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Stadsbyggnadsförvaltningen 2021-06-10 SBN/2021:64 

Planavdelningen   

   

   

 

Bedömning om ersättningsanspråk och inlösen enligt 14 
kap 7, 10 och 13 §§§ Plan- och bygglagen (2010:900) med 
anledning av rivningsförbud och skyddsbestämmelser i 
förslag till detaljplan för Gillet 1, m.fl.. 
 

Sammanfattning 
Eskilstuna kommun tar fram en ny detaljplan för Gillet 1 m fl. Ett planförslag har 
upprättats och ska antas av stadsbyggnadsnämnden. Rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser har tillförts på plankartan för att säkra kulturmiljövärden som 
bland annat redovisas i Torshälla – Bevarandeplan för värdefulla miljöer, antagen av 
Kommunfullmäktige 1994-02-24, inom fastigheterna Gesällen 5 och Gesällen 6. I 
framtagandet av detaljplanen ville kommunen veta i förväg, innan detaljplanen antas, 
vilka eventuella anspråk på ersättning eller inlösen enligt 14 kap 7, 10 och 13 §§§ plan- 
och bygglagen som kan inkomma från fastighetägare. Fastighetägare förelagdes därför, 
genom stadsbyggnadsnämndens beslut daterat 2021-02-11, att inkomma med anmälan 
om ersättningsanspråk enligt 5 kap 26 § plan- och bygglagen. Läs vidare under 
Bakgrund. 
 
Till Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ersättningsanspråk och yrkande lämnats från 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom fastigheten Gesällen 6. 
Ersättningsanspråket är 3 000 000 SEK alternativt inlösning av fastigheten för ett 
värde om 8 000 000 SEK för skador som uppkommer till följd av rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser. Läs vidare under Ersättningsanspråk och yrkande. Inget 
ersättningsanspråk har inkommit från ägare och innehavare av särskild rätt till marken 
inom fastigheten Gesällen 5. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ägare och innehavare av särskild rätt till 
marken inom fastigheterna Gesällen 5 och Gesällen 6 inte har rätt till ersättning eller 
inlösen av fastighet för de planbestämmelser om rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser som införts i detaljplan för Gillet 1, m.fl., (SBN/2015:404). Läs 
vidare under Bedömning. 
 
Fastighetsägare har i enlighet med 15 kap 5 § plan- och bygglagen möjlighet att väcka 
talan i mark- och miljödomstolen om ersättning eller inlösen för beslut som inskränker 
pågående markanvändning. Läs vidare under Möjlighet att väcka talan i mark- och 
miljödomstolen. 

Bakgrund 
Fastigheterna Gesällen 5 och Gesällen 6 innehar höga kulturvärden genom framförallt 
de befintliga byggnaderna. Byggnaderna är utpekade i Torshälla – Bevarandeplan för 
värdefulla miljöer (antagen av Kommunfullmäktige 1994-02-24), och är placerade inom 
utpekat område för riksintresset Torshälla D2. Tomterna är även utpekade med hög 
känslighet för förändring i kulturmiljöutredningen Kulturmiljöanalys – Kv Gillet 1, 
Torshälla (AIX Arkitekter 2016-05-10).  
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Om en byggnad är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får den, enligt 8 kap 13§ plan- och bygglagen, inte förvanskas. 
För att skydda byggnader som är föremål för 8 kap 13§ plan- och bygglagen får 
kommunen, med stöd av 4 kap 16 § plan- och bygglagen, bestämma om skydd för 
sådana särskilt värdefulla byggnadsverk samt bestämma att byggnader som omfattas av 
förbudet mot förvanskning inte får rivas. Byggnaderna på fastigheterna bedöms, med 
stöd av vad som redovisas nedan, omfattas av 8 kap 13 § plan- och bygglagen och 
därför försetts med skyddsbestämmelser och rivningsförbud i förslag till detaljplan för 
Gillet 1, m.fl. (SBN/2015:404)  
 
Kulturvärden 
 
Torshälla – Bevarandeplan för värdefulla miljöer  
1994 antog Kommunfullmäktige ”Torshälla – Bevarandeplan för värdefulla miljöer”. 
Syftet med bevarandeplanen var att klarlägga vilka byggnader och bebyggelsemiljöer 
som är av kulturhistoriskt intresse och som därmed borde ges någon form av skydd i 
detalj- eller områdesplaner. Vidare var det viktigt att ge översiktliga anvisningar för hur 
detta kan ske på bästa möjliga sätt genom riktlinjer för hur bevarandet skall 
genomföras. God byggnadsvård är av avgörande betydelse för Torshällas fortlevnad 
som en kulturmiljö. Bevarandeplanen ska fungera som underlag i planfrågor och 
byggnadslovsfrågor, tydliggöra hur bevarandefrågor ska hanteras och väcka intresse 
för bevarandeåtgärder inom Torshälla samt aktualisera förslag till miljöförbättrande 
åtgärder.  
 
I bevarandeplanen pekas två områden med kulturhistoriska värden ut i Torshälla, 
området väster om ån och området öster om ån. Fastigheterna i frågan är belagda 
inom området öster om ån. I området öster om ån, redogörs för att bebyggelsen är 
mycket splittrad i skala och utformning men två huvudsakliga byggnadsperioder kan 
urskiljas. Den första omkring 1880–1910 då Torshälla börjar expandera över sina 
gamla gränser och den andra under 1950-talet med den nya centrumbebyggelsen med 
affärs- och flerfamiljshus i en större skala än den traditionella småstadsbebyggelsens.  
Bebyggelsen på fastigheten Gesällen 5 och Gesällen 6 tillhör den så kallade första 
expanderingen mellan 1880–1910. Karaktären för bebyggelsen under denna 
expandering beskrivs som trähus uppförda i någon typ av panelarkitektur. Fasader 
klädda med olika typer av panel, ibland uppdelad i fält med panelen lagd i olika 
riktningar. Fasaderna målades i ljusa oljefärger med snickeridetaljer i samma färg, ofta 
vitt. Taken är tunna med stora språng, synliga utsirade taksparrar och täckta med 
falsad plåt som målats svart, röd eller kromoxidgrön. Husen försågs ofta med 
lövsågerier längs takkanter, i gavelspetsar och på verandor. Verandor i en eller två 
våningar var vanliga. De var ofta inglasade med dekorativt spröjsverk och färgat glas. 
Exempel på panelarkitektur kan man se på bl a Gesällgränd (kv Gesällen 5 o 6) och 
Vive Jönsgatan 16 (kv Fogden 24). Även äldre hus försågs ibland med glasverandor 
och lövsågerier i samband med ombyggnad (Rådmannen 4). I bevarandeplanen görs 
vidare en redovisning av byggnader med kulturhistoriskt egenvärde i området öster 
om ån: 
 

- Gesällen 5 
”Gesällgränd 4 Villa från ca 1900-talet i en och en halv våning av plank klädd med 
gul, liggande fasspontpanel, vita fönstersnickerier, knutar och andra 
snickeridetaljer. sadeltak täckt med svart, falsad slätplåt På södra sidan finns en 
bred frontespis och i sydvästra hörnet ett fyrkantigt torn med tälttak och utsirade 
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konsoler under taksprånget samt balkong på södra sidan. På norra sidan finns en 
tvåvånings utbyggnad med entre. Under takkanten löper en figursågad bräda. 
Huset är ett välbevarat exempel på sekelskiftets panelarkitektur.” 

 
 
 

- Gesällen 6  
”Eskilstunavägen 4 Villa från slutet av 1800-talet i två våningar. Stomme av plank 
klädd med mörkgrön liggande fasspontpanel på nedre delen och ljusgrön 
"fjällpanel" på övre delen, vita fönstersnickerier. Rundbågiga fönster på andra 
våningen. På södra sidan finns en veranda med snickarglädje och ovanpå den ett 
burspråk. På norra sidan finns en två vånings utbyggnad, med glasad framsida 
samt entre. Huset är omgivet av trädgård med flera stora fruktträd och avgränsad 
mot gatan av ett plank. Detta är ett välbevarat exempel på sekelskiftets 
panelarkitektur men interiören är helt ombyggd.” 

 
Bebyggelsen på fastigheten Gesällen 5 och Gesällen 6 utgörs därmed av två 
kulturhistoriskt viktiga aspekter. Olika egenvärden i byggnadsdetaljer och som en del i 
en större bebyggelsegrupp som karakteriserar den expandering som skede öster om ån 
mellan 1880–1910. 
 
Riksintresset Torshälla D2 
Fastigheterna är lokaliserade inom område för Riksintresset Torshälla D2. Områden 
som är av riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada kulturmiljön. För varje riksintresse finns det värdetexter, också kallat 
kunskapsunderlag, som beskriver området och dess värden. I kunskapsunderlaget till 
riksintresset för Torshälla D2 beskrivs det att de tydliga strukturer som än idag är 
avläsbara i samhället från dess grundläggande under medeltiden fram till tiden före 
andra världskriget ska vara avläsbara och gott förvaltade. Centrala samhällsfunktioner 
bör kvarligga i samhället, handel i centrum ska ges förutsättningar att leva vidare, 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo 
kvar och /eller nyttja dessa. Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter bör i det 
längsta bevaras och ges en användning. Det finns ingen bedömning huruvida 
bebyggelsen utgör ett uttryck för riksintresset men dess lokalisering i ett område, 
utpekat som riksintresse och som en del av en byggnadsexpansion (1880–1910), pekar 
därför på att byggnaderna är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk och 
miljömässig synpunkt. 
 
Kulturmiljöanalys Kv Gillet 1 
2016 fick konsulten AIX Arkitekter i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag av 
fördjupad karaktär som stöd för beslut, prioriteringar och ställningstaganden inför 
detaljplanearbetet. Syftet med utredning var att definiera fastigheten Gillet 1 och den 
närmaste omgivningens historia och kulturhistoriska värden – enskilda byggnader, 
topografi, parkrum, omgivande bebyggelse m.m. Utredningens syfte var också att på 
ett pedagogiskt sätt relatera kv. Gillet till andra kulturhistoriska lämningar i 
närområdet. I kulturmiljöanalysen pekas fastigheterna ut med hög känslighet för 
förändring. De områdena som pekas med hög känslighet för förändringar är delar ur 
Länsstyrelsen riksintressebeskrivning: Forsarna med dammen, Kanalen, Holmberget 
rekreationspark, Holmens bruk. Även till riksintressets värdekärnor anslutande 
landområden och för landskapet starkt värdebärande delar ges samma bedömning om 
förändring. Utöver riksintressets värden har kulturhistoriska intressanta delar av 
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staden som visar på dess framväxt över tid och landskapselement av betydelse för 
stadsbilden getts hög klassning. 
 
Boverkets allmänna råd 
Enligt Boverkets1 allmänna råd i fråga om vad som inbegrips i förvanskningsförbudet, 
menar myndigheten att bebyggelsens ålder utgör i sig inget argument för att en 
byggnad ska anses vara särskilt värdefull. Byggnader tillkomna före 1920-talets 
bebyggelseexpansion utgör dock idag en mycket begränsad del av dagens 
byggnadsbestånd, färre än vad som har byggts under 2000-talet. Av dessa har många 
genomgått genomgripande förändringar. Sannolikheten för att en till sin karaktär 
någorlunda välbevarad byggnad tillkommen före 1920-talets bebyggelseexpansion 
uppfyller något av kriterierna för en särskilt värdefull byggnad är därför mycket hög. 
Sådana byggnader bör därför betraktas som särskilt värdefulla om man inte kan 
motivera varför de inte ska anses vara det. 
 
Rivningsförbud och skyddsbestämmelser på plankartan 
Följande planbestämmelser har införts på plankartan i förslag till detaljplan för Gillet 
1, m.fl. Fastigheten Gesällen 5 förses med rivningsförbud och följande 
skyddsbestämmelse:  
 

- ”Byggnadens exteriör vad gäller torn med tälttak och utsirade konsoler, 
liggande fasspontpanel, fönstersnickerier, profilerad takfotslist och 
snickarglädje ska bevaras. Nya dörr- och fönsteröppningar får ej göras. 
Ändringar som skett frånoriginalutformningen av huset får återställas.” 

 
Fastigheten Gesällen 6 förses med rivningsförbud och följande skyddsbestämmelse: 
 

- ”Byggnadens exteriör vad gäller liggande fasspontpanel, fjällpanel, 
snickarglädje och profilerad takfotslist ska bevaras. Nya dörr- och 
fönsteröppningar får ej göras. Ändringar som skett från originalutformningen 
av huset får återställas”.  

 
Föreläggande om att inkomma med ersättningsanspråk 
Enligt 14 kap 7 § plan- och bygglagen har fastighetens ägare rätt till ersättning av 
kommunen för den skada som rivningsförbudet medför. Rätten till ersättning gäller 
dock endast om den skada som rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet 
medför är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. 

Enligt 14 kap 10§ plan- och bygglagen har fastighetens ägare rätt till ersättning av 
kommunen för den skada som skyddsbestämmelsen medför. Rätten till ersättning 
gäller dock endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras inom berörd del av fastigheten. 

Innan en plan antas har kommunen, i vissa fall, möjlighet att klarlägga om någon 
fastighetsägare kommer att ställa anspråk på ersättning med anledning av planen. 
Kommunen ville veta i förväg, innan detaljplanen antogs, vilka eventuella anspråk på 
ersättning enligt 14 kap 7 och 10 §§ plan- och bygglagen som kan inkomma från 

 
1 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-
tomter/forvanskningsforbudet/ 
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fastighetägare. Fastighetägare förelagdes därför, genom Stadsbyggnadsnämndens 
beslut daterat 2021-02-11, att inkomma med anmälan om ersättningsanspråk enligt 5 
kap 26 § plan- och bygglagen. 

Ersättningsanspråk och yrkande 

Till Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ersättningsanspråk inkommit den 2021-04-05 
angående rivningsförbud och skyddsbestämmelse för fastigheten Gesällen 6 som, på 
begäran av Stadsbyggnadsfövaltningen, kompletterades den 2021-05-21. 
Ersättningsanspråket med komplettering har inkommit inom två månader från att 
beslutet om föreläggande delgavs ägare och innehavare av särskild rätt till marken 
inom Gesällen 6. Inget ersättningsanspråk har inkommit för fastigheten Gesällen 5. 

 
Ersättningsanspråk och yrkande – Gesällen 6 
Ett ersättningsanspråk på 3 000 000 SEK, alternativt inlösen av fastigheten till en 
kostnad om 8 000 000 SEK har lämnats med följande yrkande: 

Beträffande befintlig detaljplan från 1977 vill vi påpeka att den innehåller fullt 
rimliga planbestämmelser beträffande byggrätter, möjlighet till sammanbyggnad 
och bevarandekrav.  

Detta ger väl avvägda möjligheter för en positiv utveckling av möjliga 
verksamheter på Gesällen 6 som kan passa in i och utveckla stadsdelen och 
Torshälla. Dessa möjligheter tas helt bort i liggande planförslag vilket innebär en 
betydande skada för fastighetsägaren.  

I det mycket omfattande planarbetet finns ingenting som belyser den verksamhet 
som bedrivs inom Gesällen 6. Verksamheten på fastigheten har de senaste åren 
haft en mycket betydande och framgångsrik utveckling. Detta påverkar stort hela 
området. Planarbetet visar en stor brist på aktualitet då detta har lämnats åt sidan.  

Skadan för oss som kommersiell fastighetsägare för Gesällen 6 har bedömts av 
sakkunnig värderare. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömning om ersättningar har 
inte på något sätt verifierats och det saknas helt värderingar, utredningar eller 
beräkningar från förvaltningen.  

Vi yrkar på en ersättning om 3.000.000:- alternativt inlösen av fastigheten med 
8.000.000:-. 

 
I det pågående planarbetet har en omfattande kulturmiljöutredning utförts av en 
extern konsult. I planförslaget som ligger som underlag till beslut så har konsultens 
utredning och förslag i stort sett ignorerats. I stället för tillkommande småskalig 
bebyggelse i max tre våningar som utredningen föreskrivit så har 
stadsbyggnadsförvaltningens bedömning blivit maximalt utnyttjande av marken till 
stor del i fem våningar för ny bebyggelse.  

 
Detta visar att föreslagna ändringar i detaljplaneförslaget för Gesällen 6 inte på 
något sett är rimliga med tanke på den storskaliga nyproduktionen i omedelbar 
närhet. Planbestämmelserna i den gamla detaljplanen kan mycket väl kvarstå med 
de kulturmiljöbestämmelser som redan finns i den planen och för byggnader i 
Torshälla med ortens bevarandeprogram.  
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Om Eskilstuna kommun antar ny detaljplan enligt SBN/2021:64 så yrkar vi 
ersättning enligt ovanstående. 

 

Bedömning 
 
Då enbart ersättningsanspråk och yrkande för Gesällen 6 inkommit redogörs enbart 
bedömningen för den fastigheten nedan. 
 
Ersättning till följd av rivningsförbud  
Ersättning på grund av rivningsförbud regleras i 14 kap. 7 § plan- och bygglagen. En 
förutsättning för att ersättning ska utgå vid rivningsförbud är att skadan som 
rivningsförbudet orsakar är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av 
fastigheten. Vad som avses med betydande skada har inte definierats i lagtexten, men i 
förarbetena anges att kvalifikationsgränsen bör ligga på mellan 10 och 20 procent 
(prop. 1985/86:1 s. 391). Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)2 har i mål P3165 – 
18 hänvisat att juridisk litteratur (Björne L, Sjödin E, Ekbäck P, Kalbro T och Norell 
L, Markåtkomst och ersättning, 4:e upplagan, 2016, s. 193) har angett 15 procent som 
en tumregel. Vidare hänvisar MÖD till annan juridisk litteratur som pekar på att när 
det gäller vägrat rivningslov med hänsyn till en byggnads historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde (jfr 8 kap. 16 § 3 p. ÄPBL) får ägaren tåla mer än 
annars, utan att ersättning ska utgå (Bengtsson, B, Ersättning vid offentliga ingrepp 2 
– allmänna ersättningsprinciper, 1991, s. 109 f.). I 14 kap. 23 och 24 §§ plan- och 
bygglagen anges hur ersättningen ska bestämmas för minskning av en fastighets 
marknadsvärde till följd av ett rivningsförbud. Enligt 14 kap. 24 § plan- och bygglagen 
ska marknadsvärdesminskningen beräknas:  
- 1. som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet eller den 
åtgärd som avses i 8 §, och; 
- 2. utan hänsyn till förväntningar om ändring av markanvändningen. 
Enligt förarbetena ska alltså "betydande skada" menas en minskning av 
marknadsvärdet med i storleksordningen 10–20 procent före och efter beslutet att 
anta en detaljplan med rivningsförbud. Med "berörd del" avses den tomtplats som 
byggnaden är belägen på. Vidare menar förarbeten och rättspraxis att det är sättet som 
marken används på vid tillfället för skadeberäkningen som utgör den pågående 
markanvändningen (NJA 2015 s. 323 och prop. 1997:98:45 del 1 s. 550). Hänsyn ska 
alltså inte tas till planerade verksamheter, i synnerhet inte sådana verksamheter som 
kräver anmälan, tillstånd, eller dispens av myndighet för att få påbörjas, exempelvis 
bygglov för en utökad byggrätt. Värden som grundas på förväntningar om att i 
framtiden kunna använda marken eller en utökad byggrätt på ett annat sätt ersätts 
alltså inte, det vill säga värden som beror på att marknaden förväntar sig att 
markanvändningen ska förändras. Även Boverket3 har i sin vägledning i frågan om 
ersättning vid rivningsförbud angett att byggnader i gott skick och i kommersiell drift, 
medför normalt ingen ersättning på grund av rivningsförbud. 
 

 
2https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/markochmiljooverdomstolen/avgoranden/2020/
p-3165-18.pdf 
3 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-
kulturvarden/skyddsbestammelser-och-rivningsforbud/ 
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Som framgår ovan kan ersättning endast vara aktuell om ett rivningsförbud innebär en 
betydande skada i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten Om 
ersättning enligt plan- och bygglagen ska vara möjlig ska allmänna skadeståndsrättsliga 
principer tillämpas, vilket bland annat innebär att ersättningsskyldighet förutsätter ett 
adekvat orsakssamband mellan den påstådda skadegörande handlingen och den 
påstådda skadan. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inlämnat 
ersättningsanspråk saknar ett adekvat orsakssamband mellan att rivningsförbudet för 
byggnaden på fastigheten Gesällen 6 medför att fastighetsvärdet minskar med 10–20 
procent för berörd del av fastigheten. I yrkandet går det att utläsa att ”Skadan för oss 
som kommersiell fastighetsägare för Gesällen 6 har bedömts av sakkunnig värderare”. 
Det finns inget material i yrkandet som varken styrker detta påstående eller visar att 
det finns ett adekvat orsakssamband mellan den påstådda skadegörande handlingen 
och den påstådda skadan. Beträffande att befintlig stadsplan från 1966 innehåller 
planbestämmelser om byggrätter ska betraktas som en förväntning, likaså påståendet 
att ”möjligheter för en positiv utveckling av möjliga verksamheter på Gesällen 6 kan 
passa in i och utveckla stadsdelen och Torshälla. Dessa möjligheter tas helt bort i 
liggande planförslag vilket innebär en betydande skada för fastighetsägaren”. Detta ska 
därför inte utgöra skäl att det uppstår en betydande skada till följd av rivningsförbudet. 
Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att det inte finns något som 
styrker påståendet att det uppstår en betydande skada i den bemärkelsen som redogörs 
av rättspraxis och förarbetet till lagstiftningen. En ersättning enligt 14 kap. 7 § plan- 
och bygglagen ska därför inte utgå.  

 
Ersättning till följd av skyddsbestämmelse 
Ersättning på grund av skyddsbestämmelser regleras i 14 kap. 10 § plan- och 
bygglagen. Om skyddsbestämmelser meddelas för en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad, kan exempelvis skada uppkomma på grund av väsentligt fördyrat underhåll. 
Ersättning för införande av skyddsbestämmelser kan då utgå enligt 14 kap. 10 § plan- 
och bygglagen. För att ersättning ska utgå krävs att skadorna sammantaget innebär att 
den pågående markanvändningen avsevärt försvåras inom den berörda delen av 
fastigheten. I avsnittet ersättning till följd av rivningsförbud har tolkningen av pågående 
markanvändning redovisats. I det här fallet är den pågående markanvändningen 
handel enligt gällande plan Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Gillet och Gesällen i 
Torshälla Stad, antagen 1966-04-26. Pågående verksamhet är ett café och restaurang. 
Begreppet ”avsevärt försvårande” ska enligt förarbetena till plan- och bygglagen avse 
ett någorlunda kvalificerat intrång i den faktiska markanvändningen. Det framhålls 
vidare att ett bagatellartat intrång inte bör grunda någon ersättningsrätt mot det 
allmänna. Mark och miljööverdomstolen (MÖD)4 har i mål P3165 – 18 hänvisat att 
juridisk litteratur (Björne L, Sjödin E, Ekbäck P, Kalbro T och Norell L, Markåtkomst 
och ersättning, 4:e upplagan, 2016, s. 207) har angett att en minskning av 
marknadsvärdet med 5–10 procent bör innebära att den pågående markanvändningen 
avsevärt försvåras. Vad gäller skyddsvärda byggnader har lagstiftaren förtydligat att de 
merkostnader som kan bli följden av en skyddsbestämmelse ofta kompenseras av ett 
högre fastighetsvärde. Någon ersättning ska då inte utgå (prop. 1985/86:1 s. 390). Om 
det däremot finns krav på särskilt kostnadskrävande materialval eller krav på underhåll 
av ett byggnadsbestånd som fastighetsägaren inte kan nyttiggöra leder detta normalt 
till ersättningsskyldighet. Det torde i dessa fall därför endast uppkomma en reell skada 
om alternativet med rivning och nybyggnad ter sig väsentligt mera förmånligt för 

 
4https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/markochmiljooverdomstolen/avgoranden/2020/
p-3165-18.pdf 
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fastighetsägaren (prop. 1985/86:1 s. 390 och 841). Vidare har lagstiftaren uttalat att 
det framförallt torde vara i förhållande till inre underhållsåtgärder, vilka kan betraktas 
som mer antikvariskt intressanta, som en reell skada skulle kunna uppkomma för 
fastighetsägaren (prop. 1985/86:1 s. 396). 
 
Som framgår ovan kan ersättning endast vara aktuell om skyddsbestämmelser innebär 
att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Om ersättning enligt plan- och 
bygglagen ska vara möjlig ska allmänna skadeståndsrättsliga principer tillämpas, vilket 
bland annat innebär att ersättningsskyldighet förutsätter ett adekvat orsakssamband 
mellan den påstådda skadegörande handlingen och den påstådda skadan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att inlämnat ersättningsanspråk saknar ett 
adekvat orsakssamband mellan att skyddsbestämmelsen för byggnaden på fastigheten 
Gesällen 6 medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda 
delen av fastigheten. I yrkandet går det att utläsa att ”Skadan för oss som kommersiell 
fastighetsägare för Gesällen 6 har bedömts av sakkunnig värderare”. Det finns inget 
material i yrkandet som varken styrker detta påstående eller visar att det finns ett 
adekvat orsakssamband mellan den påstådda skadegörande handlingen och den 
påstådda skadan. Den nuvarande markanvändningen bedrivs inom befintlig byggnad 
och det finns inget i yrkandet som tyder på att detta skulle hindras i fortsättningen till 
följd av att byggnadens exteriör vad gäller liggande fasspontpanel, fjällpanel, 
snickarglädje och profilerad takfotslist ska bevaras, eller att nya dörr- och 
fönsteröppningar ej får göras. Yrkandet har inte påvisat att några särskilt 
kostnadskrävande materialval krävs eller att kravet på underhåll skulle blir mer än i 
dagsläget. Heller inte att fastighetsvärdet skulle minska till följd av rivningsförbudet (se 
ovan), något som i förläningen skulle försvårar att ett ökat fastighetsvärde skulle 
kompensera för eventuella merkostnader. Sammantaget bedömer 
Stadsbyggnadsförvaltningen att det inte finns något som styrker påståendet att den 
pågående markanvändningen avsevärt försvåras i den bemärkelsen som redogörs av 
rättspraxis och förarbetet till lagstiftningen. En ersättning enligt 14 kap. 10 § plan- och 
bygglagen ska därför inte utgå. 
 
Inlösen av fastigheten 
Inlösen av fastigheten på grund av rivningsförbud och skyddsbestämmelser regleras i 
14 kap. 13 § plan- och bygglagen. En förutsättning för att kommunen på 
fastighetsägarens begäran ska vara skyldig att lösa in fastigheten är att beslut om 
rivningsförbud och skyddsbestämmelser ska medföra att användningen av fastigheten 
synnerligen försvåras. Uttrycket "synnerligen försvåras” ska, enligt Boverkets5 
allmänna råd, ses som att det är fråga om en mycket påtaglig skada. Då bedömningen 
är att det inte finns något påvisat adekvat orsakssamband mellan att rivningsförbud 
medför en betydande skada i förhållande till värdet av den berörda delen av 
fastigheten, eller att skyddsbestämmelser medför att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten., är det Stadsbyggnadsförvaltningens 
bedömning att det heller inte är fråga om att nuvarande användning synnerligen 
försvåras. Att kommunen skulle vara skyldig att på fastighetsägaren begäran lösa in 
fastigheten enligt 14 kap. 13 § plan- och bygglagen är därför inte skäligt. 
 
 
 

 
5 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/skadeersattning-och-inlosen-
lm/ratt-att-krava-inlosen--lm/ 
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Möjlighet att väcka talan i mark- och miljödomstolen 
 
Fastighetsägare har i enlighet med 15 kap 5 § plan- och bygglagen möjlighet att väcka 
talan i mark- och miljödomstolen om ersättning eller inlösen för beslut som inskränker 
pågående markanvändning. Talan om ersättning eller inlösen för beslut som 
inskränker pågående markanvändning ska väckas inom två år från den dag då rätten 
till ersättning uppstod. Utgångspunkt för beräkningen är den dag då det beslut som 
talan grundas på vann laga kraft eller den dag då den åtgärd som talan grundas på 
utfördes. Talan får dock väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom 
tvåårsperioden. 
 
 
 


