal.

TILL STÖD FÖR ÖVERKLAGANDET ANFÖRDE
LÄNSSTYRELSEN I HUVUDSAK ATT ALLAREDS
MÖLLA TIDIGARE VARIT FÖREMÅL FÖR BEGÄRAN
OM TILLSYN VID ETT FLERTAL TILLFÄLLEN DÅ
DEN NATURLIGA ÅFÅRAN TORRLAGTS.’’
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Mark- och miljödomstolens avgörande
Verksamhetsutövaren överklagade länsstyrelsens
föreläggandebeslut till mark- och miljödomstolen
med yrkande om att länsstyrelsens beslut skulle
upphävas.

I sina domskäl redovisar mark- och miljödom-
stolen utförligt synen på urminnes hävd såsom
den behandlats i såväl rättspraxis som doktrin.
Mark- och miljödomstolens slutsats var att urmin-
nes hävd visserligen var en med tillstånd enligt
miljöbalken jämförbar rättighet vad gäller vatte-
nanläggningar men att det ankommer på verk-
samhetsutövaren att styrka att urminnes hävd
föreligger.

Mot bakgrund av att ännu kraftproducerande
vattenanläggningar vanligen ombyggts efter år
1882, det vill säga det år då hävd senast kunnat
uppkomma, konstaterar domstolen att det bör vara
ovanligt att hävd kan åberopas framgångsrikt. I
förevarande mål ansåg dock domstolen att verk-
samhetsutövaren faktiskt lyckats styrka att vatte-
nanläggningarna vid Allareds mölla varit ”i prin-
cip oförändrade under åtminstone ungefär 150 år
och att de förändringar som skett under denna tid-
speriod inte påverkat förhållandena på något be-
aktansvärt sätt” och detta alltså trots att turbindrift
införts under 1900-talets första hälft.

Mot denna bakgrund fann mark- och miljödom-
stolen att såväl vattenanläggningen som den fort-
löpande vattenverksamheten var laglig till följd av
urminnes hävd. Därmed förelåg skydd mot till-
synsmyndighetens ingripanden jämlikt 5 § lagen
om införande av miljöbalken samt 24 kap. 1 § och
26 kap. 9 § miljöbalken. Länsstyrelsens föreläg-
gande upphävdes.

Länsstyrelsen, Sveriges Sportfiske- och fiske-
vårdsförbund och Älvräddarnas Samorganisation
överklagade mark- och miljödomstolens dom till
Mark- och miljööverdomstolen.

Länsstyrelsens grunder för överklagandet
Till stöd för överklagandet anförde länsstyrelsen i
huvudsak att Allareds mölla tidigare varit föremål
för begäran om tillsyn vid ett flertal tillfällen då den
naturliga åfåran torrlagts. Vidare anförde länssty-
relsen att flödesregimen förstört mycket lämpliga
lek- och uppväxtområden för laxartad fisk. På grund
av detta kunde fisk varken vandra upp eller ner
längs denna del av ån och inte heller kunde fisken
passera dammen under delar av året. Turbinen or-
sakade därmed dödlighet på utvandrande fisk.

Länsstyrelsen anförde också att den omständig-
heten att ursprunglig kvarnverksamhet hade på-
gått i 150 år med stöd av urminnes hävd inte kunde
jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken.
Den tillståndspliktiga verksamheten var dessutom
avledande av vatten för turbindrift som det inte ens
gjorts gällande hade tillståndsprövats när turbinen
installerades under 1900-talets första hälft. Enligt
länsstyrelsen hade verksamhetsutövaren således
inte visat att något tillstånd enligt miljöbalken
eller de tidigare vattenlagarna fanns för verksam-
heten.

Mark- och miljööverdomstolens avgörande
Mark- och miljööverdomstolen påminner inled-
ningsvis om att det är verksamhetsutövaren som
har att bevisa att ett giltigt tillstånd finns när hen
bedriver verksamhet som kräver tillstånd enligt
miljöbalken eller enligt föreskrifter liksom att ett
tillstånd enligt tidigare lagstiftning fortfarande
kan vara gällande. Även när det är fråga om ett
äldre tillstånd är det verksamhetsutövaren som har
att bevisa att tillståndet fortfarande gäller.

Såvitt avser det rättsliga värdet av hävd anför
Mark- och miljööverdomstolen att det i tidigare av-
göranden konstaterats att en rätt enligt privilegi-
ebrev utgör en särskild rättighet att förfoga över
vattnet men att den inte kan jämställas med ett till-
stånd enligt miljöbalken (MÖD 2012:26-28). Utan
någon närmare motivering än så, anför Mark- och
miljööverdomstolen att detta gäller för den verk-
samhet som bedrivs även gäller urminnes hävd.
Vidare anför domstolen att eftersom inga frågor
har prövats (någon rättslig prövning har ju aldrig
ägt rum), kan inte någon rättsverkan enligt 24 kap.
1 § miljöbalken erhållas.

Följaktligen ansåg Mark- och miljööverdomsto-
len att verksamheten saknade tillstånd i den me-
ning som avses i miljöbalken. Eftersom det var
fråga om tillståndspliktig vattenverksamhet som
bedrevs utan tillstånd hade länsstyrelsen haft fog
att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om
tillstånd till framtida drift av vattenkraftverket.

Såvitt avser tillståndsansökans omfattning an-
förde Mark- och miljööverdomstolen att vid den
kommande tillståndsprövningen blir mark- och
miljödomstolens uppgift främst att fastställa före-
skrifter och villkor för driften vid vattenkraft-
verket. Den vattenrättsliga rådigheten till det
framrinnande vattnet och den civilrättsliga rätten
till dämning torde enligt domstolen i allmänhet

FÖLJAKTLIGEN ANSÅG MARK- OCH MILJÖ-
ÖVERDOMSTOLEN ATT VERKSAMHETEN 
SAKNADE TILLSTÅND I DEN MENING SOM 
AVSES I MILJÖBALKEN.’’

↳
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inte kunna ifrågasättas med hänsyn till anlägg-
ningarnas ålder och att verksamheten inte tidigare
har ifrågasatts. Enligt Mark- och miljööverdom-
stolen borde ansökan till mark- och miljödomsto-
len kunna anpassas till dessa förutsättningar och
”främst inriktas på miljömässiga förhållanden och
förslag till villkor som tillgodoser dessa intressen”.  
Mark- och miljööverdomstolen ändrade mark-

och miljödomstolens dom och fastställde länssty-
relsens föreläggande, dock med framflyttning av
tiden för fullgörandet av föreläggandet till arton
månader från dagen för dom.

Domens möjliga konsekvenser
Det kan alltså konstateras att Mark- och miljöö-
verdomstolen nu bör ha avverkat samtliga
särskilda rättigheter. Ingen av rättigheterna är en-
ligt Mark- och miljööverdomstolen enligt 5 § lagen
om införande av miljöbalken att jämställa med till-
stånd meddelat enligt miljöbalken. Följaktligen
saknar vattenverksamheter som ”bedrivs” med
stöd av privilegiebrev, urminnes hävd eller efter
prövning enligt 20 kap. byggningabalken i 1734
års lag skydd av rättskraftsregeln i 24 kap. 1 § mil-
jöbalken. Därmed är tillsynsmyndigheten som hu-
vudregel oförhindrad att i föreläggande kräva att

verksamhetsutövaren inom viss tid ansöker om
tillstånd till verksamheten enligt miljöbalken om
det är motiverat utifrån främst 2 kap. och 26 kap.
miljöbalken.
Den faktiska betydelsen av att nu också hävden

befunnits inte utgöra en särskild rätt som är att
jämställa med tillstånd enligt miljöbalken bör dock
bli förhållandevis liten. Orsaken till det står att
finna i att det som mark- och miljödomstolen också
påpekar i regel bör ha varit mycket svårt att bevisa
att hävdeobjektet inte ändrats sedan före 1882 när
hävd senast kunde uppkomma. Undertecknad har
själv råkat ut för sådana bevisproblem.
Med domen om Allareds mölla bör därför punkt

kunna sättas såvitt avser betydelsen av de särskilda
rättigheterna. De har helt enkelt inte någon bety-
delse längre. 
Den stora frågan är nu istället om dammluck-

orna såvitt avser kraven på tillståndsprövning på
allvar kommer att öppnas än mer genom det lag-
förslag som enligt riksdagens propositionsordning
är att vänta under september månad. Vem vet vad
tillstånd enligt 1918 och 1983 års vattenlagar dä-
refter kommer att vara värda? Enligt regeringens
utredare i SOU 2013:69 var huvudförslaget nämli-
gen i princip just ingenting…

MED DOMEN OM ALLAREDS MÖLLA BÖR DÄR-
FÖR PUNKT KUNNA SÄTTAS SÅVITT AVSER BE-
TYDELSEN AV DE SÄRSKILDA RÄTTIGHETERNA.
DE HAR HELT ENKELT INTE NÅGON BETYDELSE
LÄNGRE. ’’
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Är en lekplats 
en säker plats
att leka på?

KOMMENTAR

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se

Carolina Gustavsson skriver om
fastighetsägares ansvar för lek-
platser och de rättsliga konse-
kvenser som kan bli följden om
barn skadas. 

Kommentaren redogör för 
lagar och regler på området,
och drar paralleller till fastig-
hetsägares ansvar vid olyckor
med hissar respektive nedfal-
lande is och snö.

CAROLINA GUSTAVSSON |  Advokat på Landahl Advokatbyrå som arbetar med bland annat vatten- och miljörätt, 
plan- och byggfrågor, mark och exploatering samt skadeståndsrätt och försäkringsrätt

 



L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 6  |  75

   
  
  

FO
TO

: M
IC

H
AE

L 
PR

O
BS

T/
TT

VID UPPFÖRANDE AV EN
NY LEKPLATS ÄR DET 
PRODUKTANSVARSLAGEN
SOM ÄR TILLÄMPLIG’’

 



76 |  L E G A L L Y  Y O U R S  |  5 – 6  |  2 0 1 6

FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT

nspirationen till denna expertkommentar fick
jag för mer än ett och ett halvt år sedan år sedan då
Dagens Nyheter hade en artikel om att 42 barn
tvingas söka vård efter lek – varje dag. Naturligtvis
är det inte så att alla skador som drabbar barn är
orsakade av lek på lekplatser men jag vill ta upp
ett mycket viktigt ämne

Vem ansvarar för att våra barns lekplatser är
säkra?

Utgångspunkten för detta finns i 8 kap 15 § 2 st
plan- och bygglagen, PBL:

”Lekplats och fasta anordningar på lekplatser
ska underhållas så att risken för olycksfall begrän-
sas”.

Skyldigheten går således inte vid att det inte kan
ske någon enda olycka, utan underhåll ska utföras
så att risken för olycksfall minimeras. Naturligtvis
är det ingen fastighetsägare som vill att ett barn
ska skadas på den lekplats som finns på fastighe-
ten. Olyckor kan alltid ske men frågan är, när det
sker en olycka så att barn skadas, om underhåll
skett så att risken för olycksfall begränsas.

Först och främst ska frågan om vem som är an-
svarig för att upprätthålla underhållet på en lekp-
lats ställas. Svaret är att det är fastighetsägaren
som är ansvarig för detta. Utöver att byggnads-
nämnden kan förelägga fastighetsägaren att se till
att lekplatsen underhålls på rätt sätt finns det ett
flertal bestämmelser som reglerar lekplatser, och
skapar ett lapptäcke av regler. Byggnadsnämnden
har rätt att ingripa med ett föreläggande om en lek-
plats inte sköts och underhålls på rätt sätt – men
det tillhör ovanligheterna att sådana föreläggan-
den faktiskt ges. Det innebär inte att det inte finns
några brister på lekplatsen utan snarare att områ-
det inte är särskilt prioriterat hos byggnadsnämn-
den.

I Boverkets byggregler, BBR, regleras att fasta
lekredskap ska anordnas så att risken för persons-
kador begränsas. 

Underlaget till gungor, klätterställningar och
dylika redskap ska vara stötdämpande så att risken
för personskador vid en olycka begränsas. 

I BBR finns ett allmänt råd bl a om hur stötdäm-
pande underlag kan utformas. Som ett exempel
kan nämnas att gräs och jord inte får förekomma
när det är högre fallhöjd än 1 meter. Då ska andra
material, t ex sand eller syntetiskt underlag, istäl-
let användas. Hur lekplatserna utformas är viktigt
eftersom det inte får vara för kort avstånd mellan t

ex en gunga och en rutschkana så att barnen riske-
rar att slå i något om de trillar.

Till detta ska läggas att vid uppförande av en
ny lekplats är det produktansvarslagen som är
tillämplig, d v s de redskap som finns ska vara
säkra och uppfylla produktansvarslagens regler.
Den fastighetsägare som bygger en ny lekplats ska
kunna utgå från att de fasta lekredskap som sätts
upp på lekplatsen är säkra. En förutsättning för att
de nya fasta lekredskapen är säkra är naturligtvis
att de placeras på ett lämpligt sätt i förhållande till
varandra och att de har monterats på rätt sätt.

Efter ett tag är inte lekplatsen längre ny och be-
höver besiktigas. En utgångspunkt kan tas i Svensk
Standard (se Swedish Standards Institute), som i
sin tur utgår från Europastandard, som reglerar
hur ofta och av vem en lekplats ska besiktigas. Van-
ligtvis ska lekplatser säkerhetsbesiktigas en gång
om året, av en person som har kompetens att ut-
föra just denna typ av besiktningar. Det finns flera
firmor som utför dessa besiktningar. Efter besikt-
ningen ska fastighetsägaren få ett protokoll där
eventuella brister framgår.

Även om lekplatsen är besiktigad kan den
komma att användas 365 dagar om året. Därför
måste fastighetsägaren kontrollera lekredskapens
skick, t ex infästningar, kättingar och kedjor, med
jämna mellanrum – men även kontrollera att red-
skap i trä inte ruttnar, så kallad tillsyn. 

Sand som finns under exempelvis gungor för-
svinner genom användning och sand måste därför
fyllas på.

Fastighetsägaren måste ha en rutin för hur och
med vilka intervall kontrollerna ska göras för att
lekplatsen ska vara i ett sådant skick att barn inte
riskerar att skadas. Hur ofta kontroll ska ske beror
på i vilken omfattning lekredskapen används och
hur slitna de är. En populär lekplats kanske behö-
ver kontrolleras veckovis eller månatligen. Det kan
t o m vara så att en lekplats som används i princip
dagligen och av många barn, t ex på en förskola,
behöver kontrolleras varje dag.

Östersunds tingsrätt har 2014-10-23 i ett mål, B
1012-14, rörande ansvar för nedfallande snö och is
framhållit att avsaknaden av rutiner från fastig-
hetsbolagets sida hur taket skulle kontrolleras in-
nebar att bolaget inte hade vidtagit åtgärder som
det skäligen bort för att förhindra att snö och is föll
ned. Det går enligt min bedömning att dra paral-↳

’’
FASTIGHETSÄGAREN MÅSTE HA EN RUTIN 
FÖR HUR OCH MED VILKA INTERVALL KON-
TROLLERNA SKA GÖRAS FÖR ATT LEKPLATSEN
SKA VARA I ETT SÅDANT SKICK ATT BARN INTE
RISKERAR ATT SKADAS.

I
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leller till fastighetsägarens ansvar för lekplatser
och just det faktum att inte ha några som helst ru-
tiner för kontroll av lekplatsen är försvårande för
fastighetsägaren om det skulle inträffa en olycka
på lekplatsen.

Vilket ansvar har då fastighetsägaren för ett
skadat barn? Såvitt jag känner till finns det inget
rättsfall där någon har fällts till ansvar och fått
utge skadestånd eller dömts för brott för att ett
barn har skadats på en lek-
plats. Men det går att dra
paralleller till de rättsfall
som finns vad gäller exem-
pelvis olyckor till följd av
nedfallande snö och is eller
olyckor med hissar. 
Fastighetsägaren måste

därför själv se till att lekp-
latsen besiktigas och ge-
nomgås, dokumentera
detta och åtgärda de brister
som finns. Det är viktigt att
dokumentera de åtgärder
som har vidtagits och de
kontroller som gjorts för
att lekplatsen ska vara i
godtagbart skick. Skälet till
detta är att om olyckan väl
är framme är det svårt att i
efterhand rekapitulera när
olika genomgångar gjordes
och när reparationer utför-
des. Det är för fastighetsä-
garens egen trygghet som
dokumentation ska ske.

Utgångspunkten för att en fastighetsägare ska
vara skadeståndsskyldig om ett barn skadar sig
utifrån allmänna skadeståndsrättsliga reglerar är
att han eller hon varit vårdslös i sin skötsel av lek-
platsen. Vad är då en vårdslös fastighetsägare?
Min bedömning är att en fastighetsägare som

inte genomför årliga besiktningar och inte heller
åtgärdar de anmärkningar som finns från besikt-
ning troligtvis är en vårdslös fastighetsägare. Det
finns praxis på att bolag som under flera år under-
låtit att besiktiga sin hiss ådömdes företagsbot när
en person skadades i hissen. Att inte låta besiktiga
sin lekplats är enligt min bedömning en liknande
situation och skulle kunna tala för ett vårdslöst be-

teende som kan föranleda skadeståndskrav om ett
barn skadas på ett farligt lekredskap.
Så hur snabbt måste besiktningsanmärkningar

åtgärdas? Finns det en överhängande risk för skada
är det så snart som möjligt, d v s mycket snabbt.
Det går inte att avvakta i flera veckor i väntan på
material utan det krävs relativt snabba åtgärder,
särskilt på en lekplats som används av många barn.
Går det inte att få fram reservdelar tillräckligt
snabbt bör fastighetsägaren överväga att ta bort

lekredskapet i avvaktan på
åtgärdande. Är det fråga
om mindre allvarliga bris-
ter kan det gå någon eller
några veckor innan åtgär-
dande sker.
Det är även så att en fas-

tighetsägare kan ådömas
ansvar för vållande till
kroppsskada eller vållande
till annans död för olyckor
som inträffar på lekplatser.
Åtal för dessa brott är inte
särskilt vanligt förekom-
mande men som många sä-
kert känner till var det en
företrädare för en plåtsla-
gerifirma som anlitades av
en fastighetsägare för att
skotta snö och is från taket
som fälldes till ansvar för
nedfallande snö och is, se
NJA 2005 s. 372. 
Tar man som fastighet-

sägare risker och inte utför
besiktningar och kontrol-
ler och lekplatsen blir far-

lig kan enligt min bedömning en fastighetsägare
riskera åtal. Åtal väcks mot fysiska personer och
inte mot bolag. Bolag kan istället ådömas före-
tagsbot. Således kan en fysisk person såväl som ett
bolag ådömas ansvar.

Mitt avslutande råd är: Ta hellre bort ett
lekredskap som är i dåligt skick än att låta det stå
kvar. Detta begränsar risken för olycksfall. Det är
svårt att säga var den juridiska gränsen går men
ingen fastighetsägare vill att ett barn ska skadas.
Det är bättre att vara proaktiv och ta bort ett
lekredskap innan en olycka sker.

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR ATT EN FASTIGHETSÄGARE SKA
VARA SKADESTÅNDSSKYLDIG OM ETT BARN SKADAR 
SIG UTIFRÅN ALLMÄNNA SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA 
REGLERAR ÄR ATT HAN ELLER HON VARIT VÅRDSLÖS 
I SIN SKÖTSEL AV LEKPLATSEN.’’
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