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YRKANDEN M.M.
Kommunstyrelsen i Nacka kommun (kommunen) beslutade den
13 december 2019 att ingå avtal om lägenhetsarrende med Vikingshills båtklubb. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.
Sten-Erik Karlsson yrkar att beslutet ska upphävas och för fram bl.a.
följande. Han är ordförande i Vikingshills båtklubb. Båtklubben har
anmodats att skriva under ett nytt avtal som innebär en kraftig avgiftshöjning. I det nya avtalet skulle arrendeavgiften bli 2 750 kr per år för att
sedan höjas med 1 500 kr per år tills den blir 9 000 kr. Till detta kommer
uppräkning på grund av inflationen och att moms ska införas. Beroende på
hur man räknar blir höjningen 600–800 procent på knappt fem år, exklusive
moms. Det är en alltför kraftig och omotiverad höjning som endast är
avsedd att skapa inkomster för kommunen. Han betvivlar att undantaget från
självkostnadsprincipen gäller i detta fall. Det är uppenbart att Nacka kommun, som äger marken och vattenområdet, har ett monopol och tillämpar
monopolprissättning på båtplatserna. Något alternativ där personer i området som saknar sjötomt kan lägga sina båtar finns inte. Dessutom hamnar
båtklubben i en tvångssituation då klubben har lagt ned minst 150 000 kr på
muddring, inköp och anläggning av bryggor m.m. Båtklubben är i ett mycket kraftigt underläge när det gäller att ingå avtal med kommunen. Han anser
att huvudregeln och inte undantaget från självkostnadsprincipen i propositionstexten bör gälla i detta fall.
Kommunen anser att överklagandet ska avslås och för fram bl.a. följande.
Kommunens beslut är lagligen grundat. Förvaltning av kommunal egendom,
t.ex. överlåtelse eller upplåtelse av egendom, är ett undantag från den lagstadgade självkostnadsprincipen. Det är i detta fall fråga om upplåtelse av
mark i form av ett arrende, vilket faller in under undantaget upplåtelse av
egendom. Därmed är självkostnadsprincipens huvudregel inte tillämplig.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Överklagandet av beslutet kan endast prövas i den ordning som enligt
13 kap. kommunallagen (2017:725), KL, gäller vid laglighetsprövning
av kommunala beslut.
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725), KL, ska ett beslut upphävas
om det inte kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som inte är en
angelägenhet för kommunen eller regionen, det organ som fattat beslutet
inte har haft rätt att göra det, eller beslutet annars strider mot lag eller annan
författning.
Vid prövningen får förvaltningsrätten enligt 13 kap. 7 § KL inte ta hänsyn
till andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före
överklagandetidens utgång.
Enligt 2 kap. 6 § KL får kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (självkostnadsprincipen). I förarbetena till bestämmelsen anges att
självkostnadsprincipen hänför sig till rätten att ta ut avgifter och inte är
tillämplig på t.ex. enskilda affärsuppgörelser av kommersiell karaktär eller
i fråga om förvaltning av kommunal egendom såsom överlåtelse eller upplåtelse av egendom (se prop. 2016/17:171 s. 302).
Det aktuella beslutet att ingå arrendeavtal gäller en affärsuppgörelse av
kommersiell karaktär i form av upplåtelse av fast egendom. Förvaltningsrätten gör bedömningen att självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § KL
därför inte är tillämplig på beslutet. Det som Sten-Erik Karlsson har fört
fram om självkostnadsprincipen medför därmed inte att det finns grund för
att upphäva beslutet med stöd av 13 kap. 8 § KL. Sten-Erik Karlsson har
inte heller i övrigt hänvisat till någon omständighet som medför att det finns
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grund för att upphäva det överklagade beslutet vid laglighetsprövning enligt
KL. Överklagandet ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga 2 (FR-03).

Ragnar Fahlin Strömberg
Förvaltningsrättsfiskal
Föredragande juristen David Torenfält har föredragit målet.
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Bilaga 2

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
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Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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