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Fastighetsrättsliga utmaningar på
toppen av en högkonjunktur

- En föreställning i två akter -

Vi ser till två aktuella frågor

1. Genomförbarhet – sammanflätade projekt

2. Ramlagen möter framtiden

3. Att angripa ett exploateringsavtal
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Genomförbarhet – sammanflätade projekt

2017-10-183

Varje kommun gör ett val

• Kommunal markanvisning
- Stort intresse att påverka slutresultatet
- Behöver styra upp vissa förutsättningar

• Kommunen har två huvudsakliga verktyg
- Planläggning m.m.
- Avtal

• Två verktyg, var lägger man tyngdpunkten?
- Konsekvenserna av detta val i dag?

2017-10-184
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Sammanflätade projekt

2018-05-18

• Sex åttavåningshus, 
huvudsakligen bostäder

• Krav på viss mängd p-
platser per fastighet

• Ytterst yteffektiva garage på 
plan -1 och -2 är den enda 
lösningen

• Utfartsförbud i planen, med 
bara en öppning

• I övrigt en öppen plan
• Det svajar för hus nr 2

• Hur räddar vi projektet?
- Servitut eller ga tvångsvis?
- Ändra planen?
- Annat?
- Kan  kommunen lägga upp 

detta på  annat sätt?

Sammanflätade projekt

2018-05-18

• Ga kan sannolikt inrättas 
tvångsvis i flera fall

• Kan bli dyrt för kommunen 
eller annan markägare

• Både ekonomisk och 
strategisk påverkan

• Dyrt, tidskrävande och ev
svårt med planändring

• Tyngdpunkten kan flyttas 
till avtalen

• Bra att ha en plan B
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2018-05-18

Hur kan genomförandeproblemen lösas?

Ramlagen möter framtiden

2017-10-188
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Ramlagen möter framtiden

2018-05-18

• Ytterst låga p-tal
• Enligt markanvisningsavtalen 

ska gemensamma anläggningar 
inrättas för:
- Kylskåp
- Bilpool
- Cykelstation

• Lösas genom ga eller avtal? 

• BRF-köparna vill ha en stabil 
lösning!

• Inrätta ga?
• Krävs/finns planstöd?
• Att krav ställs i mark-

anvisningsavtal, hur 
påverkar det flm?

Ramlagen möter framtiden

2018-05-18

• Ga avser anläggningar, inte 
förvaltningsformen

• Förvaltning kan lösas med 
extern aktör, ex p-bolag. Jfr 
med ex Sunfleet för bilpool

• Främmande verksamhet i 
samfällighetsföreningen?

• Planhandlingarna av betydelse, 
lågt p-tal mm

• Markanvisningsavtal styr inte 
flm
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Att angripa ett exploateringsavtal

2017-10-1811

Exploateringsavtal, legalitetsrisken

• Mest sannolika punkten för överprövning, PBL 6:40 
”nödvändig”

• Två processvägar
- Angrip beslutet. Inte sannolikt att parterna gör detta
- Angrip avtalet. Högre sannolikhet

2017-10-1812
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Exploateringsavtal, legalitetsrisken

• I NJA 1980 s. 1 ställdes villkor för byggnadslov: 
- Ett exploateringsavtal
- Utförandeåtaganden med där till kopplade viten
- Solidariskt ansvar, Ingrid och Bolaget

• ”…kommunen genom avtalet tillförsäkrat sig åtaganden från de enskilda 
parternas sida som går längre än som är förenligt med 
byggnadslagstiftningens syften. Såsom stridande mot lagstiftningen måste 
i vart fall betecknas att kommunen i den föreliggande situationen uppställt 
krav på att bolaget och Ingrid G åtog sig solidariskt ansvar för avtalets 
fullgörande.”

• 29 § AvtL

2018-05-1813

NJA 1980 s. 1 and beyond! 
Tolkningsprinciper

• I oskälighetsbedömningen beaktas det offentligrättsliga regelverket
- HD gör en egen bedömning av om det har överskridits

• Överskridande av den offentligrättsliga behörigheten kan leda till 
civilrättslig ogiltighet

• Om behörighetsfrågan redan prövats genom förvaltningsbesvär?
- Positiv rättskraft i frågan, men inte samma sak

2018-05-1814
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Tolkningsprinciper fortsättning

• Vad har betydelse vid bedömning av om avtal/klausul är giltig?
1. Kompetensfrågan hos kommunen (tvingande)
2. Överskridande av offentligrättsliga principer (mer svårtydd)
3. Illojal maktanvändning
4. Frivillighet kan inte reparera brister under 1, 2 eller 3
5. Men 1, 2 och 3 har betydelse vid en civilrättslig tolkning

• AvtL, 29 §, 36 § m.fl.
• Förutsättningsläran
• Mm mm

2018-05-1815
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