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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Tänk dig in i situationen att du är ägare till en fastighet som är belägen vid en smal asfaltsväg 

med ett fåtal andra fastigheter som grannar. Du är sedan länge pensionär och lever av din 

insparade pension. Kommunen är huvudman för gatan som fastigheten är belägen vid och en 

dag vill de tillsammans med ett byggföretag som exploatör bygga tjugo nya bostäder längs 

med din gata. Eftersom nybyggnationerna innebär en ökad belastning på vägen så krävs det 

att vägen förbättras. Kommunen beslutar därför att anta en ny detaljplan för området och 

fördelar ut avgifter per fastighet för vägens förbättring. Detta innebär att du som 

fastighetsägare snart får en räkning på 150 000 kr i gatukostnad. Du betalar gatukostnaden 

och försöker sedan glömma de besparingar som nu försvunnit. Några år senare får du återigen 

ett brev hem i brevlådan om att ännu fler fastigheter ska byggas längs med vägen och att du 

som fastighetsägare inom fördelningsområdet återigen ska betala gatukostnad för att vägen 

denna gång behöver breddas. En räkning på 190 000 kr anländer snart i din brevlåda men 

denna gång saknar du ekonomiska möjligheter för att kunna betala kostnaden. Vad gör du och 

hur känns det? 

 

Gatukostnad innebär att om kommunen är huvudman för gator eller andra allmänna platser så 

har de möjlighet att ta ut den kostnad som krävs för förbättring av gator i form av en särskild 

avgift som kallas gatukostnad. Gatukostnaden fördelas på fastighetsägare inom ett visst 

fördelningsområde.1 Kommunen måste vid uttag av gatukostnad förhålla sig dels till aktuell 

lagstiftning och dels till de kommunala principer som reglerar kommunens 

kompetens. 2 Rättsreglerna om gatukostnad regleras i 6 kap 24-27§§ Plan- och 

Bygglagen(2010:900) och har funnits sedan slutet av 1800-talet.  

 

I Sverige har vi ett demokratiskt statsskick och en rättsordning 3  som ställer krav på 

rättssäkerhet. Rättssäkerheten innebär att enskilda ska kunna förutse konsekvensen av sina 

handlingar med stöd av lagen. Det innebär även att det ska finnas förutsebara rättsregler som 

är etiskt godkända.4 Med den gällande rätt som finns rörande gatukostnad kan det vara svårt 

                                                 
1 Bengtsson, 2015, s. 68. 
2 Lindquist, 2011, s. 83. 
3 Bernitz, 2014, s. 37. 
4 Peczenik, 1995, s. 84. 
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för enskilda att förutse gatukostnaden vilket kan innebära brister i rättssäkerheten. 

Gatukostnadens storlek kan även uppgå till stora summor vilket kan leda till att enskilda har 

svårt att behålla sin fastighet på grund av påförandet av gatukostnad. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att utreda och analysera kommuners rätt att ta ut gatukostnad av fastighetsägare samt 

att undersöka om uttag av gatukostnad är rättssäkert.  

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas från att mer än övergripande diskutera andra bestämmelser än 6 kap 24-

25§§ PBL. Uppsatsen avgränsas även från att i vidare utsträckning redogöra och diskutera 

rättssäkerhet annat än för formell, materiell och modern rättssäkerhet utifrån valda författare 

samt från egendomsskyddets synvinkel.  

 

1.4 Metod och material 

För att besvara uppsatsens syfte används den rättsvetenskapliga metoden. Den traditionella 

juridiska metoden använder sig av rättskälleläran. Rättskälleläran hjälper författaren att hitta 

de rättskällor som bör, ska och får beaktas.5 Jämfört med den traditionella juridiska metoden 

så utgår den rättsvetenskapliga metoden från rättskälleläran men den använder sig även av 

andra rättskällor så som andra vetenskaper som då används som källa till kunskap. Ett 

exempel på andra vetenskaper som omfattas av den juridiska metoden är till exempel 

rättsfilosofi vilket inkluderas i denna uppsats.6 Den rättsvetenskapliga metoden skiljer sig på 

så sätt i faktaavgränsningen jämfört med andra juridiska metoder och är med andra ord en 

vidare metod än den traditionella juridiska metoden. 7  Den rättsvetenskapliga metoden är 

därför mer fördelaktig för detta arbete då det finns få traditionella juridiska källor inom 

ämnet. Den rättsvetenskapliga metoden sätter även mer fokus på den juridiska 

argumentationen än vad den traditionella juridiska metoden gör, vilket medför att det genom 

argumentation är möjligt att uppfylla uppsatsens syfte.8 Uppsatsen utreder även europeisk rätt 

vilket innebär att en rättsvetenskaplig metod är fördelaktig då den europeiska rätten definierar 

gällande rätt på annat sätt än som görs i Sverige. 

 

                                                 
5 Sandgren, 2007 s. 36. 
6 Sandgren, 2007, s. 39. 
7 Sandgren, 2007 s. 39. 
8 Sandgren, 2007 s. 39. 



6 

 

Ett urval av källor från de traditionella juridiska rättskällorna som innebär lag, lagförarbeten, 

rättspraxis och doktrin, studeras för att fastställa gällande rätt. Urvalet är baserat på 

rättskällelärans principer som här innebär principen om rättskällornas inbördes ordning samt 

vissa oskrivna principer om analogier samt lag- och rättsfallstolkning.9 I Sverige läggs stor 

vikt vid lagförarbeten 10  vilket inkluderar motioner, betänkanden, direktiv, 

departementspromemorior, lagrådsremisser, statens offentliga utredningar (SOU) och 

propositioner.11 I enlighet med rättskällelärans principer har i första hand lagtext använts som 

rättskälla, därefter förarbeten, praxis och doktrin. I kapitlet rörande gällande rätt så används 

lagtext, propositioner, doktrin och praxis för att fastställa gällande rätt. Statens offentliga 

utredningar har exkluderats i detta kapitel på grund av att rättsutvecklingen kan ta en annan 

riktning än den som beskrivs i SOU.  

 

I resterande kapitel så använder jag i enlighet med den rättsvetenskapliga metoden, de 

traditionella juridiska rättskällorna som utgångspunkt samt därefter andra källor till kunskap. 

Jag väljer att använda Villaägarnas riksförbund som källa trots att de är en 

intresseorganisation. Villaägarna används endast som källa när de yttrat sig i förarbetena och 

där det saknats relevanta källor. Jag använder även en statistisk undersökning som behandlas 

nedanför som utförts på uppdrag av Villaägarnas riksförbund. Ett kritiskt och objektivt 

förhållningssätt används vid granskande av denna källa. Eftersom Villaägarnas riksförbund 

står för fastighetsägarens synvinkel av konflikter har källan ändå varit relevant att använda i 

denna uppsats på grund av uppsatsens fastighetsägarperspektiv. SOU används på relevanta 

delar där det inte finns någon annan rättskälla av större vikt. Vid en eventuell konflikt mellan 

SOU och propositioner som motsäger varandra används utvalda relevanta delar från SOU 

men större vikt och relevans läggs vid propositioner för att det som framkommer i en SOU 

kanske inte antas vidare i lagstiftningsarbetet. Urvalet av offentliga utredningar genomförs 

utifrån relevans för uppsatsens syfte.12 

 

Det främsta metodologiska problemet för uppsatsen är att det finns väldigt lite relevant praxis 

från högsta instans vilket innebär att praxis främst används i uppsatsen för att besvara 

specifika frågor eftersom det kan komma ett avgörande från högre instans och undanröja det 

                                                 
9 Sandgren, 2007, s. 37. 
10 Peczenik, 1995, s. 287. 
11 Bernitz, 2014, s. 115. 
12 Bernitz, 2014, s. 119. 
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som framkommit i underinstans.13 När det gäller urvalet av praxis använder jag mig i första 

hand av rättsfall med prejudikatvärde och därefter praxis från lägre instanser. Underrättspraxis 

används endast för att besvara specifika frågeställningar. Praxis i uppsatsen är baserat på ett 

urval från år 1982 till nutid (2015) på grund av att det inte är någon skillnad i sak på 

gatukostnadsreglerna sedan 1982 års lagändringar. Därav är äldre praxis av lika stor vikt som 

den nyare. Uppsatsen behandlar även viss europeisk praxis under äganderättskapitlet för att 

redogöra tillämpningen av gällande rätt i specifika frågor.  

 

Inom gatukostnadsområdet finns ett begränsat utbud av doktrin samt förarbeten. Med doktrin 

åsyftas den juridiska litteraturen. 14 Jag använder därför äldre doktrin och förarbeten till vissa 

frågeställningar med hänsyn till att reglerna inte ändrats i sak sedan 1982 års lag vilket gör det 

relevant att använda äldre doktrin.15 Urvalet av doktrin baseras på relevans för ämnet. Utöver 

den juridiska litteraturen används även litteratur från andra vetenskaper rörande frågor där det 

saknas juridisk litteratur. 

 

Uppsatsen behandlar viss statistik. Valet av att använda statistik på gatukostnadsreglernas 

tillämpning valdes för att undersöka om uttag av gatukostnad var rättssäkert. På så sätt är det 

nödvändigt att ha kunskap om kommuner överhuvudtaget tillämpar bestämmelserna. Det 

finns väldigt lite statistik inom området vilket gjorde att valet föll på ett examensarbete från 

KTH från år 200716 som utfördes vid avdelningen för Fastigheter och byggande samt en 

undersökning från WSP Analys & Strategi17 som utfördes år 2011. Undersökningen från WPS 

Analys & Strategi utfördes på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Jag använder mig av 

examensarbetet från år 2007 där det saknas svar i WPS undersökning, statistiken i 2007 års 

undersökning gav helt enkelt svar på andra frågor än WPS undersökning. Vid granskande av 

denna källa innehas ett kritiskt och objektivt förhållningssätt. Att båda undersökningarna 

hänvisas till i SOU 2012:9118 gör att statistiken är mer relevant då den blivit granskad av 

utredningen. Jag väljer även att använda statistik från Kommunförbundet som utfördes år 

1982 för att se om det finns en ökning av användandet av rättsreglerna för gatukostnad. De 

                                                 
13 Bernitz, 2014, s. 251. 
14 Bernitz, 2014, s. 185-186.  
15 Bernitz, 2014, s. 187. 
16 Fridh, 2007. 
17 WPS Analys & Strategi, rapport 2011-12-19. 
18 SOU 2012:91 s. 122. 
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nämnda undersökningarna ovan har använt sig av enkätundersökningar vilket därmed vidgar 

min rättsvetenskapliga metod till att även inkludera empiriskt material.19 

 

Urvalet av rättskällorna till rättssäkerhetskapitlet baseras på att det finns en skillnad mellan 

rättssäkerhet för till exempel straffrätt och socialrätt. Orsaken till detta är enligt Staaf att 

skilda rättsområden lägger olika vikt vid vilka värden som ska inkluderas i definitionen av 

rättssäkerhet.20 Rättssäkerhetsbegreppet saknar entydig definition och finns inte definierat i 

lagtext eller i förarbeten. Det finns inte heller en specifik diskussion inom doktrin rörande 

gatukostnader och rättssäkerhet. Det medför att rättskällorna väljs utifrån dess relevans och 

allmänna förhållningssätt inom begreppet. Det leder till att stort utrymme vigs till att diskutera 

vad som är rättssäkerhet i allmän kontext i kapitlet ”Rättssäkerhet” för att sedan i analysen 

diskutera vidare om uttag av gatukostnad är rättssäkert.  

 

Uppsatsen redogör även för en äganderättslig del för att belysa och utreda kommuners rätt att 

ta ut gatukostnad från en äganderättslig och rättssäker synvinkel. Orsaken till detta beror på 

att rättssäkerheten inte uppfylls om inte människor har ett effektivt skydd för sina rättigheter. 

Urvalet av rättskällor inom äganderätt och gatukostnad väljs i enlighet med den 

rättsvetenskapliga metoden med utgångspunkt i de traditionella rättskällorna. Inom detta 

område används praxis för att besvara rättsfrågor rörande egendomsskyddet och avgifter. Jag 

har även använt praxis från Europadomstolen då frågan är mer utredd i internationell rätt än i 

Sverige. I denna uppsats används Juristens skrivhandbok av Englund och Hjalmarsson samt 

Instruktioner för skriftliga arbeten på juristprogrammet som mall för uppsatsens disposition 

och skrivregler.21 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen har utformats för att bli en vetenskaplig uppsats. Det innebär att ett resultat 

förväntas kunna förenas med ett vidare teoretiskt och rättsligt sammanhang. Det krävs då att 

resultaten av den vetenskapliga undersökningen generaliseras. 22  I syfte att uppnå denna 

generalisering har fastighetsägarens perspektiv använts som teoretisk ansats i denna uppsats. I 

detta fall är fastighetsägaren den enskilde.  

 

                                                 
19 Sandgren, 2007 s. 39. 
20 Staaf, 2005 s. 26. 
21 Englund Hjalmarsson, 2013;Instruktioner för skriftliga arbeten på juristprogrammet tillgänglig via jus.umu.se. 
22 Sandgren, 2004, s. 300, 319f. 
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Fastighetsägarens perspektiv har använts för att uppmärksamma eventuella 

rättssäkerhetsproblem på både regel- och systemnivå. Genom att välja den enskildes 

perspektiv jämfört med det allmännas kunde jag lägga större tonvikt på det som är relevant 

för syftet i uppsatsen. Fastighetsägarperspektivet har belysts i ett flertal undersökningar 

genom frågeställningar till fastighetsägare. Frågeställningar som bör besvaras i ett 

fastighetsägarperspektiv är sådana som: Vad är adekvat för en fastighetsägare i denna 

situation? Vilka konsekvenser blir det för fastighetsägaren och hur ser fastighetsägaren på 

situationen? Det finns en grundläggande rättslig princip som är värd att påtala för att vidare 

belysa fastighetsägarens perspektiv. Principen lyder att "fastighetsägare både åtnjuter 

avkastningen av sitt ägande och svarar för de pålagor som följer av detta".23 Det vill säga att 

av fastighetsägandet följer vissa fördelar och ett visst ansvar och konsekvenser till följd av 

ägandet.24 

 

I Anders Victorins uppsats i Vänbok till Bo L Nilsson framkommer fastighetsägarperspektivet 

genom att Victorin beskriver ur fastighetsägarens synvinkel, kombinerade hyresavtal och 

principen om hyresavtalet som det dominerande avtalet. Victorin går igenom sina rättsfall 

genomsyrat av synvinkeln om vad som är rimligt för fastighetsägaren.25 Med inspiration från 

Victorins uppsats samt tidigare anförda resonemang i avsnittet innebär fastighetsägarens 

perspektiv i denna uppsats att gatukostnadsreglerna speglas utifrån fastighetsägarens 

synvinkel med beaktande av vad som kan vara till fördel eller nackdel för fastighetsägaren. 

 

2 Rättsutvecklingen  
 

Kapitlet om rättsutveckling redogör för bakgrunden till dagens gatukostnadsregler vilket är 

nödvändigt att känna till då systematiken från tidigare rättsregler är detsamma som idag. I 

detta kapitel redogörs de viktigaste förändringarna för gatukostnadsreglerna. 

 

2.1 Gatukostnadsreglernas bakgrund 

Rättsutvecklingen rörande gatukostnadsbestämmelserna tar sin början under medeltiden där 

städerna hade lokala föreskrifter och sedvänjor. Från och med mitten av 1300-talet samlades 

de lokala stadslagarna i Magnus Erikssons stadslag.26 I denna fanns bland annat bestämmelser 

                                                 
 
23 MÖD 2006:63.  
24 MÖD 2006:63. 
25 Gerleman, Wängberg, (red.), 2005 s. 109-121. 
26 Julstad, 2015, s.155. 
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om byggande, som till exempel bestämmelsen om att en allmän gata skulle vara åtta alnar 

bred så att en man både kunde åka och rida på den.27 I Byggniabalken i Magnus Erikssons 

stadslag från cirka år 1350 fanns följande bestämmelse angående gator "Alla allmänna gator 

skola vara åtta alnar breda, så att man kan på dem både åka och rida".28 Magnus Erikssons 

stadslag gällde fram tills att 1734 års lag trädde i kraft som samlade den svenska 

lagstiftningen i en lag.29 Under 1850-talet ökade exploateringen genom urbaniseringen vilket 

gjorde att en nationell reglering rörande byggande blev nödvändig och därmed infördes 1874 

års Byggnadsstadga (SFS1874:25).30 I 13§ Byggnadsstadgan beslutades om regleringar för 

gators bredd i ny stad eller stadsdel dock så sades inget angående vem som skulle bekosta 

gatorna. Gatans bredd avgjorde hur högt fastigheten bredvid fick byggas enligt 28§ 2p 

byggnadsstadgan(1874:25). 1874 års Byggnadsstadga medgav en fortsatt hög 

exploateringsgrad och lagstiftarna konstaterade att det krävdes en revidering av 

Byggnadsstadgan.31 

 

År 1907 tillkom Stadsplanelag(SFS 1907:67) som var gällande tillsammans med 1874 års 

byggnadsstadga. 32  I stadsplanelagen från år 1907 framkom för första gången nationella 

bestämmelser angående gatukostnader. Genom att reglerna var tydligare än tidigare fick 

staten mer kontroll. Reglerna fanns i 29-34§§ där det bland annat framkom att var stad själv 

bestämde hur gator skulle bekostas samt vilka skyldigheter tomtägare hade enligt 30§ när det 

gällde upplåtande av privat gata till allmänt begagnande.  Principen om tomtägares skyldighet 

att ersätta staden värdet av viss gatumark låg till grund för motsvarande bestämmelser i 1931 

års Stadsplanelag.33 

 

År 1931 skedde nästa brytpunkt då Byggnadsstadga (SFS 1931:364) och Stadsplanelag 

(1931:142) infördes. Byggnadsstadgan 23§ innebar att stadsfullmäktige kunde, om frågan 

uppkom, pröva om gatukostnadsbestämmelserna skulle antas eller ändras.34Stadsplanelagen 

innebar en skyldighet för tomtägare att bidra till stadens gatukostnader enligt 45§. 

Ersättningsskyldigheten gällde bildad tomt och ägare till tomt med fast egendom.35 

                                                 
27 Hall, 1999, s. 41. 
28 Hall, 1999, s. 41. 
29 Julstad, 2015, s. 156. 
30 Rådberg; Friberg, 1996 s. 23. 
31 Rådberg; Friberg, 1996 s. 24. 
32 Rådberg; Friberg, 1996 s. 24-25. 
33 Johansson, 1933, s. 3. 
34 Johansson, 1933, s. 3. 
35 Johansson, 1933, s. 4. 
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År 1948 trädde Byggnadsstadga (SFS 1947:390) och en ny Byggnadslag(1947:385) i kraft. 

Syftet med regleringen ansågs vara att tillgodose viktiga samhällsintressen såsom att sträva 

efter välplanerade samhällen. 36  Under denna tid var urbaniseringen ett faktum och när 

innerstäderna i princip var fullbelagda byggdes istället förstäder.37  

 

I lag (1947:385 Byggnadslagen) reglerades gatukostnadsbestämmelserna under 56-66§§ "Om 

ersättning för gatumark" och i 67-69§§ under rubriken "Om ersättning för 

gatubyggnadskostnad" i BL. I denna lag kallades gatukostnaderna för "gatubyggnadskostnad" 

där 67§ definierade dessa kostnader som att stadsfullmäktige fick besluta om tomtägares 

skyldighet att bidra till i ordningsställandet av gata områdesvis eller för hela staden, denna 

bestämmelse liknar dagens huvudbestämmelser om gatukostnad. Bestämmelserna "Om 

ersättning för gatumark" innebar en skyldighet för tomtägare att erlägga ersättning för 

gatumark om gatan uppläts till allmänt begagnande.  

 

År 1959 utkom en reviderad version av Byggnadsstadgan genom lag (1959:612). Men det var 

inte förrän år 1982 som en större förändring skedde med gatukostnadsbestämmelserna genom 

ändring i Byggnadslagen från 1947 (SFS 1981:872 Lag om ändring i byggnadslagen 

1947:385). 56 och 57§§ i SFS (1981:872) kan jämföras med dagens 6 kap 24-25§§ PBL 

(2010:900). Förändringen från tidigare bestämmelser om gatukostnad var stor. Det bestämdes 

att gatukostnaden kunde uttas per gatudel eller områdesvis enligt 56 eller 57§§. 

Gatukostnaden kallades gatumarksersättning och som grund för kostnaderna lades de faktiska 

kostnaderna samt tidigare erfarenheter av vad det kostade att anlägga eller förbättra gata.  

 

I början av 1980-talet framkom efter en gatukostnadsutredning att kommunerna skulle överta 

en stor del av den enskilda väghållningen. Skälen bakom förslaget var bland annat att övergå 

till ett enhetligt plansystem, att kommunerna skulle ges större möjligheter till 

kostnadstäckning för de investeringar i gator och anläggningar som de utförde samt att det 

fanns ett behov av enklare rättsregler.38  Ett annat motiv till reformen var att dåvarande 

bestämmelser ledde till olik behandling av kommunmedlemmar. Problemen med olik 

behandling av kommunmedlemmar skedde främst i storkommuner med olika detaljplaner och 

                                                 
36 1947:1 Kungliga Byggnadsstyrelsens meddelanden. s.1. 
37 Rådberg; Friberg, 1996, s. 27-28. 
38 Prop. 1980/81:165 s. 16-17. 
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olika ersättningsregler.39 Med denna bakgrunden reviderades Byggnadslagen från år 1947 och 

den 1 januari 1982 trädde bestämmelser rörande gatukostnader i kraft som gav kommunen 

ökade möjligheter till kostnadstäckning.40 Bestämmelserna gav kommunerna möjlighet till att 

inom områden med stadsplan ta ut kostnader för anläggning och förbättring (SFS1981:872). 

 

År 1987 utkom första versionen av dagens Plan- och Bygglag här kallad ÄPBL(SFS1987:10). 

Bestämmelserna i tidigare lagstiftning överfördes från BL och Byggnadsstadgan i sin helhet 

till ÄPBL med få ändringar i sak. 41  Den tidigare lagstiftningen gjorde inverkan på PBL 

genom att de "tidigare grundsatserna behölls fastän systematiken förändrades".42 Redan under 

1960-talet startade arbetet med lagreformen som skulle bli ÄPBL. Den långa processen fram 

till att ÄPBL infördes berodde bland annat på det tvistande som pågick rörande om 

regelverket i ÄPBL var förenligt med Regeringsformens regler om normgivning.43  

 

Införandet av ÄPBL syftade till att förenkla och modernisera plansystemet. 44 Detta skulle 

bland annat ske genom att överföra ansvaret för planläggning från staten till kommunen och 

på så sätt ge kommunen större befogenheter. 45  Syftet var även att ge enskilda ökade 

rättigheter och lättare att påverka planprocessen. 46 I 6 kap 36§ ÄPBL infördes därför ett 

obligatoriskt samråd innan kommunen beslutade om gatukostnader. Genom införandet av 1 

kap 1§ ÄPBL som syftade till att främja samhällsutveckling och miljö infördes för första 

gången ett krav på att beakta de konsekvenser byggprocessen kan medföra för miljön.47  

 

År 2011 trädde dagens gällande Plan- och Bygglag (2010:900) i kraft. Syftet med den nya 

plan- och bygglagen var dels att skapa större förutsebarhet för företag och enskilda genom 

enkla och tydliga regler i plan- och byggprocessen. Dels att skapa effektivare planerings- och 

beslutsprocesser.48 Problemen med ÄPBL låg främst i tillämpningen av lagen. Men det fanns 

även problem med ett oklart system för prövning, tillsyn och kontroll samt det faktum att 

översiktsplaneringen inte bedrevs kontinuerligt i alla kommuner vilket ledde till att plan- och 

                                                 
39 Prop. 1980/81:165 s. 17. 
40 Ds Bo. 1984:9 s. 180. 
41 Prop. 1985/86:1 s. 659. 
42 Bengtsson, 2015, s. 37. 
43 Bengtsson, 2015, s. 37. 
44 Prop. 2009/10:170 s. 126. 
45 Bengtsson, 2015, s. 41. 
46 Prop. 2009/10:170 s. 126. 
47 Bengtsson, 2015, s. 38. 
48 Prop. 2009/10:170 s. 127-128. 
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markberedskapen inriktades mot kortsiktighet. Sedan ÄPBL utkom år 1987 hade även 

flertalet förändringar skett både för plan- och byggverksamheten och i samhället vilket ledde 

till att det fanns behov av en ny lag.49 PBL innehöll få ändringar i sak utan de ändringar som 

genomfördes var främst språkliga och redaktionella.50 

 

3 Rättsläget 
 

Kapitlet redogör för gällande rätt rörande kommuners rätt att ta ut gatukostnad av enskilda. 

Därigenom redogörs dels kort om planprocessen samt hur tillämpningen av rättsreglerna ser 

ut. 

3.1 Gällande rätt för uttag av gatukostnad 

Planprocessen ställer krav på att kommunen ska följa gällande miljöföreskrifter och 

bestämmelser. 1 kap 1§ PBL(2010:900) syftar till att främja jämlika och goda levnadsvillkor 

samt en hållbar livsmiljö för dagens och kommande generationer. 2 kap 3§ PBL stadgar att 

planläggning ska utföras så att den främjar ekonomisk tillväxt, god hushållning med mark, 

vatten, råvaror och energi. Vidare ska planläggning främja en god livsmiljö ur socialt 

perspektiv, utveckling av bostadsbyggande samt en etisk och ändamålsenlig struktur.51 PBL 

gäller parallellt med Miljöbalken vilket innebär att miljökvalitetsnormerna som stadgas i 5 

kap MB samt hänsynsreglerna i 2 kap MB ska beaktas vid planläggning.52 

 

1 kap 2§ PBL anger att planläggning av mark och vatten är en kommunal angelägenhet. 

Kommunen beslutar om hur marken inom kommunen får användas och bebyggas genom 

Plan- och bygglagens rättsregler. PBL innehåller rättsregler om olika sorters planer som 

reglerar fastighetsbyggande för att på så sätt nå upp till lagstiftningens mål. Planerna a är 

regionplan, översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.53 Detaljplanen upprättas vid 

omvandling av bebyggelseområden från till exempel fritidshusbebyggelse till 

permanentbostäder samt vid nybyggnation av större byggprojekt enligt 4 kap 2§ PBL. 54 

Detaljplanen har bindande verkan.55 Upprättandet av detaljplan beslutar kommunen om enligt 

                                                 
49 Prop. 2009/10:170 s. 127. 
50 Prop. 2009/10:170 s. 128. 
51 Bengtsson, 2015, s. 38. 
52 Bengtsson, 2015, s. 38- 39; Jfr Prop. 1997/98:90 s. 158. 
53 Kalbro, 2015, s. 28. 
54 Kalbro, 2015, s. 28. 
55 Prop. 2009/10:170 s. 191. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1987-0010_K1_P2?src=document
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1 kap 2§ PBL, detta kallas det kommunala planmonopolet. 56  I detaljplanen beslutas hur 

gatukostnaderna ska fördelas och vilken storlek och standard det ska vara på gator samt 

reglerar exploateringsgraden för området. 57  I gatukostnadsutredningen bestäms sedan 

kommunens beslut om uttag av gatukostnad. 58  Därav är det föredelaktigt om detaljplanen 

och gatukostnadsutredningen upprättas parallellt.59 Gatukostnader är på så sätt i direkt led till 

att genomföra en detaljplan och kan även vara en viktig ekonomisk förutsättning för 

genomförandet av en detaljplan.60  

 

De rättsliga förutsättningarna för uttag av gatukostnad finns i Plan- och Bygglagen (2010:900) 

sjätte kapitlet 24-25§§. 6 kap 24§ PBL anger att om kommunen i egenskap av huvudman har 

en skyldighet att anlägga eller förbättra gata eller annan allmän plats för att tillgodose ett 

områdes behov av allmänna platser, så kan kommunen besluta om gatukostnadsavgift. 

Gatukostnadsavgiften fördelas på fastighetsägare boende i området. Kommunen beslutar 

sedan om hur fördelningsområdet ska se ut och på vilka grunder dessa ska fördelas. 

Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett ”skäligt och rättvist sätt”.61 

 

6 kap 25§ PBL anger att om kommunen i egenskap av huvudman har en skyldighet att 

anlägga eller förbättra en gata så får kommunen besluta om att gatukostnaderna ska fördelas 

på fastigheterna som ligger vid gatan. 6 kap 25§ PBL gäller således endast fastigheter som 

ligger vid just den gatan som ska anläggas eller förbättras. Fördelningsområdet vid 

användandet av 6 kap 25§ PBL är således betydligt mindre till storleken än vid användande 

av 6 kap 24§ PBL. Om kostnaden för att anlägga eller förbättra gata inte är lika stor över hela 

gatan så kan kommunen fördela gatukostnaden på annat sätt som anses skäligt och rättvist. 

Med hjälp av 6 kap 25§ PBL kan kostnaderna fördelas så att varje fastighet på gatan ska 

betala hälften av den kostnad som belöper på gatudelen som är belägen framför 

fastigheten(p1). Kostnader för anordningar som normalt hör till gatan ska fördelas lika mellan 

fastigheterna vid gatan (p 2). Kostnader för att anlägga ett gatukors ska fördelas lika mellan 

fastigheterna vid gatukorset (3p).  

 

                                                 
56 Kalbro, 2015, s. 30. 
57 Kalbro, 2015, s. 81. 
58 Kalbro, 2015, s. 81. 
59 Prop. 1985/86:1 s. 224. 
60 Prop. 1985/86:1 s. 222.  
61 Julstad, 2015 s. 65. 
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Kommunen får välja mellan områdesvisa uttag av gatukostnaden i enlighet med 6 kap 24§ 

PBL eller per gata eller gatudel enligt 6 kap 25§ PBL.62 Bestämmelserna är fakultativa i 

förhållande till varandra men får inte användas samtidigt. Vilken bestämmelse som skall 

användas avgörs beroende av fördelningsområdets storlek. 63 Rörande valet av vilken 

bestämmelse som kommunen ska använda framkommer att 25§ om fördelning per gata eller 

gatudel ger en mindre rättvis fördelning. Den orättvisa fördelningen kan främst uppkomma 

vid till exempel stora tomter med en kort tomtlinje samt hörntomter som då får en högre 

kostnad trots att fastigheten är lika stor. 25§ är främst avsedd för begränsade åtgärder som rör 

ett fåtal fastigheter.64 Av denna information antyds att det i första hand är den områdesvisa 

fördelningen som ska användas i enlighet med 6 kap 24§ PBL.65    

 

När gatukostnaderna uttas så blir fastighetsägaren ersättningsskyldig kommunen då det är 

fastighetsägaren som anses ha fördel av åtgärden. Syftet med reglerna är att ett områdes 

behov ska tillgodoses genom att fastighetsägarna betalar gatukostnader. Kommunen får 

därmed sina kostnader i det området betalda för gator och andra anläggningar.66  

 

6 kap 27§ anger vilka kostnader som får läggas till grund för gatukostnadens storlek. 

Grunderna för kostnaderna är enligt punkt 1. de faktiska kostnaderna eller enligt punkt 2. 

enligt beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att anlägga eller förbättra gator eller 

andra allmänna platser.67 

 

Innan beslut om gatukostnader fattas enligt 6 kap 24§ och 6 kap 25§ PBL ska kommunen 

utreda gatukostnadsfrågan och skriva ett förslag på vad utredningen kommit fram till enligt 6 

kap 28§ PBL. De berörda fastighetsägarna har rätt till samråd enligt 6 kap 28§ PBL vid 

användande av 6 kap 24 och 25§§ PBL. Samrådet ska syfta till ett utbyte av information och 

synpunkter.68 I förarbetena till 6 kap 28§ PBL anges att det är skäligt att berörda parter 

tillförsäkras tidig information och möjligheter till att påverka beträffande kommande uttag av 

gatukostnader. 69  Samrådet leder också till att det blir mindre missförstånd rörande vad 

förslaget av gatukostnadsutredningen egentligen innebär. På så sätt förebyggs att 

                                                 
62 Kalbro, 2015, s. 78. 
63 Prop. 2009/10:170 s. 455. 
64 Prop. 1980/81:165 s. 30. 
65 Prop. 1980/81:165 s. 30. 
66 Bengtsson, 2015 s. 68. 
67 Prop. 1985/86:1 s. 661; Kalbro, 2015, s. 80. 
68 6 kap 28§ PBL 
69 Prop. 1985/86:1 s. 223. 
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fastighetsägare senare riktar invändningar mot förslaget. Berörda parter såsom 

bostadsrättsinnehavare, sakägare och andra som berörs av förslaget ska få tillfälle till samråd. 

Resultatet av samrådet och de förslag som samrådet har gett anledning till redovisas sedan i 

en samrådsredogörelse enligt 6 kap 28§ PBL.70 

 

Förslaget som framkommit av gatukostnadsutredningen ska kungöras när kostnadsfördelning 

enligt av 6 kap 24§ PBL använts.71 Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla eller förs 

in i en ortstidning i enlighet med lag(1977:654). Granskningstiden ska vara minst tre veckor. I 

kungörelsen ska stå vilket område som förslaget gäller och den angivna granskningstiden för 

att lämna synpunkter. Kända sakägare ska meddelas om att förslaget kungörs genom brev 

dock inte till den som skriftligen redan godkänt förslaget i enlighet med 6 kap 29§ PBL.  

 

Har 6 kap 25§ PBL använts för kostnadsfördelning av gatukostnaden ska kommunen ge de 

sakägare som inte skriftligen har godkänt förslaget tillfälle att senast en viss dag yttra sig över 

gatukostnadsförslaget och samrådsredogörelsen enligt 6 kap 31§ PBL. I enlighet med 6 kap 

30§ PBL ska kommunen under granskningstiden som framkommit i enlighet med 29§ hålla 

förslaget till kostnadsfördelningen och samrådsredogörelsen enligt 28§ tillgängliga för dem 

som vill granska förslaget. Enligt 6 kap 32§ PBL får kommunen inte slutligt besluta om 

kostnadsfördelning förrän granskningstiden eller tiden för yttrande löpt ut beroende på vilken 

bestämmelse som användes vid kostnadsfördelningen.  

 
Det finns möjlighet att få gatukostnaden jämkad enligt PBL 6 kap 33§. Enligt förarbetena kan 

jämkningen innebära anstånd med betalning, förlängning av amorteringstiden samt mildare 

räntevillkoren.72 Möjligheten till jämkning kan skilja sig mellan kommunerna.73  

 

Kommunen ansvarar som huvudregel för förbättringar av allmän plats i ett område med 

detaljplan. Ansvaret för allmän plats kan även ges till enskilda enligt 4 kap 7§ PBL. Ansvaret 

för allmän plats kallas för huvudmannaskap. Om kommunen inte ska vara huvudman för 

allmän plats så ska detta särskilt anges i detaljplanen. Det är även möjligt att ha olika 

huvudmannaskap inom samma detaljplaneområde.74  

 

                                                 
70 Prop. 1985/86:1 s 663. 
71 Prop. 2009/10:170 s. 456. 
72 Prop. 1985/86:1 s. 225-224.  
73 Prop. 1985/86:1 s. 225. 
74 Julstad, 2015, s. 65. 
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6 kap 18§ PBL stadgar att kommunen i egenskap av att vara huvudman för gata eller annan 

allmän plats, har ett ansvar för att iordningsställa gata eller allmän plats så att den kan 

användas för sitt tilltänkta ändamål när byggandet enligt detaljplanen är färdigställt. 

Skyldigheten föreligger gator och andra allmänna platser som är direkt nödvändiga för att 

fastighetsägare ska kunna nyttja sin egendom.75 Skyldigheten för fastighetsägare att betala 

gatukostnad inträder när gatan kan användas för sitt tilltänkta ändamål enligt 6 kap 34§ PBL. 

Gatan behöver med andra ord inte vara färdigställd utan kravet är att den ska kunna användas 

för sitt ändamål.76  

 

3.2 Nyttorekvisitet 

 
PBL 6 kap 24§ stadgar som sagt att kommunen i egenskap av huvudman har rätt att ta ut 

gatukostnader av enskilda om åtgärden sker för att tillgodose ett områdes behov av 

anläggningar som fastigheten har nytta av. Förarbetena från år 1981 till Byggnadslagen 

klargör att det främsta skälet till att fastighetsägare bör betala gatukostnad är att 

anläggningarna utgör en förutsättning för exploatering. Genom exploateringen presumeras 

fastighetsägare ha särskild nytta av genomförandet av gator. Ju högre exploateringsgrad desto 

mer nytta presumeras det att fastigheter har av att gator och andra allmänna platser anläggs 

eller förbättras.77   

 

Nyttorekvisitet innebär att de fastigheter som har nytta av anläggningarna ska dela på 

kostnaderna för anläggande eller förbättrande av gata eller annan allmän plats. Bedömningen 

av en fastighets nytta skall ske med grund i de lokala förhållandena.78 Nyttorekvisitet för 

gatukostnader ses dels som en ekonomisk nytta som fastigheten får genom planläggning då en 

presumtiv värdeökning av fastigheten väntas ske på grund av exploateringen. Värdeökningen 

märker den enskilde skillnaden av först vid en eventuell försäljning.79 Dels ses det som en 

direkt nytta då fastighetsägaren kan använda den gata eller plats som har anlagts eller 

förbättrats.80 Därav är det viktigt att gator anpassas efter områdets behov och standard. 81 

Kostnaderna ska fördelas mellan befintliga och nytillkommande fastigheter efter den nytta 

som tillförs fastigheterna.88 Således ser lagstiftaren som att det förvisso kan resultera i en stor 

                                                 
75 Prop. 1985/86:1 s. 657. 
76 Prop. 1985/86:1 s. 657. 
77 Prop. 1980/81:165 s. 32. 
78 Prop. 1985/86:1 s. 224.  
79 Lagrådsremiss, Nya bestämmelser om gatukostnader, 2013, s. 13, 19, 
80 Direktiv 2011:104, s. 8. 
81 Prop. 1985/86:1 s. 223-224.  
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kostnad för enskilda att betala men att det vägs upp av den presumerade nyttan åtgärderna har 

för fastigheten.  

 

Fastigheter som inte har nytta av anläggningen ska inte inkluderas i fördelningsområdet. I 

praktiken kan andra fastigheter än de som finns inom fördelningsområdet ha nytta av 

anläggning eller förbättring av gator eller andra allmänna platser. Detta ska dock inte beaktas 

i gatukostnadssamanhang vilket kan leda till att orättvisa uppstår bland de fastigheter som 

behöver betala kostnaden.82  

 

I RÅ 1988 ref 41 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att det i vissa fall kunde vara helt 

befogat att befria befintliga fastigheter från gatukostnadsuttag. Gatukostnaderna skulle 

fördelas jämnt mellan obebyggda fastigheter och bebyggda fastigheter som redan hade en 

fungerande väg. Domstolen bedömde att anläggningen som skulle byggas inte var till nytta 

för de befintliga fastigheterna förutom att det innebar en allmän standardhöjning av 

vägförbindelsen. Domstolen befriade därmed de befintliga fastigheterna helt från 

gatukostnadsuttag.83  

 

I RÅ 1991 ref 17 framkom att det är skäligt och rättvist att befintlig bebyggelse betalar en 

mindre del av gatukostnaderna än nytillkommande fastigheter eftersom befintliga fastigheter 

kan anses ha mindre nytta av gatorna genom att de redan har tillgång till ett fullt fungerande 

gatunät.84 I hovrättsfallet RH 2006:12 påfördes en fastighetsägare gatukostnad för en gata 

som normalt inte användes då fastighetsägaren fick sin normala utfartsgata bortskuren.  

Domstolen ansåg att fastigheten hade väsentligt mindre nytta av kommunens åtgärder på den 

för fastigheten, nya utfartsgatan än andra fastigheter inom fördelningsområdet. Domstolen 

ansåg därför det som oskäligt och orättvist att fastigheten skulle betala lika stor gatukostnad 

för gatan som resterande fastigheter i fördelningsområdet.85 

 

Enligt förarbetena är det i princip omöjligt att exakt beräkna varje fastighets andel av den 

totala nyttan av olika anläggningar för fastigheterna. Det krävs istället att kommunen finner 

                                                 
82 Kommunförbundet, 1982, s. 18. 
83 RÅ 1988 ref. 41. 
84 RÅ 1991 ref 17.  
85 RH 2006:12. 
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sådana normer som gör att kostnadsfördelningen kan uppfattas som rimlig av de 

fastighetsägare som skall betala gatukostnaden för att det ska anses som skäligt.86  

 

3.3 Gatukostnaden ska fördelas på ett rättvist och skäligt sätt 

 
När gatukostnaden uttas enligt 6kap 24-25§§ PBL så ska kostnaderna fördelas mellan 

fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Här bör särskilt beaktas om de befintliga 

fastighetsägarna redan har betalat ersättning för samma gata i ett tidigare skede.87  

 

I kostnadsunderlaget för gator ingår kommunens kostnader för byggande och 

standardförbättring. Kostnader för förvärv av mark kan också ingå.88 I gatukostnaden får även 

viss administrationskostnad samt projekterings- och kontrollkostnader som har nära samband 

med gatubyggandet ingå.89 Ett exempel på förbättringsåtgärder är asfaltering av grusväg och 

breddning av väg. Underhållskostnader ingår inte i gatukostnadsunderlaget enligt 6 kap 21§ 

PBL.90 Skyldigheten att bidra till gatukostnad föreligger inte på tomträttsinnehavare enlig 1 

kap 5§ PBL. Den främsta anledningen till detta är att tomträttsinnehavare inte använder gatan 

i samma mån som fastighetsägare, deras behov av anläggningen är med andra ord mindre än 

fastighetsägarens.  

 

Att fördela gatukostnader skäligt och rättvist kan vara svårt i praktiken beroende på om 

fördelningsområdet består av blandad eller enhetlig bebyggelse. Blandad bebyggelse innebär 

en blandning av fastighetstyper såsom kontorslokaler, privatbostäder och industrier. Enhetlig 

bebyggelse innebär istället främst att det finns likvärdiga fastighetstyper inom samma område 

såsom ett bostadsområde med bostadsfastigheter. 91  Kostnadsfördelningen ska utföras med 

grund i de lokala förhållandena för att vara skäligt och rättvist. 92  Fördelningen av 

gatukostnader för blandad bebyggelse kan till exempel ske genom att bebyggelseområdet 

delas upp i mindre fördelningsområden för varje bebyggelsetyp. Då ansvarar respektive 

bebyggelsetyp för de kostnader som uppstår inom respektive område. Gemensamma 

kostnader för flera områden fördelas mellan de aktuella områdena för att därefter fördelas på 

                                                 
86 Prop. 1980/81:165 s. 32. 
87 Prop. 1985/86:1 s. 224.  
88 Kalbro, 2015 s. 79. 
89 Kommunförbundet, 1982 s. 24.  
90 Kalbro, 2015, s.79. 
91 Kalbro, 2015, s. 80-81. 
92 Wahlberg, Högman, Salmson, 2006 s. 56. 
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enskilda fastigheter. Ett annat sätt är att varje fastighet som är av viss bebyggelsetyp får ett 

specifikt andelstal eller delaktighetstal och att gatukostnaden fördelas ut efter det.93  

 

RÅ 1991 not 84 handlade om att gatukostnadsersättning inom ett område skulle tas ut enligt 

en utförd gatukostnadsutredning. Regeringsrätten anförde att kommunen bröt mot 

likställighetsprincipen då de begärde att fastighetsägarna inom ett visst föredelningsområde 

skulle betala för en omfattande utbyggnad av gatusystemet trots att kommunens fastigheter 

för allmän service såsom skolor, samlingslokaler och bibliotek inte tagits med bland de 

kostnadsbärande fastigheterna. Detta medförde att övriga fastigheter inom fördelningsområdet 

belastades med en större andel av kostnaderna. Av denna anledning ansåg domstolen att 

gatukostnaderna inte hade fördelats på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunfullmäktiges 

beslut stod därmed i strid med reglerna om fördelning inom fördelningsområdet av 

gatukostnaderna.94 

 

Reglerna om gatukostnad har varit i ständig diskussion de senaste årtiondena. Redan under 

1970-talet antog cirka 100 av Sveriges dåvarande 278 kommuner bestämmelserna om 

gatukostnad. Av dessa var det endast cirka 50 kommuner som tillämpade bestämmelserna på 

grund av att det rådde en osäkerhet kring hur reglerna skulle tillämpas. 95 I Villaägarnas 

undersökning från år 2011 var det 37 av de 212 kommuner som besvarat organisationens 

undersökning som tog ut gatukostnad mellan år 2007 till 2011.96 Undersökning angav även att 

andelen kommuner som tar ut gatukostnad hade mellan år 1990 till 2011 legat på en konstant 

nivå på runt 14-17% av de kommuner som besvarat undersökningen.97 Kommuner som har 

mycket nybyggnationer eller många kommunmedlemmar såsom förortskommuner, använder 

gatukostnadsreglerna i större utsträckning än övriga kommuner.98 I de kommuner som väljer 

att inte ta ut gatukostnader av fastighetsägare regleras gatukostnaderna i exploateringsavtal 

för att finansiera kostnaderna för upprustning och uppförande av gator alternativt via 

kommunalskatten. 99  För framtidens del så anger undersökningen från 2011 att flera 

                                                 
93 Kalbro, 2015, s. 80. 
94 RÅ 1991 not 84. 
95 Kommunförbundet, 1982, s. 2. 
96 SOU 2012:91, s.123; Se WSP Analys & Strategi, rapport 2011-12-19. 
97 WSP Analys & Strategi, rapport 2011-12-19, s. 20. 
98 WSP Analys & Strategi, rapport 2011-12-19, s. 21-22, 32. 
99 Fridh, 2007, s. 8. 
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kommuner är intresserade av att ta ut gatukostnad tack vare inspiration från bland annat de 

storstadskommuner som tillämpar gatukostnadsreglerna.100 

 

Rörande beloppen som gatukostnaden uppgår till så varierar beloppet från några tusen till 

några 100 000 kr för främst nybildade fastigheter.101 Av Villaägarnas undersökning från år 

2011 framgår att 3 kommuner av 212 tog ut gatukostnader av fastighetsägare på belopp som 

översteg 250 000 kr under perioden för undersökningen.102 Undersökningen anger även att det 

saknas kunskap rörande gatukostnader. Fastighetsägarna är för det mesta kritiska till 

gatukostnader och känner sig ofta åsidosatta av kommunens intressen. Eftersom 

gatukostnader ofta överklagas på grund av dess oförutsebarhet och den oskälighet som 

fastighetsägare känner, så försenas planprocessen som resultat vilket kan få negativa 

ekonomiska konsekvenser för samhället. Sammantaget så efterfrågas större förutsebarhet och 

tydlighet vid användandet av gatukostnader.103 

  

4 Kommunala principer 
 

När kommunen tar ut gatukostnad så ska de tillämpa gällande rätt samt förhålla sig inom de 

kommunala principer som bestämmer ramarna för den kommunala verksamheten.104 De mer 

generella principerna såsom likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen är de två 

främsta principerna. Därefter återfinns underordnade principer som är mer specifika såsom 

självkostnadsprincipen och retroaktivitetsförbudet. Det finns även principer som inte är 

lagstadgade men som ändå har utvecklats i rättspraxis och därmed ska tas hänsyn till såsom 

proportionalitetsprincipen.105
  

 

4.1 Likhetsprincipen 

Likhet inför lagen finns lagstadgat i 1 kap 9§ RF och kallas likhetsprincipen. 1 kap 9§ RF stadgar 

att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet. Med saklighet menas att myndigheters beslut inte ska gynna eller missgynna 

enskilda utan att ha stöd i lag. 106
 I rättsstatens rättsordning finns krav på ett rättssäkert 

                                                 
100 WSP Analys & Strategi, rapport 2011-12-19, s. 25-26. 
101 SOU 2012:91 s. 122. 
102 SOU 2012:91, s. 123. 
103 WSP Analys & Strategi, rapport 2011-12-19, s. 31-32. 
104 SOU 1990:107, s. 34. 
105 Lindquist, 2011, s. 83. 
106 Marcusson, 2005 s. 75. 
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lagsystem med förutsebara rättsregler. I rättsstatsideologin finns kravet på rättslikhet vilket 

inkluderar idén på likhet inför lagen.107 En lag innehåller både en formell och en materiell del 

likhet. Den formella likheten definieras som de yttre, att alla ska behandlas lika. Ett exempel 

är att alla i en matkö ska få lika stor portion. Materiell likhet siktar istället in sig på att 

resultaten ska bli lika. Vilket innebär att resultaten ska resultera i att alla i matkön blir lika 

mätta vilket inte betyder att deras portioner behöver vara lika stora. På samma sätt kan en lag 

vara neutral på ytan och därmed uppfylla kravet på formell likhet, men som resultat 

särbehandla stora grupper negativt. 108 

 

Likställighetsprincipen lagstadgas mer specifikt för kommunal rätt i 2 kap 2§ 

Kommunallag(lag 1991:900)(KL). Principen innebär att en kommun är skyldig att behandla 

sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat.109 Vad som är att anse som 

sakliga skäl ska bedömas i det enskilda fallet. 110  Likställighetsprincipen gäller vid all 

myndighetsutövning för kommun och landsting och i deras relationer till andra. Detta gäller 

särskilt i den mån som den kommunala verksamheten direkt berör enskilda 

kommunmedlemmar. 111  Detta innebär att kommunens handlande bör vara rättvist och ej 

godtyckligt i sitt handlade mot enskilda kommunmedlemmar.112 

 

Likställighet innebär sammantaget att kommunen i alla fall förutom där det finns sakliga skäl 

för annat ska behandla sina kommunmedlemmar likvärdigt. Denna likvärdighet som 

kommunen ska tillämpa vid all kommunal verksamhet ska inte förväxlas med ordet 

jämställdhet. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen. Likställighet syftar istället mot 

jämlikhet mellan kommunmedlemmarna och att kommunen ska behandla sina medlemmar 

lika.113Tankegången bakom att människor har lika värde och att de därför bör behandlas lika 

har sitt ursprung i den amerikanska självständighetsförklaringen från år 1776 och franska 

revolutionen från år 1789.114 

 

                                                 
107 Peczenik, 1995, s. 51. 
108 Diesen, 2005, s. 24-25. 

109 Lindquist, Losman, 2013 s. 26. 
110 Bohlin, 2003, s. 112. 
111 Lindquist, Losman, 2013 s. 26-27. 
112 Lindquist, Losman, 2013 s. 27. 
113 Stjernquist, 1988 s. 1. 
114 Stjernquist, 1988 s. 2. 
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Likställighetsprincipens huvudsyfte är att kommunmedlemmar som är i en jämförbar situation 

ska behandlas lika.115 Det krävs ett särskilt författningsstöd för att kommunen ska få lov att 

besluta om olika belopp i de avgifter som kommunen tar ut efter konsumentens 

betalningsförmåga i varje enskilt fall så att likställighetsprincipen följs.116 Ett exempel är i RÅ 

1990 ref 109 där kommunen tillämpade högre byggnadslovstaxa för fritidshus än för 

permanentbostadshus. Domstolen bedömde att förfarandet stred mot kravet på en skälig och 

rättvis grund och bland annat likställighetsprincipen på grund av att kommunen tog ut 

avgiften ojämnt utan att i visst hänseende ha en saklig grund för det.117 Däremot är situationen 

annorlunda om kommunen väljer att ändra sina fördelningsgrunder i något hänseende vilket 

medför att en del kommunmedlemmar som befinner sig i jämförbar situation tilldelas olika 

förmåner av kommunen. Till exempel så kan en höjning av tomträttsavgifter resultera i att de 

nya tomträttshavarna betalar mer än de som har fått tomträtt före höjningen. Det förfarandet 

resulterar inte i att bryta mot likställighetsprincipen. 118 

 

Speciallagstiftningen innehåller ibland regler om att tjänster och nyttigheter får 

avgiftsbeläggas om det sker inom likställighets- och självkostnadsprincipernas 

tillämpningsområde. Ett exempel på en sådan likställighetsregel är gatukostnadsreglerna i 6 

kap 24-25§§ PBL som anger att gatukostnad får uttas och ska fördelas mellan fastigheterna i 

fördelningsområdet efter en skälig och rättvis grund. 119  I förarbetena till den äldre 

Byggnadslagen år 1981 diskuterades gatukostnaden. Det ansågs att storkommuner som 

innehöll olika slags detaljplaner med olika genomförandetid och ersättningsregler, ledde till 

bristande likställighet i kommunerna.120 Likställighetsprincipen gör sig främst gällande när 

kommuner behandlar jämförbara bebyggelseområden på olika sätt, där de istället bör 

behandla bebyggelsen likvärdigt för att upprätthålla likhetsprincipen. Skillnader mellan olika 

områden som uppkommer genom byggutvecklingen är dock ett faktum som man vid 

tillämpningen av den kommunala likställighetsprincipen praktiskt kan behöva acceptera.121  

 

RÅ 1991 not 84 som redogjordes ovan handlade om att gatukostnadsersättning inom ett 

område skulle tas ut enligt en utförd gatukostnadsutredning. Regeringsrätten anförde att 

                                                 
115 Lindquist, 2011 s. 92. 
116 Lindquist, 2011 s. 94 
117 Lindquist, 2011, s. 94. 
118 Lindquist, 2011, s. 100.  
119 Lindquist, 2011, s. 101. 
120 Prop. 1980/81:165 s. 21. 
121 Prop. 1980/81:165 s. 22. 
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kommunen bryter mot likställighetsprincipen när de begärde att fastighetsägare skulle betala 

gatukostnadsersättning för gator som gagnade andra än kommunmedlemmarna.122 

 

4.2 Självkostnadsprincipen 

Självkostnadsprincipen lagstadgas i 8 kap 3§c KL och definieras som att kommuner och 

landsting inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 

nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller, den så kallade självkostnaden. 

Huvudregeln är att självkostnadsprincipen gäller all verksamhet som kommuner och landsting 

bedriver. 123  Principen fungerar som ett tak för avgiftssummor och får inte medföra att 

kommunen gör en ekonomisk vinst av att ta ut avgifter från fastighetsägare.  124 Principen får 

underskridas vilket innebär att den helt eller delvis skattefinansierar en prestation där en 

avgift kan uttas. 125  Det kan dock bryta mot likställighetsprincipen när kommunen 

underskrider självkostnaden och därför bör kommunen ta ut en kostnad som exakt motsvarar 

självkostnaden, av de kommunmedlemmar som nyttjar anläggningarna.  

 

När det gäller skillnaden mellan skatt och avgift så anger 1 kap 4 § RF att endast riksdagen får 

besluta om skatt. Gatukostnader är delegerade till kommunerna att ta hand om då det inte är 

en betungande avgift enligt 8 kap 9§ RF.126 Vissa kommuner väljer att ta ut gatukostnaderna 

genom den kommunala skattesatsen och andra väljer att ta ut gatukostnaden som en särskild 

avgift.127 Enligt 8 kap 3 c och b § kommunallagen (1991:900) är det möjligt för kommunerna 

att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Skillnaden mellan 

kommunalskatt och avgift ligger i att kostnader för kommunal verksamhet normalt täcks av 

kommunalskatten. 128  Självkostnadsprincipen i 8 kap 3 § c kräver en i någon mån 

individualiserad motprestation för de avgifter som kommunen tar ut. Gatukostnaderna ställer 

på så sätt krav på att betalningsskyldiga fastighetsägare ska tillgodogöra sig nytta av vägarna 

och att den nyttan kan anses utgöra tillräckligt preciserad och individuellt bestämd som 

motprestation från kommunens sida, för att avgiften inte ska ses som skatt.129  

 

                                                 
122 RÅ 1991 not 84. 
123 Lindquist, Losman, 2013, s. 228.  
124 Lindquist, 2011 s. 101. 
125 Bohlin, 2003 s. 102. 
126 8 kap 9§ RF. 
127 Fridh, 2007, s. 8. 
128 Scheiman, Hybbinette, 2014, s. 475. 
129 Scheiman, Hybbinette, 2014, s. 475. 
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En avgift som är relevant att jämföra med gatukostnaden är den före detta fastighetsskattens 

beskattningsförfarande. Även inom fastighetsskattens område motiverades skatten och 

fastighetsägarens betalningsskyldighet av en nyttopresumtion. Det innebar att boendenyttan 

skulle grunda sig på fastighetens marknadsvärde vilket presumerades en högre boendenytta, i 

detta fall i form av avkastning för fastigheterna i området och därmed en högre skatt.130 Det 

vill säga att skatten följde fastighetens marknads- och taxeringsvärde. 131  I populära 

bostadsområden i skärgården som var före detta fritidsfastighetsområden, höjdes 

fastighetsskatten markant då fastigheternas marknadsvärde ökade. Detta fick som konsekvens 

svåra ekonomiska problem för fastighetsägarna.132 Fastighetsskattens beskattningsförfarande 

innebar bristande förutsebarhet av skatten genom dess konstruktion. 133  

 

4.3 Proportionalitetsprincipen 

2 kap 1§ PBL stadgar att vid beslut enligt PBL ska en avvägning ske mellan allmänna och 

enskilda intressen. Bestämmelsen anger den så kallade proportionalitetsprincipen. Förarbetena 

till 2010 års PBL anger bland annat att det ska ”finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett 

beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen”.134  

2 kap PBL anger de allmänna intressen som ska beaktas i intresseavvägningen. Däremot så 

anger varken lagen eller motiven vad som är skäligt vilket leder till svåra avvägningsproblem 

för kommunerna. Dessa problem blir allt vanligare genom tätorternas tillväxt, brist på 

naturresurser, konkurrensen om lämplig mark för industri, jordbruk och bostäder samt de 

ökade miljökrav som det medför.135  

 

I RÅ 2009 not 78 bedömde regeringsrätten att enskilda intressen åsidosattes genom att en 

strandpromenad byggdes för promenerande som under stor del av året riskerade att beträda 

tomtmark och därmed överträda fastighetsägarens hemfrid. Med beaktande av dessa 

omständigheter så fann regeringsrätten att det avsedda syftet med detaljplanen som var att 

säkerställa promenadvägen, inte kunde genomföras utan att enskilda intressen åsidosattes på 

ett sådant sätt som inte motsvarade en rimlig avvägning enligt PBL. Regeringens beslut 

upphävdes därmed.136 

                                                 
130 SOU 2004:36 s. 147-150. 
131 SOU 2004:36 s. 147-150. 
132 SOU 2004:36 s. 147. 
133 SOU 2004:36 s. 148. 
134 Prop. 2009/10:170 s. 413. 
135 Bengtsson, 2015, s. 41. 
136 RÅ 2009 not 78 
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PBL är en avvägningslag där rättsreglerna grundas i att en avvägning mellan allmänna och 

enskilda intressen utförs i enlighet med 2 kap 1§ PBL. Proportionalitetsavvägningen mellan 

kommunens intressen och fastighetsägarintresset kan leda till konflikter där rättssäkerheten 

kan komma i strid med behovet av att genomföra en planering konsekvent och effektivt, även 

om det medför negativa konsekvenser för fastighetsägaren. Med andra ord ska även en 

avvägning ske med beaktande av rättssäkerheten.137  

  

4.4 Retroaktivitetsförbudet 

En annan princip som kommunen behöver ta hänsyn till vid uttag av gatukostnader är 

retroaktivitetsförbudet. Det innebär att kommuner och landsting inte får fatta beslut med 

tillbakaverkande kraft som är till nackdel för kommunmedlemmarna, om det inte finns 

synnerliga skäl för det enligt 2 kap 3§ KL. Retroaktivitetsförbudet innebär att en kommun 

eller ett landsting inte har rätt att retroaktivt återkalla förmåner eller besluta om nya eller 

förhöjda avgifter för medlemmarna. Möjligheten att göra avsteg från principen finns om det 

föreligger synnerliga skäl, en viss retroaktivitet har dock godtagits i praxis av ändamålsenliga 

skäl om det rör sig om en kortare tid. 138 I flertalet fall behöver fastighetsägare betala 

gatukostnad för samma gata några år senare då det kanske byggs ännu fler fastigheter i 

området och gatan därmed behöver förstärkas vilket kan innebär att gatukostnaden i dessa fall 

har viss retroaktiv verkan.139 Dock bör beaktas att det inte är olagligt för en avgift att ha 

retroaktiv verkan utan förbudet gäller endast skatter.140 

 

5 Rättssäkerhet 
 
Rättssäkerhet är ett vagt begrepp som saknar entydig definition. Som en del i den 

rättsvetenskapliga metoden började jag undersöka vad som uttalas om rättssäkerhet i de 

traditionella rättskällorna. Rättssäkerhet förekommer sällan i de traditionella rättskällorna 

förutom i ett fåtal lagrum. Såsom i 2 kap 9-13§§ RF och förundersökningskungörelse 

(1947:948) med flera som nämner begreppet rättssäkerhet. 1 kap 2§ stadgas även det skydd 

som den materiella rättssäkerheten värnar om genom att den offentliga makten ska utövas 

med respekt för människors lika värde. Utöver dessa lagrum ses hänvisningar till rättssäkerhet 

                                                 
137 Bengtsson, 2015 s. 40. 
138 Lindquist och Losman, 2013 s. 29. 
139 Prop. 1985/86:1 s. 224. 
140 Jfr Lindquist och Losman, 2013 s. 29. 
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i vissa internationella konventioner såsom i Europakonventionen och andra 

överenskommelser. Det ges dock inte i någon av dessa regleringar en förklaring eller en 

definition av vad rättssäkerhet innebär. 141  Jag kommer därför i denna redogörelse av 

rättssäkerhet redogöra för rättssäkerhet utifrån utvalda författares synvinkel. De definitioner 

av rättssäkerhet som jag kommer resonera kring är materiell rättssäkerhet, formell 

rättssäkerhet och modern rättssäkerhet. Mindre avvikelser förekommer men en generell 

avgränsning görs från andra synsätt på rättssäkerhet.  

 
Gemensamt för de flesta definitioner av rättssäkerhet är att det rör sig om att den offentliga 

makten på olika sätt begränsas till förmån för individen. 142  Rättssäkerhet delas ofta in i 

materiell och formell rättssäkerhet. Peczenik definierar materiell rättssäkerhet som 

rättssäkerhet som ställer krav på att rättens innehåll ska vara moraliskt godkänd, såsom till 

exempel att ett rättsligt beslut är korrekt utifrån jämlikhetssynpunkt.143 Enligt den formella 

rättssäkerheten så spelar det istället ingen roll vad rätten etiskt innehåller, det viktigaste är 

istället att människor kan förutse konsekvensen av sitt handlande. Formell rättssäkerhet är 

därmed värdeneutral jämfört med den materiella rättssäkerheten. 144  Modern rättssäkerhet 

innebär i denna uppsats att både formell och materiell rättssäkerhet uppfylls och att 

medborgaren har ett effektivt rättsskydd.145 

 

5.1.1 Materiell rättssäkerhet  

Den materiella rättssäkerheten uppstår genom att etiska värden vägs mot varandra i 

konfliktsituationer. Resultatet av vägningen kallar Pezcenik för materiell rättssäkerhet. 146 

Etiska värden avgör om något är gott eller ont. Ett exempel är att det etiskt sätt är en god 

handling att hjälpa en annan människa över vägen. 147  Peczenik menar att materiell 

rättssäkerhet innebär att beslut som innefattar rättskipning eller myndighetsutövning i hög 

grad ska vara förutsebara och etiskt godtagbara på grund av rättsnormerna.148 På så sätt anser 

Peczenik att den förutsebarhet i rättsliga beslut som den formella rättssäkerheten kräver även 

är ett krav i den materiella rättssäkerheten.  

 

                                                 
141 Staaf, 2005 s. 26, 37. 
142 Wennerström, 2007, s. 29. 
143 Pezcenik, 1995, s. 94. 
144 Gustafsson, 2002, s. 306. 
145 Staaf, 2005, s. 45. 
146 Peczenik, 1995, s.95. 
147 Pezcenik, 1995, s. 93. 
148 Pezcenik, 1995, s. 94. 
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I den materiella rättsäkerheten måste förutsebarhet sammanjämkas med andra etiska 

värden. 149  Det krävs därmed att en rättsregel är etiskt godkänd för att den materiella 

rättssäkerheten ska existera. 150 Om rättssäkerhet används med betydelse av förutsebarhet i 

rättsliga lägen så är den felaktig enligt Peczenik. Som exempel nämner han det så kallade 

Hitler exemplet. "Tyska judar under Hitlers välde kunde på grund av då gällande lagar lätt 

förutse att de skulle komma att förföljas, men det vore absurt att kalla en sådan förutsebarhet 

för rättssäkerhet"151. Peczenik menade här att det faktum att rätten har en förutsebarhet och att 

medborgarna därmed kunde förutse konsekvenserna av sina handlingar inte innebar att 

rättssäkerhet fanns i nazismens Tyskland, på grund av att lagen inte var etisk godtagbar. 

Lagstiftningen kunde således inte till fullo sammanjämka förutsebarhet och andra etiska 

värden i nazismens Tyskland.152  

 

Att bara beakta etiska värden vid till exempel en bedömning av om lika ska behandlas lika där 

lagstiftaren bestämt att det finns vissa normer för likhet, skulle medföra att förutsebarheten 

minskade. Ett exempel är att en rättsregel som är generell och som förenklar bedömning i 

verkliga problem, kan som konsekvens leda till att regeln är svår att förutse. 153  Skulle 

lagstiftaren å andra sidan öka den rättsliga förutsebarheten så skulle konsekvensen bli ett 

minskat beaktande av andra etiska värden. Ett exempel på detta är om en rättsregel skulle vara 

mycket exakt och förutsebar med inte rättvis i sitt utfall.154 

 

Frändberg menar att rättssäkerhet innebär förutsebarhet i rättsliga lägen som grundvärde. 

Utöver detta krävs att tre villkor är uppfyllda för att rättssäkerhet ska råda i strikt mening. Det 

första villkoret som Frändberg ställer upp innebär att det ska finnas tydliga och riktiga 

rättsregler. 155  De problem som Frändberg kallar defekter, kan förminska eller radera 

rättssäkerheten. Defekter mot det första villkoret är dels att reglerna är för vaga, för generella, 

för komplicerade eller står i strid med varandra, alternativt att det saknas rättsregler inom ett 

område. Föreligger dessa defekter så kan rättsstillämparen använda sig av vissa verktyg för att 

fatta beslut som är rättssäkra. Sådana verktyg är användandet av prejudikatbildning och 

tolkningsprinciper. Dessa verktyg bidrar dock inte i längden till bevarandet av rättssäkerheten 

                                                 
149 Peczenik, 1995, s. 94 - 95. 
150 Peczenik, 1995, s. 94. 
151 Pezcenik, 1995, s. 97. 
152 Pezcenik, 1995, s. 97. 
153 Peczenik, 1995, s. 95. 
154 Peczenik, 1995, s. 94-95. 
155 Frändberg, 2000, s. 274. 
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utan rättssäkerhet föreligger och upprätthålls främst av lagen.156 Det andra villkoret innebär 

att rättsreglerna måste vara tillgängliga, det vill säga att de måste vara publicerade. Defekter 

mot detta villkor är främst att rättsändringar inte publiceras i tid eller att reglerna är svåra att 

få tag i.157 

 

Det tredje villkoret innebär att reglernas innehåll ska vara trovärdigt och förtroendeingivande, 

medborgaren ska således kunna lita på reglernas innehåll. Defekter mot detta villkor är att 

myndigheter inte kan upprätthålla rättsordningen vilket innebär att människor inte följer 

lagen. Andra defekter är att lagen ges retroaktiv verkan, att myndigheterna själva inte följer 

rättsordningen, att lagar ändras utan förvarning eller att domar har retroaktiv verkan och 

domar således inte erkänns domkraft utan kan omprövas i ett obehindrat antal gånger.158  

 

Dessa villkor som Frändberg ställer på rättssäkerhet som rättsligt grundad förutsebarhet 

sammanfaller med Peczeniks idéer om materiell rättssäkerhet. Peczenik menar att den 

uppräkning som Frändberg gjort är en uppräkning av rättssäkerhetsgarantier. Dessa 

rättssäkerhetsgarantier omfattar enligt Peczenik "Fria och oavhängliga domstolar endast 

bundna av lag, rätt till domstolsprövning av tvångsåtgärder, ingripande endast med stöd av 

klar och tydlig lag; ej lagstiftning om enskilda fall eller personer; förbud mot retroaktiv lag 

och krav på full bevisning”.159  

 

Den enda möjligheten till att formell rättssäkerhet och därmed kravet på förutsebarhet med 

stöd av lagen ensamt skulle kunna innebära rättssäkerhet, är i ett idealsamhälle. I 

idealsamhället så skulle ingen oetisk lagstiftning existera och lagen skulle följa utvecklingen i 

samhället så att ingen medborgartyp faller mellan stolarna. Lagen är på så sätt tillräckligt etisk 

så att den formella rättssäkerheten medför materiell rättssäkerhet. Detta är i ett idealsamhälle. 

I verkligheten så behövs den materiella rättssäkerheten desto mer samhället skiljer sig från 

idealsamhället, det vill säga att rättsliga beslut ska vara etiskt godtagbara och förutsebara med 

stöd av lagen. 160  Sammantaget innebär materiell rättssäkerhet att rättsliga beslut som 

                                                 
156 Frändberg, 2000, s. 275-277. 
157 Frändberg, 2000, s. 277-278. 
158 Frändberg, 2000, s. 278-280. 
159 Peczenik, 1995, s. 90. 
160 Peczenik, 1995, s. 98. 
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innefattar myndighetsutövning eller rättsskipning ska vara både förutsebara samt etiskt 

godtagbara.161 

  

5.1.2 Formell rättssäkerhet 

Formell rättssäkerhet innebär att rättsliga besluts utfall ska kunna förutses med stöd av lag.162 

Jareborg motsatte sig den materiella rättssäkerheten och Peczeniks exempelet om Nazismen 

ovan. Han pekar istället på att rättssäkerhet inte har något att göra med huruvida rättens 

innehåll är moraliskt felaktigt. Rättssäkerhet existerade under förintelsen på grund av att det 

fanns en förutsebarhet. Så länge de nazistiska handlingarna mot judarna var grundad på lagar 

och tillämpades efter rättsreglernas ordalydelse så förelåg rättssäkerhet. Rättshandlingarna 

följde därmed den förutsebarhet som rättssäkerheten krävde.163 

 

Även Axberger medhåller denna definition och menar att rättssäkerhet innebär att: ”Lagar och 

rättsprinciper så utformade att de utan risk för misstag kan tillämpas på ett förutsebart och 

kontrollerbart sätt samt ett system för rättstillämpning vars funktion kan förutses och 

kontrolleras". 164  Kravet på rättssäkerhet riktar sig mot rättssystemet i sin helhet och 

huvudprincipen i rättssäkerhet ligger således enligt Axberger i en förutsebar rättstillämpning 

och i kravet på att den offentliga makten ska utövas under lagarna.165 

 

I rättssäkerhetens krav på förutsebarhet finns även ett krav på lagenlighet. Det innebär att ett 

ingripande mot enskild ska ha stöd i lag. Ett krav som ger uttryck för detta är den så kallade 

legalitetsprincipen som finns reglerad i 1 kap 1§ 3 st RF som stadgar att den offentliga makten 

ska utövas under lagarna.166  

 

Legalitetsprincipen är inte på något sätt detsamma som rättssäkerhet utan principen innebär 

helt enkelt att en viss teknik ska användas. Zila anger vidare att förhållandet mellan 

legaliteten och rättssäkerheten är följande:" Legaliteten är rättssäkerhetens oumbärliga 

förutsättning; den utgör emellertid endast ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor/.../ 

rättssäkerheten är den väsentliga konsekvensen av legaliteten”. 167  Detta innebär att 

                                                 
161 Pezcenik, 1995, s. 94. 
162 Peczenik, 1995, s. 84. 
163 Jareborg, 1992 s. 90. 
164 Axberger, 1988, s. 153. 
165 Axberger, 1988 s. 153. 
166 Staaf, 2005, s. 28-29. 
167 Zila, 1990, s. 298. 
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rättssäkerheten avser kvaliteten och förutsebarheten hos rättsliga beslut. Zila anser att även i 

Hitler exemplet ovan som innebar att mänskliga rättigheter försummades så kan det finnas 

legalitet. Legaliteten kan därtill vara starkare än i andra rättssystem eftersom detta rättssystem 

följer legaliteten till punkt och pricka. Däremot anser Zila att det inte är rättssäkert på grund 

av reglernas etiska innehåll. Zilas förklaring på detta är att legalitet existerar men att värdet av 

legaliteten är borta.168 

 

5.1.3 Modern rättssäkerhet 

 
I en rättsstat är medborgaren skyddad mot statens övergrepp genom att den offentliga makten 

utövas genom förutsebara rättsregler. När rättsliga beslut är förutsebara för den enskilde 

skyddas denne mot godtycklig maktutövning och den enskilde har därmed ett skydd mot 

statens övergrepp.169 Rättreglerna syftar till att upprätthålla allas likhet inför lagen.170 

 

Gustafsson anser att det finns en väsentlig skillnad på rättsstaten och tidigare statstyper 

genom att det är olika intressen som skyddas i respektive statstyp. I den liberala staten var 

förutsebarhet det viktigaste värdet och därmed så var formell rättssäkerhet en nödvändighet 

för att skydda individens intressen mot våldstaten. Den moderna välfärdsstaten har även 

positiva uppgifter, statens uppgift är inte längre att skydda enskilda mot våld utan nu är staten 

ansvarig för fördelning av välfärd och enskildas skyldigheter. 171  En välfärdsstat har med 

andra ord sin grund i att de flesta av rättsstatens krav uppfylls.172  Sverige är enligt Axberger 

en välfärdsstat mer än en formell definition av rättsstat.173 

 

Det traditionella begreppet av rättssäkerhet har därmed ett behov av utveckling och att hålla 

kvar vid värdet av att rättssäkerhet som krav på förutsebarhet är inte längre tillräckligt. 

Speciellt med beaktande på Hitler exemplet där förutsebarheten inte räddade någon från att 

undkomma de omänskliga handlingarna som utfördes. 174  Gustafsson menar att den nya 

moderna rättssäkerheten eller som han kallar den substantiella rättssäkerheten innebär att den 

materiella rättssäkerheten ska garanteras med andra medel än tidigare. Innan garanterade den 

                                                 
168 Zila, 1990, s. 304 - 305. 
169 Peczenik, 1995, s.50. 
170 Staaf, 2005, s. 33. 
171 Gustafsson, 1988, s. 256. 
172 Pezcenik, 1995, s. 62. 
173 Axberger, 1988 s. 157. 
174 Gustafsson, 1988, s. 256. 



32 

 

formella rättssäkerheten den materiella rättssäkerheten.175 I dagsläget krävs således att den 

moderna staten både är en rättsstat och en välfärdsstat och på så vis uppfyller både formell 

och materiell rättssäkerhet som därmed i större utsträckning reflekterar över vad de rättsliga 

besluten har för praktiska konsekvenser för den enskilda.176 

 

Enligt Zila definieras den moderna rättssäkerheten som att medborgarna har rätt till skydd för 

sina rättigheter och att "medborgaren kan få materiellt stöd som behövs för att kunna leva ett 

drägligt liv". 177  Den moderna rättssäkerheten kräver ett effektivt rättsskydd för att kunna 

uppfyllas.178 Med det menas att medborgaren ska få skydd vid till exempel ett vittnesmål, 

skulle de då inte få skydd och bli utsatta för brottsliga handlanden så agerar staten passivt 

vilket får medborgaren att betvivla vilka rättsregler som gäller. 179 Detta leder i sin tur till 

defekter i rättssäkerheten.  

 

6 Rätten till sin egendom 
 
Kapitlet undersöker huruvida gatukostnader och andra avgifter kan innebär ett otillåtet 

ingrepp i fastighetsägarens rätt till sin egendom, det så kallade egendomsskyddet. Här 

redogörs hur gatukostnader och andra avgifter sammankopplas med egendomsskyddet.  

 

6.1 Är uttag av gatukostnader ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet? 

Ur fastighetsägarens perspektiv är det viktigt att den enskilde kan behålla och slippa vara 

orolig för att förlora sin egendom på statens bekostnad. Den enskilde ska kunna förutse 

konsekvensen av sitt handlande och myndigheter ska skydda medborgarna från 

maktövergrepp för att kunna upprätthålla rättssäkerheten. Egendoms begreppet är ett 

självständigt begrepp som har lagstöd i artikel 1 i Europakonventionens första 

tilläggsprotokoll(TP) 180  samt 2 kap 15§ RF. Artikel 1 i Europakonventionen definierar 

äganderätten som att varken fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom får kränkas. Att 

ingen får beröva annan deras egendom i annat fall än i det allmännas intresse och under 

förutsättningar som finns angivna i lag eller av folkrättens allmänna grundsatser. Andra 

                                                 
175 Gustafssson, 1988, s. 256. 
176 Staaf, 2005, s. 45. 
177 Zila, 1990, s. 303. 
178 Zila, 1990, s. 305. 
179 Zila, 1990, s. 305. 
180 Artikel 1, Europakonventionen första tilläggsprotokollet från 1952. Tilläggsprotokoll till konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, antagen i Paris den 20 mars 

1952. 
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stycket i bestämmelsen medger dock att ovanstående bestämmelser inte inskränker en stats 

rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av 

viss egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning 

av skatter och andra pålagor.181 

 

Rätten till egendom har definierats av praxis från europarätten som att egendom har ett 

ekonomiskt värde. Egendomsbegreppet är inte begränsat till fysisk egendom enligt 

Europadomstolen utan har tilldelats en vid tillämpning.182 Utöver fast och lös egendom kan 

även immateriella rättigheter, fodringar och panträtter omfattas av egendomsbegreppet.183 

Pengar till exempel är en tillgång och en egendom som omfattas således av 

egendomsbegreppet.184   

 

Artikel 1 innehåller således tre regler. Dessa är att egendom ska respekteras, på vilka villkor 

det är acceptabelt att beröva annan sin egendom samt hur ägarens rätt att utnyttja sin egendom 

får begränsas genom åtgärder för att reglera nyttjandet av egendom i det allmännas intresse.185 

När tillämpning av Europakonventionen sker genom en otillåten inskränkning i äganderätten 

ska en prövning utföras i enlighet med proportionalitetsprincipen mellan allmänna och 

enskilda intressen.186  

 

Med det allmännas intresse menas att det ska föreligga ett konkret samhällsbehov och ett 

allmänt intresse för att ett egendomsberövande inte ska bryta mot rättsreglerna.187 När det 

gäller bedömningen av vad som är att anse som det allmännas intresse medger 

huvudprincipen att staterna har en betydande "margin of appreciation"188 och att det endast 

underkänns när statens bedömning är uppenbarligen grundlös.189 

 

                                                 
181 Artikel 1, Europakonventionen första tilläggsprotokollet från 1952. Tilläggsprotokoll till konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, antagen i Paris den 20 mars 

1952. 
182 Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH mot Nederländerna, (15375/89), dom den 23 februari 1995, stycke 

53. 
183 Gasus Dosier – und Fördertechnik GmbH mot Nederländerna, Dom den 23 februari 1995, stycke 53. 
184 Scheiman, Hybbinette, 2014, s. 480. 
185 Danelius, 2012, s. 544. 
186 Ekbäck, Kalbro, Norell, Sjödin, 2011 s. 28. 
187 Bogdan, 1986, s. 27-28. 
188 Se James m.fl. .v. Förenade Konungariket, (8793/79), dom den 21 februari 1986, Ser, A vol. 98, mom. 51. 
189 Bogdan, 1986, s. 28. 
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Uttag av gatukostnad innebär främst att respekten till enskilds egendom inskränks på ett 

sådant sätt som innebär ett otillåtet ingrepp enligt konventionen. Uttag av gatukostnader 

innebär således varken berövandet av enskilds egendom eller de åtgärder som vidtas som 

syftar till att reglera fastighetsägarens rätt att utnyttja sin egendom.190 

 

I 2 kap 15§ RF stadgas det svenska skyddet för äganderätten. Liksom Europarättslig praxis så 

har egendom getts en vid tolkning även i svensk rätt. Rekvisiten i egendomsbestämmelserna 

är strängare i 2 kap 15 § RF än i artikel 1 i Europakonventionen. 2 kap 15§ RF ställer krav på 

att vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

eller ska tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det 

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.  

 

För att upprätthålla kraven i 2 kap 15§ RF krävs att det anges precist och uttömmande vilka 

intressen som skall anses uppfylla kraven till ett angeläget allmänt intresse.191 Förarbetena till 

2 kap 15§ RF uttalade att ett angeläget allmänt intresse är ett ingrepp som är motiverat med 

hänsyn till intresset av att kunna tillgodose allmänhetens krav på en god miljö och samhällets 

behov av mark för anläggande av vägar som på så sätt blir uppfyllt.192 Förarbetena anför även 

att det som avses med angelägna allmänna intressen ska avgöras i enlighet med vad som kan 

anses acceptabelt från ett rättssäkerhetsperspektiv i ett modernt och demokratiskt samhälle.193 

2 kap 15§ RF stadgar således att rekvisitet är ett angeläget allmänt intresse för att rätten till 

annans egendom ska kunna inskränkas, jämfört med artikel 1 i Europakonventionen som 

endast ställer krav på att det ska vara ett allmänt intresse.  

 

För att ett ingrepp i egendomsskyddet ska vara proportionerligt krävs enligt 

konventionspraxis i huvudregel att en enskild tillförsäkras ersättning vid ingrepp i dennes 

egendomsskydd.194 Ersättningen behöver varken vara i form av en ekonomisk ersättning eller 

nå upp till den exakta nivån som egendomsinskränkningen innebar. 195 Ersättning ska dock 

ges enligt huvudregeln och den ska vara effektiv vilket innebär att den inte får förbrukas av 

andra kostnader som är förenade med egendomsbegreppet. På samma sätt går det att utröna 

                                                 
190Se Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
191 Sterzel, Åhman, Lönnberg, 2004 s. 83. 
192 Prop. 1993/94:117, s 15-16.  
193 Prop. 1993/94:117 s.  48. 
194 Danelius, 2012 s. 53; 547. 
195 Danelius, 2012 s. 547. 
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att när gatukostnaden uttas av fastighetsägare så ska denna få en nytta tillbaka, om denna 

nytta inte uppnås borde det innebära en inskränkning på fastighetsägarens äganderätt.196 

 

6.2 Sambandet mellan egendomsskyddet och avgifter 

I rättsfallet Katikaridis med flera mot Grekland197  beslutade den grekiska staten att klaganden 

skulle tvingas avstå mark för vägbyggen utan att få ersättning för ingreppet.  Klaganden 

kunde inte erhålla full kompensation för expropriation av delar av hans fastighet som låg vid 

en väg på grund av den presumtion som förelåg om att förbättring av väg alltid medförde 

nytta för fastighetsägaren och därmed tillräcklig kompensation för fastighetsägaren för att 

ingrepp i egendomsskyddet skulle anses som tillåtet. Europadomstolen redogjorde att varje 

situations olika omständigheter som till exempel anläggningarnas och platsens karaktär skulle 

beaktas. Europadomstolen ansåg vidare att presumtionen om nyttan brast i flexibilitet rörande 

den enskildes rätt att få göra sin röst hörd angående dess nytta. Domstolen redogjorde att vid 

bedömning av hur mycket kompensation fastighetsägare vars fastigheter hade blivit 

exproprierade skulle erhålla, så är det legitimt att ta i beräkning den nytta som varje 

fastighetsägare hade av förbättringen. Det system som hade applicerats för bedömning av 

nyttan tog inte i beräkning fastighetsägarens möjlighet att diskutera och argumentera om den 

påstådda nyttan. De visade sig även att istället för en värdeökning av fastigheterna så skedde 

en minskning av värdet då fastigheterna förlorade direkt tillgång till en större väg, vilken hade 

blivit höjd sex meter. Presumtionen om nyttan ansågs därför utgöra ett oproportionerligt 

ingrepp i egendomsskyddet. Europadomstolen dömde till att det hade skett en otillåten 

inskränkning av artikel 1 protokoll 1 Europakonventionen på grund av presumtionen som inte 

medgav bedömning av varje enskilt fall. 

 

I Sverige finns ingen obrytbar presumtion om nyttan såsom påvisats i Katikaridis ovan men 

rättsfallet belyser att varje enskilt ärende ska bedömas efter sina omständigheter. Det finns 

dock en allmän presumtion vid tillämpningen av gatukostnadsreglerna i Sverige om att 

fastighetsägare har nytta av anläggning eller förbättring av gator. Ofta används RÅ 1991 ref 

17 på ett liknande sätt som presumtionen ovan när det gäller vad som är att bedöma som 

skäligt och rättvist istället för att bedöma det enskilda fallet. Den eventuella nyttan som 

presumeras realiseras i så fall vid en försäljning av fastigheten. Vilken nytta det i slutändan 

resulterar i för fastighetsägarna är på så vis svårbedömt. Det är inte heller klarlagt om 

                                                 
196 Scheiman, Hybinette, 2014, s. 481. 
197 Katikaridis m.fl. mot Grekland, (72/1995/578/664), dom den 15 november 1996. 
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fastigheter genom anläggande och planläggning av gatukostnader överhuvudtaget ökar i 

värde. Det kan således vara svårt att bedöma detaljplanens fördelar i förhållande till de 

kostnader planen innebär för den enskilde.198  

 

I rättsfallet F 4600-14199 beslöt kommunen att påföra enskilda gatukostnader om 303 484 kr. 

Mark- och miljödomstolen ansåg att uttag av gatukostnad var oproportionerligt i det enskilda 

fallet och stred mot artikel 1 i Europakonventionen men att beslutet om uttag av 

gatukostnader inte kunde göras proportionerligt i efterhand då ett sådant domslut inte ansågs 

innefattas i det yrkande om jämkning av betalning som klagandena framställde i målet. Mark- 

och miljödomstolen beslutade därmed att klagandens talan inte skulle bifallas med stöd av 

konventionen.200  

 

I domskälen angav Mark- och miljödomstolen att frågan i målet gällde huruvida det skett en 

störning av respekten för fastighetsägarens egendom på ett sådant sätt att ett brott mot 

konventionen ansågs föreligga. Mark- och miljödomstolen resonerade att uttag av 

gatukostnad innebar att de bidragande fastighetsägarna skulle tillföras särskild nytta av 

åtgärderna. Vid betalningen av gatukostnader till kommunen minskade i praktiken 

fastighetsägarens effektiva utövande av sitt ägande menade Mark- och miljörättsdomstolen 

och jämförde med målet Bugajny m.fl. mot Polen201. Mark- och miljödomstolen redogjorde 

sedan att kravet på att betala gatukostnader medförde att klagandena störts i sin frihet att 

förfoga över sina fastigheter.  För att störningen inte skulle utgöra ett brott mot artikel 1 i 

Europakonventionen var den tvungen att vara i det allmännas intresse, föreskrivas i lag samt 

vara proportionerlig.202  

 

Rörande frågan om proportionaliteten mellan det allmännas intresse och fastighetsägarnas 

intresse angav domstolen att det fanns ett allmänt intresse som rörde kostnadstäckningen för 

de gator som anlagts när området detaljplanerades. Det allmännas intresse var 

bostadsbyggandet och den förtätning som detaljplanen medgav. Genom påförandet av 

gatukostnad togs fastighetsägarens möjligheter att utföra egna värdehöjande förbättringar på 

                                                 
198 Scheiman, Hybinette, 2014, s. 482. 
199 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
200 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
201 Bugajny m.fl. mot Polen, (22531/05), dom den 6 november 2007. 
202 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 



37 

 

sina fastigheter bort.203 Domstolen ansåg att det var proportionerligt att kostnader i vissa fall 

betalas av dem som får nytta av åtgärderna. Som exempel nämndes avgift till 

förskola.204Frågan som kvarstod var om det var att anses som proportionerligt i det enskilda 

fallet att inskränka egendomsskyddet och om ändamålet kunde uppnås på ett mindre 

ingripande sätt. 

 

I Bugajny målet 205  ansåg europadomstolen att ett legitimt allmänt intresse innebar att 

kommunen skulle få kostnadstäckning för de åtgärder som genomfördes till nytta för dess 

medlemmar och på så vis skydda stabiliteten i den kommunala budgeten.  Mark- och 

miljödomstolen konstaterade utifrån detta resonemang samt med hjälp av Buganjymålet att 

störningen som drabbat klagandena var att anse som ett legitimt allmänt intresse samt var 

lagenligt genom att rättsreglerna i ÄPBL var tillämpliga.206 

 

Mark- och miljödomstolen ansåg sammantaget att uttag av gatukostnad var att anse som att en 

störning av klagandens frihet att förfoga över sin egendom. Denna hade störts genom att 

fastighetsägarna inte längre hade möjlighet att fritt tillämpa värdehöjande åtgärder på sin 

fastighet utan att det istället frånhänts den rätten genom påförandet av gatukostnad. Detta 

medförde att fastighetsägarens intresse vägde över i proportionalitetsavvägningen. 207 

Domstolen angav vidare att ändamålet kunde uppnås på ett mindre ingripande sätt då 

betalningen av gatukostnader för de tillförda byggrätterna påfördes innan det utretts om 

byggrätter skulle användas i framtiden. Detta var oproportionerligt vilket innebar att uttag av 

gatukostnad i detta fall var oförenligt med artikel 1 i Europakonventionen. Domstolen ansåg 

inte heller att en tillämpning av 2 kap 15§ RF hade resulterat i en annan bedömning i detta 

enskilda fall.208  

 

7 Analys 
 

7.1 Är uttag av gatukostnad rättssäkert? 

I detta kapitel redogörs om uttag av gatukostnad är rättssäkert utifrån formell, materiell och 

modern rättssäkerhet. Fastighetsägaren har rätt att både njuta av sitt ägande samt ansvara för 

                                                 
203 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
204 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
205 Bugajny m.fl. mot Polen, (22531/05), dom den 6 november 2007, punkten 68. 
206 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
207 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
208 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
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de konsekvenser som fastighetsägandet innebär. 209  Fastighetsägare måste enligt denna 

synvinkel inse att med fastighetsägandet och dess fördelar så tillkommer vissa skyldigheter 

såsom kostnader för olika nödvändigheter som behövs för att fastigheten ska vara 

funktionsduglig för dess ändamål. Med detta i bakhuvudet kan det ju tyckas att 

fastighetsägare inte kan beklaga sig över att de ska betala för en gata som de använder varje 

dag till och från sin fastighet. Frågan är dock om uttag av gatukostnad är rättssäkert? 

 

Gatukostnadsreglerna innebär att kommunen kan ta hjälp för att bekosta byggande av gator 

eller andra allmänna platser för att uppfylla ett områdes behov. Detta utförs genom att påföra 

enskilda en gatukostnad. I gatukostnadsreglerna är fastighetsägaren ersättningsskyldig till 

kommunen då det är fastighetsägaren som anses ha nytta av gator och andra allmänna 

platser.210 Förarbetena till ÄPBL anger att ju högre exploateringsgrad som är tillåten för en 

fastighet, desto större nytta anses fastighetsägarna ha av att gator och allmänna platser 

förbättras eller anläggs. 211  När kommunen bestämmer sig för att ta ut gatukostnad av 

fastighetsägare så finns det som redogjort vissa rättsregler och kommunala principer som de 

behöver ta hänsyn till. Gällande rätt inom området finns i 6 kap 24-31§§ PBL. I denna uppsats 

har främst 6 kap 24-25§§ PBL redogjorts då bestämmelserna specifikt rör förfarandet av uttag 

av gatukostnad. 6 kap 24 - 25§§ PBL innebär att kommunen har rätt att ta ut gatukostnad när 

de är huvudman för gatan eller allmän plats. Gatukostnaden ska sedan fördelas på ett skäligt 

och rättvist sätt mellan fastighetsägarna.  

 

7.1.1 Gatukostnad och formell rättssäkerhet 

Formell rättssäkerhet innebär sammanfattningsvis att det ska finnas en förutsebarhet av 

rättsliga beslut.212 Axberger ansåg att lagar och rättsprinciper ska vara utformade på ett sådant 

sätt att de utan risk för misstag kan tillämpas på ett förutsebart och kontrollerbart sätt. 

Maktbefogenheter ska sedan tillämpa lagar och rättsprinciper med förutsebarhet och fritt från 

godtycklighet. 213  Länsstyrelsen angav i ett delbetänkande till SOU 2012:91 att det är 

angeläget att förutsebarheten vad det gäller vilka kostnader som enskilda kan drabbas av 

ökar.214 Detta förbättras framförallt genom en tydligare och mer transparent planprocess.215  

                                                 
209 MÖD 2006:63. 
210 Bengtsson, 2015, s. 68. 
211 Prop. 1980/81:165 s. 32. 
212 Peczenik, 1995, s. 84. 
213 Axberger, 1988, s. 154. 
214 Länsstyrelsen Västra Götaland yttrande över: Ett effektivare plangenomförande, delbetänkande av 

Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91) S2012/8708/PBB (S2013/249/PBB) s. 5. 
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En annan brist för förutsebarheten av rättsreglerna är samrådet. Genom det obligatoriska 

samrådet så har fastighetsägare möjlighet att påverka bostadsbyggandet. Det är enligt det 

kommunala planmonopolet kommunen som beslutar om att anta en ny detaljplan och därmed 

även gatukostnader. Samrådet och kungörelser ger endast tillfälle för kommunen att delge 

sina beslut. De enskilda får lämna sina synpunkter men kan således inte i detta skede ändra 

kommunens beslut på annat sätt än genom att överklaga om inte kommunen själva inser sitt 

misstag och väljer att ändra beslutet.216 Därför så efterfrågas ur fastighetsägarens perspektiv 

en bättre transparens mellan kommun och fastighetsägare och en större möjlighet för 

fastighetsägaren att påverka planbeslut. Fördelningen av gatukostnader kan för 

fastighetsägaren upplevas som plötslig genom tillämpningen av de oförutsebara rättsreglerna, 

vilket leder till att rättsreglerna inte upprätthåller den formella rättssäkerheten.  

 

När kommunen beslutar om att fördela gatukostnaden på ett rättvist och skäligt sätt så uppstår 

problem enligt resultatdelen i denna uppsats. Enligt rättsfallet RÅ 1991 ref 17 var det oskäligt 

att befintliga fastigheter skulle belastas med lika stor gatukostnad som nytillkommande då de 

befintliga fastigheterna redan hade fullt fungerande gator för deras behov. 217 Således kan 

befintlig bebyggelse få sänkt gatukostnad i vissa situationer såsom exemplifierat i detta 

rättsfall och redogjorde praxis. I rättsfallet RH 2006:12 fick fastighetsägare använda en ny 

gata som ordinarie utfartsväg från fastigheten vilket domstolen bedömde som oskäligt då 

fastighetsägaren i princip blev tvingade till att använda den andra utfartsvägen och då befann 

sig inom fördelningsområdet. Enligt uppsatsens diskuterade rättsfall så är det svårt att utifrån 

rättsreglerna bedöma vad som är skäligt och rättvist och hur fördelningsområdet ska se ut. Det 

medför att det saknas förutsebarhet när gatukostnader uttas. Om kommunen inte är säkra på 

hur rättsreglerna ska tillämpas och därmed tillämpar reglerna felaktigt så brister 

förutsebarheten. Hur ska fastighetsägare kunna förutse konsekvensen av sitt ägande om inte 

ens kommunen vid tillämpningen är säker på det? 

 

Vid en jämförelse mellan uttag av gatukostnad från enskilda fastighetsägare och den före 

detta fastighetsskattens beskattningsförfarande så framkommer att fastighetsskatten innebar 

bristande förutsägbarhet av skatten som ökade med fastighetens taxeringsvärde vilket 

                                                                                                                                                         
215 Lagrådsremiss, En enklare planprocess, 2014 s. 12. 
216 Prop. 1985/86:1 s. 223. 
217 RÅ 1991 ref 17. 
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resulterade till brister i rättssäkerheten. 218  Vid uttag av gatukostnad framkommer exakt 

samma problem det vill säga att enskilda inte kan förutse kostnaderna. Konsekvensen blir att 

vissa fastighetsägare kan ha svårt att ha råd att behålla sin fastighet om kommunen vid 

upprepade tillfällen påför dem gatukostnader. Dessa omständigheter medför att den formella 

rättssäkerheten inte upprätthålls till följd av de oförutsebara rättsreglerna. 

 

7.1.2 Gatukostnad och materiell rättssäkerhet 

Allmänt kan konstateras att den materiella rättssäkerheten ställer krav på att rättsreglernas 

innehåll ska vara etiskt godkänt.219 Kravet på förutsebarhet är i den materiella rättssäkerheten 

ett värde som liksom andra värden kan bortses ifrån. Förutsebarheten måste på så sätt 

sammanvävas med andra värden såsom till exempel rättvisa.220  

 

Likställighetsprincipen innebär enligt 2 kap 2§ Kommunallagen att kommunen är skyldig att 

behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat.221 En lag innehåller 

både en formell och en materiell del likhet. Den formella likheten definieras som de yttre, att alla 

ska behandlas lika. En lag kan vara neutral på ytan och därmed uppfylla kravet på formell likhet, 

men som resultat särbehandla stora grupper negativt. 222  Enligt detta synsätt så innehåller 

rättsreglerna om gatukostnad i stor utsträckning en formell likhet då rättsreglerna är generella och 

neutrala på ytan men medför en negativ behandling av vissa fastighetsägare. Ett exempel på detta 

är i områden med blandad bebyggelse och för hörntomter vid tillämpning av 6 kap 25§ PBL. I 

förarbetena till den äldre Byggnadslagen år 1981223 diskuterades gatukostnaden. Det ansågs 

att storkommuner som innehöll olika slags detaljplaner med olika genomförandetid och 

ersättningsregler, ledde till bristande likställighet i kommunen. Dessa problem existerar än 

idag men främst när kommuner behandlar jämförbara bebyggelseområden på olika sätt, där de 

istället bör behandla bebyggelsen likvärdigt för att upprätthålla likställighetsprincipen.  

 

Möjligheterna till att jämka gatukostnaden är små och kan skilja sig åt mellan 

kommunerna.224 Det ska i så fall röra sig om en gatukostnad som antingen är oskäligt hög 

eller om den innehåller bekostandet av åtgärder som inte är att betrakta som normala med 

                                                 
218 SOU 2004:36, s. 148-150. 
219 Peczenik, 1995, s. 94. 
220 Peczenik, 1995, s. 95. 
221 Bohlin, 2003, s. 111. 
222 Diesen, 2005, s. 24-25. 

223 Prop. 1980/81:165 s. 21. 
224 Prop. 1985/86:1 s. 225. 
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hänsyn till fastighetens tillåtna användning enligt 6 kap 33§ PBL.225 Likställighetsprincipen i 

2 kap 2§ KL stadgar en skyldighet för kommunen att behandla sina medlemmar lika om det 

inte finns sakliga skäl för annat.226Vad som är att anse som sakliga skäl ska bedömas i det 

enskilda fallet med utgångspunkt i praxis.227Att möjligheten till jämkning skiljer sig åt mellan 

kommunerna skulle snarligen bryta mot 1 kap 9§ RF där likhetsprincipen stadgas. Den 

kommunala likställighetsprincipen ställer bara upp skyddet från särbehandling av 

kommunmedlemmar. Men genom att vissa fastigheter får rätt till jämkning av 

gatukostnadsavgiften och andra inte så skulle det kunna medför att likställighetsprincipen inte 

uppfylls beroende på om det finns några sakliga skäl. Det finns få rättsliga normer som ger 

kommunen stöd till denna gränsdragning och tillämpning av reglerna vilket leder till orättvis 

behandling av fastighetsägare som således kan inskränka likhetsprincipen. När principen om 

likhet inför lagen inte uppfylls så återfinns inte heller den moderna rättssäkerheten. Detta på grund 

av att resultatet av rättsreglerna inte är etiskt godkänt när fastighetsägare blir olika behandlade.  

 

Enligt Frändbergs teori så existerar rättssäkerhet endast om tre villkor är uppfyllda. Villkor 

nummer ett innebär att rättsreglerna ska vara tydliga och riktiga. Gatukostnadsreglerna är 

tydliga och riktiga i viss mån men enligt resultatet av uppsatsen, så är de inte helt tydliga. Till 

att börja med anses rättsreglerna vara både för administrativt komplicerade för att kommunen 

ska tillämpa reglerna samt för ekonomiskt betungande för enskilda fastighetsägare. 

Konsekvensen i de få fall där kommunen väljer att applicera gatukostnadsreglerna, blir att 

några enskilda fastighetsägare får betala för kommunens åtgärder vars nytta tillförs samtliga 

kommunmedlemmar.  Att kommunen upplever rättsreglerna som administrativt komplicerade 

vid tillämpning medför att rättsreglerna inte är så tydliga som de ska vara. Förvisso kan 

lagtexten anses vara tydlig men riktigheten i rättsreglerna uppfylls inte om reglerna är för 

administrativt komplicerade för att kommunen överhuvudtaget ska tillämpa eller förstå dem. 

 

Enligt Frändbergs teori om rättssäkerhet uppfylls villkor nummer två när rättsreglerna är 

tillgängliga och publicerade.  PBL finns tillgängligt och publicerat i en mängd olika format 

både via internet och i annan form. Villkor nummer tre innebär att gatukostnadsreglerna ska 

vara trovärdiga och förtroendeingivande. 228   Till detta villkor finns det vissa defekter. 

Myndigheter kan på ett riktigt sätt upprätthålla rättsreglerna så att människor följer dem när 

                                                 
225 Bengtsson, 2015, s.68. 
226 Bohlin, 2003, s. 111. 
227 Bohlin, 2003, s. 112. 
228 Frändberg, 2000, s. 277- 280. 
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myndigheterna väljer att tillämpa gatukostnadsreglerna. Rättsreglerna kan dock ses som att de 

har en retroaktiv verkan genom att fastighetsägare gång på gång kan få betala 

gatukostnadsavgift för samma gata utan att kunna göra något åt saken. Här har kommunen 

verkligen ett övertag på spelreglerna. Däremot så är gatukostnadsavgiften en avgift vilket 

innebär att den får uttas flertalet gånger utan att direkt bryta mot retroaktivitetsförbudet. Det 

går dock att konstatera att själva förfarandet vid uttag av gatukostnad bryter mot 

retroaktivitetsförbudet. Förfarandet medför att gatukostnadsreglerna blir mindre 

förtroendeingivande och trovärdiga. Förfarandet är också mindre trovärdigt då gatukostnader 

inte handlar om gatans förbättring för nuvarande bruk utan att det istället är en 

finansieringsmetod för kommunens exploatering för framtiden. Sammantaget kan detta ses 

som att Frändbergs tredje villkor om att reglernas innehåll ska vara trovärdigt och 

förtroendeingivande inte uppfylls. Det vill säga att medborgare ska kunna lita på att det inte 

sker en dubbelbeskattning som bryter mot det kommunala förbudet om retroaktiv lagstiftning 

lagstadgat i 2 kap 3§ KL. Det går således varken att förutse konsekvensen av medborgarens 

handlingar eller att lita på rättsreglerna när de har retroaktiv verkan.  

 

I rättsfallet RÅ 1991 not 84 ansåg domstolen att gatukostnaden inte hade fördelats på ett 

skäligt och rättvist sätt på grund av att kommunen undantagit kommunala fastigheter från att 

betala gatukostnad trots att de fastigheterna troligtvis hade stor nytta av förbättring eller 

anläggande av gata som fallet rörde sig om.229  Enligt uppvisad praxis så är det i praktiken 

svårt för kommunen att se vilken nytta som kommer tillfalla en enskild fastighetsägare. Det är 

i princip omöjligt att exakt beräkna varje fastighets andel av den totala nyttan för olika 

anläggningar.230 Detta medför att gatukostnaden kan fördelas efter oskälig och orättvis grund. 

Kommunen bör därför fördela gatukostnaderna efter rimliga principer och normer regler så att 

gatukostnaden tillämpas skäligt och likvärdigt för likartade fastigheter för att upprätthålla den 

materiella rättssäkerheten.231 

 

7.1.3 Gatukostnad och modern rättssäkerhet 

Det moderna rättssäkerhetsbegreppet som återfinns i denna uppsats definieras som ett 

kriterium för att både materiell och formell rättssäkerhet ska uppfyllas samt att medborgaren 

ska ha ett skydd för sina rättigheter. För den formella rättssäkerheten konstaterades 

                                                 
229 RÅ 1991 not 84. 
230 Bengtsson, 2015, s. 68. 
231 Prop. 1980/81:165 s. 22. 
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sammantaget i avsnitten ovan att det främst finns brister i reglernas tydlighet samt i 

gatukostnadsreglernas förutsebarhet där rättssäkerheten brister vid tillämpningen av 

rättsreglerna. Fastighetsägare upplever att gatukostnaden påförs plötsligt och oförutsett med 

höga belopp. För den materiella rättssäkerheten brister det främst i kravet på att lagen ska 

uppfylla principen om likhet inför lagen vilket inte görs idag i främst blandade 

bebyggelseområden såsom påvisats i redogjord praxis. 

 

Fastighetsägare anses alltid har nytta av en gatuexploatering och nybyggnation vilket enligt 

påvisad praxis i flera enskilda fall inte stämmer. Nyttorekvisitet kan ses som två olika nyttor 

såsom en ekonomisk indirekt nytta via värdeökningen och en direkt nytta genom att 

fastighetsägaren kan använda vägen.232   Det största problemet med gatukostnadsreglerna 

uppstår när kommunen bestämmer sig för att påföra enskilda oskäligt höga gatukostnader för 

en gata som fastighetsägaren aldrig haft och inte heller vill ha, de känner således att de inte 

har någon direkt nytta av kommunens utbyggnad av gatunätet.233 

 

Som redogjorts i kapitlet om äganderätt ovan så är gatukostnader direkt kopplade till 

detaljplanen och då detaljplanen ska beakta befintliga äganderättsförhållanden så kan det 

innebära att uttag av gatukostnad resulterar i ett otillåtet ingrepp i fastighetsägarens 

egendomsskydd. 234  I rättsfallet Karkadiris 235  ovan dömde Europadomstolen till att 

fastighetsägaren lidit skada av den presumtion som förelåg som uttalade att anläggande och 

förbättring av vägar alltid innebar nytta för fastighetsägare. Jämförelsevis så använder 

domstolar i vissa fall RÅ 1991 ref 17 som presumtion om att vissa fastigheter ska undantas 

vid uttag av gatukostnader då befintliga fastigheter inte tillförs lika stor nytta som de 

nytillkommande. Domstolen bedömer då inte det enskilda fallet. Eftersom det är ett krav i 

artikel 1 att domstolen bedömer det enskilda fallet efter dess omständigheter innebär detta 

förfarandet ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet enligt artikel 1 i tilläggsprotokollet. 236 Ett 

otillåtet ingrepp i äganderätten bryter direkt mot den moderna rättssäkerheten då 

fastighetsägare ska tillförsäkras skydd för sina rättigheter för att rättssäkerheten ska uppfyllas. 

Om nyttan som ska tillföras fastighetsägare för förbättring eller anläggande av gata inte 

uppstår så innebär även det ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet. Enligt artikel 1 har ju den 

                                                 
232 Lagrådsremiss, Nya bestämmelser om gatukostnader, 2013 s. 13 och s. 19; Direktiv 2011:104 s. 8. 
233 Dir 2011:104 s. 8. 
234 Scheiman, Hybinette, 2014, s. 477. 
235 Katikaridis m.fl. mot Grekland, (72/1995/578/664), dom den 15 november. 
236 Scheiman, Hybbinette, 2014, s. 482. 
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som inskränks egendom rätt till ersättning för ingreppet och om den ersättningen, i detta fall 

nyttan, aldrig infinner sig så innebär uttag av gatukostnad ett otillåtet ingrepp i 

egendomsskyddet. 

 

Artikel 1 i Europakonventionens tilläggsprotokoll stadgar att egendom ska respekteras. 237 

Uttag av gatukostnad innebär generellt en störning av respekten för fastighetsägarens 

egendom på ett sådant sätt att ett brott mot konventionen föreligger. I rättsfallet F 4600-14238 

beslöt kommunen att påföra enskilda en hög gatukostnad som Mark- och miljödomstolen 

ansåg var oproportionerligt i det fallet och som stred mot artikel 1 i Europakonventionen då 

den nytta som presumerades vid uttag av gatukostnad inte tillkommit de enskilda.239 I detta 

mål medgav även domstolen att fastighetsägarens respekt till sin egendom hade inskränkts 

genom uttag av gatukostnad. Respekten för fastighetsägarnas egendom var oproportionerlig 

då fastighetsägarna inte längre hade möjlighet att fritt tillämpa värdehöjande åtgärder på sin 

fastighet genom påförandet av gatukostnad vilket i praktiken innebar att fastighetsägarens rätt 

tog bort. Det andra skälet var att ändamålet kunde uppnås på ett mindre ingripande sätt då 

betalningen av gatukostnader för de tillförda byggrätterna påfördes innan det utretts om 

byggrätter skulle användas i framtiden. Enligt detta resonemang innebär således uttag av 

gatukostnad i vissa fall ett oproportionerligt ingrepp i fastighetsägarens egendomsskydd. 

Uttag av gatukostnader kan därmed i det enskilda fallet medföra ett icke rättssäkert förfarande 

då fastighetsägarens äganderätt inskränks och på så sätt innebär en rättslig oförutsebarhet.  

 

Även enligt 2 kap 15§ anges att det angelägna allmänna intresset som krävs för att ingrepp i 

fastighetsägarens egendomsskydd inte ska ses som otillåtet, innebär att intresset måste anses 

som acceptabelt med beaktande till ett rättssäkerhetsperspektiv i ett modernt och demokratiskt 

samhälle.240 Det går således tydligt att utröna att uttag av gatukostnad i många fall innebär ett 

otillåtet ingrepp i fastighetsägarens egendomsskydd och att rättssäkerheten därmed inte 

uppfylls då fastighetsägaren inte har ett skydd för sina rättigheter. Då rättssäkerheten inte 

uppfylls så innebär ju det att uttag av gatukostnad som innefattar ett otillåtet ingrepp i 

egendomsskyddet inte är accepterat i det moderna samhället och därmed inte kan anses vara 

ett angeläget allmänt intresse enligt 2 kap 15§ RF. 

 

                                                 
237 Danelius, 2012, s. 544. 
238 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
239 Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-20, mål F 4600-14. 
240 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
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Sammantaget så konstateras att genom att uttag av gatukostnad innebär ett otillåtet ingrepp i 

fastighetsägarens egendomsskydd så uppfylls inte heller den moderna rättssäkerheten då den 

kräver att fastighetsägare innehar ett skydd för sina rättigheter. Det krävs även att en enskild 

bedömning vid varje enskilt fall genomförs. Att fastighetsägare i vissa fall kan förlora 

egendom innebär brister i den formella rättssäkerheten då det saknas förutsebarhet av 

rättsregeln. Det finns även defekter för den materiella rättssäkerheten då rättsregeln inte 

tillämpas på ett korrekt sätt och inte är etiskt godkänt genom att rättsregeln leder till orättvisa. 

Den moderna rättssäkerheten uppfylls inte då uttag av gatukostnad innebär att enskilda inte 

har ett skydd för sina rättigheter genom att egendomen inskränks. 

 

Mot argumentet om gatukostnadernas proportionalitet för fastighetsägarna står kommunens 

behov av kostnadstäckning och därmed gatukostnadsreglernas ursprungstanke. När 

kommunen väljer att ta ut gatukostnad av fastighetsägare ska de göra en avvägning enligt 

proportionalitetsprincipen mellan enskilda och allmänna intressen i varje enskilt fall i enlighet 

med 2 kap 1§ PBL. 241   I rättsfallet RÅ 2009 not 78 konstaterade regeringsrätten att en 

promenadväg där de promenerande skulle behöva gå över fastighetsägares tomter var att anse 

som att enskilda intressen åsidosattes på ett sådant sätt som inte motsvarade en rimlig 

avvägning enligt PBL. Här ställs således ett stort ansvar på kommunen när de beslutar om 

gatukostnad att utföra en rimlig avvägning mellan kommunens intresse och fastighetsägares 

intresse. I vissa fall har som konstaterats i uppsatsens resultatdel, kommunens intresse av att 

genomföra en planering effektivt åsidosatt de negativa konsekvenser som det leder till för den 

enskilde fastighetsägaren. Konsekvensen blir att konflikter uppstår i dessa 

avvägningssituationer där rättssäkerheten och förutsebarheten av rättsreglerna i avvägningen 

kan komma i strid med kommunens intressen.242 Det har framkommit att denna avvägning är 

svår att avgöra då det saknas tydlig direktion i lag och lagmotiv vilket leder till att kommunen 

fattar beslut som blir orättvisa och rättsosäkra. 

 

Andelen som använder gatukostnadssystemet har sedan 1970-talet legat konstant på runt 14-

17 %.243 Allmänt kan konstateras att någon begränsning av gatukostnadens storlek inte finns 

utan det är självkostnadsprincipen som främst sätter taket för beloppets storlek. 244   För 

                                                 
241 Bengtsson, 2015, s. 41. 
242 Bengtsson, 2015, s. 40. 
243 WSP Analys & Strategi, rapport 2011-12-19, s. 20; Kommunförbundet, 1982, s. 2. 
244 Lindquist, 2011 s. 101. 
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avgifter gäller att lika avgift ska uttas för lika prestation.245 Reglerna är på detta sätt svåra att 

tillämpa och de används främst av förortskommuner till större städer. Detta beror troligtvis på 

att de förtätningskommuner och befolkningsrika kommunerna är så pass stora att de innehar 

tillräckliga resurser för att tillämpa gatukostnadsreglerna. Kommunen är på så sätt fast i 

samma val av om hur de ska finansiera anläggande eller förbättring av gata eller annan allmän 

plats på det sätt som de tillämpat tidigare. 246  Principen får som konstaterat underskridas 

genom att helt eller delvis skattefinansieras. Att underskrida principen kan innebära en 

inskränkning i likställighetsprincipen genom att när självkostnaden underskrids så kan det ses 

som att fastighetsägare behandlas olika.247 På så sätt är det även svårt för kommunen att 

minska gatukostnadens storlek vilket är ett problem då den gatukostnad som vanligtvis uttas 

uppgår till iallafall 100 000kr om inte kommunen väljer att ta ut gatukostnaden på annat sätt. 

Det innebär en orimligt hög kostnad för specifika fastighetsägare. Detta förfarande uppfyller 

inte heller likställighetsprincipen och därmed inte den materiella rättssäkerheten. Det påvisar 

även att rättsreglerna rörande gatukostnaden i många fall är orimlig genom att kommunen 

tvingas ta ut höga gatukostnader av enskilda på grund av att systemet är för svårt att ta sig ur, 

från ett rättvisehänseende. 

 

 

Den moderna rättssäkerheten innebär sammantaget att kraven för både formell och materiell 

rättsäkerhet ska vara uppfyllda samt att medborgaren ska ha ett effektivt rättsskydd som 

skydd för sina rättigheter. Det finns brister framförallt rörande fastighetsägarens 

egendomsskydd där uttag av gatukostnad innebär ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet. 

Uttag av gatukostnad innebär även svårigheter för kommunen att ta ut gatukostnad 

proportionerligt med beaktande av nyttan som åtgärderna innebär. Värt att uppmärksamma 

efter förevarande analys är att det finns många hålrum i rättsreglerna gällande gatukostnad 

som medför bristande rättssäkerhet. Men att uppnå en total rättssäkerhet menar Axberger248 

varken är möjligt att nå eller eftersträvat då rättssäkerheten endast uttrycker en strävan och de 

krav som uppställs för rättssäkerhet inte är absoluta. Däremot så ska det finnas en 

proportionalitet. 

 

                                                 
245 Lindquist och Losman, 2013 s. 232. 
246 Fridh, 2007, s. 22. 
247 Bohlin, 2003, s. 102. 
248 Axberger, 1988 s. 154. 
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7.2 Slutsatser 

Sammantaget så finns det defekter i gällande rätt rörande uttag av gatukostnad. Ur 

fastighetsägarens perspektiv kan förfarandet med uttag av gatukostnader ses som komplicerat 

och svårt att förstå. Problematiken med att bedöma hur stort ett områdes behov är och vilken 

nytta av förbättringarna det medför enskild fastighet i kombination med att kommunen har 

höga kostnader för att kunna exploatera marken leder till felaktig rättstillämpning. Privata 

aktörer och kommunen gynnas av att enskilda får ta konsekvensen för exploateringen. 

Resultatet blir ett samhälle som är rättsosäkert och har liten transparens där 

kommunmedlemmarna har en allt för liten möjlighet att påverka. Orättvisor uppkommer lätt 

mellan olika grupper av fastighetsägare när kommunen själva efter bästa förmåga får bedöma 

hur fördelningsområdet ska se ut. Systemet för uttag av gatukostnad är över 30 år gammalt 

och gatukostnadsreglerna behöver en uppdatering för att minska den existerande orättvisa och 

bristande rättssäkerhet som finns idag.  

 

Generellt kan utläsas att enskilda fastighetsägare i större kommuner får betala högre 

gatukostnad än små kommuner vilket inte är rättssäkert och bryter mot likställighetsprincipen. 

Detta beror på att stora kommuner har tillräckliga resurser för att kunna tillämpa 

gatukostnadsreglerna korrekt vilket mindre kommuner inte har. Konsekvensen blir att 

fastighetsägare boende i de större kommunerna får betala en högre gatukostnad än boende i 

andra kommuner där reglerna inte tillämpas. 

 

Att uppnå total rättvisa vid uttag av gatukostnad så att fördelningen av gatukostnaden blir 

skälig i förhållande till varje fastighet är ouppnåeligt i praktiken med gällande rätt. Däremot 

så ska det finnas tydliga och riktiga rättsregler som ger klara direktiv och stöd till kommunen 

så att likartade fastigheter behandlas lika. Eftersom rättsreglerna är så pass vaga som de är 

idag så uppstår det lätt tvister när fastighetsägare behöver betala gatukostnad för en gata några 

kvarter bort som de varken använder eller har ett intresse av. Det är svårt att se den 

proportionalitet mellan det allmänna och de enskildas intresse som PBL kräver när enskilda 

på detta sätt får betala för åtgärder som de själva inte har nytta av. Det motsäger även 

kommunens grundidé om att i en kommun så ska generellt samtliga medlemmar vara med och 

betala för de allmänna platserna som finns i kommunen då nyttan i en kommun tillförs alla 

kommunmedlemmar. 
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Generellt framkommer att uttag av gatukostnad i enskilda fall innebär ett otillåtet ingrepp i 

egendomsskyddet. Genom detta otillåtna ingrepp i egendomsskyddet och därmed enskildas 

rätt till sin egendom kan inte den moderna rättssäkerheten uppfyllas.  Den moderna 

rättssäkerheten kan inte heller uppnås då det finns defekter för både den formella och 

materiella rättssäkerheten rörande gatukostnad och egendomsskyddet.  

 

Slutligen finns det flera defekter för att uttag av gatukostnad ska kunna ses som rättssäkert. En 

defekt är kommunens behov av kostnadstäckning som leder till att fastighetsägarna får betala 

oskäligt höga gatukostnader. En annan defekt är de komplicerade rättsregler som existerar 

idag vilket resulterar i att kommuner inte innehar tillräckliga resurser för att kunna tillämpa 

reglerna så att kravet på likabehandling uppnås och att tillämpningen sker utan godtycklighet. 

Utöver det finns defekter med att rättsreglerna är oförutsebara och att uttag av gatukostnad 

innebär ett otillåtet ingrepp i fastighetsägarens egendomsskydd. Dessa defekter innebär 

slutligen att rättssäkerheten inte upprätthålls. Ett av huvudkraven för ett demokratiskt 

samhälle är rättssäkerhet. Att alla ska vara lika inför lagen och att kunna lita på 

maktbefogenheters rättstillämpning som grunden det demokratiska samhället. Därmed så är 

det av stor vikt att ovan beskrivna defekter åtgärdas. 

 

I dagsläget pågår utredningar kring hur rättsreglerna för uttag av gatukostnader ska bli mer 

rättssäkra. Som utrönt i denna uppsats så har rättsreglerna för uttag av gatukostnad utformats 

på ett liknande sätt sedan över trettio år tillbaka. Det medför att även att den ledande praxisen 

för rättsområdet är väldigt gammal. Konsekvensen av detta är att rättsreglerna inte följt med i 

samhällsutvecklingen. I en SOU som utkom år 2015 föreslås en ny princip rörande 

värdeåterföring. SOU 2015:60 diskuterar den värdeåterföring som fastighetsägare kan göra 

sig skyldig till att betala då till exempel en ny järnvägsstation byggs i fastighetens närområde. 

Tillförandet av infrastruktur innebär enligt utredningen att närliggande fastigheter ökar i 

värde. Fastighetsägare skulle i så fall kunna bli ersättningsskyldiga till kommunen för att 

återbetala den värdeökningen som tillförts deras fastighet. Förfarandet skulle i det fallet det 

genomföras medföra stor påverkan på gatukostnadsreglerna och definitionen av vad som är 

nytta.249  Framtiden får avgöra vad som händer men klart är att nuvarande rättsregler kring 

gatukostnad i många hänseenden inte rättssäkra och att det därför finns ett stort behov av en 

reform. 

                                                 
249 SOU 2015:60, s.10-11 s. 34. 
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