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BURLÖV SVEDALA VELLINGE 

Måndag 29 februari 2016

VELLINGES MARKAFFÄRER

Lars Svensson hade under många år ett sommarhus i Höllviken. För några år sedan ville han bygga                       om till åretruntbostad. Villkoret för att få bygglov var att avstå 238 kvadratmeter tomtmark och dessutom betala 16
för att marken överfördes till kommunen.

Vellinge 
krävde 
mark för 
bygglov

”Vellinge kom-
mun har fått 
påpekanden av 
Lantmäteriet 
att de inte har 
stöd i lagen för 
sitt sätt att  
resonera.”
Eric Norén, lantmätare och 
doktorand i fastighetsrätt  
vid Lunds universitet.

VELLINGE
■ Det är våren 2012. Paret 
Björn Eiswohld och Anna 
Weinberg har köpt en tomt 
på cirka 1 300 kvadratmeter 
i Höllviken. Nyligen har de 
lämnat in en bygglovsansö-
kan för sitt nya hus till Vel-
linge kommun.

En dag får Björn Eis-
wohld ett telefonsamtal. 

– De hörde av sig från Vel-
linge kommun. Men de ville 
inte berätta vad det gällde 
på telefon. De ville att 
vi skulle komma dit, berättar 
han. 

Några dagar senare åker 
paret till kommunhuset. De 
tas emot av en handläggare 
och förs in i ett rum, där 
även handläggarens chef 
ansluter.

Där får de veta att kom-
munen vill att 153 kvadrat-
meter av parets tomt ska 
överföras till Vellinge kom-
mun. Det rör sig om mark 
i tomtkanten som utgör  
lokalgata och som sköts av 
bostadsområdets vägfören-

ing. Ingen ersättning skall 
utgå till paret. Tjänstemän-
nen kräver även att de be-
talar Lantmäteriets förrätt-
ningskostnad.

Björn Eiswohld och Anna 
Weinberg tvekar. Men de 
kommunala tjänstemän-
nen har ett effektivt på-
tryckningsmedel.

– De sade att antingen 
skänker ni marken till kom-
munen och betalar avgif-
ten till Lantmäteriet. Eller 
så skulle vi inte få bygglov. 
Det var nästan utpressning, 
säger Björn Eiswohld och 
fortsätter:

– Vi skrev på där i rum-
met. Man känner sig ju väl-
digt pressad. Vi satt med en 
dyr tomt och höga ränte-
kostnader och ville komma 
igång med bygget. Det sista 
man vill ha är en konflikt 
med kommunen som bara 
förhalar allt. 

I efterhand har han fun-
derat över vad som hände 
i kommunhuset.

– Det var säkert för att få 

ett psykologiskt övertag. 
Det är lättare att få någon 
att skriva på när man sitter 
där vid ett bord. Ett telefon-
samtal kan man avsluta och 
få tid att tänka, säger Björn 
Eiswohld.

Han och Anna Weinberg 
är inte ensamma. Syd-
svenskan har gått igenom 
registren på Lantmäteriet 
och hittat ett trettiotal lik-
nade fall åren 2010 till 2015. 

Men stickprov visar att 
kommunen gjort på samma 
sätt långt tidigare.

I de flesta fallen handlar 
det om fastigheter i Höll-
viken. Men ett mindre antal 
fall finns också i Falsterbo.

De fastighetsägare Syd-
svenskan talat med har alla 
liknande berättelser. De 
har lämnat in en ansökan 
om att få bygga ett nytt hus  
eller göra en större om-
byggnad av ett befintligt.

Kommunens motkrav 
har varit att fastighets-
ägarna utan ersättning 

måste avstå delar av sina 
tomter till och betala Lant-
mäteriets förrättningsav-
gift på 15 000-30 000 kro-
nor.

Arealerna varierar mel-
lan något tiotal till som 
mest 288 kvadratmeter 
mark.

Från Vellinge kommun 
är beskedet att ett stort an-
tal fastighetsägare i främst 
Höllviken kan förvänta sig 
samma typ av krav om de 
i framtiden söker lov för ett 
större bygge.

Lars Svensson berättar om 
hur han ville bygga om sitt 
sommarhus i Höll viken till 
permanent bostad. Ställd 
inför Vellinge kommuns  
ultimatum valde han att av-
stå från 238 kvadratmeter 
mark närmast vägen utan-
för huset.

– Kommunen ställde krav 
på att få marken. Det var 
inga diskussioner. Annars 
skulle det inte bli något 
bygglov. Jag uppskattade 

värdet till 540 000 kronor. 
Men jag hade inget val. Det 
var utpressning, säger han. 

I efterhand ångrade han 
sin eftergift och överkla-
gade. Men eftersom han 
hade skrivit på avtalet med 
kommunen var det inget 
att göra.

– Jag tog det till tingsrät-
ten. Men jag förlorade. Jag 
blev av med marken och 
fick betala 16 800 kronor, 
säger Lars Svensson.

Även för Richart Bauer slu-
tade kommunens krav med 
domstolsförhandling.

– Jag ärvde en sommar-
stuga i Höllviken efter min 
mamma. Jag lät en mäklare 
sälja tomten. Tre månader 
senare ringde köparens  
advokat och krävde mig på 
över 300 000 kronor.

Köparen ville riva som-
marstugan och bygga ett 
nytt hus. Men Vellinge 
kommun ställde ultima-
tum. Avstå 55 kvadratmeter 
mark och betala 30 000 

”Avstå din mark eller få nej på din  
bygglovs ansökan”. 

Med det kravet har Vellinge kommun 
tvingat en lång rad husägare att utan  
ersättning släppa ifrån sig tomtmark och 
dessutom betala för det.  

– Jag hade inget val. Det var utpressning, 
säger Lars Svensson.

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

Postadress: Malmöredaktionen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö
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kronor i avgift eller glöm 
bort bygglovet, var budska-
pet.

Köparen betalade och 
krävde istället Richart Bau-
er på ersättning. 

– Efter en hård och otrev-
lig förhandling slutade det 
med förlikning i tingsrät-
ten där jag fick betala över 
70 000 kronor plus mina 
advokatkostnader.

– Jag var noga med att 
sälja till någon som gillade 
tomten där jag hade till-
bringat min barndoms 
somrar. Och så slutade det 
så här. Jag vill inte ens köra 
förbi där längre. Jag känner 
mig bara bedrövad och  
lurad, säger Richart Bauer. 

En som har reagerat på Vel-
linge kommuns metoder är 
Eric Norén. Han har tidi-
gare jobbat som specialist-
lantmätare på Lantmäte-
riet i Malmö och är numera 
doktorand i fastighetsrätt 
på Lunds universitet.

Han berättar om hur han 

under sin tid på Lantmäte-
riet fick ta emot samtal från 
fastighetsägare i Vellinge 
kommun som ställts inför 
kommunens krav. 

– Vellinge kommun har 
fått påpekanden av Lant-
mäteriet att de inte har 
stöd i lagen för sitt sätt att 
resonera, säger han.

Men kommunen har fort-
satt som förr.

Lantmäteriet har dock  ing-
en möjlighet att gripa in. 
Dess förrättningar sker ef-
ter att kommunen och de 
olika fastighetsägarna slu-
tit avtal. Hur avtalet till-
kommit är inget som Lant-
mäteriet kan påverka.

Eric Norén är mycket 
kritiskt till hur kommunen 
agerar. Han menar att Vel-
linge kommun lurar enskil-
da fastighetsägare och tar 
mark gratis. 

– Vellinge kommun häv-
dar att det här krävs för att 
få bygglov och för att fastig-
heten ska stämma med de-

taljplan. Skälen inte är kor-
rekta. I många fall stämmer 
fastigheten redan med de-
taljplanen.

Den mark som har över-
förts från privata fastighe-
ter till kommunen utgörs 
av delar av vägar, trottoa-
rer, vägrenar eller ligger ut 
mot en allmänning. 

Enligt Eric Norén har en 
kommun i vissa fall rätt att 
villkora ett bygglov med att 
få ta över sådan mark för 
att underlätta skötsel och 
underhåll.

– Men då är man som 
markägare berättigad till 
ersättning. Och kommunen 
borde betala Lantmäteriets 
avgift eller åtminstone vara 
med och dela kostnaden. 
Dessutom krävs kommu-
nalt huvudmannaskap, vil-
ket innebär att kommunen 
ansvarar för underhåll och 
skötsel, säger han.

Men i Höllviken gäller 
enligt lagen så kallat enskilt 
huvudmannaskap. Därför 

sköts den allmänna mar-
ken i de flesta fall av priva-
ta vägföreningar – inte av 
kommunen.

–  För att få överföra mark 
skulle det krävas en änd-
ring av hela detaljplanen 
från enskilt, till kommu-
nalt huvudmannaskap. Då 
skulle kommunen kunna 
lösa in marken. Men så är 
inte fallet nu, säger Eric  
Norén.

– I de fall kommunen 
krävt att få ta över mark 
har det skett helt i onödan 
eftersom den allmänna 
platsmarken redan är upp-
låten till en samfällighets- 
eller vägföreningar, säger 
Eric Norén.

TEXT: MATS 
AMNELL
mats.amnell 
@sydsvenskan.se

FOTO: HANNA F 
ELLBORG
hanna.folkemark 
@sydsvenskan.se

”Ägaren är 
skyldig att 
avstå mark” 

VELLINGE KOMMUN:

■ Lagen kräver att kom-
munen tar över mark 
när fastighetsgränserna 
inte stämmer med vad 
som anges i detaljpla-
nen för ett område.

Det säger ansvariga 
på Vellinge kommuns 
miljö- och byggnadsav-
delning.

När Sydsvenskan ber om en 
kommentar ges först beske-
det att kommunens krav på 
mark delvis grundas på en 
överenskommelse eller ett 
beslut från 1930-talet. De 
dåtida markägarna skulle 
vid det tillfället även ha 
kompenserats för framtida 
marköverföringar till kom-
munen.  

När Sydsvenskan frågar 
efter handlingar som visar 
detta blir beskedet några 
timmar senare att det är 
tveksamt om några sådana 
finns.

Därefter har nedanstående 
skriftliga kommentar läm-
nats av Anna Möller, sam-
hällbyggnadschef, Maria 
Koistinen, stadsarkitekt, 
och Joel Sandler, mark- och 
exploateringsingenjör.

Den kan sammanfattas 
enligt följande:
■ Kommunen är enligt la-
gen skyldig att begära över-
föring av mark.
■ Fastighetsägaren kom-
penseras för detta genom 
den nytta byggrätten med-
för.
■ Den som köper en fastig-
het är skyldig att ta reda på 
vilka regler som gäller och 
vilka krav som kan ställas 
på ägaren.

Så här skriver de tre tjäns-
temännen: 

”Plan- och bygglagen reg-
lerar kravet på att fastighe-
ten överensstämmer med 
detaljplanen. Det är således 
inget som Vellinge kom-

mun själv har valt, utan föl-
jer av lag. 

Bygglov kan bara ges för 
en åtgärd inom ett områ-
de med detaljplan, om den 
fastighet och det byggnads-
verk som åtgärden avser 
överensstämmer med de-
taljplanen.

Fastighetsägaren har en 
valfrihet och möjlighet att 
utnyttja byggrätten på fast-
igheten enligt gällande de-
taljplan. Om fastighetsäga-
ren väljer att ta del av de-
taljplanens rättigheter så 
ska denne också svara för 
de kostnader och andra 
skyldigheter planen med-
för eftersom planen inne-
bär nytta för fastighetsäga-
ren, nämligen byggrätter. 

Den som köper en fast-
ighet har också en skyldig-
het att ta reda på vad som 
gäller, till exempel om där 
finns en detaljplan som kan 
medföra framtida kostna-
der vid utnyttjandet av ex-
empelvis en byggrätt för 
permanent boende.

Detaljplaner som vun-
nit laga kraft anger att fast-
ighetsägaren är skyldig 
att avstå mark för allmän 
plats. Detta framgår av de 
fastighetsgränser som ut-
lagts i planen och av plan-
bestämmelser och visar då 
vilket område som ska från-
gå fastigheten för att i stäl-
let bli allmän plats. 

Varje detaljplan föregås 
av ett samråd då fastighets-
ägare som berörs har möj-
lighet att uttrycka sina syn-
punkter innan detaljplanen 
vinner laga kraft.

För att lösa detta prak-
tiskt är kommunen be-
hjälplig med att upprätta 
ansökan till Lantmäteriet 
om fastighetsreglering där 
fastighetsägaren får regle-
ra del av fastigheten till en 
kommunal fastighet.”

MATS AMNELL
mats.amnell@sydsvenskan.se

Lars Svensson känner sig utsatt för utpressning. Tjänstemän 
på Vellinge kommuns miljö- och byggnadsavdelning menar 
att kommunen har följt lagen.


