
Civilutskottets betänkande 

1979/80:3 

med anledning av propositionen 1978/79:111 om åtgärder mot 
krångel och onödig byråkrati m. m., såvitt avser bostadsdeparte
mentets ansvarsområde, jämte motioner 

Propositionen 

Regeringen har i propositionen 1978179: 111 bilaga 12 (bostadsdepartemen-
tet), beslutad den 22 februari 1979, 

dels föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fogade förslag till 
I. lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612), 
2. lag om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid 

olovligt byggande m. m., 
dels berett riksdagen tillfälle att ta del av vad bostadsministern anfört om de 

forenklingar som redan har genomförts eller som överviigs samt om visst 
utrcdningsarbete. 

Motionerna 

Utskottet behandlar i detta sammanhang 
dels den under allmiinna motionstiden viickta motionen 1978179:/669 av 

Gösta Bohman m. n. (m) vari, såvitt nu är i fråga, med hänvisning till 
motiveringen i motionen 1978179: 1108 (m) avsnittet "Mark- och bostadspo
litik" hemställs 

5. att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till förenkling av 
gällande föreskrifter för byggande i enlighet med vad som i sistnämnda 
motion anförts, 

dels de med anledning av propositionen väckta motionerna 1978179: 

2462 av Gösta Bohman m. Il. (m) vari, med hiinvisning till motionen 
1978179:2458 (m), såvitt nu iir i fråga, hemställs 

I. att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag rörande vidare åtgiirder 
i fråga om regleringen av byggnadslov i enlighet med vad i sistnämnda 
motion anförts, 

4. att riksdagen hos regeringen anhåller om utredning angående förenk-
lingar av bostadslångivningen i enlighet med vad i motionen anförts, 

2467 av Lars Werner m. Il. (vpk) vari såvitt nu är i fråga hemstiills 
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna 
a) att all mark som enligt planliiggningsbslut e. d. avses får samhiillsbyg

gancle skall föras över i kommunal ägo, 
b) att enskilt iigda hyreshus sw:cessivt bör foras över i kommunal ägo och 

att en plan för detta snarast bör utarbetas, 
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c) att ett förslag till ny byggnadslagstiftning bör utarbetas bl. a. med 
utgångspunkten att de boende eller eljest berörda boendeintressen skall ha ett 
avgörande inflytande över utformningen av bostiiderna och närmiljön, 

d) att förslag bör foreläggas riksdagen som öppnar möjligheter för de 
boendes faktisKa inflytande över förvaltningen av hyreshus, 

2492 av Per Olof Håkansson (s) och Lennart Pettersson (s) vari hem
stiills 

att riksdagen avslår propositionen 1978179: 111 bilaga 12 beträffande 
I. lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612) utom såvitt avser 75 § 

andra stycket, 
2. l<Jg om ändring i lagen (l 976:666) om påföljder och ingripande vid 

olovligt byggande m. m., 
2493 av Marianne Karlsson (c) vari hemställs att riksdagen hos regeringen 

begiir iindring i hyggnadsstadgan i enlighet med vad som i motionen 
anförts. 

De med anledning av propositionen 1978/79:111 väckta och till civilut
skollet hänvisade motionerna 1978179:2462 (m), yrkandena 2 och 3, och 
1978/79:2465 (c), yrkandet 6, kommer utskottet senare under hösten att 
behandla i sitt betiinkande med anledning av propositionen 1978179:213 med 
redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen. 

Uppgifter i anslutning till propositionen och motionerna 

Bes1ämmelser om byggnads/av m. m. 

Bestämmelser om byggande och om byggnads I o v finns i kap. 5 
byggnadsstadgan (BS). De åtgiirder som kräver byggnadslov finns uppräkna
de i 54 ~. Lov behövs t. ex. när en helt ny byggnad skall uppföras, niir en 
befintlig skall byggas om, när sådana ingrepp skall göras som berör byggnads 
bärande delar eller som avseviirt påverkar dess planlösning eller yttre 
utseende samt när byggnad eller del därav skall användas för väsentligt annat 
ändamål än det som förut varit fallet.Även andra åtgärder iin sådana som rör 
byggnader kriiver emellertid byggnadslov. Som exempel kan här nämnas 
uppförande eller väsentlig ändring av mur och plank samt schaktning och 
fyllning i vissa fall. 

Inom område med stadsplan ifr byggnadslovsplikten mera vidsträ~kt än i 
andra områden. Inom stadsplaneområde krävs sålunda lov även för exem
pelvis omfärgning av fasad i vissa fall och för utbyte av taktäckningsmate

rial. 
Generellt undantagna från byggnadslovsplikten iir statens och lands

tingens byggnader (54 § 2 mom. tredje stycket BS). Byggnadslov behövs inte 
heller för jordbrukets m. fl. näringars ekonomibyggnader, om de ligger 
utanförområde med fastställd generalplan, stads plan eller byggnadsplan (35 s 
BS). För en- och tvåfamiljshus giiller vissa lättnader i byggnadslovsplikten 
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(54 * 2 mom. första och andra styckena BS). Motivet till detta iir att den som 
bygger ett hus uteslutande för eget bruk inte bör vara bunden av alltför 
striinga krav på byggnadens inre utformning. 

Byggnadslovsprövningen är en hedömning i förviig av att den planerade 
åtgiirden inte strider mot vissa i 56 ~ I mom. BS angivna författningar eller 
mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa författningm. Det 
innebiir att hänsyn måste tas till vitt skilda intressen vid byggnadslovspröv
ningen. Hiir kan niimnas att vid prövningen skall beaktas markhushållning, 
energihushållning, god miljö, arbetarskydd, brandskydd, sundhet, estetisk 
utformning samt siikerhet ur byggnadsteknisk synpunkt. Yllerligare el! 
viktigt inslag iir att den planerade åtgärden måste vägas också mot grannars 
intressen. I många. fall är naturligtvis endast något eller några av dessa 
intressen aktuella. 

För att mark skall få anviindas för bebyggelse förutsätts att den prövas 
liimpad för ändamålet. Sådan prövning sker vid planläggning enligt bygg
nadslagen <BL). Beträffande annan bebyggelse iin tätbebyggelse och betriiff
ande tiitbebyggelse av mindre omfattning kan dock prövningen ske i 
samband med prövning av ansökan om byggnadslov (5 § BU 

Enligt 55 § I mom. BS skall ansökan om bygg n a cl s I o v göras 
skriftligt hos byggnadsnämnden. En ansökan som avser uppförande av en ny 
byggnad eller tillbyggnad av en befintlig byggnad skall åtföljas av en 
situationsplan över tomten samt ritningar rörande byggnadsarbetet med 
erforderlig beskrivning. Vid ansökan om lov för någon annan åtgärd skall 
fogas erforderliga ritningar och beskrivningar. Om ytterligare utredning 
behövs kan byggnadsnämnden förelägga sökanden att ge in ~enna inom viss 
tid (55 s 2 mom.). Byggnadsnämnden kan medge befrielse från skyldigheten 
att liimna in ritningar, om ansökan avser ett arbete av mindre omfattning. 
Nämnden kan också medge att ritningar och beskrivningar liimnas in allt
eftersom arhetet fortskrider (55 * 3 mom. första stycket). Utöver vad nu har 
angetts gäller för särskilda fall ytterligare krav på ansökningshandlingar. 

Niir byggnadsnämnden prövar en ansökan om byggnadslov skall nämn
den, som redan har nämnts, se till att den ansök ta åtgiirden inte strider mot 
vissa i 56 s I mom. första stycket BS uppriiknade författningar m. m. Kriiver 
åtgärden tillstånd också av någon annan myndighet, skall nämnden hiinvisa 
den byggande att söka sådant tillstånd (57 * BS). 

Regler finns också om innehållet i beslut i byggnadslovsärenden och om 
underrättelser till sakiigare (58 s BS). Byggnadsnämndens beslut skall 
meddelas sökanden skriftligt. I sådant beslut skall också bl. a. meddelas 
erforderliga föreskrifter rörande arbetets utförande. Om byggnadslov beviljas 
skall genom nämndens försorg underrättelser om beslutet delges sakiigare, 
som nämnden har hört i iircndet. 
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FörslagC'n i proposirionen 

I propositionen föreslås vissa be g r ii n s ni n g ar av byggnads -
1 o v s p I i k ten. Byggnadslov skall inte kriivas for följande åtgiirder betriiff
ande bostadsbyggnact med högst två bostadslägenheter: 

I. Omfärgning av byggnadens fasad. om åtgiirden inte medför att 

byggnadens karaktiir viisentligt iindras. 

2. Anordnande av en skyddad uteplats med hjiilp av en mur eller ett plank 
som uppförs i anslutning till bostadsbyggnaden och placeras minst 4,5 meter 
från tomtgriinsen. Muren eller planket får dock inte vara högre iin 1,80 meter 

och inte striicka sig mer iin 3 meter ut från byggnaden. 

3. Anordnande av ett skiirmtak i anslutning till bostadsbyggnaclen över en 

sådan uteplats som anges i punkt 2, över en altan, balkong eller entre. 
Skiirmtaket får dock inte vara större iin 12 kvadratmeter och inte heller 
striicka sig närmare tomtgriinsen iin 4,5 meter. 

4. Uppförande av högst två uthus eller andra liknande fristående byggna

der, som inte är avsedda som bostad, i omedelbar niirhet av bostadsbyggna
den. Dessa får dock uppföras endast under förutsiittning att den samman
lagda byggnadsarean inte iir större iin 10 kvadratmeter, att taknockshöjden 

inte överstiger 3 meter samt att byggnaderna placeras minst 4,5 meter från 

tomtgränsen eller på det avstånd från denna som kan vara föreskrivet i 
faststiilld generalplan. stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestiimmel

ser. 
Betriiffonde ansökan om byggnads I o v föreslås i propositionen att 

ansökan skall få göras muntligt niir det iir fråga om enklare åtgiirder som inte 
kriiver några ritningar i egentlig mening. Enligt bostadsministern iir det inte 

möjligt att i BS närmare precisera dessa enklare åtgiirder. I stiillct bör det 
ankomma på hyggnadsniimnclen all niirmare ange när muntlig ansökan kan 
anviindas. Den enskilde får- enligt bostadsministern - inte någon ovillkorlig 
riilt att göra sin ansökan muntligt. 

Till nybyggnad hiinförs enligt 75 ~ första stycket BS bl. a. uppförande av 
helt ny byggnad, till- eller påbyggnad av förut belintlig byggnad, ombyggnad 

eller annan ändring med avseende på byggnads yttre eller inre utförande om 

ombyggnaden iir så genomgripande att den kan jiimföras med nybyggnad. 

Förbud mot nybyggnad i strid mot plan giiller bl. a. inom områden med 

faststiilld stadsplan eller byggnadsplan. 
För att underliitta för fastighetsiigare att få till stånd godtagbar 

energihus hå 11 ni n g föreslås i propositionen att BS (75 s andra stycket) 
ändras . .Ä. ndringen in nebiir att som nybyggnad inte skall anses anordnande av 

tillfredsstiillande energihushållning i befintlig byggnad som måste antas stå 
kvar under längre tid iiven om åtgiirderna inte vidtas. 

I propositionen föreslås att de regler om typ god k ii n n ande av 
konstruktioner eller utförande i övrigt av byggnader eller andra anordningar 

som linns i statens planverks instruktion tas in i BS samt att BS kompletteras 
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med bestiimmelse som anger hur byggnadsnämnd skall förfara vid gransk

ning av typgodkiincl produkt eller konstruktion. 

Förslag till ny hyggnadslagstifi11i11g m. m. 

Den s. k. PBL-utredningen avgav i september 1979 betiinkandet Markan
viinclning och byggande - Ny plan- och bygglag tSOU 1979:65 och 66i. 
Betiinkanclet remissbchandlas f. n. Remissticlen utgår elen 2 juni 1980. 
Förslagen i betiinkanclet ( 13 kap.) betriilfancle bygg 1 o v prövningens 
om ratt ni n g och utformning som av utredningen anges utgå från 

förslagen i propositionen innehiir sammanfattningsvis följande. 
Bygglov föreslås kriivas för uppförande av ny byggnad, för tillbyggnad av 

befintlig byggnad, får iindring av byggnads bärande delar eller av dess 

uppviirmnings- eller ventilationsanordningar, för inriiltancle och viisentlig 

iindring av ledningar för vatten och avlopp i byggnad och inom tomt i vissa 

fall, för invändig ändring av byggnad om dess planlösning påverkas avseviirt. 
Vidare krävs bygglov om byggnad tas i anspråk eller inreds för viisentligt 

annat iindamål iin det den förut har anviints till. 
Om inte kommun beslutar annat krävs dock inte bygglov frir byggnad vars 

yta efter vidtagen åtgiird inte iir större iin 10 kvadratmeter och vars 
taknockshöjd inte överstiger 3 meter. Bygglov kriivs inte heller för ekono
mibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller någon därmed jämförlig näring. 

Bygglov kriivs dock om byggnad kommer att ligga niirmare fastighetsgränsen 

iin 4,5 meter eller inom strandskyddsområde. 

Kommun kan i detaljplan eller markförordnande föreskriva skyldighet all 
söka bygglov bl. a. för uppförande av helt ny byggnad som enligt föregående 
stycke inte kräver bygglov samt för omfärgning av byggnad eller utbyte av 
fasadbeklädnad eller taktiil:kningsmaterial samt för andra åtgiirder som 
avseviirt påverkar byggnads yttre. Vidare kan kommun föreskriva skyldighet 
att söka bygglov för underhållsåtgiircl betriiffandc hyggnad som Lir av större 
värde från historisk, kulturhistorisk. miljömiissig eller konstniirlig synpunkt 
eller som ingår i bebyggelseområde av denna karaktiir. 

Ansökan om bygg I o v skall enligt utredningen göras muntligt eller 
skriftligt hos byggnadsniimnden. Utredningen anser det knappast möjligt att 
uttömmande reglera i vilka fall en ansökan skall eller bör vara skrililig eller 

muntlig. 

Svenskaföreningenfi.ir byggnadsvård har för kännedom meddelat utskottet 

att föreningen vid sitt årsmöte den 21 april beslutat uttala att byggnaders yttre 
iir av så viisentlig betydelse för hebyggelsemiljö och stadsbild att det iir 

nödvändigt att byggnadsstadgan Liven i fortsiittningen stipulerar byggnads

lovsskyldighet för byte av fasadmaterial oi.:h omfärgning av fasad. 
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Utskottet 

Förenkling av bestä111111elsema om byggnads/av m. m. 

Dåvarande bostadsministern tillkallade under våren 1978 en arbetsgrupp 
med uppdrag att skyndsamt liigga fram förslag till förenklingar av bestäm
melserna om byggnadslov. Arbetsgruppen överliimnade i oktober 1978 
promemorian Förenklad byggnadslovsprövning. Promemorian som har 
remissbehandlats redovisas i den i detta betiinkande behandlade propositio
nen 1978/79: 111, bilaga 12 (bostadsdepartementet). 

Förslag till lag om ändring i byggnadsstadgan ( 1959:612) (BS) samt förslag 
till lag om iindring i lagen (I 976:666)om påföljder och ingripanden vid olovligt 
byggande m. m. liiggs fram i propositionen. Förslagen innebär i denna del 
sammanfattningsvis följande. I avsikt att begriinsa omfattningen av bygg
nadslovsplikten föreslås att byggnadslov inte längre skall krävas för vissa 
åtgärder betriiffande bostadsbyggnad med högst två bostadslägenheter. 
Sålunda föreslås att byggnadslov inte liingre skall behövas för att färga om 
byggnads fasad om åtgiirden inte medför att byggnadens kraktiir väsentligt 
förändras eller för att anordna skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank 
under vissa förutsiittningar eller för att bygga ett skiirmtak t. ex. över en tre. 
Vidare föreslås att högst två mindre s. k. komplementbyggnader skall få 
uppföras utan byggnadslov, att som nybyggnad inte skall anses anordnande 
av tillfredsstiillande energihushållning i vissa fall samt att vissa regler om 
typgodkiinnande tas in i BS. Slutligen föreslås att ansökan om byggnadslov 
bctriiffande enklare åtgärder skall få göras muntligt. 

I motionen 1978179:2492 (s) yrkas att riksdagen avslår de i propositionens 
bilaga 12 framlagda lagförslagen utom såvitt avser förslag om att som 
nybyggnad i vissa fall inte skall anses anordnande av tillfredsställande 
energihushållning. Motioniircrna anser bl. a. att det kan ifrågasättas om inte 
forslagen i propositionen kommer att ge upphov till ny byråkrati och att starka 
skiil finns att avvakta utfallet av bygglagarbetet. 

I propositionen uppges (bil. 12 s. 3) att byggnadslagstiftningen uppfattas 
som krånglig och att det är nödviindigt att vidta åtgärder i syfte att 
åstadkomma förenklingar. Eftersom en ny byggnadslagstiftning inte kom
mer att kunna träda i kraft förriin några år in på 1980-talet anser bostadsmi
nistern att förenklingar nu måste göras inom ramen för gällande byggnads

lagstiftning. Sedan propositionen förelades riksdagen har den s. k. PBL
utredningcn i september 1979 presenterat förslag till ny plan- och bygglag-en 
lagstiftning som av utredningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1985. 

Förslagen i PBL-utredningen beträffande byggnadslovsprövningens 
omfattning och utformning anges av utredningen utgå från förslagen i 
propositionen. PBL-utredningens förslag i dessa delar har sammanfattats 
ovan (s. 5). 

Enligt utskottets mening är det av största vikt att åtgärder vidtas i avsikt att 
förenkla byggnadslagstiftningen såvitt avser både bestämmelserna om 
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byggnadslov och förfarandereglerna. Tillräckliga skiil saknas sålunda att i 
avvaktan på att en ny plan- och bygglag skall träda i kraft avstå från de 
friren klingar som kan ske inom ramen får gällande byggnadslagstiftning och 
som kommer att minska en del av den inte önskvärda byråkratin i 
sammanhanget. Redan på denna grund anser utskottet att tillriickliga skHI 
saknas att tillstyrka avslagsyrkandet i motionen 1978/79:2492 (s). De i 
propositionen framlagda lagförslagen torde tämligen väl kunna överföras till 
en ny byggnadslagstiftning. 

Som ovan nämnts föreslås i propositionen beträffande bostadsbyggnad 
med högst två bostadsliigenheter att omfärgning av byggnads fasad skall få 
ske utan krav på byggnadslov om åtgärden inte medför att byggnadens 
karaktär väsentligt förändras. Den förhandskontroll som f. n. giiller inom 
stadsplanelagt område har till syfte att tillgodose estetiska krav. 

Utskottet, som enligt vad som ovan framgått inte har någon erinran mot 
förslaget i denna del, vill dock stryka under vikten av att berörda myndigheter 
noga följer utfallet av den nya regeln. Speciellt viktigt är det naturligtvis att de 
miljökrav som har ställts upp för område med särskilda skyddsvärden kan 
beaktas. I likhet med bostadsministern anser utskottet att den enskilde 
fastighetsiigaren ofta är medveten om sådana speciella miljökrav och att 
denne iakttar de krav som kan gälla. 

I 38 § BS föreskrivs att en byggnads yttre skall ges sådan utformning och 
färg som stads- eller landskapsbilden fordrar och som är lämplig såväl för 
byggnaden i och för sig som för en god helhetsverkan. Byggnad av större 
viirde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden eller genom 
bebyggelse i grannskapet. Enligt vad utskottet erfarit pågår inom bostadsde
partementet ett arbete i syfte att närmare klarlägga behovet av ändring av 38 § 

BS. En sådan ändring skulle göras i avsikt att stärka kommunernas möjlighet 
att slå vakt om bebyggelsemiljöer som är av särskilt viirde. 

I propositionen föreslås-som framgått ovan -att ansökan om byggnadslov 
beträffande enklare åtgärder skall få göras muntligt. I motionen 1978/79:2493 
(c) hemställs om ändring av BS så att det skall bli möjligt all ersätta 
byggnadslovsprövningen med ett anmälningsförfarande. Därmed för motio
niiren vidare ett särskilt yttrande som en ledamot i den ovannämnda 
arbetsgruppen avgivit. 

Ett anmälningsförfarande skulle skapa nya administrativa rutiner hos 
byggnadsnämnderna. Sakprövningen som sådan skulle inte heller nämnvärt 
skilja sig från byggnaclslovshanteringen. Utskottet finner att förslaget inte har 
sådana fördelar att det bör genomföras. I likhet med bostadsministern anser 
utskottet att följderna av ett anmälningsförfarande inte kan överblickas med 
tillr;icklig säkerhet. Motionen 1978/79:2493 (c) avstyrks med hänvisning till 
det anförda. 

I motionen 1978/79:2462 (m) yrkandet I hemställs - med hänvisning till 
motiveringen i motionen 1978/79:2458 - att riksdagen hos regeringen 

I** Riksdagen 1979180. 19 sam/. Nr 3 
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anhåller om förslag rörande vidare åtgiirder i fråga om regleringen av 

byggnadslov. Motioniirerna anser att minskade materiella krav från det 

allmiinnas sida beträffande utförande av olika byggnadsåtgärder bör liiggas 

fram. I princip bör stat och kommun inte ställa speciella krav på till- eller 

ombyggnader av fritidshus och en- och tvåfamiljsvillor då åtgiirderna inte 

föriindrar fastighetens användningssätt. Vidare bör utformningen av möjlig

heten för grannar att få inOytande över av fastighetsägaren tilltänkta åtgiirder 

utredas. Vad i motionen anförs om vidare åtgärder i fråga om regleringen av 

byggnadslov bör riksdagen enligt motionärerna som sin mening ge rege

ringen till känna. 

Utöver vad som ovan anförts om byggnadslovspliktens utformning och 

omfaltning kan nämnas att PBL-utredningen föreslagit regler som lämnar 

sakägare - till vilka föreslås hänföras bl. a. även hyresgiister - tillfälle att yttra 

sig över ansökan om byggnadslov. Någon sådan möjlighet föreligger inte i 

dag. De frågor som tas upp i motionen kommer att övervägas i arbetet med att 

utforma en ny byggnadslagstiftning. Ett riksdagens tillkännagivande enligt 

förslaget i motionen tjänar därför inget reellt syfte. 

I motionen 1978179:2467 (vpk) yrkandet 1 c föreslås riksdagen ge 

regeringen till känna att ett förslag till ny byggnadslagstiftning bör utarbetas 

bl. a. med utgångspunkt i att de boende eller eljest berörda boendeintressen 

skall ha ett avgörande inOytande över utformningen av bostäderna och 

niirmiljön. 

Även dessa frågor kommer att behandlas i det nu pågående arbetet med en 

ny byggnadslagstiftning. I PBL-utredningen föreslås (SOU 1979:66 s. 

407-416) olika reformer ägnade att stärka medborgarinOytandet. Sålunda ges 

varje kommunmedlem enligt förslaget möjlighet till intlytande över kom

munens planering. Hyresgäster ges som ovan nämnts ställning som sakägare 

och får rätt att yttra sig i det sam rådsskede som föreslås vid arbetet med en ny 

plan. 

Även motionen 1978179:2467 (vpk) yrkandet 1 c avstyrks med hänsyn till 

att frågorna kommer att övervägas i arbetet med en ny byggnadslagstift

ning. 

I motionen 1978179: 1669 (m) yrkandet 5 hemställs - med hänvisning till 

motionen 1978179: 1108-att riksdagen anhållerom förslag till förenklingar av 

gällande föreskrifter fö.r byggande. Motionärerna anför bl. a. att statens 

planverk bör ·utarbeta en serviceskrift åt den byggande allmänheten samt att 

Svensk byggnorm (SBN) bör omarbetas och förenklas. 

Statens planverk har utarbetat olika skrifter som kortfattat och översiktligt 

. informerar bl. a. om byggm•dslagstiftningen. Sålunda kan niimnas att verket 

under det senaste året utgivit informationsmaterial om byggnadslovspröv

ningens omfattning och utformning, om nybyggnadsbestämmelser för 

bostaden och grannskapet samt om vilka regler som gäller för markens 

användning ur skilda aspekter. Vidare har verket i samverkan med bostads-



cu 1979/80:3 9 

departementet nyligen utarbetat en informationsskrift om den fysiska 
ri kspla neri ngen. 

Vad beträffar förslaget i motionen om omarbetning av SBN vill utskottet 
upplysa om att en granskning av SBN ägt rum under 1979. Resultatet av 
granskningen som utförts av s. k. kritikergrupper som bestått av represen
tanter för olika branschorganisationer kommer att ges ut omkring årsskiftet i 
en rapport tillsammans med planverkets kommentarer. 

Liksom motionärerna anser utskottet det viktigt att myndigheterna lämnar 
service åt allmänheten och att lättillgiinglig information ges 0111 gällande 
bestämmelser om byggande och planering. Enligt utskottets mening är det 
kanske inte i första hand bristen på information som medför svårigheter att få 
kunskap om gällande regler. Däremot kan det vara svårt för ansvariga 
centrala och lokala organ att sprida kännedom om belintlig information. 
Utskottet förutsätter emellertid att myndigheterna kontinuerligt på olika sätt 
söker sprida kunskap härom. 

Eftersom ett arbete för att förenkla och förtydliga giillande regler pågått och 
pågår bl. a. vad beträffar SBN linner utskottet det inte erforderligt att hos 
regeringen anhålla om förslag enligt motionen 1978179:1669 (m) yrkandet 5. 
Syftet med motionen får anses i inte ringa grad tillgodosett genom gjorda 
inforamtionsinsatser. 

Övriga frågor 

En utredning angående förenklingar av bostadslångivningen föreslås i 
motionen I 978/79:2462 (m) yrkandet 4. Motionärerna anser att grunderna för 
den statliga bostadslångivningen och bestämningen av lånebeloppen avse

värt kan förenklas och att nuvarande schablonbelopp som i detalj styr 
byggandet bör ersättas av ett generellt verkande system med gru ndhelopp per 
hus eller lägenhet. Genom de föreslagna förändringarna anges praktiskt taget 
all styrning av byggandet via lånebestämmelserna försvinna. 

I avsikt att förenkla låneansökningarna vid styckebyggda småhus tillämpas 
sedan någon tid en förenklad låneberäkningsmetod - en metod som bl. a. 
innebär att antalet s. k. delbelopp minskats. Vidare bör erinras om att i 
Bosrndsstyrelsens förenklingsutredning <BFU) prövats olika förslag till 
förenkling av låneförfattningarna. Vissa förslag till förenklingar har av 
bostadsstyrelsen tagits upp i anslagsframställning för budgetåret I 980/81. 
Denna behandlas f. n. i regeringens kansli. 

De i motionen framförda förslagen om förenkling av bostadslångivningen 
är i hög grad genomförda vad beträffar styckebyggda småhus. Vissa övriga 
förenklingsforslag har av bostadsstyrelsen aktualiserats i BFU och i den 
anslagsframställning som nu behandlas. Vidare bör erinras om att bostads
styrelsen tillsatt en arbetsgrupp som har i uppdrag att belysa förutsättning
arna för en decentralisering till kommunerna i alla låne- och bidragsärenden 
som länsbostadsnämnderna nu har beslutanderätten i. 
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Eftersom utredningar i skilda sammanhang pågår för att förenkla bostads
långivningen anser utskottet tillräckliga skiil saknas att tillstyrka motionen 
1978179:2462 (m) yrkandet 4. 

Yrkandena l a, b och d i motionen 1978179:2467 (vpk) innebär att 
regeringen skall ges till känna att all mark som avses för samhiillsbyggande 
skall föras över i kommunal iigo, att enskilda hyreshus successivt bör föras 
över i kommunal ägo samt att riksdagen bör föreläggas förslag som öppnar 
möjligheter för de boendes faktiska intlytande över förvaltningen av 
hyreshus. 

Samtliga dessa tre motionsyrkanden behandlades av utskottet under våren 
1979 och avstyrktes (CU 1978179:26 s. 24, 27-28). Utskottet !inner inte 
anledning ändra tidigare ställningstaganden. Motionsyrkandena avstyrks 
med hänvisning härtill. 

Utskottet har inte funnit anledning att uttala sig över vad i propositionen 
anförts om förenklingar som redan genomförts eller som övervägs samt om 
visst utredningsarbete. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
1. beträffande lag/örslage11 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag 
på motionen 1978179:2492 antar vid propositionen och som 
bilaga 1 härtill fogade förslag till 
a. lag om lindring i byggnadsstadgan ( 1959:612), 
h. lag om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripan
den vid olovligt byggande m. m., 

2. betriiffande amnäl11i11g!iforfarande 

att riksdagen avslår motionen 1978179:2493, 
3. beträffande vllerligare åtgärder rörande rcglcringc11 av bygg11ads

lov 

att riksdagen avslår motionen 1978179:2462 yrkandet l, 

4. beträffande llfgångsp1111kter /ör ./Örslag till ny bygg/ag 

att riksdagen avslår motionen 1978179:2467 yrkandet I c. 
5. beträffande förslag till i·issa jiJre11klingar av bygg11ads.föreskri/ier 

att riksdagen avslår motionen 1978179:1669 yrkandet 5, 
6. betriiffande .förenkli11gar m• bostadsldngivni11ge11 

att riksdagen avslår motionen 1978179:2462 yrkandet 4, 
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7. beträffande mark.för samhällsbyggande m. m. 

att riksdagen avslår motionen 1978/79:2467 yrkandena I a, I b 
och I d. 

Stockholm den 25 oktober 1979 

På civilutskottets vägnar 
KJELL A. MATTSSON 

Nän•arande: Kjell A. Mattsson (c), Per Bergman (s), Rolf Dahlberg (m), Oskar 
Lindkvist (s), Lars Henrikson (s), Thure Jadestig (s), Elvy Olsson (c), Bertil 
Danielsson (m), Birgitta Dahl (s), Magnus Persson (s), Bertil Dahlen (fp), Jan 
Eric Virgin (m), Per Olof Håkansson (s), Eivor Nilson (c) och Kerstin Ekman 
(fp). 

Reservation 

Förenklingar i byggnadslagstiftningen m. m. 

Per Bergman, Oskar Lindkvist, Lars Henrikson, Thure Jadestig, Birgitta 
Dahl, Magnus Persson och Per Olof Håkansson (allas) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar "I propositionen" 
och på s. 7 slutar "särskilt värde" bort lyda: 

Enligt utskottets mening är det av stor vikt att förslag till förenklingar 
kontinuerligt prövas inom skilda samhällssektorer. Denna uppfattning torde 
vara obestridd. Starka skäl talar emellertid emot att nu genomföra de f0rslag 
som bostadsministern presenterar. Som framgått ovan (s. 5) har PBL
utredningen i september 1979 -dvs. ca sex månader efter det att propositio
nen förelades riksdagen - lagt fram förslag om en ny plan- och bygglag. Även 
om förslagen i PBL-utredningen såvitt avser bygglovsprövningens omfatt
ning och utformning samt såvitt avser förfarandcreglerna hos byggnads
nämnd enligt utredningens uppfattning utgår från förslagen i propositionen 
bör noteras följande skillnader niellan utreclningsförslaget och förslaget i 
propositionen. Enligt propositionens förslag gäller lättnaderna i byggnads
lovsprövningen i huvudsak en- och tvåfamiljshus, medan i PBL-utredningen 
någon sådan begränsning inte görs. PBL-förslaget innebär att bygglovsplik
tens omfattning kan utformas olika i skilda delar av en kommun och att 
kommun kan föreskriva bygglov så att byggnad som har särskilda skydds
värden verkligen kan skyddas. Stora skillnader mellan PBL-förslaget' och 
propositionen föreligger alltså. Därutöver bör följande anföras. 

Den ovannämnda arbetsgruppen (s. 6) arbetade under stor brådska och 
Oera av gruppens förslag har måst förkastas.Även de förslag som förs vidare i 
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propositionen måste emellertid starkt ifrågasättas. Beträffande muntlig 

ansöka q om byggnads 1 o v anförs i propositionen all det är oklart när 

sådan skall förekomma. Bostadsministern anser del heller inte möjligt att i BS 

närmare ange niir ett sådant förfarande kan användas utan anser all det bör 

ankom:i1a på byggnadsnämnden att närmare ange när muntlig ansökan kan 

anviindas. Även om utskottet anser att byggnadsniimnden kan klara denna 

sin nya uppgift hade det varit liimpligt att till ledning för niimndernas 

agerande motivledes i propositionen ange när muntlig ansökan bör kunna 

accepteras. En fråga som i detta sammanhang är aktuell är hur berörda 

sakägare skall få möjlighet att komma till tals. Förslaget om muntlig ansökan 

viicktes under remissbchandlingen av arbetsgruppens förslag. Det har 

sålunda inte kunnat övervägas i vanlig ordning, och konsekvenserna av del 

har kanppast alls belysts i propositionen. 

Beträffande de föreslagna lättnaderna i byggnadslovspliktens omfattning 

för en- och tvåfamiljshus vill utskottet bl. a. beröra förslaget om att 

om färg n i n g av byggnads fasad skall få ske utan krav på byggnads

lov om inte byggnadens karaktär väsentligt ändras. Under den tid proposi

tionen funnits tillgänglig har denna fråga väckt stor uppmärksamhet. Bl. a. 

har förslaget kritiserats därför att i propositionen inte närmare reglerats hur 

områden med speciella skyddsvärden och miljökrav skall värnas. Vid 

remissbehandlingen av arbetsgruppens förslag har frågan om att från 

byggnadslov undanta vissa ändringar av byggnads yttre mött starka invänd

ningar inte minst från de myndigheter som har att beakta de speciella 

kulturhistoriska värdena i bebyggelsemiljön. Bl. a. anförs av en länsstyrelse 

att förslaget innebär att nuvarande möjligheter att styra bebyggelsens yttre 

utformning allvarligt försvagas trots att en styrning är motiverad från 

stadsbilds- eller landskapsbildssynpunkt. Denna uppfattning delas av riks

antikvarieämbetet och statens historiska museer, planverket, bostadsstyrel

sen, statens institut för byggnadsforskning, fem av de nio liinsstyrelser som 

yttrat sig över gruppens förslag, samt tre kommuner. Även bostadsministern 

synes hysa tvekan inför förslaget och anför bl. a. att det är tveksamt vilka krav 

som med stöd av 38 ~ BS kan ställas beträffande en byggnads yttre så att 

denna ges en utformning som är lämplig såväl för byggnaden som för en god 

helhetsverkan. Bostadsministern anför att behovet av en ändring i 38 * BS bör 

övervägas i det arbete som pågår inom bostadsdepartementet beträffande en 

analys av frågor som rör förnyelseverksamheten inom befintliga bebyggel

semiljöer. Sedermera har en utredning om förnyelsevcrksamhetcn tillkallats. 

Av utredningens direktiv framgår inte om den fått i uppgift att behandla 

frågan om behovet av ändring av 38 ~ BS. 

I propositionen föreslås även att m in d r e komp 1 e m c n t bygg n ad e r 

skall få uppföras, utan krav på byggnadslov, i omedelbar närhet av 

bostadsbyggnad. Detta förslag har från vissa utgångspunkter kritiserats bl. a. 

av planverket. För alt undvika problem med dessa komplementbyggnaders 

placering på tomten har det varit nödvändigt att föreskriva att de skall liiggas 
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på ett visst minsta avstånd från tomtgriinscn eller på ett avstånd som kan vara 
fiireskrivel i plan. Den byggande förutsätts därvid ta kontakt med byggnads
niimnden för att klara ut vad som giiller i just hans fall om han är obekant med 
planbes!Limmelserna. I Ian förutsiitts iiven ta reda på eller kiinna till om 
siirskilda förordnanden enligt byggnadslagcn ( 1947:385) eller nalurvårdsJ,\gcn 
(1964:822) behövs samt om tillstånd kan fordras på grund av strandskydds
bcstiimmelser. Vidare föreslås i lagstiftningen att komplementbyggnaderna 
skall placeras "i omedelbar närhet av bostadsbyggnaden". Bostadsministern 
försöker inte förklara innebörden av detta uttryck utan anför i specialmoti
veringen endast att en bastubyggnad eller sjöbod som uppförts vid strand inte 
kan hiinfåras under bestämmelsen med mindre bostadsbyggnaden på 
fastigheten finns hell niira stranden. Utöver all tolkningssvårigheter av 
begreppet föreligger innebär regeln att en fastighetsägare som av t. ex. 
miljöskiil valt att inte liigga sitt fritids- eller bostadshus vid strand. fastiin detta 
i det enskilda fallet varit möjligt. inte heller kan placera en komplement
byggnad diir, medan en fastighetsiigare som redan har sitt bostadshus vid 
strand iiven i vissa fall kommer att - utan byggnadslov - kunna placerat. ex. 
sjöbod eller bastu i niirhet av strand. Denna effekt av förslaget i propositionen 
måste anses stötande. Såvitt utskottet kan bedöma innebär förslaget i 
propositionen även i denna del ringa liittnader för den byggande. och 
utskottet anser att regeln inte bidrar till att minska byråkratin och byggkrång
let. Vid en byggnadslovsprövning enligt nuvarande ordning får den byggande 
kännedom om gällande särskilda förordnanden m. m. 

Sammantaget har förslaget i propositionen så stora brister att det inte bör 
genomföras. I likhet med !lera remissinstanser finner utskottet det lämpligt 
att de förcnklingsfcirslag i byggnadslagstiftningen som onekligen behövs 
genomfors i samband med att en ny plan- och bygglag triider i kraft. dvs. i 
mitten av 1980-talet. I detta sammanhang blir det möjligt att. på ett helt annat 
siitt iin som nu är fallet, bättre samordna byggnadslovsprövningens omfatt
ning och utformning samt förfarandet hos byggnadsniimnd med bygglag
stiftningen i övrigt. Många remissinstanser erinrar dessutom om att bygg
nadsnämndernas resurser måste öka om byggnadslovsplikten begränsas. 
Bl. a. kan omfi.mande informationsinsatser betyda behov av ökade resurser. 
Inte heller utskottet är främmande för att ökade krav kan komma att stiillas på 
byggnadsnämnderna. Det är inte troligt att förslaget i propositionen verkligen 
ger upphov till mindre krångel och onödig byråkrati. Mycket tyder på 
motsatsen. En del av de negativa sidor som förslaget för med sig har utskottet 

kritiserat ovan. 
Ctskottet instämmer i allt viisentligt med vad i motionen 1978179:2492 (s) 

anförts om att lagförslagen bör avslås. I likhet med motioniirerna finner 
utskottet dock att som nybyggnad i vissa fall inte skall anses anordnande av 
tillfrcdssliillande energihushållning. Uessutom bör regler om typgodkiinnan
cle förankras i byggnadslagsti!iningen enligt vad som föreslås i propositionen. 
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Någon Undring i 7 ~lagen ( 1976:666) om paföljder och ingripande vid olovligt 
byggande m. m. behövs inte. 

dels utskottets hemstiillan under 1 bort lyda: 
I. beträffande h1g/i.irslagrn 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motio
nen 1978/79:2492 
a. antar som bilaga 2 härtill fogat förslag till lag om Undring i 
byggnadsstadgan ( 1959:612). 
b. avslår det vid propositionen fogade förslaget till lag om 
ändring i Jagen (I 976:666) om påföljder och ingripanden vid 
olovligt byggande m. m., 
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Bilaga /. 

Regeringens och utskottets 

1 Förslag till 
Lag om ändring i byggrtadsstadgan (1959:612) 

1 farigenom föreskrivs i fråga om byggnatbstaugan ( 1959:612) 1 

dels alt 54 S 2 mom .. 55 ~ I nch J mom . 56 ~ 1 mnm. och 75 ~skall ha nedan 

angivna lydelse. 

dels ait i stadgan skall införas ett nyll mumcnt. 76 ~ J mom .. av nedan 

angivna lydelse. 

Nurnrande (rclelsc Fiireslagen l1tlclsr 

54 ~.' 

} mom. Utan hincler m' rad i I mum. } 1110111. Bestämmclsrrna om brgg-

är stadgat må 111an byggnadslor inriit

randc eller ändring ske av lcdningarfiir 

1·a11enfvrsörini11g eller m1opp samt 

därmcd/i.irbunclna anorclningar i ho

stadshyggnad med hijgst trå /iigen

heter eller i därtill hiirande mindre 

byggnad ar annat slag, såvida bygg

naclen eller byggnadrrna skola 1·a1" 

anslutna till egen anläggning for 

1·a11cn/Zirsiirining eller arlopf>. 

Utan hincler ar I mom. 111ä ridare 

11/an byggnadslov fÖr<'lagas annan 

inriindig ändring av bostadsbrggnad 

som ci innehåller.flera än 11·d bostads

lägenhcter eller ar därtill hiirufl(/c 

u1h11s, sål'ida åtgiirden icke /n·~tdr i 

inredande av yllerligarc bostadslii

genhct eller ar lokal Jiir /Jafl(/e/srii

relse. hantl'crk eller ind11s1ri och t:i 

heller herör konstruktionen ar brggna

de!IS bärande delar. eldstäder elle1 

rökkanalcr. 

1 Stadgan omtryckt 1'172:776. 
c Senaste lydelse 1973:1()8(1. 

nadslor i I 1110111. gäller inte iji·åga 0111 

f(il;a11dc åtgärder beträ./lände en bo

stadsbrggnad mccl högst tl'å bostadslä

gcnhctcr eller en byggnad a1· annat 

slag .>om hiir till en sddan hostadsbygg

nacl: 

I. !11riilla11de eller ii11dri11g al' en 

ledning /(ir ra 11e11fiirst'irining eller 

al'!opp, om b_iggnadcn skall i·ara 

ansl111c11 till en egen anläggning .fur 

1'(///e11/lirsiirj11i11g <'ller m·lopp. Dr/

samma gäller i frciga om anordningar 

fiirb1111d11a med c11 sådan lcd11i11g. 

}. Annan ilm'indig ändring 1111der 

.fiirutsättnitig 

all ändringen inte innebär a11 det 

inreds 11ågu11 y11erl~r.:ar1· ho.1/a(/\/äge11-

he1 eller någon lokal Jiir hande/::;rö

rc/.1('. hantrerk cllc'r industri. 

att ändringen inte berör ku11s1ruk-

1io11e11 a1· byr.:gnadens bärande delar. 

eldstäder eller rijkkanaler. 
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.\'111·am111/c ~rdl'lw 

S1adgandena i 1 mom. äga ej 

tillämpning i fråga om byggnad, som 

tillhör kronan eller landsting. 

16 

Fiir1'slag1·n lrdl'l.11· 

3. Om/{irgning m· byggnadens .fä

sad, 0111 dtgiird1'n inte medfiir att 

byggnadens karaktär riisentligt änd

ras. 

4. Anordnande ar en skyddad 

11tcfllats med l!/iil!' ar i'n 11111r eller ett 

plank som llf'fl/iirs i ansl11tning till 

bostadshyggnaden och fllaceras minst 

4.5 meter Fån tomtgränsen. A.f11ren 

eller f'lanke1 fdr dock inle rara hiigr<' 

iin I ,80 metcr och ime sträcka sig mer 

lin 3 meter 111.fi'dn h1x_gnaden. 

5 .. 4.nordnwu/c ar ett skärmtak i 

ansl11t11i11g till hoswdshygg11ade11 över 

en sådal/ llll'f'IGIS SO/Il angc'S i p11nkt 4, 

iiver en al1a11. balkong ellN cntn;. 

Skär1111aket .fdr dock inle l'ara s1iirre 

än Il krndratmeter och inte heller 

sträcka sig närmare 10m1gräns1'n än 

4,5 meter. 

6. Uppförande av hiigs1 11·å 11th11s 

eller andra liknande fris1ående h.1xg-
11ader, som i111c är arsedda som 

ho.~tad. i onwdelhar närhet ar ho

s1adsbyggnaden. Dessa far dock llflfl

./Ziras endas1 under/urutsättning 

all den sammanlagda hyggnads

arean inte är slr'irre än JO kmdra1me-

1er. 

att taknockshiiiden inte 1J1•erstiger 3 
metN, 

att b_1xgnaderna placeras mim! 4.5 

111c1er ,!i-ån to1111gränsen eller [Id det 

al'sfånd Fån denna som kan rnra 

ji'ircskril'e1 i .fi1s1s1älld generalplan. 

stadsplan. bixgnadsplan eller utom

pla mhest ii m tn<' ls1 ·r. 

Bcs1ämmelscrna i I 1110111. gäller 

in1c i fråga om b.1x.gnader. som tillhör 
sta1en eller en landstingsko11111111n. 
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Suraruncll' il'cld"· Fiin·1/agc·11 lrcldw 

55 ~-1 

I 1110111. Ansökan om byggnadslnv 

,l.!iin·s .1kritil(i;c11 hos hygg11<1ds11iimn

dcn. lksr;irnmdser om prövning av 

fr{iga um byggnadslov utan ansökan 
_ti1111as i lagen ( 1976:666) qrn pMiiljder 

och ingripanden vid olovligt byggan

de m. m. 

I 'id a11siika11 om hyggnaclslol' /(ir 

11p11/iira11dc m· nyhyggnad clll'I' ri/1-

byggnad m· fiimr hctinrlig hyggnad 

sko/a.fägas sia1:11ionsp/a11ii1·er101111en. 

urrisandc bi:/inrl(i;a h_1xg11adNs och 

rillämnad hygg11ads läge. samr ritning

ar riiramle .f(ircrager mecl cr/imlerlig 

beskril'lling . .-1 l'Sc'r a11sök11i11ge11 bygg

nad som inrr111111cr hoswdslägcnhcr. 

skall siwalionsplanen dcss1110111 1·isa 

111rrmme11 j(ir lek och ureristelsc. 

parkering samr tilltärrsviigar.Jt'ir biltra

.fik. Inom område. varest byggnads

nämnden til/ham/alrdller nybyggnads-

11110111. Ansiikan om hyggnadsluv 
göres skr(lil(i;r hos byggnadnsfo111-

den. Beträ//'ande enklare dtgärcler/dr 

ansökan göras 111111J1l(i:1. Bcstiimrnd
ser om prövning av fråga om bygg

nadslov utan ansökan .finns i lagen 

(1976:666) om påfoljdcr och ingri

panden vid olovligt byggande 

m. m. 

Den som ansök.er 0111 byggnadsil.•1· 

_tör 111111/örande al' nybyggnad clfcr./iir 

rilfbyggnad m en hc:finrlig byggnad 

skall ge in en silllationsplan iher 

tomten. som risar hådl' de hcfintliga 

byggnadcmas och den tillämnade 

h_1x_"11adcns liigc. samt ritningar rö

rande Jiircraget med i/('n bcsk.rirning 

som be/rävs. Om ansökningen m·scr en 

b_1gg11acl som inrrmmcr C11 l'llerfl<'ra 

hosradslägenhl'lcr. skall si111atio11sp/a-

11e11 dessutom risa urrymmcn f!ir lek 

och 111eristelse. jiir parkering samt.fiir 

rill(arlsrägar .Jiir hiltra(ik. /1111111 el! 

karta, skall si111utionspla11c'11 l'ara område. där h_1gg11aclsnäm11dc11 till-

gmndad cl se/dan kana. Diir ''.i 
särskilda oms1ii11digh1·1er .fiiranleda 

a1111a1. skola sir11arionsr1/an och ri1-

ni11gar ingivas i 1re excmr1/a1-. 

I 'id a11sökan om byggnadslov fdr 

annan åtg;ird ä11 1111 sagts skola fugas 

crfimlerl~r.:a ritningar och beskriv
ningar. 

3 mom. Där så.fl1111es lämplig! äger 

byggnadsnämnden medgiva att rit

ningar och beskrivningar ingil'as i 

mån ar arbcte1s for1gå11g. Niirnndcn 

må ock. i fråga om arberc av mindre 

-1 Scn:istc lydelse J lJ7(i:(i68. 

handahdller nyhyggnadskartor. skall 

si111a1iu11spla11e11 rnra grundad på en 

sådan kana. Om der ini<' .finns 

särskilda skäl för något annat. skall 

sit11ationspla11cn och ritningama ges in 

i rre exemplar. 

Den som ansöker om byggnadslov 

for 11ågo11 annan åtgiird skall ge in de 

ritningar och beskrivningar som 
behövs. 

3 mom. Byggnadsniimnden får 

medge att ritningar och beskriv
ningar ges in alllejfersom arbe1C1fort

går. Niimndenjär i fråga om arbc1en 

av mindre omfattning medge befriel-
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omfotlning mcdgim hefrielse fr<ln se fr{1n skyldigheten att ge in si111c1-

skyldigheten att i11girn rir11i11g. rio11spla11. ri1t1i11gar och hnkri1·11i11g-

ar. 

\'id tilEimpning av 29 ~ första Vid tilliimpning a\· 29 ~ fiirsta 

stycket 1 J äger hyggnadsniimnden styL·ket Il ,/dr bq;gnaclsniimnclen 

\'iigra h~·ggnad.slov utan tillg<'1ng till dgra hyggnadslm utan tillg<ing till 

ritningar rör<rnde företaget. ritningar ri"\rande fiiretaget. 

I 1110111. l"id prörning m· a nsi.ika n 

om hyggnadslnv skall h_1gg11ads-

11äm11drn 1illw. att det till:imnatle 

fiiretaget ej strider mot byggnads

lagen ( 194 7:385!. v:iglagen 

( 1971 :948!. lagen I 1939:608! om en

skilda viigar. naturv<'mlslagen 

( 1964:822!. miljöskyddslagen 

( 1 %9:387), arlwwrs/..Tdds/agc11 

(f <J49: I}, bostadssaneri ngslagen 

( 1973:531 L lagen ( 1976:2()(1) om kris

koppling m. m .. denna stadga eller 

med stöd av 11äm11da fiirfattningar 
ml'ddclade .fiircskri/ier. ~-r tumtL·ns 

iigare enligt hyggnadslagen skyldig 

att gälda bidrag till km111ad i'iir gata 

eller att anordna utl~trts\iig eller 

avlopp från tomten, må hyggnadslnv 

fi\r nyhyggnad ej heviljas inn~1n skyl

digheten fullginrts eller nöjaktig 

siikerhet stiillts. 

Byggnadslov för hyggnadsi(iretag 

som ;l\'Sl!S i 55 ~ 4 nlOJll. fttr beviljas 

endast om utltlta ncle .flirc/iggcr l"rttn 

yrkesinspcktionen och :1v detta 

framgår att skyddsomhud. skydds

kommitte eller organisation som 

företriider arbetstagarna fritt tillfalle 

att yttra sig i.iver byggnaclslöretaget. 

Vad nu sagts giiller dock ick1· 0111 del 

4 Senaste lydelse I <J77:JJ'l. 

I 1110111. Niir hyi;g1111d111ii11111cle11 

priirnr en ansökan om tHggnadslcl\. 

skull den se Till. att det tilt:imn;1de 

li"'1retaget i111e ~tridcr mot hygg11ads

J;1gen (1947:38."l. ,;iglagen 

( 1971 :948). lagen ( 1939:608) nm en

skilda viigar, natun·~1rc.lslagen 

(I 964:822!. milji"\skyddslagen 

( 1969:387), arhr1smi/iiilagl'll 

(1977:/ /{j()J, hostadssaneringslagen 

( 1973:53 l l. lagen I 1 <J76:2% I om kris

koppling m. m .. denna stadga eller 

.f(ireskri/ier som har 111cddela1.1 med 

stiid av dessa IOrJ:1ttningar. 0111 

tnmtens iigare enligt byggnadslagen 

är skyldig att betala hidr•1g till kosr

mu/c11 for gata eller att a11ordn.1 

utfartsv:ig eller avlopp J"r~1n tornen. 

!dr byggnadslll\ for nyhyggnad in11• 

bc\'ilja.s innan skyldigheten har 

fullgjorts i:ller niijaktig S:ikerhet /J[Jr 

st:illts. 

Byggnads!O\ tiir 1·11 byggnadsi'ö

retag som avses i 55 ~ 4 mnm. far 

beviljas endast om dCI fijre/igger c1r 

utlåtande frän yrkesinspektionen 

och dcr av detta framg:1r att e11 

skyddsombud. en skyddsknmmittC: 

eller organisation som foretriider 

arhetstagarn~1 hartatt tillfalleatt yttra 

sig ii\·er hyggnadsl~iretaget. Vad nu 
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N111·11ra11dt· fl·dl'lw 

('.j iir kiint for vilket slag av verk

samhet arbetslokalen iir avsedd. 

Har i urlårandc från yrkesinspck

rioncn angil'ils all er/imlcrlig prörning 

l'.j kunnat ske arbetarskl'dds

hänsecnde. skafl i beslut om bygg

nads/ol' erinras om skrldigheren arr 

göra anmälan enligt 8 a .11· andra 

stycket arbetarskyddslagen. 

Inom område. som icke ingår i 

stadplan eller byggnadsplan. md lov 

ej gims till nybyggnad som skulle 

innefatta tiitbebyggelse. Vad nu sagts 

gäf/er dock ej när(rdga är um 

I. nybyggnad för tiflgndoscendc av 

jordbrukets, fiskets, skogsskötselns 

eller tfarmed jiimfårligt behov eller 

2. tätbebyggelse av mindre om

fattning som avses i 5 ~andra stycket 

byggnads lagen (194 7:385). 

Till nybyggnad hä11torcs: 

a) uppfiirandc av helt ny bygg

nad: 
b) till- eller påbyggnad a\· .f(irur 

befintlig byggnad: 

c) ombyggnad eller annan iind

ring mt'd 1J\'secndl' il byggnads yttre 

eller inre utförande 11r så genomgri

pande heska//l'nher. att den kan 

' Senaste lydelse 1977-1177. 

19 

sagts giil ler dock l'ndasr um dl't iir 
kiint för vilket slag av verksamhet 

arbctsloblen iir avsedd. 

Om dcr i c11111/drandcfrdn yrkcsin

spekrioncn har angirirs all den pröl'

ning i arhetarskyddshiinsccndl' som 

bchiil's inte har kunnar giiras, skafl 

beslutet 0111 byggnadslm· innchdlla en 

Ninran 0111 skyldighcrcn att giim 

anmälan enligt l 1' andra styckcr 
arhctsmilj(i/brordningen (} 977:1166). 

Inom ett omn'\de. som inte ingår i 

stadspla n eller byggnadsplan . .fär lov 

inte ges till nybyggnad som skulle 

innefatta tiitbebyggelse. Detta gäller 

dock inre när dl'! ärfrciga om 

I. nybyggnad för jordbrukets, 

fiskets, skogsskötselns eller ndgot 

diirmed j~imförligt behov eller 

2. tiitbebyggelse av mindre om

fattning s,om avses i 5 ~andra stycket 
byggnadslagen ( 194 7:385). 

Vid prövningen m· en ansökan om 

byggnadslm· skall en typgodkänd kon

srruktion eller e11 typgodkänt 111/(i

randc godtas i de m·sccmlc11 och under 
dc_liir111sä1111ingar som anges i bcl'iset 
om typgodkännande. 

Till nybyggnad hä11/(irs: 

;1) uppförande av t'n helt ny bygg

nad. 
b) till- eller påbyggnad av en 

befintlig byggnad. 

c) ombyggnad eller fl(~l.'.011 annan 

~indring m· en byggnads yttre eller 

inre utförande .1u111 lir .-;{1 genomgri

p:111de att ändringen kan anses 
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S111ww1rl1· /rr/d11' 

anses j:imll'Hlig med nmhyggnad: 

dl hrgg11c1ds inredande helt eller 

deh·is till vibentligcn annat iindamål 

:in det \artill hyggnaden fiirut varit 

anviind: 

el <1d;111 fliriindring a\· hyggn;id, 

som medfiir att byggnaden kommer 

att strida mot foststiilld generalplan. 

stadsplan, byggnadsplan eller utom

plan~hestiimmclser:. sa1111 

n annan l(ir:indring av byggnad, 

1·i/k('11 i befintligt skick strider mnt 

plan eller bestiimnwlser som nyss 

sagt.1, .11/rida ej _/i'liga är 11111 hnstacls

byggnacl med högst t vi1 hostadslii

genheter elkr därtill hiirn11de uthus. 

I 'ad ornn i di'1111a paragra(stadgas 

skal/ q llll'd/iira all sdw1111 nybyggnad 

anses anordnande av godtagbar av

fallshantering eller av 1·ämwll'd11i11g 

eller rntr.'11k/11w11 eller andra hygie

niska fiirbiittringar i befintlig bygg

nad som. ären 11111 sch/an anordning ej 

11w1fi:cfres, 111lis1c a111agas komma att 

harsrå under liingrl' tid. 

20 

Fiirnlc1.'.!.1'11 !i'dd11' 

j;imfrirlig n11..:d omh) ggn;1i.I. 

dl inredande m· en h1g::,11c1d ltelt 

eller delvis till \'ii~entligcn annat 

iindam[il :in det vartill hyggnadc:n 

forut har varit anv:ind, 

e) stulan foriindring <I\ en bygg

nad. s1.ir11 n1edf!:1r <lll hyggn<iden 

kommer atl strid<• mot fo~ht;illd 

generalplan, stadspl<in. hyggnads

plan eller utomplanshcst:immelsl:r. 

n ncil!Jll/ annan l!'1r:indring a1· (Il 

hyggn;1cl s1;111 i helintligt skick .strider 

nwt ,.,, scl.tan plan L'llcr \cid111/(/ 

hestiimmelsc~r, Il/I/ dl't 1111c lir ff'ligu 

Il/Il 1·11 hnstadshyggnad med liiig:-,t 

td bostadsliigenheter eller u111 1·11 

uthus s11111 /11ir till t'll wirlu11 hyg-.;

nad. 

Su111 n\'hyggnad skall c111c//,•rtid 

i11TI' anses an11rtl11;mdc a\· gndtaghar 

avfallshantering. m· 1ill/i'eds1·1cillu11dl' 

e111 1rgilwsh1ill11i11g. eller av 11imwll'd-

11i11g11r eller 1·11/f1'11kiosl'll<'r eller andra 

hygieniska i'iirhiittringar i 1·11 befintlig 

hyggnad, .10111 mci'.)11' anws k·1111111w att 

stil krnr 1111.Jcr liingrl' tid a1·1·11 ()Il/ 

sddana a11nrd11i11gar 111/e skulle 111cd-

gn. 

Snm 11yh.1gg11ar/ skall inte heller 

anses sddana dtgiirdcr ::;0111 enligt 54 f 
2 1110111 . .fiir.\ta stycket 3--6 .far 111/iiras 

uran hygg11ads/or. I fniga 0111 sådana 

Jtgärdl'r skall hestii111111clsemu i 38 11. 

39 ffiirsta sticker tiirsta flllllktl'll och 

40·---48 H Tillämpa.\ i .;käli,I! omti111-

11i11g. 

76 ~ 

3 1110111. Statens 11/a11rcrk priirar 

cficr umiikan .Ji'Jgor om tv{Jgodkä11-

na11d1· a1· ko11strukrione11 eller ur{ii-
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Fiirn/agrn Il dc/1c 

mnde1 i iirrigl ar hygg11adrr och andra 

a11ord11ingar.1wn ar.\l'S i dl'nna s1adga. 

Om 1'11 ko11s1ruk1ion eller e11 u(/orande 

har npgodkä111s. skall plam·crkl'f 

111/i'irda hcl'is om de11a. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen 0976:666) om påföljder och ingripanden \'id 
oloYligt byggandl' m. m. 

lliirigennm före sk ri\·'i a t l 7 ~ lagen ( l 976:666) om påfiiljder och ingripanden 

vid olm·ligt byggande m. m. skall ha ned:m angivna lydelse. 

,\'urnrn11dc ~rdclsc 

7 ' ' 

Fiircs/agl'fl lrdclsc 

I fall som a\·ses i 4 ~ l<irsta stycket utgår förutom byggnadsavgift en 

till:iggsavgift om åtgiirden innehiir att 

I. helt ny byggnad uppfrires . 

. 2. befintlig byggnad till- eller påbygges. 

3. byggnad inredes helt eller delvis till viisentligen annat tindamål iin det 

till vilket byggnaden fiirut har \·arit an\'iind. 

4. byggnad eller del a\' byggnad tages i anspråk for viisentligen annat 

iinclamål iin del till vilket byggnaden forut har varit anviind eller som finnes 
angivet på gllllkiind ritning eller 

5. byggnad ri\'eS. 

Tilliiggsa\·gift utgår ej i foll som 

avses i 5 ~-Avgift utgår ej heller om 

d1gärd som arses i försla srrckc1 :!-5 

omfattar utrymme som ej överstiger 
1rc k\'adratmeter. 

Tilliiggsavgift ugår med belopp 

som motsvarar 500 kronor för varje 

k \':tdratmeter rdni11g.1:r1a som åtgiir

den har omfattat. I fråga om cilgärd 

S0/11 (Jl'Sl'S i.f(irsra szvcke/ ;}-5 skal/ rid 

beräkning ar rå11i11gsy1a11 (råndmgas 

lrl' kwulra1111erer. 

Tilliiggsavgift utgår ej i fall som 

avses i 5 ~. A \·gift utgår ej heller om 

ci1gärdl'11 omfattar utrymme som ej 

över~tiger 1i11 kvadratmeter. 

Tilliiggsavgift utgår med belopp 

som motsvarar 500 kronor for varje 

k\"Cu.lratmetcr hm11narca som åtgiir

den har omfattat. .\'är hnillnarcan 

hcriiknas .1kall 1io krndra1111clcr räk-

111/S (/\'. 

Har frjreliiggandc om riit1clse enligt 15 ~ meddelats eller har det utförda 

riittats genom handriickning eller p:\ annat siitt eller föreligger annars 
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S:ir>kild;t 'J;:il, f:tr aq:ifl..:11 hc-;t;illdlU.' till h1-·~·c h<:ltipp :i11 _;<>lil liiljc·r ,I\ ilC'djc 

styckc:t eller helt el't.:rgc.,_ 

Denna lag tr:idcr i kralt dcn I _i;111uari J •lStJ_ lJc 11y;1 h.;sLi111111'~lscrn;1 

till:irnp;1s :i\Cll p~t iin:nr:ilkl'c -;0111 h.11 hc~:'ith tiirc ih:i!"ll!·;;,J;111dct. 
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Bilaga 2 

Reservanters 

Förslag till 
Lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612) 

1-Hirigenom förskrivs i fråga om byggnadsstadgan (! 959:612)1 

dels att 56 s I mom. och 75 ~ skall ha nedan angivna lydelse, 

dl'ls att i stadgan skall införas ett nytt moment 76 ~ 3 mom. av nedan 

angivna lydelse. 

Numra11de zrdelse Fiireslagrn zrdelse 

56 §2 

I 1110111. Vid priirning ar ansökan 

om byggnadslov skall hygg11ad.s

nii11111den 1i/l.~e. all det tilliimnade 

företaget <'.i strider mot byggnads

lagen ( 194 7:385), viiglagen 

(1971:948), lagen (]939:608) om en

skilda vägar, naturvårdslagen 

(1964:822), miljöskyddslagen 

( 1969:387), arbe1arskydclslagen 

(1949: I), bostadssa neri ngs lagen 

(1973:531 l. lagen (1976:296) om kris

koppling m. m., denna stadga eller 
med stöd av nämnda förfallningar 

meddelade .tiireskri/ier. Ar tomtens 
iigare enligt byggnadslagen skyldig 

att gälda bidrag till kos1nad rör gata 
eller all anordna utfartsviig eller 

avlopp från tomten, mci byggnads lov 

för nybyggnad <'.i beviljas innan skyl

digheten fullgjorts eller nöjaktig 

siikerhet ställts. 

Ryggnadslov för byggnadsfriretag 

som avses i 55 ~ 4 mom. fär beviljas 

endast om utlåtande .fnrel(l{ger från 

1 Stadgan omtryckt 1972:776. 
2 Senaste lydelse 1977:339. 

I mom. När hy-.;g11ads11iim11den 

priil'<lr en ansökan om hyggnadslnv, 

skall den se 1ill. att det tilliimnade 

friretaget i111e strider mnt byggnads

lagen <1947:385), viiglagen 

( 1971 :948), lagen (1939:608) om en

skilda viigar, naturvårdslagen 

( 1964:822), miljöskyddslagen 

( 1969:387), arbcts111i/jii/agc11 

(1977:1160), bostadssaneringslagen 
(1973:531), lagen (1976:2%)0111 kris

koppling m. m., denna stadg;• ;;:!ler 
_fjireskri/ier som har medd1'la1s med 

stöd av dessa forfallningar. Om 

tomtens iigare enligt byggnadslagcn 

iir skyldig all be1ala bidrag till kos1-

!1{U/en for gata eller all anordna 

utfartsviig eller avlopp från tornen, 

.tår byggnadslov för nybyggnad inte 

beviljas innan skyldigheten har 

fullgjorts eller nöjaktig s~ikerhet har 

stiillts. 
Ryggnadslov för c11 byggnadsfö

retag som avses i 55 ~ 4 mom. fär 

beviljas endast om de1.fiire/igger cl/ 
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yrkesinspektionen och a\' detta 

framgitr att skyddsombud, skydds

kl)mmittc eller organisation som 

företriider arbetsl:lgarna fatt tillliillc 

att yttra sig ih'er byggnadsfi'iretagct. 

Vad nu sagts giiller d1lL'k ick1· 0111 d1·1 

ej iir kiint för vilket slag av verk

samhet arbetsloblen iir avsedd. 

Har i 111hill111dc från yrkesinspek

riuncn angil'il:> all er/iJrdcr/ig pröl'ning 

ej k11nnar skl' i arh1'lllrskydds

hänseendc. skall i hesl111 0111 hrgg

m11lslor erinras om sky/dighe1cn all 

giira anmälan cnligr Sa 11 andra 

styckcr arhc1arskrddslagc11. 

Inom område, som icke ingår i 

staclplan eller byggnaclsplan. må lov 

i:i gil'as till nybyggnad som skulle 

inncl~1tta Ut bebyggelse. J ·ad 1111 sag1s 

gäller dock <'.i när.fi"åga är om 

I. nybyggnad flir 1ilf~odosee11de a1· 

jordbrukets. fiskets, skngsskötselns 

eller diirmed jiiml~:irligt behov eller 

2. @bebyggelse av mindre om

fattning som avses i 5 ~andra stycket 

byggnaclslagen (]947:385). 

24 

utl{1tamlc fdn yrkesinspckti1>n.:n 

och dcr a\' detta framg;ir all <'Il 

skyddsnmhud, l'n skydd sk< >111111 ittc 

eller •1rganisati•>n som tt\rL'triider 

arbetstagarna har l?1tt tillliille att yttra 

sig Ö\'<.:r byggnadstliretaget. Vad nu 

sagt~ giillcr dock endasr 0111 dl'! iir 

kiinl fi.ir vilket slag av \<.:rk~amhet 

arbetslok<!lcn iir a\'sedcl. 

Om der i 1'11111ldw11de.fi-i/n yrkcsi11-

spek1io11c11 har a11gil'i1s arr den 1>rifr-

11ing i arhl'farsk_1·ddshcinsee11de som 

hehiirs inre har k111111ar giiras. skall 

hcsl11rer om /Jvgg11adsl111· inn<'hdlla c·11 

l'fi11ra11 om skyldighcren af/ göra 

anmälan cnligr I 11 andra sryckct 

arhcrsmiliiiförord11ingrn (1977:1166). 

Inom cll område. som i11rc· ingår i 

stadsplan eller byggnadsplan . .fi/r lov 

i111e ges till nybyggnad som skulle 

innefatta tiitbebyggelse. Dc//a gäller 

dock i111c när dcr är .fi-dga om 

I. nybyggnad !lir jordbrukets. 

fiskets, skogsskötselns eller 11dgor 

diirmed jiimforligt beho\' eller 

2. tiitbebyggelse av mindre om

fattning som avses i 5 ~andra stycket 

byggnadslagen (1947:385!. 

Vid priirni11gen ar e11 ansiika11 0111 

hygg11adslor skall c11 1ypgndkä11d kon

srrukrio11 eller e// rypgoclkänr 11f/ii

ra11cle god ras i de avsee11dc11och1111dcr 

deJ(irutsätrningar som anges i bel'iser 

om rypgodkä1111a11de. 

75 ~ 1 

Till nybyggnad hän/orl's: 

al uppförande a\' helt ny bygg

nad~ 

Till nybyggnad hän/urs: 

al uppfi.irande a\' rn helt ny hygg

nad. 
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S11n11w1de lrdl'lsc 

hl till- eller påhyggnad a\· f(irnr 

befintlig byggnad; 

cl ombyggnad eller annan Lind

ring med 1il'se1'111/c d hyggnads yll re 

eller inre utfrirande (/I' sa genomgri

pande lwska//i'11h1·1. att tlrn kan 

anses j:iml!irlig m..:d ombyggnad: 

dl hrggnatls inr..:dand..: helt clkr 

del\'iS 1ill viisenlligcn annat :indamtil 

:in det vartill hyggnad..:n förut varit 

anv:ind; 

el sildan llir:indring a\ byggnad. 

som medfor all byggnaden knm mer 

all strida mot fastst:illd gen..:ralplan. 

stadsplan. hyggnadsplan eller utom

planshe~t:immelser: sumr 

I) annan för:indring av byggnad. 

l'i/k1·11 i befintligt skick s1rider mot 

plan ..:!ler best:immelser som m·ss 

sagls, .1d1·ida 1'/.fi'dgo är om bostads

byggnad med hiigst t \'å bostadsl:i

genheter ..:ller tliirrill hiirandc uthus. 

1·atl11rn11 i d1•nn11 pamgra/.1·1m/i:as 

skall ci ml'd/iiru all sdsn111 nybyggnad 
anses anordnande a\' godtaghar av

fallshantering eller a\· 1·iir111cled11ing 

eller 1·011rnk/osc11 eller andra hygie

niska förhiittringar i befintlig bygg

nad som. iil'l'n om sdtlan anordning (i 

111etlgd1·es. 1111/src antagas komma urr 

krarsrd under längre rid. 
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hl till- eller pt1bvg12nad m· l'n 

hcfin1lig byggnad. 

cl ombyggnad eller ncig1111 annan 

Lindring m· 1·11 byggnads ylt re eller 

inre utfiirande som iir s!t genomgri

pande all iintlri11gen kan anses 

j:imfiirlig med nmhyggnad. 

dl inredanck m· en /11gg11ad helt 

eller deh·is till \':isen1 ligen ;11111a1 

iindamål :in det vartill byggnaden 

förut har vari! anviind, 

..: l 'lidan fiir~indring a\· 1·11 bygg

nad. som medllir att h\'ggnaden 

kommer att strida mot fastst:illd 

g..:neralplan. stadsplan. hyggnads

plan eller ut.JmplanshesUmmelser, 

n 11tig1111 annan mr:indring <I\' ('Il 

byggnad 111111 i hclintligl skick s1ridcr 

mot en wida11 plan eller s1ida11a 

hestiim melser. 0111 der /1111· är _/iä~~a 

0111 en bnstaclshyggnad med hiigst 

lvå bos1adsliigenheter eller 0111 t'// 

u1hus so111 /ifir till rn s1id1111 hrgg

nad. 

Som nybyggnad skall l'lll<'llNtid 

inre anses anordnande a\ godtagbar 
avf'allshantcring. ar ril//i·ccls.11äl/a11d1· 

encrgih11sluill11i11g. eller av l'ärmdcd-

111ngar eller 1'a//e11k/11sel!N eller andra 

hygieniska förh~ittringar i en befintlig 

byggnad. so11111uist1' an ras komma af/ 

shi har 1111(/('I' liingrc rid Öl'l'll 0111 

sådana a11ord11i11gar inre skulle nlt'tl

gcs. 
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Föreslagen lrdels<' 

76 ~ 

3 mom. .~·rarens planl'erk prö1•ar 

eller ansiikan frågor om 1ypgodkä11-

11a11d1• m· ko11s1ruk1io11r11 cllrr 11(/Ö

rancler i iirrigl <J\' hygg11wler nch andra 

a11ord11i11gar som mses i cll'nna sraclga. 

Om en ko11struktiu11 d/er <'Il 111/ilrandc 

har rypgodkii111s. skall p/am·l'rkcr 

111/arda h<'ris om i/ena. 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1980. 


