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Tisdag 1 mars 2016

VELLINGE

■ – Det här är fel på alla punkter. Det är 
fult av kommunen.

– Ett sätt är att anmäla till Justitie-
ombudsmannen.

Det säger sakkunniga om Vellinges sätt 
att tvinga husägare att avstå tomtmark 
mot godkänt bygglov.
Sydsvenskan berättade 
igår om hur småhusägare 
i främst Höllviken av Vell-
inge kommun tvingats av-
stå tomtmark utan ersätt-
ning. De har också tving-
ats att betala lantmäteri-
avgifter på 15 000–30 000 
kronor för överföringen 
av marken. Den som neka-
de hotades med uteblivet 
bygglov.

Enligt specialistlant-
mätaren Eric Norén är 
kommunens sätt att agera 
juridiskt mycket tveksamt. 
I gårdagens artikel sa han 
att marköverlåtelserna 
sker i onödan och att kom-
munen borde betala om de 
ändå ska genomföras.

Flera sakkunniga personer 
ger nu Eric Norén rätt.

En av dem är Peter Ek-
bäck, lektor vid Kungliga 
tekniska högskolan, KTH, 
i Stockholm med fastig-
hetsrätt som specialitet.

– Det här är fel på alla 
punkter. Det är fult av kom-
munen att använda sig av 
den här strategin.

En avgörande juridisk 
faktor är att det råder så 
kallat enskilt huvudmanna-
skap i de berörda område-
na i Höllviken. Det betyder 
att enskilda vägföreningar 
och samfälligheter – inte 
kommunen som i många 
andra områden – sköter vä-
gar och gemensamma ytor.

– Enskilt huvudmanna-
skap ger inte något stöd för 
Vellinge kommuns sätt att 
agera, säger Peter Ekbäck. 

Vellinge kommun mo-
tiverar sina krav med att 
fastig heterna enligt plan- 
och bygglagen måste stäm-
ma överens med detaljpla-
nen. Markregleringarna är 
enligt kommunen juste-
ringar som är nödvändiga 
för att kunna ge bygglov.

Peter Ekbäck  håller inte 
med.

– I fall med enskilt hu-
vudmannaskap tolkas 
rättspraxis inte så. Jag tror 
inte det skulle hålla i dom-
stol att villkora ett bygglov 
med att fastigheten inte 
stämmer med detaljplanen.

Med andra ord har kom-
munen ingen ovillkorlig 
rätt att lösa in tomtmark 
om enskilt huvudmanna-
skap gäller och skötseln av 
allmänna ytor i ett område 
sköts av vägföreningar.

– Man undrar varför 
kommunen alls genomför 
detta. Jag ser ingen nytta 
när enskilda vägföreningar 
ansvarar för skötseln, sä-
ger Peter Ekbäck och fort-
sätter:

– Förrättningskostnaden 
är också udda. Normalt sett 
är det den som förvärvar 
marken som betalar.

I de aktuella fallen är det 
alltså kommunen som velat 
förvärva mark.

Han råder  fastighetsägare 
att stå på sig.

– Man kan vägra skriva 
på avtalet om att avstå mar-
ken. Sök bygglov och över-
klaga sedan avslagsbeslu-

Experter sågar 
påtvingad affär

BAKGRUND

Hot om nej till 
bygglovsansökan
■ Vellinge kommun har i en rad 
fall krävt att fastighetsägare 
utan ersättning ska avstå tomt-
mark utan ersättning.
■ Fastighetsägarna har dess-
utom ofta ensamma tvingats 
stå för Lantmäteriets avgift 
på 15 000–30 000 kronor för 
att föra över marken till kom-
munen.
■ Den som inte velat gå med på 
kraven har hotats med nej på sin 
bygglovsansökan.
■ Vellinge kommun hävdar 
dock att man handlar helt enligt 
plan- och bygglagens krav.

tet. Får man sedan en dom 
där kommunens avslag un-
derkänns står sig den kom-
munala strategin slätt, sä-
ger Peter Ekbäck.

Jori Munukka,  professor 
i civilrätt med inriktning 
mot fastighetsrätt på Stock-
holms universitet:

– Man får inte ställa vill-
kor för bygglov som inte 
har stöd i lagen och är 
bygglovsmässigt motive-
rade. Giltiga skäl är sådant 
som har med själva byg-
gandet på platsen att göra. 
Ogiltiga villkor blir en form 
av utpressning.

Om kommunen tar över 
mark borde man, enligt 
Jori Munukka, köpa den 
och betala Lantmäteriets 
förrättningskostnad.

– Det brukliga är att 
köparen betalar, säger 
Jori Munukka.

Han menar att drabba-
de fastighetsägare borde 
under söka möjligheterna 
att gå till domstol.

– Mitt råd är att de skaf-
far sig ett juridiskt ombud. 
Ett sätt är att anmäla till 
Justitie ombudsmannen. 
Om JO kritiserar kom-
munen kan man sedan vän-
da sig till en åklagare och 
polisanmäla och i förläng-
ningen kräva skadestånd, 
säger Jori Munukka. 

Även Henrik Roos,  sek-
tionschef på Lantmäteriets 
huvudkontor i Gävle, ger 
Eric Norén stöd:

– Det är det ingen tvekan 
om. Att villkora bygglov på 
det sätt som det framställs 
i artikeln är inte ett nor-
malt förfarande om det rå-
der enskilt huvudmanna-
skap, säger han.

TEXT: MATS 
AMNELL
mats.amnell 
@sydsvenskan.se

Sydsvenskan igår.

”Jag tror inte 
det skulle hål-
la i domstol 
att villkora ett 
bygglov med att 
fastigheten inte 
stämmer med 
detaljplanen.”
Peter Ekbäck, lektor vid KTH, 
med fastighetsrätt som speciali-
tet.

ENSAMKOMMANDE

ARLÖV
■ Efter den anlagda 
branden på ett boende 
och totalstoppet 
i höstas tar Burlöv emot 
ensam kommande barn 
igen – men trycket på 
kommunen är fort-
farande stort. I vår ska 
nya moduler lösa situa-
tionen.

Förra året införde Bur-
löv totalstopp och tog inte 
emot ensamkommande 
barn på flera månader. 
Beslutet grundades dels 
på den akuta bristen på 
boenden, dels på att den 
nyinvigda modulen vid 
Industri gatan förstördes 
i en anlagd brand i okto-
ber. Burlöv tvingades hitta 
tillfälliga lösningar utanför 
kommunen för ett fyrtio-
tal barn under månaderna 
fram till jul.

– Efter branden fick 
vi placera ut barn på stäl-
len som inte var så bra. 
Vi klarade inte att hålla 
planeringen, säger Inger 
Borgenberg (S), ordföran-
de i social nämnden.

Strax innan jul öppna-
des därför ett akutboende 
för ett tjugotal av barnen 
i Lille vångshallen.

– Akutboendet i idrotts-
hallen har diskuterats 
mycket. Föreningarna var 
informerade, men det blir 
alltid reaktioner i efter-
hand, säger Inger Borgen-
berg.

Efter jul- och nyårshel-
gerna kunde barnen pla-
ceras ut på andra boenden. 
Samtidigt var också den 

brandskadade modulen re-
noverad och inflyttnings-
klar, vilket innebär att kom-
munen just nu har fyra bo-
enden i egen regi.

Förra året tog Burlövs 
kommun emot 87 barn. Ef-
ter nyår har siffran stigit. 
Just nu ligger antalet ny-
anlända barn i kommunen 
på 111. Drygt hälften har 
placerats i Burlöv, resten 
på boenden utanför kom-
munen.

– Målsättningen är att 
ha alla barn i kommunen, 
men många faktorer spelar 
in. Det är ett svårt läge med 
bostäder just nu.

– Vi har klarat av det på 
ett bra sätt. Alla barn är pla-
cerade. Men nu talar man 
om att det kan komma fler 
barn under våren. Det är 
omöjligt att säga i dags läget 
vad som händer då.

Inför 2016 gjorde  kom-
munledningskontoret be-
dömningen att Burlöv 
skulle behöva inrätta 80 
nya boendeplatser för att 
möta trycket under året. 
Nu har kommunen köpt in 
fyra moduler, som kan rym-
ma ytterligare runt 40 barn. 
Enligt planeringen ska det 
nya boendet öppna framåt 
senvåren.

Finns det planer på 
ytter ligare boenden un-
der 2016?

– Inte för tillfället, men 
det beror på hur flödet blir 
framöver.

TEXT: MICAELA 
LANDELIUS
micaela.landelius 
@sydsvenskan.se

Moduler 
ska ge fler 
barn boende

BROTTSVÅG

VELLINGE
■ Boende i Skanör och 
Höllviken har under 
förs ta halvan av feb-
rua ri drabbats av en 
inbrotts våg.

Enligt polisen har trettio 
fullbordade eller försök 

till bostadsinbrott anmälts 
i Vellinge kommun un-
der årets två första måna-
der. Nästan alla har begåtts 
i Skanör och Höllviken.

– Vid ett tillfälle sked-
de fem inbrott på sam-
ma gata under en vecka. 
Erfarenhets mässigt vet 

vi att tjuvarna ofta är perso-
ner som åker mellan olika 
orter och begår inbrott, sä-
ger Jörgen Sjåstad vid poli-
sen och fortsätter: 

– Det är nästan uteslu-
tande kontanter och guld 
som stjäls. 

Enligt Jörgen Sjåstad be-

gås många inbrott när folk 
är på jobbet eller är bort-
resta. 

Utöver ordentliga lås och 
larm är Jörgen Sjåstads 
rekommen dation att ta 
hjälp av grannar att tömma 
postlådor och hålla upp-
sikt. MATS AMNELL

Många inbrott på Näset under februari

Chef: Jonas Nyrén Biträdande chef: Camilla Sylvan
E-post: malmo@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 24 00

Postadress: Malmöredaktionen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö

Byggenheten har stängt för utbildning från kl. 12 
tisdagen 1 mars–kl. 13 onsdagen 2 mars. 
Nästa telefon- och besökstid är torsdagen 3 mars 
kl. 10–12.

Du kan ändå lämna in ansökan och handlingar via 
kommunens reception eller mejla in frågor på 
vellinge.kommun@vellinge.se så hanterar vi det 
när vi är tillbaka. Använd gärna Vellinge kommuns 
e-tjänst för att ansöka om lov: e-tjanster.vellinge.se

Det går även bra att skicka in beställningar på 
ritningar med mera genom att mejla:
bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se.

Tillfällig ändring i 
öppettider på

Miljö- och byggnadsavdelningen


