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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-20

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin
Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl.

Nya bestämmelser om gatukostnader

Enligt en lagrådsremiss den 7 november 2013 (Socialdepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Patrik Lidin,
biträdd av kanslirådet Ivar Frostenson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Allmänt

I remissen föreslås ett nytt system för finansiering av kostnader för
anläggning av gator och allmänna platser. Nuvarande bestämmelser
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om fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader m.m. föreslås ersättas av ett system med kommunala gatuavgifter. Gatuavgifterna ska – om kommunen väljer att ta ut sådana – bestämmas i en
kommunal taxa. Kommunens uttag av gatuavgifter får inte överstiga
kommunens totala självkostnader för sådana åtgärder som är i fråga.
Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt.

Lagrådet konstaterar att innebörd och konsekvenser av förslaget är
svåra att bedöma. Detta sammanhänger delvis med att man inte vet
något om de framtida kommunala taxorna, vilka av allt att döma
måste bli både innehållsrika och komplicerade. Lagförslaget är
knapphändigt när det gäller utformningen av taxorna, både vad gäller
förutsättningar för avgift, vilka kostnader som ska räknas med och
hur stor avgift som ska kunna utgå i olika fall. Det är därför osäkert
hur det nya systemet kommer att slå för enskilda fastighetsägare.
Det gäller både vilka fastighetsägare som kan förutses komma att
påföras gatuavgift och hur det ska säkerställas att en påförd avgift
uppfyller kravet på att kostnaderna ska fördelas på ett skäligt och
rättvist sätt. Lagrådet noterar i det sammanhanget även att möjligheterna till överprövning av kommunernas tillämpning i form av laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) endast får avse
kommunens beslut om taxa, däremot inte tillämpningen av taxan i
enskilda fall. Den fastighetsägare som i ett enskilt fall anser sig ha
blivit påförd en oskäligt hög avgift är hänvisad till att låta tvisten lösas
av mark- och miljödomstol.

Lagrådet anser sig mot bakgrund av det anförda inte kunna tillstyrka
att förslaget läggs till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning
och komplettering, särskilt vad gäller innehåll i och utformning av de
kommunala taxorna. Enligt Lagrådets mening kan inte uteslutas att
ytterligare bestämmelser bör ges i lag i syfte att öka förutsebarheten
för enskilda.
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Lagrådet har härutöver följande synpunkter på de föreslagna bestämmelserna.

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

6 kap. 24 §

Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om kommunens rätt att ta ut gatuavgift för att täcka kommunens kostnader
för att anlägga eller förbättra en gata eller annan allmän plats m.m.
som ska tillgodose ett lokalt behov. Avgift får tas ut av ägarna till berörda fastigheter. Kommunen får enligt andra stycket meddela föreskrifter om avgiftens storlek (taxa).

Vad som avses med berörda fastigheter har inte definierats. Vid
föredragningen har emellertid erinrats om att det i planbeskrivningen till en detaljplan ska redovisas vilka konsekvenser planen får för
fastighetsägarna och andra berörda. Den föreslagna bestämmelsen
utgår från denna krets.

Lagrådet konstaterar att paragrafen i nuvarande lydelse rörande betalning för gatukostnader m.m., vilken i sak motsvarar det första
stycket i den föreslagna paragrafen, också anger att kommunen ska
besluta om avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, vilka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen. Detta har ingen motsvarighet i remissförslaget. Vid lagrådsföredragningen har upplysts att någon motsvarighet inte ansetts
behövlig i det nya systemet med hänsyn till att dessa frågor förutsätts
regleras i taxan.

Lagrådet instämmer i att en taxa delvis kan ersätta det nuvarande
tredje stycket. Detta gäller dock inte utan vidare vilka fastigheter som
ska anses berörda av en viss åtgärd. Det kan inte uteslutas att osäkerhet ibland kan uppstå om hur många eller vilka fastigheter som i

4

ett visst fall riskerar att påföras gatuavgift. Det är enligt Lagrådets
mening inte tillfredsställande om sådana frågor kan besvaras först
efter domstolsprövning av ett framställt krav. Lagrådet anser att det
bör övervägas att komplettera förslaget i detta hänseende.

6 kap. 25 §

Paragrafen innehåller en bestämmelse om ett högsta tak för gatuavgifter, vilket ska vara kommunens kostnader över tiden för att anlägga eller förbättra en gata eller annan allmän plats m.m. som är
avsedd att tillgodose ett områdes lokala behov.

Vid lagrådsföredragningen har upplysts att det är kommunens totala
kostnader för åtgärder av aktuellt slag som åsyftas i paragrafen.
Detta framgår knappast av den föreslagna lydelsen. Lagrådet anser
att bestämmelsen bör omformuleras så att den avsedda innebörden
tydligt framgår.

6 kap. 26 §

I paragrafen finns bestämmelser för hur kommunens kostnader ska
fördelas mellan fastigheterna. Den övergripande principen för fördelning slås fast i första stycket där det anges att taxan ska utformas så
att kostnaderna fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt.
Enligt andra stycket ”får” kommunen, om det behövs för en skälig
och rättvis fördelning, delas in i fler än ett område (fördelningsområden). Bestämmelsen bör omformuleras på så sätt att kommunen i
dessa fall ”ska” delas in i fördelningsområden.

Vid utformningen av taxan ska vidare enligt tredje stycket särskild
hänsyn tas till vissa där närmare angivna förhållanden. Vid föredragningen har uppgetts att uppräkningen i tredje stycket inte är avsedd
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att vara uttömmande. Kommunen ska alltså kunna lägga även andra
omständigheter till grund för utformningen av taxan. De omständigheter som nämns i lagen har dock ansetts vara av sådan vikt att de
alltid ska beaktas. För att klargöra att det föreligger en skyldighet för
kommunen att väga in de omständigheter som anges i lagen vid utformningen av taxan bör formuleringen i tredje stycket skärpas, t.ex.
på så sätt att orden ”ska särskild hänsyn tas till” ersätts med ”ska
beaktas bl.a.”.

Enligt Lagrådets mening är det vidare angeläget att det i efterhand
är möjligt att kontrollera att taxan utformats med beaktande av de i
lagen angivna omständigheterna. Lagrådet förordar därför att det
införs en bestämmelse om att det av kommunens föreskrifter ska
framgå på vilket sätt de i lagen angivna omständigheterna har beaktats vid utformningen av taxan.

Den andra punkten i tredje stycket tar sikte på bebyggda fastigheter.
Där anges att om en bebyggd fastighet har tillgång till utfart när detaljplanen antas så ska särskild hänsyn tas till fastighetens area och
de på fastigheten befintliga byggnadsverkens storlek. I remissen (s.
32 f.) motiveras bestämmelsen med att en bebyggd fastighet som
redan är anknuten till vägar med allmän trafik har mindre nytta av att
kommunen gör investeringar i nya gator inom ett område än en fastighet som är obebyggd och som kan bebyggas först efter det att en
ny gata har ordnats. Gatuavgiften för en sådan bebyggd fastighet bör
därför beräknas med utgångspunkt i den nya eller utvidgade byggrätt
som följer av detaljplanen. I författningskommentaren till bestämmelsen anges vidare att vid utformningen av en kommunal taxa – som
t.ex. för villafastigheter innebär att avgiften består av en grundavgift,
en avgift per kvadratmeter tomtarea och en avgift per kvadratmeter
våningsyta – får den bebyggda fastigheten med tillgång till utfart anses ha erlagt avgift beräknad med utgångspunkt i grundbelopp, tomtyta och den del av våningsytan som hänför sig till det befintliga bostadshuset.
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Syftet med bestämmelsen synes således vara att sådana bebyggda
fastigheter helt ska befrias från gatuavgift till den del den belöper på
den befintliga bebyggelsen. Detta intryck förstärks av att betalningsskyldigheten för gatuavgiften i dessa fall inträder först när den utvidgade byggrätt som följer av detaljplanen utnyttjas genom att bygglov
ges (se 27 § andra stycket). Om avsikten är att gatuavgift i dessa fall
endast ska utgå i relation till en eventuell ny eller utvidgad byggrätt
bör detta komma till tydligare uttryck i lagtexten, t.ex. genom att bestämmelsen i andra punkten bryts ut och formuleras som ett undantag från gatuavgift.

6 kap. 27 §

I paragrafen regleras när skyldigheten att betala gatuavgiften inträder. Enligt huvudregeln i första stycket blir en fastighetsägare skyldig
att betala gatuavgiften när den anläggning som avgiften avser kan
användas för fastigheten på avsett sätt. För en bebyggd fastighet
som har tillgång till utfart när detaljplanen antas gäller dock enligt
andra stycket att fastighetsägaren blir betalningsskyldig när bygglov
enligt detaljplanen ges eller, för en motsvarande åtgärd som kräver
anmälan, när startbesked ges. Av bestämmelsen framgår inte klart
vad som gäller i de fall bygglov söks och ges endast för en del av
den byggrätt som detaljplanen medger. Vid föredragningen har upplysts att avsikten är att betalningsskyldighet i dessa fall ska uppkomma endast för motsvarande del av gatuavgiften. Detta bör förtydligas i lagtexten. Vidare bör klargöras vilken taxa som i dessa fall ska
tillämpas (den som gällde när anläggningen färdigställdes eller den
som gäller när bygglov ges).

6 kap. 28 §

Enligt paragrafens första stycke ska en gatuavgift betalas när kommunen begär det. Det framgår inte omedelbart hur denna bestämmelse förhåller sig till 27 § första stycket, som föreskriver att en fas-
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tighetsägare blir skyldig att betala gatuavgiften när den anläggning
som avgiften avser kan användas för fastigheten på avsett sätt. Båda
bestämmelserna är utformade så att de ger intryck av att reglera förfallodagen. Förhållandet mellan bestämmelserna bör klargöras så
som har skett i motsvarande bestämmelse i nu gällande lag. Lagrådet föreslår att 28 § första stycket ges följande lydelse.
En fastighetsägare som har blivit betalningsskyldig enligt 27 § ska
betala gatuavgiften när kommunen begär det.
I paragrafens andra stycke föreskrivs att dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen (1975:635) på obetalt belopp ska betalas från förfallodagen. Utgångspunkten för beräkning av dröjsmålsränta är enligt
räntelagen olika beroende på om förfallodagen är bestämd i förväg
eller inte. Endast om förfallodagen är bestämd i förväg ska
dröjsmålsränta betalas från förfallodagen. När som i det här fallet
fordringen ska betalas vid anfordran är förfallodagen inte i räntelagens mening bestämd i förväg (se prop. 1975:102 s. 117). Enligt 4 §
första stycket räntelagen ska dröjsmålsränta då betalas från den dag
som infaller trettio dagar efter det att borgenären har avsänt en räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt
belopp med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet
att utge ränta.

Lagrådet förordar att bestämmelsen om dröjsmålsränta i andra
stycket ges samma innebörd som 4 § första stycket räntelagen.
6 kap. 31 §

I paragrafen finns bestämmelser om betalningsskyldigheten för gatuavgift när en fastighet byter ägare. Paragrafen har samma lydelse
som motsvarande paragraf i gällande lag (6 kap. 38 §). Den paragrafen utformades i enlighet med Lagrådets förslag. Emellertid reglerar
paragrafen bara den nye ägarens ansvar. Lagrådet noterade (prop.
2009/10:170 Del 2 s. 436) att det inte framgick om den gamle äga-

8

rens betalningsskyldighet kvarstod eller fördes över på den nye ägaren i samband med ägarskiftet. Lagrådet förutsatte att denna fråga
skulle belysas under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet. I propositionen (se a. prop. Del 1 s. 458) uttalade regeringen att,
eftersom betalningsskyldigheten var kopplad till fastigheten och inte
till ägaren, det var den nya ägaren som tog över betalningsskyldigheten från och med tillträdesdagen.

Lagrådet anser att detta bör komma till uttryck i lagen och föreslår att
paragrafen ges följande lydelse.

Om en fastighetsägare har blivit betalningsskyldig enligt 27 § och
fastigheten därefter byter ägare, övertar den nya ägaren betalningsskyldigheten på tillträdesdagen. Detta gäller dock inte belopp som
har förfallit till betalning före tillträdesdagen.
Övergångsbestämmelsen

Lagrådet anser att punkt 2 kan förkortas och bör omarbetas för att
underlätta läsningen.

