
Bostadsutskottets betänkande 

1986/87:1 
om en ny plan- och bygglag m. m. (prop. 1985/86: 1 
och prop. 1984/85:207) 

Sammanfattning 

I betiinkandet behandlas proposition 1986/87: I med förslag till ny plan- och 

bygglag (PBL) samt proposition 1984/85:207 om försöksvcrksamhct med 

förenklade regler om byggnadslov m. m. i vissa kommuner jämte 44 

motioner helt eller delvis. 

I partimotioner ( m). (fp) och ( c) har grundlagsenligheten i regeringsförsla

gct om en ny PBL satts i fräga. I avsikt att undanröja denna oklarhet 

utarbetade utskottet en lagrådsremiss i vilken föreslogs vissa föriindringar i 

PBL-förslagets plansystem. Lagrådet har i yttrande den 3 april 1986 anfört att 

propositionens förslag till PBL med de av bostadsutskottet i remissen 

föreslagna iindringarna och av lagrådet förordade jämkningar inte står i strid 

med regeringsformens normgivning. Utskottet föreslår riksdagen att anta de 

iindringar i PBL-förslagets plansystem som lagriidet på förslag av utsknttet 

förordat. 

Bctriiffandc plansystemet i övrigt föreslår utskottet riksdagen att i allt 

väsentligt anta regeringens förslag. Alla kommuner skall ha en kommuntäck

ande översiktsplan. Områdesbestämmelser skall kunna antas om kommunen 

vill säkerställa syftet med översiktsplanen. Dagens stadsplaner och bygg

nadsplaner crsiitts av ett planinstitut kallat detaljplan. Denna föreslås fä en 

genomförandetid på minst 5 och högst 15 år med möjligheter till förliingning. 

I förh[1llande till propositionen föreslår utskottet flera föriindringar. Bl. a. 

föreslås minskade krav på bygglov. Även i ersättningsbestämmelserna samt 

iiverg~ingsbcstämmelserna föresläs ändringar. 

Beträffande en- och tvåbostadshus som inte ingår i samlad bebyggelse 

föresli1s bl. a. att mindre tillbyggnader skall få göras utan bygglov om 

Mgiirdcn inte sträcker sig närmare gränsen än 4.5 meter. Skulle så vara fallet 

krävs grannars tillstimd för att åtgärden skall fä utföras utan bygglov. Vidare 

for kommunen enligt utskottets förslag. inte bara i områdeshestämmelser 

utan även i detaljplan. besluta att bygglov inte skall krävas för att bl. a. 

uppföra komplementbyggnader och göra mindre tillbyggnader. 

Beträffande ersättning vid kvalificerad skada föreslitr utskottet att rätt till 

ersiittning i vissa fall skall föreligga om skada uppkommer till följd av att 

bygglov viigras för att ersiitta riven eller pi1 annat siitt iin genom olyckshändel

se förstörd byggnad eller om rivningsförbud meddelas i detaljplan eller 

omri\desbestiimmelser eller om rivningslov viigras för att byggnaden behövs 

för bostadsförsörjningen eller hiir bevaras pä grund av byggnadens historis-
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ka, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga viirde. I dessa fall BoU 1986/87: 1 
föreligger rätt till ersiittning om skadan iir hetyclande i förhidlande till värdet Propositionerna 
av berörd del av fastigheten. '.'lär skada uppkommer till följd av att 

skyddshestiimmelser utfärdats för byggnader som är särskilt viirdefulla från 

historisk, kulturhistorisk, miljömiissig eller konstniirlig synpunkt eller som 

ingår i samlad bebyggelse av denna karaktär. samt när i omrädeshestämmel-

ser meddelats hcstämmelser om vegetation samt om markytans utformning 

och höjdläge eller när marklov i vissa fall vilgrats. skall ersättning utgå om 

skadan medför att pågående markanvändning avseviirt försvä~as inom 

berörd del av fastigheten. När ersättning bestiims skall vissa beslut även 

enligt naturv{irdslagen och i särskilda fall iiven inverkan enligt skogsvt1rdsla-

gen beaktas. 
Utskottet föreslår även att ers~ittning i vissa fall utan krav pä kvalificerad 

skada skall kunna utgå om bygglov vägras till att ersätta en genom 

olyckshändelse förstörd byggnad. 

Stadsplaner och byggnadsplaner som har fastställts efter utgången av år 

1978 får en genomförandetid av fem år räknat från den I juli 1987. Fiir övriga 

stadsplaner och byggnadsplaner skall genomförandetiden anses ha gått ut. 

Om sådana planer upphävs eller iindras har fastighetsägaren rätt till 

ersättning om fastigheten är belägen inom ett område som till större delen är 

bebyggt i huvudsak i enlighet med planen och fastigheten efter upphävandet 

eller ändringen inte får bebyggas eller får bebyggas endast i en utsträckning 

som är uppenbart oskälig. Talan om ersättning skall ha väckts före utgången 

av juni 1992. 

Utskottet föreslår att PBL träder i kraft den 1 juli 1987. 
I en reservation (m) yrkas avslag p<'1 propositionen. Enligt reservanterna 

bör i stället nu gällande byggnadslagstiftning successivt revideras genom 

delreformer inom vissa angelägna områden. Avslag p{1 propositionen yrkas 

också i en reservation (fp). I denna reservation anförs bl. a. att regeringen 

bör återkomma med ett förslag i vilket bl. a. den enskilde ges starkare 

ställning än i nu föreliggande proposition. I övrigt har till betänkandet fogats 

26 reservationer samt 6 särskilda )'ttrandcn. 

Propositionerna 

Regeringen har i proposition 1985186:1 (bostadsdepartementet) föreslagit 

riksdagen att anta av lagrådet granskat förslag till plan- och bygglag med 

vidtagna ändringar och tillägg. 

Regeringen har i proposition /9R4185:207 (hostadsdepartementet) föresla

git riksdagen att anta de vid propositionen fogade förslagen till 

I. lag om försöksverksamhet med förenklade regler om byggnadslov m. m. 

i vissa kommuner, 

2. lag om ändring i lagen ( 1976:666) om påföljder och ingripanden vid 

olovligt byggande. 
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Motionerna 

l detta hetiinkande hehandlas 

d<'ls de med anledning av proposition 19H5/Rn: I viickta motionerna 1985i86: 

M av Ulf Adelsohn m. fl. (m) vari hemsrntls 
I. att riksdagen avslär förslaget till plan- och bygglag (proposition 

1985/86: I ) . 

2. att riksdagen hos regeringen hegär förslag till reformerad plan- och 

hygglagstiftning med den inriktning som i motionen föreslås. 

67 av Allan Ekström (m) vari hemställs 

I. att riksdagen beslutar ge I kap. 6 § förslaget till plan- och bygglag 

följande ändrade lydelse: 

Rätten att använda mark för bebyggelse kan av hiinsyn till allmänt intresse 

inskriinkas eller helt bortfalla. Erforderlig intresscavviigning sker vid plan

läggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked. 

2. att riksdagen begär att regeringen niirmarc utreder hur Sverige genom 

ett enkelt riittsmedel skall kunna hota den brist i den svenska riittsordningen 

som ligger däri att Sverige ej beträffande alla tvister om civila rättigheter och 

skyldigheter har tillgång till sådan domstols prövning som föreskrivs i artikel (i 

i Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna,· 

68 av Ove Karlsson m. fl. (s) vari hemstiills att riksdagen SLHll sin mening ger 

regeringen till känna vad som i motionen anförs om behovet av obligatnriskt 

samråd med de handikappades organisationer i samband med bygg- och 

planarbetet i kommunerna, 

69 av Thorhjiirn Fiilldin m. fl. (c) vari hemställs 

- i första hand -

I. att riksdagen beslutar avsli\ förslaget till ny plan- och hygglag och hos 

regeringen begär nytt förslag som är förenligt med grundlagen och heaktar de 
förslag som anförts i motionen, 

- i andra hand -

2. att riksdagen beslutar att 3 kap. 13 * utformas i enlighet med vad som 
föreslagits i motionen s;\ att oförändrade krav ställs p[1 underhåll av 
rörelse byggnader, 

3. att riksdagen beslutar att regler införs i 5 kap. 2ll §. s;1 att kallelse till 

samrad sker pi\ samma sätt som till utställning, 

4. att riksdagen beslutar att bestämmelser om tidsbegriinsning av omri\des

bestämmelser införs i 5 kap., 

5. att riksdagen beslutar att 8 kap. förändras pä s{1 sätt att byggnadslovs

plikten inskränks i enlighet med vad som anförts i motionen. 

6. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som i motionen anförts om riitten att bygga utanför detaljplan. 

7. att riksdagen beslutar att 9 kap. utformas si\ att hyggnadsniimnclens 

kontroll kan minskas på siitt som anförts i motionen, 

BoU 1986/87:1 
.Motionerna 
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8. att riksdagen beslutar att bestämmelser införs i 10 kap. med innebörd att BoU 1986/87: 1 

byggnadsnämnden ges möjlighet att avstå från att ta upp ringa förseelser till Motionerna 
behandling, 

9. att riksdagen beslutar att 13 kap. 5 §första stycket angående inskränk

ningen i rätten att överklaga utgår, 

10. att riksdagen beslutar att 14 kap. 8-10 §§ utformas så att skada som 

inte är bagatellartad skall ersättas, 

I I. att riksdagen beslutar att 15 kap. 6 § utgår med innebörd att 

expropriationslagens regler om ersättning av rättegångskostnader gäller, 

12. att riksdagen beslutar att även i övrigt som sin mening ge regeringen till 

känna vad som anförts i motionen, 

70 av Leif Olsson (fp) vari yrkas 

l. att riksdagen beslutar att 8 kap. I § i plan- och hygglagen ändras så att 

det generella kravet på bygglov ej gäller byggnader som ägs av landsting. 

2. att riksdagen heslutar att bestämmelserna i nuvarande byggnadsstadga 

66 § om anmälningsplikt för landsting intas i den nya plan- och bygglagen, 

71 av Irene Vcstlund (s) vari hemställs att riksdagen som sin mening ger 

regeringen till känna vad som i motionen anförts om byggnadsnämndernas 

tillgång på kulturhistorisk sakkunskap. 

72 av Gunnel Liljegren (m) vari hemställs att riksdagen beslutar att 

kommunernas skyldigheter gentemot fastighetsägare skall regleras i enlighet 

med vad som anförts i motionens att-satser, 
I 

73 av Lars Werner m. tl. (vpk) vari föreslfis 

I. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 2 kap. 4 § beslutar att 

även behovet av markreservationer för sol- och vindenergianläggningar skall 

tillgodoses, 

2. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 2 kap. 4 § beslutar att· 

begreppet "gemensamma lokaler" skall tillföras på siitt som anges i 

motionen, 

3. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 8 kap. 20 §första stycket 

beslutar anta i motionen angiven lydelse, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

sägs om att utfärdande av föreskrifter rörande plan- och bygglagen jämväl 

bör omfatta tredje kapitlets föreskrifter om friytor i 15 §rörande nybyggnad, 

10 § rörande ombyggnad. i 2 § rörande terrasser samt i 14 § om övriga 

anläggningar och anordningar. 

5. att riksdagen i anslutning till 3 kap. uttalar att större hänsyn måste tas 

och ti!Wmpningsföreskrifter utfärdas vad gäller allergiproblem. orienterhar

het och lämpliga förråd för förvaring av rotfrukter m.m .. 

6. att riksdagen uttalar att möjligheten till avsteg från kravet om 

tillgänglighet vid ombyggnad endast får utnyttjas ytterst restriktivt, 

7. att riksdagen beträffande bostadskvalitctcn uttalar att tillräckligt stora 

bostadsrum, tillgång till tvättstuga och balkong/uteplats är normala standard

krav, 

8. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 3 kap. 7 § beslutar i 
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enlighet med motionens förslag om hiss eller lyftanordning även i tvava- BoU 1986/87: l 

ningshus, Motionerna 
9. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 3 kap. 10 § beslutar 

a) att orden "samt så att stor hänsyn tas till dess brukare" tillförs första 

stycket, 

b) att tredje stycket skall utgå, 

c) att kommunen skall ha möjlighet att ställa krav på åtgärder för att 

åstadkomma tillgänglighet även när ombyggnad ej planeras, 

10. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 5 kap. 20 §beslutar att 

även arbetande som berörs av förslaget skall beredas tillfälle till samråd, 

11. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 5 kap. 25 § beslutar 

a) att till första stycket punkt L tillföra "och med dem jämställda som avses 
i 20 §", 

b) att tredje stycket skall utgå, 

12. att riksdagen uttalar att hyresgästinflytandet enligt 8 kap. 31 §bör avse 

samtliga åtgärder som avses i J § punkterna 1-6, 

13. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 8 kap. 22 § beslutar 

tillföra en ny punkt som lyder "anordna friytor för lek och utevistelse"', 

14. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 8 kap. 22 §beslutar att 

även arbetande som berörs av förslaget skall beredas tillfälle till samrtid. 

15. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 8 kap. 29 § första 

stycket beslutar att orden "och till byggherrens kvalifikationer" skall utgå, 

16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

sägs om ekonomiskt stöd till planering till kommuner med liten befolkning 

och stor yta, 

17. att riksdagen med ändring i regeringens förslag 14 kap. 8 § första 

stycket beslutar att punkterna 1 och 2 skall utgå, 

74 av Birgitta Hambraeus (c) vari hemställs att riksdagen beslutar om ändring 

i den föreslagna plan- och bygglagen så att äldre hus bevaras i enlighet med 

vad som anförts i motionen, 

75 av Birgitta Hambraeus (c) vari hemställs att riksdagen kompletterar 5 kap. 

plan- och bygglagen sä att mångfunktionell bebyggelse stimuleras, 

76 av Britta Bjelle (fp) vari hemställs att riksdagen beslutar att 13 kap. 5 § 

förslaget till lag om ny plan- och bygglag utgär och ersätts med en ovillkorlig 

rätt att till länsstyrelsen överklaga beslut om att anta, ändra eller upphäva en 

stadsplan, områdesbestämmelse eller en fastighetsplan. 

77 av Margareta Persson och Bo Nilsson (bådas) vari hemställs 

1. att riksdagen beslutar att föreskrifter utfärdas till 2 kap. 4 §punkt 5 för 

handikappanpassning av den yttre miljön, 

2. att riksdagen beslutar att 3 kap. 5 § skärps vad avser att likvärdiga 

material som är bättre ur allergisynpunkt skall användas, 

3. att riksdagen beslutar att tolkningen av 3 kap. 7 § också skall gälla 

personer med allergi, 

4. att riksdagen beslutar att 3 kap. 9 § skärps. sti att fler hus än enbart de 

som är avsedda för hotellrörelse blir tillgängliga ur handikappsynpunkt samt 

att vissa minimikrav på tillgänglighet skall gälla alla fritidshus. 5 



5. att riksdagen beslutar att 3 kap. JO § iindras sil ati tillgänglighetsaspek- BoU 1986/87: I 
tema heaktas i högre utstriiekning, Motionerna 

6. att riksdagen beslutar att vid upprättande av områdesplan denna hryts 

ned kvartersvis, för att inte avsteg från tillgänglighet skall kunna göras i för 

stora områden, 

7. att riksdagen beslutar att fastighetsägare skall kunna ersättas av 

kommunen om det blir uppenbart oskiiliga kostnader vid krav på handikapp

anpassning, 
8. att riksdagen beslutar att en precisering görs av 3 kap. 14 § vad avser 

tillgiinglighet av idrottsplatser och liknande. 

9. att riksdagen beslutar att handikapporganisationerna på orten i vissa fall 

skall ha möjlighet att anföra besvär, 

78 av Kjell A. Mattsson m. fl. (c) vari hemstiills att riksdagen beslutar att i 6 

kap. PBL införa en bestiimmelse angående huvudmannas.kapet för gatukost

nader i enlighet med vad som anförs i motionen, 

79 av Kjell A. Mattsson m. fl. (l:J vari hemstiills 

1. att riksdagen beslutar att i 5 kap. PBL införa bestämmelser om förenklat 

kallelseförfaranJe diir omrt1dcsbestiimmelse eller detaljplanering avser 

utökad riittighet för fastighetsägare i enlighet med vad som anförs i 

motionen. 

2. att riksdagen beslutar att i 5 kap. 30 § PBL införa en bestämmelse att 

varje sakiigare skall Jelges beslut om antagande av områdcsbestiimmelse och 

detaljplan i enlighet med vad som anförs i motionen, 

80 av Bengt Westerberg m. tl. (fp) vari hemställs 

l. att riksdagen beslutar att avslå proposition 1985/86: I. 
2. att riksdagen hos regeringen begär ett nytt förslag som inne här att PBL 

är förenlig med grundlagen. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att förslaget till 

PBL bör omarbetas i enlighet med de yrkanden som redovisas nedan 

a) att I kap. 6 § i PBL ges lydelsen: 

Riitten att anviinda mark för bebyggelse kan av hänsyn till allmänt intresse 

inskränkas eller helt bortfalla. Erforderlig intresseavvägning sker vid plan

liiggning eller i iirenden om bygglov eller förhandsbesked. 

b) att innehi'tllet i översiktsplanerna bör begränsas, 

e) att 5 kap. 5 § iindras s[1 att genomförandetiden normalt blir 15 år och om 

siirskilda skiil föreligger kan kommunen besluta att genomförandetiden skall 

vara 10 {1r; nägon övre griins för längden på genomförandetiden skall inte 

finnas. 

d) att 6 kap. 24 §ändras sft att kommun inte har ovillkorlig riitt att efter 

genomförandetidens slut lösa mark som inte har bebyggts i huvudsaklig 

överensstämmelse med detaljplanen, 

e) att 8 kap. 5 * iindras så att kommunen även i detaljplan kan besluta om 

de undantag frfm krav pä bygglov som kommunen ges möjlighet att införa i 

omnldesbesUimmelse. 

f) att den riitt till kompletteringsatgärder som föresl<h i 8 kap. 12 *skall 

finnas även i omdtden med detaljplan. 6 



g) att avskaffandet av det s.k. tätbebyggelseförbudet bör medföra att det BoU 1986/87: I 
blir lättare att fli bygglov, Moiionema 

h) att 8 kap. 12 § ändras så att ansökan om bygglov skall upptas till 
behandling om detaljplancliiggning inte har påbörjats inom två år efter att 
ansökan om bygglov inkommit, 

i) att 8 kap. 34 § kompletteras så att beslut om förhandsbesked gäller i 
minst ett år, 

j) att detaljplaner inte fär an'vändas till att styra utvecklingen av handeln på 
det sätt som anges i proposition 1985/86: I, 

k) att 5 kap. 25 §ändras så att underrättelse skall delges dem som omfattas 

av samrf1dsskyldigheten i 5 kap. 20 §. 

I) att 13 kap. 6 ~utgår, 

m) att kvalifikationsgräns för ersättning för de bebyggelsereglerande 
ingrepp som nfönns i 14 kap. 8 § p. 1-3 lindras enligt vad som anförs i 
motionen, 

n) att stads- och byggnadsplaner som antagits efter 1978 skall ges en 

genomförandetid på JO år efter lagens ikraftträdande, 

o) att möjligheten att bevilja äldre planer genomförandetid och ersätt

ningsvillkor för fastigheter som drabbats av nybyggnadsförbud utökas enligt 
vad som anförs i motionen, 

dels den med anledning av proposition 1985/86:3 väckta motionen 1985186: 

92 av Gunhild Bolander (c) vari såvitt nu är i fråga hemstiills 

2. att riksdagen beslutar att utreda förutsättningarna för ekonomisk 

ersättning för inskränkningar som åsamkas markägare i enlighet med vad 
som anförs i motionen, 

dels de med anledning av proposition 1984/85:207 väckta motionerna 
1984185: 

3217 av Kjell A. Mattsson m. fl. (c) vari såvitt nu är i fdga hemställs 

1. att riksdagen med avslag på proposition 1984/85:207 beslutar att som sin 
mening ge regeringen till känna 

a) vad som i motionen anförts om minskad byggnadslovsskyldighct inom 
stads- och byggnadsplan resp. för omräden utanför plan, 

b) vad som i motionen anförts om att lagen om påföljder och ingripanden· 

vid lovligt byggande ändras i överensstiimmelse med ändringarna i bygglovs
reglerna, 

3218 av Rolf Dahlberg m. fl. (m) vari hemställs 

I. att riksdagen avslår proposition l 984/85:207, 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om förslagets till ny plan- och bygglag överensstämmelse 

med grundlagen, 
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att ett förslag till 

förenklade regler om byggnadslov m. m. skall utarbetas i enlighet med vad 

som i motionen anförts, 
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna 'vad som i 

motionen anförts om service till kommunerna, 7 



3219 av Kerstin Ekman och Olle Grahn (båda fp) vari såvitt nu iir i fräga BoU 1986/87:1 

hemstiills Motionerna 
I. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna att 

förenklade regler om byggnadslov m. m. i enlighet med förslaget hör införas i 

nu gällande hyggnadslagstiftning. 

dels de under allmänna motionstiden 1985 väckta motionerna 1984185: 

664 av Sten Svensson m. fl. (m)- vari med hänvisning till motion 1985/86:657 

- hemstiills att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om hinder i mark- och planpolitiken för landshygdens 

utveckling. 

783 av Knut Billing m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen som sin mening ger 

regeringen till känna att de särskilda bestämmelserna angående regionplane

ringen i Stockholms län skall utgå ur kommande förslag till ny plan- och 

bygglag, 

/097 av Kurt Ove Johansson och Lars-Erik Lövden (bådas) vari föreslt1s att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen 

anförts betriiffande kommunala varuförsörjningsplaner inom ramen för en 

total serviceplanering, 

1478 av Bengt Lindqvist (s) vari hemställs att riksdagen som sin mening ger 

regeringen till känna vad som i motionen anförts om att yttre arrangemang 

inom ett friluftsområde skall göras tillgiingliga och anviindhara för handikap

pacle. 

2135 av Ingvar Björk och Börje Nilsson (bådas) vari hemställs att riksdagen 

hos regeringen begär förslag för att i lagstiftningen införa bestämmelser om 

närmiljöns och gångvägars tillgänglighet för människor med handikapp, 

2152 av Kjell Mattsson m. fl. (cl vari såvitt nu är i fråga hemstiills 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförts om lättnad i normkraven för att ästadkomma ner sm[1 och 

billiga lägenheter. 

2217 av Tage Sundkvist m. n. (c) vari - med hänvisning till motion 

1984/85:2214 - hemställs att riksdagen beslutar att hos regeringen begära 

förslag om minskat byggkrångel innebärande bl. a. slopad byggnadslovsplikt 

i vissa fall. dispenser från byggnormens krav om nybyggnadsstandard vid 

ombyggnad och med hänsyn till verksamhetens art möjlighet till dispens från 

vissa regler i industribyggnader. 

2319 av Karin Andersson m. fl. (c) vari - med hänvisning till motion 

1984185:2312 - hemställs att riksdagen begär att regeringen i det aviserade 

förslaget till plan- och bygglag i lagtexten skriver in att en utg{mgspunkt för 

samhällsplaneringen skall vara att skapa förutsättningar för jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

2674 av Christer Eirdelt (fp) vari hemstiills att riksdagen begiir att regeringen 

tillsätter en utredning med uppgift att utarbeta förslag till förbiittringar i fri1ga 

om den enskildes rättsliga stiillning i byggnadslovsprnceduren, 8 



2676 av Margit Gennser och Margareta Gard (hada m) vari hcmstiills att BoU 1986/87: I 
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen i\-fotionema 

anförts angilende byggnadslagcns 56 och 57 ** om crsiittning för gatukost-

nader. 

2684 av Ivar Virgin och Lars Hjerten (häda m) vari hemställs att riksdagen 

hos regeringen begär förslag till ändring av lagstiftningen så att byggande 

utanför planlagt omn'ide blir helt fritt. 

2707 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) vari såvitt nu är i fräga hemställs 

20. att riksdagen hos regeringen begär förslag till författningsändringar 

som möjliggör differentierad serviccnivfl mellan olika detaljplaneområden 

p{1 siitt som anges i motionen. 

2801 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) vari såvitt nu iir i fråga hemställs 

JO. att riksdagen beslutar om att en skyndsam översyn bör göras av 

gällande lagstiftning och övrigt regelsystcm pii bostadsområdet i syfte att 

åstadkomma avreglering och minskad detaljstyrning (yrkandet behandlas i 

detta hetiinkandc såvitt avser Svensk Byggnorm. i övrigt hehandlades 

yrkandet i betiinkandet Bo U 1984/85: 13). 

12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförs om ny plan- och bygglag. 

dels de under allmänna motionstiden 1986 viickta motionerna 1985186: 

Bo502 av Margareta Persson (s) vari hemstiilb att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till kiinna att föreskrifter om vattenrutschbanor inarbetas i 

ordningsstadgan. 

Ro503 av Margareta Persson och Berit Bölander (bt1da s) vari hemstiills att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att lagstiftningen kring 

lock på hrunnar ändras i enlighet med motionen. 

80504 av Kjell A. Mattsson m. fl. (l:) vari hemstiills att riksdagen beslutar 

ändra 10 kap. plan- och _hygglagen angäende påföljder och ingripanden vid 

överträdelser. s!1 att pMöljdsformerna byggnadsavgift och tilliiggsavgift 

slopas. 

Ro505 av Rune Gustavsson m. fl. (c) vari - med hänvisning till motion 

1985/86:So218 - sf1vitt nu är i fräga hemstiills 

1. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad i 

motionen anförs om handikappades möjligheter att påverka samhiillsplanc

ringen. 

80506 av Kerstin Göthberg (c) vari hemställs att riksdagen beslutar som sin 

mening ge regeringen till känna att en särskild kommitte bör tills~ittas i 

enlighet med vad som anförts i motionen med uppgift att följa effekterna av 

ny plan- och bygglagstiftning. 

Ro508 av Kjell-Arne Wdin och Siw Persson (båda fp) vari hemställs att 

riksdagen hos regeringen begiir att statens planverk för i uppdrag att i samråd 

med socialstyrelsen och naturvårdsverket göra en översyn av reglerna för 

godkiinda bullervärden. 
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80510 av Karl-Göran Biörsmark (fp) vari hemställs att riksdagen beslutar att BoU 1986/87: 1 
3 kap. 3 §första stycket i förslaget till ny plan- och bygglag kompletteras med Bilagor 

följande mening: Srirskilt skall klimatdata beaktas. Skrivelser 

80512 av Karin Söder m. n. (c) vari - med h1invisning till motion 1985/ 

86:N447 - såvitt nu är i fråga hemstiills 

1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som anförts om skiirpta krav för installation av direktverkande cL 

Ro5ln av Sven Munke (m) vari hemställs att riksdagen hos regeringen begär 

förslag som kan förbättra skyddet för människors hälsa mot kemiska 

hiilsorisker i bostadsmiljön, 

80517 av Sven Munke (m) vari hemställs att riksdagen hos regeringen begär 

ett förslag om iitgiirder för att motverka och förebygga hälsorisker orsakade 

av radon i bostäder och andra lokaler som omfattas av hälsoskydclslagen. 

80518 av Kersti Johansson och Kerstin Göthbcrg (båda c) vari såvitt nu är i 

fråga - med hänvisning till motion l 985/86:Jo798 - hemställs att riksdagen 

beslutar att i plan- och bygglagen intas bestämmelser med innebörd att vid 

bedömande av om ersättningströskeln vid skada har överskridits skall även 

beaktas förordnande enligt annan lagstiftning. (Motionen kommer i återstå

ende del att behandlas av utskottet i betänkande om följdlagstiftning till PBL 

m.m.), 

80520 av Rosa Östh m. fl. (c) vari-med hänvisning till motion 1985/86:A608 

- hemstiills att riksdagen begär att regeringen i det aviserade förslaget till 

plan- och bygglag i lagtexten skriver in att en utgangspunkt för samhällspla

neringen skall vara att skapa fiirutsiittningar för jiimstiilldhet mellan kvinnor 

och män. 

Bilagor till detta betänkande 

Bostadsutskottet har den 20 mars 1986 beslutat inhämta lagrådets yttrande 

över ett inom utskottet utarbetat förslag till ändringar i det i proposition 

I 985/86: I framlagda förslaget till ny plan- och bygglag. 

Lagrådet avgav yttrande i ärendet den 3 april 1986. 

Bostads utskottet har berett konstitutionsutskottet, försvarsutskottet, soci

alutskottet, trafikutskottet, jorclbruksutskottet och näringsutskottet tillfälle 

att yttra sig över proposition 1985/86: I jämte motioner. Trafikutskottet har 

avstått fdn att yttra sig. 

Som bilagor till detta betänkande har tagits in bostadsutskottets förslag till 

ny plan- och bygglag, reservanternas lagförslag, den av bostadsutskottet 

utarbetade lagrådsremissen, lagrådets yttrande över remissen samt från de 

ovannämnda utskotten inkomna yttranden. 

Skrivelser m. m. 

Skrivelser avseende vissa fragor om PBL har inkommit frän statens planverk. 

Svenska kommunförbundet. Sveriges förcningsbankcrs förbund. Sveriges 10 



allmänna hypoteksbank. Byggherreföreningen, Sveriges köpmannaförbund, 
Fastighetsägareförbundet, Sveriges villaägarcförbund, Näringslivets bygg

nadsdclegation, Föreningen Sveriges byggnadsinspektörcr, Handikappför

bundens centrnlkommitte, Lantbrukarnas riksförbund, Svenska cellulosa
och pappersbruksförcningen. Sveriges jordiigarcförbund, Sveriges skogs

ägareföreningars riksförbund, Kvinnors byggforum, Sveriges ornitologiska 

förening, Movium, Samhällsföretag och Regionala ROT-samordnare i 

I lallands län och i Göteborgs och Bohuslän. Skrivelser har ocksa inkommit 

från enskilda personer. 

Utskottet 

J Behovet av en ny plan- och bygglag m. m. 

1.1 Inledning 

Det i proposition 1985/86: I framlagda förslaget till ny plan- och bygglag 

(PBL) skall ersi\tta byggnadslagen (1947:385). byggnadsstadgan (1959:612) 

samt lagen ( 1976:666) om päföljder och ingripanden vid olovligt byggande. 

PBL-förslaget förutsiitter en samordning med annan lagstiftning bl. a. med 

en ny lag om hushällning med naturresurser (NRL). Sistnämnda lagförslag 

behandlar utskottet i betänkandet BoU 1986/87:3. 

Förslaget i propositionen bygger i allt viisentligt pfi ett av regeringen till 

lagrådet i oktober 1983 remitterat förslag till ny PBL samt på lagrådets 

yttrande över förslaget. I propositionen anger bostadsrninistcrn (s. 56) att 

h~in med nägra få undantag i allt väsentligt bitriider lagrådets förslag till 

iindringar. 

Utskottet anser i likhet med vad som anförs i propositionen att den plan

och byggnadslagstiftning som tillkom itr 1947 i stora delar alltjiimt iir hållbar. 

Ett karaktäristiskt drag i denna lagstiftning iir föreningen av beprövade 

metoder för bebyggelsereglering med nya tankegångar om en av sociala 
viilfärdsideal styrd planläggning som ett viktigt medel att skapa goda 

levnadsförhällanden och en god miljö. 

Byggnadslagcn (BL) har emellertid genomg[1tt stora ändringar sedan är 

1947. Bl. a. överfördes år 1959 vissa delar av regleringen enligt BL till en ny 

byggnadsstadga (BS). Denna stadga har i sin tur reviderats vid åtskilliga 

tillfällen. Ur BL och BS bröts {tr 1976 ut bestämmelserna om pMöljder och 

ingripanden vid olovligt byggande och samlades i en siirskild lag ( LPI ). 

D(.'t torde råda en bred enighet om att byggnadslagstiftningcn ganska viil 

svarat mot de senaste decenniernas stora samhiillsexpansion. Det finns 

emelkrtid anledning att bättre iin för närvarande anpassa lagstiftningen till 

dagens delvis nya planeringssituation: en situation som innebär att ombyg

gande och bevarande fatt ökad betydelse. Det finns ocksi1 anledning anpassa 

lagstiftningen till det synsiitt som vuxit fram inom ramen för den fysiska 

riksplaneringen. Vidare har dagens byggnadslagstiftning iindrats vid {Itskilli

ga tillfällen, ni1got som inneburit att lag~tiftningen blivit sviiröverski1dlig. 

En fdga som nlllt bakgrund av vad nu anförts inledningsvis bör stiillas iir 

om en revision av lagstiftningen skall bygga pt1 de principer pit vilka dagL·ns 

byggnadslagstiftning vilar. 

BoU 1986/87:1 
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En annan fråga som ocksf1 inledningsvis hör ställas är om den fortsatta 

reformeringen av plan- och byggnadslagstiftningen fortsLittningsvis skall ske 

genom delreformer eller om en ny lag skall utgöra grunden för utvecklingen 

p{1 omrädet. 

Enligt bostadsutskottets uppfattning hör de bt1da frågorna nära samman 

och det finns diirför anledning att hehandla dem i ett sammanhang. 

De principer p{1 vilka nu gällande byggnadslagstiftning vilar kan, med 

utgångspunkt i vad i propositionen anförts, sammanfattas på följande sätt. I 

ett samhälle som präglas av en demokratisk grundsyn och av solidaritet 

människor emellan måste h{1de samhällets organ och de enskilda människor

na ha ett ansvar för att den fysiska miljön utformas, vtirdas och används så att 

en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsvillkor kan 

uppnils för miinniskorna nu och för kommande generationer. Vad nu angetts 

har kommit till uttryck närmast i I kap. I * PBL-förslaget. 

Det torde vara en allmänt omfattad uppfattning att avvägningar som måste 

göras för att f1stadkomma en lämplig samhiillsutveckling ofta bör ske genom 

planläggning. Inom ramen för en sådan planläggning av var miljö måste 

s[1lunda avvägningar göras mellan förekommande moNridiga intressen. 

Gemensamma och långsiktiga intressen anges i propositionen därvid böra 

viiga tyngre iin privata och kortsiktiga. Planeringen enligt PBL är en del av 

det mönster av riittsrcgler och ekonomiska styrmedel som ingår i samhiills

planeringen i vid mening. 
Den fysiska planeringen. som skall utformas mot hakgrund av sektoröver

gripande bedömningar. skall upprättas med beaktande av de markansprak 

och önskemål om miljöutformning som konkretiseras genom olika sekto

riella utredningar. En viktig uppgift för den fysiska planeringen är att lösa 

konflikter mellan konkurrerande anspråk. Ett annat syfte med planläggning

en är att - mot bakgrund av idcerna om demokrati och solidaritet - hushålla 

med naturresurser och energi och långsiktigt hevara värdefulla natur- och 

kulturvtirden. 

Avslutningsvis anförs i propositionen i detta sammanhang att flera av de 

principer pi1 vilka den nuvarande byggnadslagstiftningen vilar alltj;imt är 

aktuella och att de i stor utstriickning bör tas till vara och föras över till PBL. 

låt vara i omarbetad form. 

Det förslag till PBL som genom proposition I 985/86: I förelagts riksdagen 

vilar pt1 den ovan redovisade grundsynen om att ett samh:illeligt och 

demokratiskt inflytande över bebyggelseutvecklingen skall utgöra grunderna 

för byggnadslagstiftningen. 

PBL-förslaget överensstämmer i \'äsentliga delar med BL och BS. Dock 

hör redan inledningsvis erinras om att PBL liigger större vikt iin dagens 

byggnadslagstiftning bl. a. vid fr{1gan om resurshush[11lning samt vid förnyel

se av tätorterna. En s:idan delvis ny inriktning och ett ökat intresse för dessa 

frtigor är naturlig mot hakgrund av samhällsutveeklingen under de senaste 15 

ären. Dessa frägor kommer. som utskottet anfört ovan. otvivelaktigt att 

frarnst;i som v:isentliga iiven i framtiden. Tillsammans med de principer som 

utgiir grunden för dagens plan- och byggnadslagstiftning biir dessa tillkom

mande och delvis grundliiggande uppfattningar om det samhälleliga inflytan

det iiver våra resurser och p[1vcrkan pi1 v;lr miljö tillm:itas stor betydelse. 

BoU 1986/87:1 
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Vad rör frågan om en framtida bygglagstiftning skall rdormeras genom BoU l 9R6/87: 1 
delreformer inom ramen för BL och BS eller om en helt ny lag skall stiftas vill I Behovet av en ny 
utskottet erinra om vad lagrädet i sitt yttrande den 12 mars 1985 anfört i plan- och bygg/ag 
fragan. Det avsnitt av lagrf1dets yttrande som utskottet syftar på och som har 

tagits in i propositionen (s. 55) har följande lydelse. 

Saviil hyggnadslagen som byggnadsstadgan är efter åtskilliga iindringar och 
tillägg svåröverskådliga. Byggnadsstadgan har dessutom svagheten att ha 
ömsom bestämmelser av lags karaktär ömsom regler som hör hemma i en 
förordning. Det lir tillfredsställande att regeringen nu lagt fram ett förslag till 
ny byggnadslagstiftning som innefattar en genomgripande och systematisk 
bearbetning av dagens splittrade regler. Självfallet iir det förknippat med 
svårigheter att i ett sammanhang genomföra en så omfattande lagstiftning. 
Med hänsyn till den snabba utvecklingen i samhället är det sv{irt att hålla 
lagstiftningen aktuell. Det iir också nästan ogörligt att fullstrindigt liverblicka 
konsekvenserna av varje bestämmelse. Om riksdagen antar förslaget till 
PBL. får man räkna med att en översyn av olika detaljer kan bli nödvändig 
efter en tids erfarenheter. Lagr<ldet vill emellertid framhålla att det valda 
tillvägagångssättet att i ett sammanhang reformera byggnadslagstiftningen ur 
lagstiftningsteknisk synpunkt är att föredra framför försök att genom 
partiella reformer komma till rätta med bristerna i nuvarande lagstiftning. 

Beträffande fr{1gan om att tillgodose behovet av en ny plan- och hygglag 

genom delreformer anser bostadsministern detta vara en oHimplig lösning 

bl. a. genom att det stora antal delreformer som ägt rum sedan 1947 har gjort 

hyggnadslagstiftningen till ett svåriiverskädligt lappvcrk som det är svärt att 

förstå för saväl allmänheten som förtroendevalda med uppdrag i staten och 

kommunerna. Från demokratiska utgångspunkter samt fr[1n rättssäkerhets

synpunkt finner bostadsministcrn det angeläget att de grundliiggande 

lagreglerna är utformade så att de kan förstås även av andra än en hegriinsad 

krets av experter. Lagsystematiken behöver därför enligt hans uppfattning 

ses över i sin helhet. Genom att i samlad form tillgodose angelägna 

rdormhehov for ocksa allmiinheten och de tillämpande myndigheterna i ett 

sammanhang en helhetsbild av det nya systemet. 

I moderata samlingspartiets partimotion 1985/86:66 avvisas förslaget till 

PBL. Enligt motioniircrnas uppfattning bör den nuvarande lagstiftningen 

revideras successivt genom att delreformer genomförs inom vissa angelägna 

områden. Riksdagen bör enligt motionärernas uppfattning hos regeringen 

begära förslag till reformerad plan- och bygglagstiftning med den inriktning 

som i motionen föresl;h. Propositionen hör avsWs. 

Även i folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkas av~lag på propositionen. 

Bl. a. yrkas att riksdagen hos regeringen bör begiira ett nytt förslag vilket 

tillgodoser de förbättringar motionärerna för fram. Rl. a. anför de att den 

enskildes ställning skall stärkas gentemot stat och kommun, att kravet på 

innehållet i översiktsplanerna inte bör ställas alltför högt och att nägon 

maximitid beträffande genomförandetiden inte bör anges i lagen. 

Utskottet delar lagr{1dets uppfattning att det är tillfredsställande att 

regeringen lagt fram ett förslag till ny byggnadslagstiftning som innefattar en 

genomgripande och systematisk bearbetning av dagens splittrade regler. 

Som lagrådet emellertid påpekar iir det svårt att hålla lagstiftningen aktuell. 

Man får enligt lagritdet ocks{1 riikna med att en översyn av olika detaljer kan 13 



hli nödvändig dter en tid. Liksom lagrädet anser bostadsutskottet att det i 

propositionen valda tillvägagftngssiittet att i ett sammanhang reformera 

hyggnadslagstiftningen frän lagstiftningsteknisk synpunkt är att föredra 

framför försök att med partiella reformer komma till rätta med bristerna i 

lagstiftningen. Bostadsutskottct vill för sin del tilliigga att även utifrån andra 

synpunkter än lagstiftningstekniska det är tillfredsställande att riksdagen i ett 

sammanhang ges möjlighet att ta stiillning till den framtida plan- och 

bygglagstiftningen. Även om det kan visa sig nödvändigt med en översyn av 

olika detaljer efter en tid. finns goda skäl för uppfattningen att en totalreform 

iir att föredra framför en ordning att genom delreformer skapa ett nytt system 

för fysisk planering m. m. Enligt utskottets uppfattning har inte minst det 

omfattande utredningsarbetc som föregföt propositionen visat på behovet av 

ett nytt och i ett sammanhang reformerat plansystem. Utskottet har 

förstiiclse för uppfattningen att ett genomförande av ett s<\ genomgripande 

förslag som PBL kan innebära stora konsekvenser för enskilda, myndigheter 

och för kommunerna. Enligt vad utskottet erfarit iir avsikten att introduktio

nen av PBL skall föregås av omfattande informationsinsatscr. 

Utskottet ansluter sig till den mening som förts fram av lagrådet och av 

vissa av de remissinstanscr som yttrat sig över betiinkandcna Ny plan- och 

hygglag (SOU 1979:65 och 66) och som alltsä innebiir att en reformering av 

bygglagstiftningen bör ske genom en totalreform. Vid en siidan uppfattning 

iir det alltså inte aktuellt att förorda en föriindring av byggnadslagstiftningcn 

genom delreformer. Utskottet finner det därför inte motiverat föreslå 

riksdagen den ordning som förts fram i moderata samlingspartiets partimo

tion 1985/86:66 och som utgår fr{m att ett reformhehov skall tillgodoses 

genom delreformer och att regeringens förslag till PBL av denna anledning 

diirfiir skall avsli1s. Motionen avstyrks. yrkande I st1vitt nu är i fraga och 

yrkande 2. 

Inte heller kan utskottet ansluta sig till förslaget i folkpartiets partimotion 

· 1985/86:80 yrkande 1 att propositionen bör avsläs utan sakgranskning av 

riksdagen. Avslagsyrkandet har i motionen följts upp med yrkanden om 

omarbetning av regeringsförslaget avseend~ vissa frt1gor (yrkandena 3 a-1). 

Enligt bostadsutskottets uppfattning iir det, som utskottet framhMlit ovan. 

angeliiget att en ny PBL kan antas av riksdagen utan ytterligare dröjsm~1l. De 

av motioniirerna föreslagna ändringarna i sak iir inte av den karaktiircn att de 

inte skulle kunna övervägas av utskottet och riksdagen vid behandlingen av 

nu föreliggande regeringsförslag. Utskottet kan siiledes inte dela motioniirer

nas uppfattning att propositionen bör avslås av den anledningen att i 

folkpartiets partimotion i vissa sakfragor framförs kritiska synpunkter pt1 

regeringens förslag. Utskottet finner, i motsats till motioniirerna, det 

angeläget och vill motiverat att i sak granska propositionen. Yrkande 1 i 

folkpartiets partimotion 1985/86:80 avstyrks s{1luncla. Nedan granskar ut

skottet de förslag till ändringar som bl. a. förs fram i yrkandena 3 a-1 i 

motionen. 

I motion 1985186: Bo506 ( c) föreslås att en parlamentarisk kommitte 

tillsiitts med uppgift att följa effekterna av PBL. 

Att följa effekterna av PBL är en huvuduppgift för statens planverk. Det 

bör vidare erinras om att byggforskningsrt1dct stöder projekt som avser att 
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studera lagtilHimpningcn. En kommittc med den sammansiittning som BoU 1986/87: I 

förordas av motionären kan inte anses erforderlig. ·Motionen avstyrks. I Behm·et av en ny 
I de b{1da motionerna 1984/85:2-119 (c) och l985/86:Bo520 (c) yrkas att plan- och bygg/ag 

riksdagci:i hos regeringen bcgiir alt i lagtexten i det aviserade PBL-förslaget 
skrivs in att en utg{mgspunkt för samhällsplaneringen skall vara att skapa 

förutsättningar för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Som framgMt ovan stadgas i lagens I kap. 1 ~ bl. a. att bestämmelserna i 

lagen syftar till att frfönja en samhiillsutveckling med bl. a. jiimlika levnads

förh[11landen. I PBL-förslaget anges bl. a. att en av utg{mgspunkterna som 

hör beaktas vid utformningen av den fysiska miljön är att skapa förutsätt

ningar för jiimlikhet och för jämstiilldhet mellan kvinnor och miin. Vidare 

betonas i propositionen (s. 112) jiimstiilldhetsfrågornas betydelse för be

dömningen av en lämplig samhällsutveckling. 

Mot bakgrund av vad nu redovisats finns enligt bostadsutskottcts uppfatt

ning i allt väsentligt en överensstämmelse mellan motioniirernas förslag och 

förslaget i propositionen när det giiller jämstiilldhetsfr{1gorna. Enligt utskot

tets bedömning har dessa frågor beaktats i rimlig omfattning i propositionen. 

De kommer ocks{1 till uttryck i lagförslagets inledande bestiimmelser. Det 

finns enligt bostadsutskottet inte anledning att förorda ett tillkännagivande 

enligt motionärernas förslag. Motioniirernas yrkanden för sålunda anses vara 

tillgodosedda varför utskottet avstyrker motionerna 1984/85:2319 (c) och 

1985/86:80520 (c). 

Med hänvisning till vad i propositionen anförts och vad utskottet nu 

redovisat finner bostadsutskottet det lämpligt att en ny plan- och bygglag 

vilar pit de principer som väglett förslaget i propositionen och som kortfattat 

redovisats ovan. Sett ur detta översiktliga perspektiv har enligt bostadsut

skottcts uppfattning några invändningar mot det i propositionen förda 

principiella resonemanget, utöver vad ovan redovisats. inte rests genom 

förslag i motioner. 

I .2 Lagförslagets huvudsakliga inriktning m. m. enligt propositionen 

I propositionen (s. 67-68) sammanfattar bostadsministcrn lagförslagets 

huvudsakliga inriktning på följande sätt. 

o Alla kommuner skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommu
nens hela yta. Översiktsplanen kan iindras och fördjupas för olika 
delområden. Omddesbestämmelser skall kunna antas. om kommunen 
vill säkerställa syftet med översiktsplanen inom begriinsadc omrt1dcn eller 
en Himplig användning av omraden som är av riksintresse enligt NRL. 
Dagens stadsplan och hyggnadsplan ersiitts av en enda plan, som kallas 
detaljplan. Regionplan skall kunna anviindas för samordning av flera 
kommuners planläggning 

o Nybyggnadsförbuden avvecklas. En principiell rätt införs att <lteruppföra 
byggnader som har rivits eller brunnit ned. Detaljplaner skall ha en 
genomförandetid som bcgriinsar byggriitten i tiden. Efter genomförande
tidens utgång skall kommunen ha rätt att lösa in fastigheter som inte har 
bebyggts i huvudsaklig överensstiimmelsc med planen. Om en byggnad 
strider mot detaljplanen. far fastighetsägaren ändit göra bt1de yttre och 
inviindiga ändringar av byggnaden. Fn rätt till kompletteringsåtgiirder 
införs beträffande en- eller tvåbostadshus utanför omriiden med detalj
plan 

15 



c Uinsstyrelsens faststiillelsepri.ivning av planer slopas. Tyngdpunkten i 
länsstyrelsens arbete liiggs vid samr:'idet. Uinsstyrelsen skall ha möjlighet 
att i efterhand granska och upphiiva detaljplaner och omrädesbestiimmel
ser. Upphiivande för beslutas endast pä vissa. i lagen angivna grunder, 
nämligen om kommunens beslut 
- kan medföra att ett riksintresse enligt NRL inte tillgodoses. 
- innebiir att regleringen av s{1dana friigor om användningen av mark och 

vatten som angår tvt1 elkr flera kommuner inte har samordnats p{1 ett 
liimpligt siitt, 

- innebär all en bebyggelse blir olämplig med hiinsyn till de boendes och 
övrigas hiilsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser 

Översiktsplaner skall inte prövas av länsstyrelsen. som dock skall avge ett 
yttrande under utställningen, varvid länsstyrelsen skall redovisa vilka 
anmiirkningar som finns mot planen i nu nämnda hänseenden 

o Medborgarinflytandet förbättras. Vid planliiggning skall genom informa
tion och debatt efterstriivas ett s{1 fullstiindigt beslutsunderlag som möjligt 
för de politiska organen 

o Alla boende som berörs av en plan eller ett beslut om tillstii.ncl skall. liksom 
hyresgiistcrnas organisationer. ha samma stiillning som sakiigarna 

o Tillsti1ncl till byggande m. m. liimnas i form av bygglov. rivningslov och 
marklov. Förhandsbesked kan lämnas betriiffande {1tgiirder som kriiver 
bygglov 

o Skyldigheten att söka lov skall kunna varieras genom kommunala beslut. 
Kommunen skall under vissa fiirutsiittningar kunna besluta att vissa 
;ngiirder inom omdtden utan detaljplan för utföras utan bygglov, niimligen 
bl. a. komplementbyggnader. mindre tillbyggnader och inre iindringar av 
byggnader. För omri1den med detaljplan kan kommunerna i planen 
besluta att enklare fritidshus. kolonistugor och liknande byggnader p;1 det 
siitt som anges i planen far uppföras eller byggas till eller ändras på annat 
siitt utan lov 

:) Ansvaret för att byggnader m. m. uppfyller PBL:s krav Higgs i större 
utstriickning än i dag på byggherren. Byggnadsniimnden behöver inte 
detaljgranska konstruktionsritningar m. m. 

o PBL föresläs ersiitta bl. a. byggnadslagen, byggnadsstadgan och lagen om 
pMöljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. 

Bostadsministern anser att följande övergripande politiska syften ligger 

bakom förslaget. nämligen 

,, all decentralisera ansvar för planliiggning och lokal miljö till kommunerna 
genom att begriinsa statens kontroll. 

c att ge biittre förutsiittningar för de boende att delta i planeringen och 
pi1verka utformningen av niirmiljön. 

c 1111 ge större frihet och ansvar fiir den enskilda miinniskan. 
c au ge elen fysiska riksplaneringens riktlinjer ett lagfäst stöd i de kommuna

la planerna, 
o au förenkla och modernisera plansystemet, 
C· all ge en starkare stiillning för sociala och ekonomiska hänsyn i planering 

och byggande. 
o all avskaffa de långvariga nybyggnadsförbuden· och ge möjligheter för 

kommunerna att upphäva eller ändra inaktuella detaljplaner. 
,- au ge biittre förutsiittningar för planering av stadsförnyelse och andra 

fii1Nittringar i befintliga omräden. 

BolJ 1986/87:1 
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2 Plansystemets förenlighet med regeringsformens 
norm begrepp 

2.1 Inledning 

En fråga som behandlas ingående bl. a. i lagrådets yttrande över PBL
förslaget gäller hur PBL:s reglering av kommunernas planläggning förhåller 
sig till bestämmelserna om normgivning i regeringsformen (RF). Denna 

fråga har också ägnats stor uppmärksamhet i propositionen och under 
riksdagsbehandlingen. Beträffande översiktsplanerna har satts i fråga om 
dessa kan anses innefatta bindande riktlinjer. Vad rör områdesbestämmelser 
och detaljplaner är frågan om dessa skall anses utgöra föreskrifter enligt RF:s 
mening eller om de är förvaltningsbeslut. I ett yttrande till bostadsutskottet 
anför konstitutionsutskottet att det i dessa frågor finns utrymme att komma 
till olika tolkningsresultat och att det inte är acceptabelt att denna osäkerhet 
kvarstår. Med anledning av de olika uppfattningar som förts fram har 
bostadsutskottet utarbetat ett förslag till ändringar i propositionens lagför
slag i avsikt att undanröja oklarheten i fråga om PBL-förslagets förenlighet 

med normgivningen enligt RF. Bostadsutskottet beslöt den 20 mars 1986 

inhämta lagrådets yttrande över förslaget. Lagrådet avgav den 3 april ett 

yttrande över förslaget. Bostadsutskottets lagrådsremiss samt lagrådets. 
yttrande har tagits in i en bilagedel till detta betänkande. En sammanfattning 
av lagrådets yttrande, propositionen och bostadsutskottets förslag till 

ändringar lämnas i det följande. 

2.2 Lagrådets yttrande över PBL-förslaget 

Lagrådet anförde i sitt yttrande av den 12 mars 1985 över regeringens 

lagrådsremiss bl. a. följande i frågan. 

Ett karakteristiskt drag i förslaget är att det kommunala inflytandet över 
planläggningen förstärks. Länsstyrelsernas fastställelseprövning av planer 
slopas i sin nuvarande form och kommunerna får ett betydande mått av frihet 
att inom ramen för lagens allmänt hållna bestämmelser själva utforma 
planerna och reglera markanvändning och bebyggelse. En huvudfråga att i 
detta sammanhang ta ställning till är om denna reglering, sådan den 
föreligger enligt förslaget, är förenlig med bestämmelserna i regeringsformen 
(RF) om normgivning. I lagrådsremissen berör departementschefen frågan 
endast såvitt gäller ett av planinstituten nämligen översiktsplanen: lagrådet 
återkommer strax till det åsyftade uttalandet. I övrigt är denna konstitutio
nella fråga inte behandlad vare sig av PBL-utredningen eller, såvitt lagrådet 
kunnat finna, av dem som yttrat sig över utredningens förslag. 

Enligt 8 kap. 3 § första stycket RF skall föreskrifter om förhållandet 
mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i 
övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, 
meddelas genom lag dvs. i föreskrifter beslutade av riksdagen. Frågor om 
användningen av mark- och vattenområden och om bebyggelse hör till det 
lagstiftningsområde som avses i nämnda lagrum. Med stöd av 8 kap. 7 § 
första stycket 3 kan riksdagen utan hinder av 3 § i lag bemyndiga regeringen 
att genom förordning meddela föreskrifter om "utformning av byggnader. 
anläggningar och bebyggelsemiljö". Denna rätt att delegera normgivning i 
fråga om byggande tillkom genom en ändring av RF år 1976. Ändringen 

2 Riksdagen 1986187. 19sam/. Nr I 
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(prop. 1975176:209 s. 162 f) motiverades av behovet att kunna' ta in 
byggnadsstadgans mera detaljbetonade regler om byggande samt föreskrif-· 
tema i Svensk byggnorm 1975 i en eller flera regeringsförfattningar. En i 
riksdagen. väckt motion med yrkande om avslag på propositionen under 
hänvisning till att ett för de enskilda människorna centralt område skulle 
komma att undandras riksdagens lagstiftning avstyrktes av konstitutionsut
skottet. Utskottet erinrade om att riksdagen vid begagnande av den 
föreslagna delegationsmöjligheten kunde och borde närmare precisera de 
befogenheter regeringen skulle få och att avsikten självfallet inte var att 
delegeringen skulle omfatta annat än befogenheter att meddela detaljbeto
nade föreskrifter (KU 56 s. 41 ). 

Om riksdagen med stöd av 8 kap. 7 § RF bemyndigar regeringen att 
meddela föreskrifter, kan riksdagen också enligt 8 kap. 11 §medge regering
en att överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela bestäm
melser i ämnet, s. k. subdelegation. Subdelegation måste gå över regeringen: 
Riksdagen kan inte delegera sin normgivningsmakt direkt till en förvaltnings: 
myndighet- här bortses från myndigheter som lyder direkt under riksdagen- · 
eller till en kommun. Kommunernas rätt enligt PBL att ge, föreskrifter om 
utformning av byggnader, anUiggningar och bebyggelsemiljö grundar sig inte 
på någon delegation utan följer direkt av vissa i PBL givna lagregler. 
Riksdagen kan inte avhända sig sin normgivningsmakt i annan ordning än 
den 8 kap. RF föreskriver. Av det anförda följer att PBL:s lagregler om rätt 
för kommunerna att reglera markanvändning och att ge föreskrifter om 
utformningen av byggnader m. m. är grundlagsenliga endast under förutsätt
ning att regleringen inte utgör normer i RF:s mening. 

RF:s normbegrepp är inte närmare preciserat i RF. Inte heller ger RF:s 
förarbeten någon säker ledning när det gäller att klargöra innebörden av det 
normbegrepp på vilket 8 kap. vilar. Enligt propositionen med förslag till ny 
RF (1973:90 s. 203 f) avses rättsregler och det sägs att dessa kännetecknas i 
princip av att de är bindande för myndigheter och enskilda. De kännetecknas 
vidare av att de inte bara avser ett visst konkret fall utan har generell 
giltighet. Det sistnämnda kravet får enligt propositionen anses uppfyllt om 
föreskriften avser exempelvis situationer av ett visst slag eller vissa typer av 
handlingssätt eller om den riktar sig till eller på annat sätt berör en i allmänna 
termer bestämd krets av personer. 

I remissen till lagrådet tar departementschefen som förut· nämnts upp 
frågan om huruvida föreskrifter som meddelas i en översiktsplan utgör 
sådana normer som avses i 8 kap. RF. Det sägs här (s. 35) att, om · 
översiktsplanens riktlinjer för provningen av bygglov och beslut om markan
vändning skulle vara bindande för efterföljande beslut- något som departe
mentschefen anser i och för sig skulle vara både logiskt och rationellt -
översiktsplanen får anses innehålla sådana föreskrifter. Av betydelse härvid 
är, framhålls det, att översiktsplanen får en stor geografisk omfattning och att 
den riktar sig till en obestämd krets av personer. I anslutning härtill 
framhåller departementschefen att delegation av sådana markanvändnings
frågor som är aktuell inte enligt 8 kap. RF kan ske till kommunerna och <itt 
det sålunda inte är möjligt att genomföra en decentralisering till kommuner
na som innebär att de får normgivningskompetens i markanvändningsfrågor 
dvs. befogenhet att meddela föreskrifter. - Det är alltså det förhällandet att 
översiktsplanen enligt departementschefens mening inte är bindande för : 
myndigheter och enskilda som medför att den inte skulle innehålla normer i 
RF:s mening. Den argumentering som sålunda förs i fräga om översiktspla
nens konstitutionella natur torde gälla även i fråga om regionplanen. 

Lagrådet vill till en början uppehålla sig vid frågan om översiktsplanen, 
sådan den är utformad enligt det till lagrådet remitterade förslaget, 
innehåller normer av det slag som avses i 8 kap. RF. Enligt 4 kap. I § PBL 
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skall översiktsplanen vara ett underlag för beslut om användningen av mark 
och vatten samt om kommunens närmare planläggning. Den skall sålunda 
ligga till grund för den prövning som enligt PBL ankommer på kommunsty
relse eller byggnadsnämnd när de efter delegation från kommunfullmiiktige 
antar en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den skall vidare vara 
vägledande vid byggnadsniimndens prövning av ansökningar om lov till 
{1tgärder utanför detaljplan. Slutligen iir den avsedd att inverka vid den 
tillståndsprövning som olika statliga myndigheter har att göra enligt andra 
lagar än PBL t. ex. prövning av tillstånd enligt vattenlagen eller koncession 
enligt minerallagen. Såsom departementschefen understryker pä flera stiillen 
i remissen (bl. a. s. 69) är översiktsplanen tänkt att behandla de långsiktiga, 
strategiska frågorna för markanvändning och byggande och niirmast vara av 
programmässig och vägledande art. Den skall vara ett instrument för 
kommunen att omsätta sitt politiska program i riktlinjer för planläggning och 
tillkomsten av bebyggelse och därmed sammanhängande anordningar. Med 
riktlinjer skall. sägs det, förstås rekommendationer som kan bilda underlag 
för senare beslut. 

Det har i såviil doktrin som praxis rått en viss osäkerhet i frågan huruvida 
··riktlinjer", "rekommendationer" och "anvisningar" är normer i RF:s 
mening. Lagstiftaren har haft att ta ställning till frågan bl. a. när det gällt att 
avgöra vilka lagar och förordningar som skall kungöras enligt 8 kap. 19 § 
andra stycket RF. I 1 §andra stycket lagen (1976:633) om kungörande av 
lagar och andra författningar si1dant lagrummet lyder enligt en nyligen 
vidtagen ändring (SFS 1984:211) skall med författningar i nämnda lag försti1s 
"lagar, förordningar och andra riittsregler som i S kap. regeringsformen 
hdccknas som föreskrifter". Definitionen som sådan säger viil inte så mycket 
om innebörden av begreppet föreskrift i RF men den har sitt intresse sitsom 
ett försök från lagstiftarens sida att få en klarare gräns mellan bindande och 
icke-bindande regler i författningar beslutade av riksdagen, regeringen eller 
kyrkomötet eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen. Ur
sprungligen hänförde kungörandelagen (prop. 1975/76: 112) till författning 
inte bara bindande regler utan även sådana icke-bindande anvisningar som 
hade till syfte att främja en enhetlig rättstillämpning eller att bidra till att 
utveckla praxis i en viss riktning. Däremot borde regler som anvisade hur en 
persern lämpligen kunde förfara i vissa hänseenden men som lämnade honom 
fritt att välja en annan väg för att nå det önskade resultatet inte anses som 
författningar. Ändringen av kungörande lagen {ir 1984 innebar att hegreppet 
författning reserverades för bindande regler och att rekommendationer av 
typen anvisningar lämnades utanför. Ett syfte med ändringen var (prop. 
1983/84: 119 s. 13 f) att få kungörande lagen i biittre överensstämmelse med 
RF och dess förarbeten. 

Översiktsplanen skall såsom nyss nämnts vara av programmässig och 
vägledande art. Detta hindrar emellertid inte att. såsom departcmentschefen 
säger (s. 78). "ändamålet (med planen) ibland kan vara precist både till 
innehäll och avgränsning". Flera exempel härpå ges. Riktlinjer av typen 
"'ingen hebyggelse får tillkomma" för sägs det (s. 203) stor genomslagskraft. 
om det skyddsvärda intresset iir starkt och viil underbyggt. I specialmotive
ringen till 8 kap. 11 S PBL (s. 578 ff) ges andra exempel pa hur uttryck i 
översiktsplanen kan få en i praktiken avgörande betydelse i hygglovsiiren
den. Planens betydelse när statliga myndigheter har att pröva fragor om 
markanviindning enligt andra författningar iin PBL berörs p[1 s. 343 f. 
Departementschefen säger här att det synsätt han anlagt i fr{1ga om 
översiktsplanens betydelse för efterföljande hygglovsbeslut i allt viisentligt 
bör kunna anHiggas även pä beslut enligt dessa författningar. Departements
ehefens nu återgivna uttalanden ansluter sig viil till den vikt som i praxis och 
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andra sammanhang tillmätts kommunala översiktsplaner. I rättsfallet NJA 
1978 s. 261 har Högsta domstolen ansett hinder mot en begärd avstyckning 
föreligga och därvid grundat sitt avgörande på att avstyckningen stred mot 
riktlinjerna i kommunöversikten. Vid behandlingen av förslaget till den nya 
vattenlagen framhöll departementschefen (prop. 1981/82: 130 s. 95 f) att en 
genomarbetad översiktsplan med god kommunal förankring kunde, även om 
den inte direkt skulle kunna ligga till grund för ett avslag på en ansökan om 
tillstånd till ett vattenföretag, likväl beaktas på i huvudsak samma sätt som en 
fastställd stads- eller byggnadsplan med bestämmelser i ämnet. Lagrådet 
(s. 278) fann att uttalandet stod i god överensstämmelse med den ståndpunkt 
som intagits i praxis vad gäller betydelsen av planer och översikter av 
ifrågavarande slag. 

När i det lagstiftningsärende varom nu är fråga departementschefcn 
hävdar att översiktsplanen inte är att anse som normgivning synes han fästa 
en avgörande vikt vid att myndigheterna är skyldiga att självständigt pröva 
planens innehåll och att denna prövning kan ge ett annat resultat än det 
planen förutsatt. Sådana fall kan helt visst tiinkas. Exempelvis skall 
byggnadsnämnden, om den finner att bygglov utanför detaljplan inte bör ges 
eftersom byggplatsen inte svarar mot kraven i 2 kap. PBL, vägra bygglov, 
även om det i översiktsplanen angetts att bebyggelse får förekomma. Likaså 
skall byggnadsnämnden, ehuru översiktsplanen av hänsyn till ett allmänt 
intresse anger restriktivitet i fråga om byggande, ge bygglov om den finner att 
ett enskilt intresse väger tyngre än det allmänna intresset. Lagrådet vill 
emellertid framhålla att utrymmet för en sådan självständig prövning beror 
av hur konkret och bestämt översiktsplanen är utformad. Av betydelse är 
också att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och följaktligen 
uttrycker kommunens politiska vilja. Vid fullmäktiges antagande av en 
översiktsplan skall både allmänna och, i den mån de är kända, enskilda 
intressen beaktas. Om planen innefattar en avviigning av samtliga intressen, 
allmänna och enskilda. inom ett visst område och entydigt anger fullmäktiges 
mening hur marken skall anviindas, är det knappast tänkbart att kommunsty
relse eller byggnadsnämnd detaljplanerar området i strid mot planen eller att 
byggnadsnämnden beviljar ett bygglov som är oförenligt med planen. Det 
sagda förutsätter självfallet att översiktsplanen svarar mot PBL:s krav på 
planläggning. Dessa krav är allmänt hållna och avser sådana övergripande 
mål för planläggningen som att åstadkomma en socialt liimplig miljö, att 
hushålla med naturresurser och att förlägga bebyggelse till mark som är 
liimplig frtm hälsosynpunkt m. m. (2 kap. 1-3 §§).Huvudansvaret för att 
dessa krav blir förverkligade vid planläggning ligger hos kommunens 
förtroendevalda. 

I jämförelse med riktlinjer och rekommendationer av det slag som 
förarbetena till kungörandelagen ( 1976:633) tar sikte på får översiktsplanen, 
om den utformas som ett bestämt och preciserat direktiv, en långt mer 
rättsgcstaltanck verkan. Vid sin granskning av förslaget till konsumcntkre
ditlag framhöll lagrådet (prop. 1976177:123, s. 349 ff) att vid marknadsdom
stolens bedömning av konsumentverkets riktlinjer blir det avgörande inte om 
avvikelse skett från riktlinjerna utan om näringsidkarens handlande strider 
mot lag. Det ligger i sakens natur att en domstol vid en sådan bedömning står 
friare i förhållande till riktlinjerna än vad en kommunal nämnd gör i 
förhållande till översiktsplanen. Översiktsplanen kan visserligen inte direkt 
läggas till grund för ett avgörande och saknar i så måtto - formellt sett -
omedelbara rättsverkningar. Emellertid blir den som framgår av det anförda 
till den del den innehåller bestämda och preciserade direktiv i realiteten 
bindande för de tillämpande myndigheterna. 

Frågan om detaljplanernas och om rådesbestämmelsernas konstitutionella 
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natur berörs, såsom förut nämnts, inte i remissen men tydligen anser 
departcmentschefen att dessa planer, som har bindande verkan, inte 
innehåller bestämmelser av generell art och att därför inte heller de är att 
anse som författningar. Sannolikt stöder han sig även härvid på kungörande
lagen (1976:633) och förarbetena till den. I propositionen med förslag till 
nämnda lag (prop. 1975/76: 112 s. 63 ff) diskuterade dåvarande justitieminis
tern gränsdragningssvårighetcr som möter i fall där en bindande föreskrift 
avser ett mycket litet lokalt område, kanske bara en eller flera bestämda 
fastigheter. Han slog till en början fast att ett lokalt begränsat beslut hade 
karaktären av författning om det helt eller främst riktar sig till medborgarna i 
gemen såsom exempelvis ett förbud att ta bort eller skada växt av viss art där 
den växer vilt. Däremot kunde den generella naturen starkt ifrågasättas när 
fråga var om lokalt begränsade föreskrifter avsedda att begränsa handlings
friheten för ägarna till vissa bestämda fastigheter eller vissa därmed 
jämförliga rättsinnehavare. Detta gällde även om föreskrifterna band inte 
bara den aktuelle ägaren eller rättsinnehavaren utan även framtida sådana. I 
enlighet härmed och med åberopande av den praxis som följts vid tilliimp
ningen av 3 § andra stycket 2 förvaltningslagen ( 1971 :290) i ärende om 
fastställelse av detaljplan ansåg justitieministern att bl. a. beslut om bebyg
gelseplaner enligt byggnadslagstiftningen och beslut om förhud mot byggan
de, schaktning m. m. enligt samma lagstiftning inte borde hänföras till 
författning. Däremot borde föreskrifter som riktade sig till jordiigare eller 
liknande personkategorier inom ett större område, t. ex. ett län. anses ha så 
generell karaktär att de borde bedömas höra till kategorin författningar. Att i 
generella termer ange var gränsen exakt går mellan föreskrifter av författ
nings natur och andra föreskrifter var, framhöll justitieministern. inte 
möjligt. Hans uttalanden berördes inte under riksdagsbehandlingen (KU 
1975176:51). 

Det framgår inte klart om justitieministern med "bebyggelseplaner enligt 
hyggnadslagstiftningcn" avsåg även generalplaner vilka ju kan omfatta 
relativt stora områden. Hans ställningstaganden synes ha närmast föranletts 
av att den utredning som låg till grund för den nya lagstiftningen föreslagit att 
beslut om stadsplan eller byggnadsplan samt beslut om förbud mot nybygg
nad och schaktning m. m. enligt hyggnadslagstiftningen skulle kungöras som 
författningar. 

Enligt lagrådets mening kan skälen för att inte hänföra dagens stadsplaner 
och byggnadsplaner till författningar inte utan vidare åberopas när det gäller 
att bedöma detaljplanens och områdesbestämmelsernas konstitutionella 
natur. Särskilt gäller detta i fråga om områdcsbestämmclserna. Denna nya 
planform, som kan användas för en rad olika regleringsbehov. har mycket 
gemensamt med hyggnadslagens faststiillda generalplaner. Det ligger i linje 
härmed att fastställda generalplaner enligt övergångsbestämmelserna till 
PBL skall gälla som områdesbestiimmclser. Genom områdesbestämmelser 
kan en kommun reglera markanvändning och bebyggelse inom relativt stora 
områden. För att bevara karaktären i ett kulturlandskap med stort inslag av 
bebyggelse (s. 435) kan i områdesbestämmelser föreskrivas bygglovsplikt 
som går längre än PBL:s bestämmdser och som möjliggör en kontroll från 
byggnadsnämndens sida av att bebyggelsemiljön hevaras såv~il i fråga om 
byggnadernas yttre som invändigt beträffande olika detaljer. Fiskelägen, 
kyrkbyar. brukssamhällen och fäbodar nämns (s. 195) som exempel på 
bevarandeområden av detta slag. Genom områdesbestämmelser kan också 
medges undantag frän vissa av PBL:s byggnadsreglcrande hestiimmcber. 
Som exempel på områden där sådana medgivanden kan bli aktuella anges 
(s. 433) större glesbygdsomraden med jord- oeh skogsbruksfastigheter och 
spridd bebyggelse huvudsakligen längs vägarna. I-Hir kan kommunen i 
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områdesbestämmelser föreskriva att bygglov inte behövs för att uppföra 
komplementbyggnader dvs. uthus. garage och andra mindre byggnader eller 
ekonomibyggnader för jordbrukets och skogsbrukets behov. Områdes be
stämmelser kan också användas för att säkerställa ett områdes användning 
för friluftsändamål genom förbud mot schaktning. fyllning. trädfällning och 
skogsplantering. Sådana förbud kan också komma i fråga för att reservera 
mark för bebyggelse eller för att skapa skydds- och säkerhetsområden kring 
försvarsanläggningar, flygplatser, kärnenergianläggningar m. m. Vidare 
skall områdcsbcstämmclser kunna användas för att skydda riksintressen. 
Räckvidden och omfattningen av planbestämmelser med sådant syfte 
framgar av det förslag till NRL som remitterats till lagrådet. I denna lag anges 
genom uppräkning de mark- och vattenområden i riket vilkas användning för 
vissa ändamiil iir ett riksintresse. Uppriikningen omfattar bl. a. stora 
sammanhängande kust-, skilrgards- och fjällområden som skall skyddas mot 
olämplig exploatering. Tilliimpningen av NRL är tilnkt att kunna läggas fast 
med bindande verkan genom detaljplan och områdesbestämmelscr. Såsom 
lagrade! återkommer till under 4 kap. 13 ~ kan det inte uteslutas att det för 
enstaka kommuner 1m·d speciell karaktär kan visa sig ändamålsenligt att 
vissa om rådesbestämmelser får gälla kommunens hela område. 

Områdesbestämmelser av det slag som nu har nämnts kan komma att bli 
bindande för ett stort antal fastighetsägare samt få betydelse för många 
människors boende- och arbetsmiljö och deras möjligheter till rekreation och 
friluftsliv. Lagrådet ifrågasätter om de - även om deras hetydelse självfallet 
inte avser andra frt1gor än markanvändning och bebyggelse - likviil inte 
uppfyller det krav på generell giltighet som kännetecknar föreskrifter i RF:s 
mening. Vad som nu har sagts om områdesbcstiimmelsernas normativa 
karaktär får anses gälla även betriiffande detaljplaner till den del de används 
för reglering av markanvändning och bebyggelse inom st1dana relativt stora 
områden som har angetts i föregående stycke. jfr lagrådsremissens. 94. Det 
skulle möjligen kunna hävdas att de som berörs av planerna genom PBL:s 
regler om medborgarinflytande vid planernas tillkomst fått en partställning i 
planärendet och att detta därför har mera karaktiiren av förvaltningsbeslut 
avseende bestämda personer lin normer för ett obestämt kollektiv. Med 
tanke på den vida personkretsen och de föriindringar den iir underkastad 
förefaller ett sådant resonemang dock verklighetsfriimmanJe. Man kan inte 
bortse från att planbesluten kan komma att beröra personer som av olika skäl 
inte kunnat ta del i beslutsprocessen. 

Remissens argument. uttalade eller underförstådda, för att kommunernas 
planläggning enligt PBL-förslaget - s[1väl i översiktsplan som i områdesbe
stämmelser och detaljplan - inte till någon del innefattar normgivning är som 
framgår av det föregående inte invändningsfria. Om lagstiftning ändock sker 
med godtagande av remissens ständpunkt till regeringsformens normbe
grepp, medför detta risk för att begreppet kan komma att i andra 
sammanhang ges ett innehMI som begränsar riksdagens normgivningsmakt. 
En sådan lagstiftning kan lagrådet inte förorda. '.'1[1gon tvekan om förslagets 
grundlagscnlighet hade inte behövt uppkomma om 8 kap. 7 ~första stycket 3 
RF ändrats så att bemyndigandet enligt lagrummet kommit att avse 
föreskrifter om markanvändning och byggnadsförcskrifter av annat än 
detaljbetonat slag samt om kommunernas kompetens pä området reglerats i 
överensstämmelse med dclegationsföreskriftcrna i 8 kap. Det undandrar sig 
lagril.dets bedömande vilka förutsättningar som kan finnas för att vidta 
sådana ändringar. Lagrf1det har övervägt miijlighcterna att pä andra vägar nit 
en säker överensstiimmclse med regeringsformen. Detta skulle emellertid 
medföra en revision av grundliiggande delar av förslaget. Vid en sådan 
revision kommer man in p{1 viirderingar och ställningstaganden som det inte 
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tillkommer lagrådet att göra. Lagrådet nödgas konstatera att förslaget i vad 
avser kommunernas befogenheter .att i planbestämmelser reglera markan
vändning och bebyggelse knappast torde vara förenligt med grundlagen. 

2.3 Propositionen 

Efter att ha redogjort för bestämmelserna om normgivningen i RF anför 
bostadsministern i propositionen (s. 89-93) följande i frågan. 

Jag vill till att börja med erinra om att jag redan i samband med 
lagrådsremissen (s. 34) tog upp grundlagsfrågan. Eftersom den har avgöran
de betydelse för möjligheten att utan ändring av RF införa ett plansystem 
med den uppbyggnad som jag nu föreslår. anser jag det angeläget att närmare 
redovisa min uppfattning. 

Som jag snart skall närmare ·utveckla bygger det nu föreslagna plansyste
met i allt väsentligt på det system som nu råder och som gällde även när den 
nya regeringsformen infördes år 1974. Avskaffandet av länsstyrelsens 
fastställelseprövning. som är den principiella skillnaden, har ingen inverkan 
på frågan om planerna är normer eller inte. Avgörande betydelse måste 
därför tillmätas den inställning till planbeslut enligt byggnadslagstiftningen 
som kan antas ligga bakom regleringen i 8 kitp. RF. 

Något uttryckligt besked på den punkten står inte att finna i förarbetena till 
RF. Man får därför söka ledning i syftena bakom grundlagsreformen. Ett 
övergripande syfte var givetvis att skapa garantier för det demokratiska 
styrelseskicket samt att stärka och förankra folkstyret genom att den praxis 
som vuxit fram bl. a. beträffande parlamentarismen gavs uttryck också i 
grundlagen. Detta kan sägas prägla även bestämmelserna om normgivnings
makten i 8 kap. 

1809 års RF byggde på en uppdelning av statsmaktens funktioner. Den 
lagstiftande makten utövades delvis gemensamt av riksdagen och Konungen 
och delvis av Konungen ensam. Som ett resultat av den utveckling från 
maktdelning till parlamentarism som växte fram genom konstitutionell 
praxis under 1809 års RF:s långa giltighetstid kom lagstiftningsuppgiften att 
alltmer förskjutas i riktning mot riksdagen. 

Den nya regeringsformen utgår från grundsynen att vad som skall beslutas 
av riksdagen är i första hand det som anses vara av särskilt stor betydelse för 
medborgarna och för samhällslivet i övrigt. Folket bör med andra ord genom 
sina representanter fatta beslut om bl. a. de normer som föreskriver 
inskränkningar i medborgarnas frihet eller rätt till egendom. Ett krav som 
utmärker rättsstaten är att medborgarna skall behandlas normmässigt. Av 
det kravet följer att rättsregler skall vara generella, .dvs. de skall rikta sig till · 
alla eller åtminstone till en personkrets som inte är närmare bestämd. 
Riksdagen skall inte kunna gripa in i handläggningen av enskilda fall. Av 
flera skäl sattes vid tillkomsten av RF också en gräns för möjligheterna att 
delegera normgivning från riksdagen. De bästa möjligheterna till offentlig 
redovisning. öppen debatt och ett meningsutbyte ansågs ligga i riksdagsbe
handlingen. Saken kan också uttryckas så att de mest betydelsefulla politiska 
besluten skall fattas av det organ som bäst avspeglar opinionerna inom 
befolkningen. När en norm väl är utfärdad ankommer det på domstolar. 
förvaltningsmyndighcter och andra organ att tillämpa den i konkreta fall. 

Det bör framhållas att det vid RF:s tillkomst ansågs att den kompetensför
delning beträffande normgivningsmakten som inom olika rättsområdcn hade 
utbildats i praxis ansågs vara i stort sett ändamålsenlig och att den därför 
kunde i huvudsak läggas till grund för RF:s fördelning av normgivningskom-

BoU 1986/87: 1 
2 Plansystemets 
förenlighet med 
regerings/ ormens 
normbegrepp 

23 



petensen. Avsikten var alltså inte att normbegreppet skulle undergå några 
mer betydande förändringar genom RF:s införande (prop. 1973:90 s. 203 f 
och 207, se även KU 1979/80:50 s. 87). 

Mot denna bakgrund är det knappast realistiskt att anta att avsikten kan ha 
varit att RF:s bestämmelser om normgivningsmakten skulle ha den konse
kvensen att byggnadslagstiftningens sedan länge beprövade beslutssystem -
som genom det kommunala planmonopolet vilar på den kommunala 
demokratins grund - skulle i vissa delar sättas ur spel och ersättas av en 
ordning där kommunala markanvändningsplaner skulle behöva beslutas av 
riksdagen. Den slutsats som ligger närmast till hands är att planbeslut enligt 
dagens byggnadslagstiftning skall ses som en form av rättstillämpning, som 
enligt grundlagen inte är förbehållen riksdagen. 

Denna uppfattning om planbeslutens karaktär kan anses bekräftad genom 
att riksdagen beslutat anta prop. 1975176: 112 med förslag till lag om 
kungörande av lagar och andra författningar. I sitt anförande till propositio
nen (s. 63 ff) diskuterade dåvarande justitieministern de gränsdragningssvå
righeter som möter i fall där en bindande föreskrift avser ett mycket litet 
lokalt område, kanske bara en eller flera bestämda fastigheter. Han slog till 
en början fast att ett lokalt begränsat beslut hade karaktären av författning, 
om det helt eller främst riktar sig till medborgarna i gemen såsom exempelvis 
ett förbud att ta bort eller skada en växt av viss art där den växer vilt. 
Däremot kunde den generella naturen starkt ifrågasättas när fråga var om 
lokalt begränsade föreskrifter avsedda att begränsa handlingsfriheten för 
ägarna till vissa bestämda fastigheter eller vissa därmed jämförliga rättsinne
havare. Detta gällde även om föreskrifterna band inte bara den aktuelle 
ägaren eller rättsinnehavaren utan även framtida sådana. I enlighet härmed 
och med åberopande av den praxis som följts vid tillämpningen av 3 §andra 
stycket 2 förvaltningslagen ( 1971 :290) i ärenden om faststiillelse av detaljplan 
ansåg justitieministern att bl. a. beslut om bebyggelseplaner enligt byggnads
lagstiftningen, beslut om förbud mot byggande, schaktning m. m. enligt 
samma lagstiftning och beslut om naturreservat eller naturvårdsområde 
enligt naturvårdslagen inte borde hänföras till författning. Däremot borde 
föreskrifter som riktade sig till jordägare eller liknande personkategorier 
inom ett större område, t. ex. ett län, anses ha så generell karaktär att de 
borde bedömas höra till kategorin författningar. 

Justitieministerns uttalanden lämnades utan· erinran av riksdagen (KU 
1975176:51, rskr 362). 

Enligt min uppfattning finns det inte några helt nya element i PBL:s 
plansystem som kan medföra en principiellt ändrad syn på planbeslutens 
konstitutionella karaktär. Besluten måste alltså betraktas antingen som 
förvaltningsbeslut (detaljplan och områdesbestämmelser) eller enbart som 
beslutsunderlag (översiktsplan) inför kommande rättstillämpning. 

Beträffande detaljplaner är parallellen med dagens bebyggelseplaner helt 
klar. De är avsedda att omfatta lokalt begränsade områden och deras 
rättsverkningar träffar en bestämd personkrets. Inte heller blir fler personer 
än i dag rent faktiskt berörda av planbesluten. 

Skillnaderna mellan detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL är 
helt marginella i fråga om regleringsmöjligheterna. Områdesbestämmelser 
kan visserligen användas också för att avsätta mark som friluftsområden. 
Eftersom liknande beslut enligt naturvårdslagen anses vara förvaltningsbe
slut, bör utan tvivel även områdesbestämmelser räknas till samma kategori. 
Områdesbestämmelserna har stora likheter med dagens generalplaner, som 
enligt min mening - med hänsyn till den utformning som de har fått i 
praktiken - måste anses vara förenliga med RF. Att områdesbestämmelser 
kan användas för att reglera markanvändningen inom områden av riksintres-
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se förändrar givetvis inte bilden. Inte heller i dessa fall får områdesbestäm
melserna täcka annat än begränsade områden. För att det inte skall råda 
någon tvekan om mina avsikter på den punkten anser jag att det av lagtexten 
tydligt bör framgå att områdesbestämmelser får antas för begränsade 
områden av kommunen. Det finns för övrigt inte något praktiskt behov av att 
med områdesbcstämmelser skydda alla nationella intressen, eftersom skyd
det följer direkt av lagbestämmelser. 

I det nyss nämnda lagstiftningsärendet om kungörandelagen behandlades 
inte beslut av den karaktär som översiktsplanen har. Därför är det befogat att 
jag närmare motiverar min ståndpunkt beträffande översiktsplanen. 

Jag vill till att börja med erinra om att det i PBL föreskrivs bl. a. att 
byggnadsnämnden som en specialreglerad myndighet skall svara för hand
läggningen av bygglovsärenden. I PBL förutsätts vidare att kommunerna i ett 
större sammanhang skall utreda vilka allmänna intressen som bör hävdas 
bl. a. vid prövningen av bygglovsärenden och inom vilka olika områden som 
det finns skäl att beakta dessa intressen. Den form som PBL tillhandahåller 
för detta lir översiktsplanen. Den skall utgöra ett instrument för kommunfull
miiktige att ptt ett samlat sätt uttrycka kommunens principiella uppfattning 
om vilka av de i lag angivna allmänna intressena som inom olika områden 
framstår som aktuella att vägas mot de enskilda intressena vid bl. a. 
tillståndsprövning. Detta syfte kunde lika väl uppnås genom att fullmäktige i 
varje uppkommande ärende redovisade sina överväganden i ett yttrande till 
byggnadsnämnden. En sådan ordning torde vara helt invändningsfri från 
grundlagssynpunkt men är naturligtvis av flera skäl otänkbar. De praktiska 
olägenheterna skulle bli mycket stora och dessutom skulle kommunerna 
knappast kunna tillfredsställa kraven på enhetlighet, konsekvens och god 
framförhållning. Även lagrådet· har som en av de förtjänstfulla nyheterna i 
reformen nämnt att varje kommun åläggs att ha en i lag reglerad översikts
plan som skall omfatta hela kommunen och hållas aktuell. 

Enligt den föreslagna lagtexten har översiktsplanen en enda funktion, 
nämligen att utgöra ett underlag för kommande beslut. I bestämmelserna i 
8 kap. om prövningsgrunder för bygglov har i enlighet härmed inte gjorts 
någon anknytning till översiktsplanen. Den rättsliga grunden förprövningen 
är uteslutande bestämmelserna i 2 och 3 kap. PBL samt bestämmelserna i 
naturresurslagen. Översiktsplanens funktion vid bygglovsprövningen är att 
för skilda omdden i kommunen närmare belysa de allmänna intressena och 
att ange vad som för resp. område bör beaktas till följd av de krav som i lag 
har bestämts av riksdagen. Rättsläget för den enskilde skulle alltså i själva 
verket kunna gestaltas på precis samma sätt, även om inte översiktsplanen 
fanns med i beslutssystemet. Detta styrker ytterligare min uppfattning att 
översiktsplanen inte utgör en norm. 

Lagrådets slutsats att planen -i vissa delar-i realiteten blir bindande för de 
tillämpande myndigheterna synes till en del grundas på ett exempel där 
utgångspunkten är att översiktsplanen inom ett visst område innefattar en 
avvägning av samtliga intressen. allmänna och enskilda, och entydigt anger 
fullmäktiges mening hur marken skall användas. Enligt lagrådet är det i ett 
sådant fall knappast tänkbart att kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden 
detaljplanerar området i strid mot planen eller att byggnadsnämnden beviljar 
ett bygglov som är oförenligt med planen. 

Det kan till att börja med ifrågasättas om det i praktiken kan vara så att 
samtliga enskilda intressen som kan uppkomma under planens giltighetstid, 
är kända när planen upprättas. Dessa intressen växlar ofta "över tiden", 
t. ex. p<'t grund av utvecklingen i kommunen eller helt enkelt på grund av att 
fastigheter byter ägare. När det gäller byggnadsnämndens och kommunsty
relsens bundenhet av översiktsplanen. hör det till bilden att rätten att anta 
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detaljplaner och områdesbestämmelser tillkommer fullmäktige, som har rätt 
att delegera vissa beslutsbefogenheter till kommunstyrelsen eller byggnads
nämnden. Från konstitutionell synpunkt torde det inte finnas hinder för att 
fullmäktige i sitt delegationsbeslut ger närmare föreskrifter till kommunsty
relsen eller byggnadsnämnden om hur och under vilka förutsättningar den 
delegerade beslutanderätten får användas. Bestämmelserna i PBL utgör 
dock inte något hinder mot att t. ex. byggnadsnämnden antar en detaljplan 
som strider mot översiktsplanen, om nämnden finner att de allmänna 
lagreglerna om lämplig utveckling i kommunen bör leda till detta. Det är 
tvärtom förutsatt att så kan ske (5 kap. 11 § första stycket i det remitterade 
förslaget). 

En parallell till översiktsplanens riktlinjer är enligt min mening de 
riktlinjer som konsumentverket utarbetar till ledning för tillämpningen av 
konsumentkreditlagen. Vid sin granskning av förslaget till konsumentkredit
lag framhöll lagrådet (prop. 1976177: 123 s. 349 ff) att vid marknadsdomsto
lens bedömning av konsumentverkets riktlinjer blir det avgörande inte om 
avvikelse skett från riktlinjerna utan om näringsidkarens handlande strider 
mot lag. 

I sitt yttrande över PBL-förslaget anför lagrådet att det ligger i sakens natur 
att en domstol vid en sftdan bedömning står friare i förhållande till 
riktlinjerna än vad en kommunal nämnd gör i förhållande till översiktspla
nen. Enligt lagrådet blir planen till den del den innehäller bestämda och 
preciserade direktiv i realiteten bindande för de tillämpande myndigheterna. 

Jag kan inte ställa mig bakom ett sftdant betraktelsesätt. Genom de nyss 
återgivna bestämmelserna om översiktsplanen och genom beslutssystemets 
uppbyggnad i övrigt har de rättsliga relationerna mellan kommunfullmäktige 
och de tillämpande myndigheterna bestämts på ett tydligt sätt. Lagrådet 
synes i sitt resonemang utgå från att dessa myndigheter kan "uppfatta" 
relationerna till fullmäktige på ett annat sätt än det som lagtexten ger uttryck 
för. Ett sådant antagande utgör enligt min mening knappast någon hållbar 
grund för slutsatsen att översiktsplanen i vissa situationer skulle vara 
bindande. Givetvis kan man inte bortse från att det kommer att träffas· 
avgöranden enligt PBL som av en eller annan anledning är felaktiga. Sådana 
avgöranden - t. ex. ett beslut varigenom byggnadsnämnden utan att beakta 
det enskilda intresset avslår en ansökan om lov enbart med en hänvisning till 
översiktsplanens riktlinjer- kan emellertid rättas till av överinstanserna. Att 
länsstyrelserna och regeringen - inte bara formellt utan även faktiskt - står 
fria gentemot kommunfullmäktige torde vara obestridligt. 

Sammanfattningsvis anser jag således i motsats till lagrådet att det nu 
föreslagna plansystemet i alla delar är förenligt med bestämmelserna om 
lagar och andra föreskrifter i 8 kap. RF. 

2.4 Konstitutionsutskottet 

För att erhålla ytterligare synpunkter på frågan om kommunernas befo
genheter att fatta beslut om markanvändning och bebyggelse beslöt bostads

utskottet, som framgått ovan, bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra 
sig i frågan. Konstitutionsutskottets ställningstagande har följande lydelse 

(KU 1985186:8 y): 

Som framg{ir av den a\' utskottet nu . lämnade redovisningen har olika 
uppfattningar h:ivdats i fr{1gan om PBL:s förenlighet med regeringsformens 
regler om normgivning i nu aktuellt hänseende. En s[1dan grundlagstillämp
ning som tar hänsyn till vad som kan antas ha varit avsett vid tillkomsten av 
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regeringsformen medför att elen gällande byggnadslagstiftningens plansys
tem inte kommer i konflikt med regeringsformens bestämmelser om 
normgivningsmakten. Avgörande för bedömningen av PBL:s plansystem 
blir då huruv

0

ida detta innehäller sådana skillnader i förhållande till det vid 
regeringsformens tillkomst gällande plansystemet som kan föranleda en 
annan bedömning av plansystemets konstitutionella karaktär. Översiktspla
nen intar härvid m'1got av en särställning då den utformats efter mönster av 
sådana informella plantyper som uppkommit vid sidan av den rättsliga 
regleringen och nu görs till ett obligatorium i den kommunala planeringen. 
Det finns dock i propositionen en klart uttalad vilja att översiktsplanen inte 
skall vara bindande för myndigheterna eller för allmänheten. 

Gentemot en sådan extensiv tillämpning, som nyss sagts, skulle kunna 
invändas att man avlägsnar sig för långt friin vad bestämmelserna i 8 kap. 3 
och 7 **och motivuttalandena rörande normbegreppet synes ge vid handen. 
Det har hävdats att en sådan tillämpning skulle kunna i ett längre perspektiv 
föranleda en minskad respekt för grundlagen. 

Den oklarhet som uppkommit genom att det finns utrymme för att komma 
till olika tolkningsresultat måste enligt utskottets mening tas i särskilt 
beaktande. Det är inte acceptabelt att det efter riksdagsbehandlingen 
kvarstår en osäkerhet om den ifrågavarande lagstiftningens förenlighet med 
grundlag. Ytterligare överväganden i frågan bör sålunda komma till stånd. 
Eftersom konstitutionsutskottet inte har den sakliga kompetensen på det 
aktuella lagstiftningsområdet bör det ankomma på bostadsutskottet att vidta 
sådana ändringar i sak i det föreliggande förslaget att den nämnda oklarheten 
undanröjs. Det gäller då frågan om översiktsplanernas rättsliga innebörd, 
dvs. om det går att utforma lagstiftningen på ett sådant sätt att det står klart 
att innehållet i översiktsplanerna inte utgör ett bindande planeringsunderlag. 
Beträffande områdesbestämmelser och detaljplaner bör prövas om det är 
möjligt att vidta preciseringar i fråga om avgränsningar av berörd person
kr.t?ts_. 

Det kan förutsättas att bostadsutskottet låter det omarbetade lagförslaget 
granskas ur konstitutionell synpunkt av lagrådet och konstitutionsutskottet. 

2.5 Bostadsutskottets förslag till ändringar m. m. 

Som framgått av redovisningen ovan har i lagrådets yttrande och i propositio

nen förts fram olika uppfattningar beträffande frågan om plansystemet enligt 

PBL är förenligt med RF:s normbegrepp. 

Förutom i lagrådets yttrande och i propositionen har frågan om PBL

förslaget och de~s förenlighet med RF:s normbegrepp tagits upp iiven i vissa 

motioner. 

I moderata samlingspartiets partimotion 1985/86:66 tas upp lagradets 

invändningar mot PBL-förslagets riittsliga status. Motionärerna redovisar 

lagrådets inställning i frågan och anger att de inte kan ac1:eptera förslag som. 

innebär kringgående av de regler som utgör grundvalen för det svenska 

rättssamhiillct. Propositionen bör enligt motioniirerna därför avslas i sin 

helhet. I stället förordas att plan- och byggnadslagstiftningen successivt 

revideras genom delreformer inom vissa angeliigna områden. Beträffande 

den översiktliga planeringen anges att den skall vara frivillig och ta sikte på 

ökad flexibilitet. 

I centerpartiets partimotion 1985/86:69 föreslas en omarbetning av PBL

förslaget st1 att förenligheten med grundlagen framstår som helt klar. Bl. a. 

bör klargöras att översiktsplanen inte far användas för att ge direktiv som 
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skall tillkomma genom andra planinstrument. Oversiktsplanens utformning 
bör anpassas efter kommunens situation och begränsas till en utvecklingspla
nering. något som enligt motionärerna innebär att stora områden kan 
undantas från egentlig planering. 

Folkpartiet behandlar förslaget till PBL i partimotion 1985/86:80. Motio
närerna anser att det är tveksamt om PBL:s plansystem stitr i överensstäm
melse med grundlagen. Om PBL genomförs. enligt förslaget i propositinnen, 

kommer det enligt motionärerna att uppstä osäkerhet om planer är giltiga 
eller ej. Riksdagen bör därför begära att regeringen äterkommer med ett 

förslag som bl. a. innebiir att det stär hdt klart att PBL är förenlig med 
grundlagen. Enligt vad utskottet erfarit är motionärernas uppfattning di\rvid 

att en omarbetning av PBL-förslaget bör företas i avsikt att undanröja den av 

lagri1det framförda inviindningen om att förslaget inte li1ter sig förenas med 
RF:s normbegrepp. Motionärerna anför att det är angeliiget att inte ställa 

alltför höga krav på innehållet i översiktsplanerna. 

Bostadsutskottet har givetvis ingen annan uppfattning än konstitutionsut

skottet när det gäller att överväga PBL-förslaget i de delar i vilka förslagets 

förenlighet med RF:s normbegrepp satts ifråga. I avsikt att undanröja den 

oklarhet som bl. a. konstitutionsutskottet aktualiserat utarbetades inom 

bostadsutskottet ett förslag till förändringar i propositionen beträffande 

översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. Över detta förslag 

inhämtades, som framgått ovan. lagrådets yttrande. 

2.5. J Öl'ersiktsplaner 

Efter att ha redogjort för den hittillsvarande översiktliga planeringen och för 

denna planerings syfte och innehåll enligt propositionen anförde bostadsut
skottet i lagrådsremissen att det obestridligen förhåller sig så att den 

översiktliga planeringen inte minst under de senaste I 0-15 åren kommit att 

tillmätas allt större vikt och att det finns skäl för uppfattningen att 
planformen bör regleras i lag. Denna uppfattning hade framförts av lagrådet i 

yttrandet den 12 mars 1985. Lagrådet gav uttryck för uppfattningen att en av 

de förtjänstfulla nyheterna i PBL-förslaget är att "varje kommun åläggs att 

ha en i lag reglerad översiktsplan som skall omfatta hela kommunen och 

hållas aktuell". 

Det är sålunda också enligt bostadsutskottets uppfattning positivt att 

översiktsplanen kommer att ingå som en planform i ett nytt plansystem. Det 

gäller därför närmast att ge översiktsplaneringen en sådan ställning att dess 

befarade karaktär av bindande planinstrument för den efterföljande plane

ringen och för bygglovsgivningen utanför områden med detaljplan undan

röjs. 
Det ligger enligt bostadsutskottets uppfattning i sakens natur att den 

översiktliga planeringen från tid till annan och beroende pli den konkreta 

planeringssituationen kommer att uppvisa olika grad av dctaljering. Det 

faller sig ocksi\ naturligt att underlaget för planeringen för skilda omriiden 

kan vara mer eller mindre viildokumentcrat och fylligt. 

Utskottet vill framhitlla att översiktsplanerna inte bör göra~ mera omfat

tande och detaljerade än vad den aktuella planeringssituationcn kräver. 
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Planerna hör utformas så att en rimlig handlingsheredskap under planperio

den upprätthålls. I propositionen anges att ett riktmärke för planperiodens 

längd kan vara två mandatperioder, dvs. sex är. Denna uppfattning framförs 

också i centerpartiets partimotion 1985/86:69. I den mån det kan hedörnas att 

det under planperioden inte finns anledning anta att några större förändring

ar i disposition av mark- och vattenområden kommer att ske. finns skiil att 

förmoda att den översiktliga planeringen kan ges en mera programmässig 

inriktning än om mera förutsebara förändringar är att vänta. Det finns 

s{1ledes enligt hostadsutskottets uppfattning inte anledning att ge den 

översiktliga planeringen en mera ambitiös inriktning och omfattning än vad 

planeringssituationen kan anses kräva. Som framgått ovan anges i proposi

tionen ett av syftena med översiktsplanen vara att mot bakgrund av allmiinna 

intressen ange grunderna för användningen av mark- och vattenområden. 

Som också anförs i propositionen (s. 127) finns i de flesta kommuner 

områden där inga särskilda planeringsiiverviiganden av långsiktig art behövs. 

Av planen hör framgå i vilka delar av kommunen denna situation råder. 

Utskottet vill erinra om att friigan om innehiillet i översiktsplanerna tagits 

upp i de ovannämnda partimotionerna. I centerpartiets partimotion anförs 

att översiktsplanen skall visa dels vilka områden som redan tagits i anspråk 

för bebyggelse, naturvård, försvar m. m .. dels vilka omr{1den som herilknas 

hli förändrade till ni1got samhällsbyggnadsändamål samt slutligen områden 

där restriktioner hehövs. I denna motion anges också att översiktsplanering

en bör hegriinsas till en utvecklingsplanering. Stora omr:1den hör enligt 

motioniirerna, med detta synsiitt. kunna undantas fr<'in egentlig planering. I 

folkpartiets partimotion anförs att kraven pi1 innehi1llet i översiktsplanen hör 

vara relativt l<\gt stiillda. I moderata samlingspartiets partimotion anförs 

bl. a. att i Ö\ersiktsplanen skall skisseras olika utveeklingsalternativ och att 

planen skall vara ett utredningsmaterial. 

Litskottl'l delar vad i partimotionerna anförts Llm att den översiktliga 

planeringen inte fitr ges en si1dan innebörd i frirm av riktlinjer att den i 

realiteten hinder den mera detaljbetonade planeringen. Det finns sitlunda 

iiven enligt motioniirernas uppfattning goda nwtiv for en iindring som 

undanröjer de av lagr<'tdet framförda farh[tgLlrna om att översiktsplanerna i 

\'i"a fall kan uppfattas siisom bindande direktiv. Nedan behandlar utskottet 

denna fraga. 

Utskottet har iiverviigt vilka foriindringar i PHL-fiirslaget som behövs för 

att bringa det i liverensstiimmelse med den nu redo\ isade uppfattningen. I 4 

kap. I ~ PHI. stadgas fliljande: 

Ö\'ersiktsplanen skall utgiira underlag för heslut om an\'iindningen a\' mark
och vattenomr<'1den. 

Planen skall ange 
I. grunddr;1gen i den <1vsedda anviindningen a\' mark- och vattenomraden 

samt riktlinkr for tillkomst. fliriindring 11ch bl.'\'ar;1nde a\' bebyggelse. 
2. hur kommunen avser att tillgodose riksintrösen enligt lagen (11000:111111) 

om hushitllning med naturresurser m. m. 

Mot bakgrund av lagri1dets uttalande och i linje med motionsvis framförda 

forslag iir det enligt hostadsutskottets uppfattning angeläget att översiktspla

nens karaktiir av inte bindande planinstrument tydligare anges i lagtexten. 

Utskottet flirnrdar att i 4 kap. I *första stycket görs ett tillägg som begränsar 
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den översiktliga planeringen till vad sonn1iirmast skulle kunna karaktiiriseras 

som en utveeklingsplanering. I översiktsplanen bör således red,ovisas dels 

vilka mark- och vattenomriiden Sllm redan tagits i anspr;'ik t. ex. för 

bebyggelse, förwar. naturvård m. m .. dels inmn vilka områden föriindringar 

kan viintas och dels inom vilka omrfalen inga speciella restriktioner 

erfordras. 

Vad nu anförts hör komma till uttryck genom en föriindring i -I kap. I * 
första stycket av innehiird att översiktsplanen skall utgöra en redovisning av 

anviindningen av mark- och vattenllmråden samt av det allmiinna intresset 

vid beslut om föriindringar och bevarande av mark- och vattenomr!1den. 

:'v1ed den nu förnrdade utformningen av första stycket markeras att 

översiktsplanen har betydelse för redovisningen av de allmiinna intressena. 

Diirmed markeras iiven att iiwrsiktsplanen inte skall vara bindande för de 

efterföljande besluten. eftersom vid s;'1dana beslut iiven enskilda intressen 

skall beaktas. Detta framgi'ir av 1 kap.,5 * diir det föreskrivs att vid prövning 

a\· fr<1gor enligt PRI. b[1de allmiinna lleh·enskilda intressen skall beaktas om 

inte ;11mat iir siirskilt f.:>reskri\·et. 

Även i -I kap. I *andra stycket biir iindringar vidtas i avsikt att undanröja 

risken för att översiktsplanen uppfattas som himlande. Utskllttet föresli1r i 

enlighc.:t hiirmed att uttrycket "'Planen skall ange·· utbyts mot uttrycket "'A\· 

planen skall framg~1 ... Vi dart' bör anges att den riittsli,l!a regleringen a\· 

markanviindningen gentemot enskilda sker !!erwm <•mr~1dcsbestiimmelser 

eller detaljplan. rcir att (i\ersiktsplanen skall ge god informatilln om 

kommunens avsiktn iir det liimpligt och angeliiget att i översiktsplanen 

redllvisa de mark- llch \·attcnllmr<'1den diir kommunen avser att genom 

omr;idesbestiimmelsn eller detaljplaneliiggning föriindra anviindningen och 

utformningen a\· bebyggelsen. Det blir bl. a. möjligt att inlirn ram.:-n för tkn 

ö\·ersiktliga planeringen behandla b.:varande av bebyggt:lsc. 

Det bör iiwn ,l!L'nom t\'it iindringar i. I kap. > ~ strvkas undt::·r att 

Ö\'ersiktsplanen iir att anse som ett beslutsunderlag ut;in bindande \·erk;111. I 

paragrafens första stycke fiire,;bs ett tilliigg som en tredje mening a\' följande 

lydelse: "'Ö\'ersiktsplanen har inte bindande \'erkan ... 

Fi.irsta meningen i det efterföljande stycket i paragrafen har i PBL

fiirslaget följanck lydelse: ··oen niirmare regleringen a\' markens am·iind

ning och bebyggelsen inom delar a\' kommunen sker genom d!'raljpfancr." 

Enligt utsklitteh uppfattning biir orden "Den niirmare"' utg~1. 

Cienom de nu flirorcbde iindringarna,i I kap. :; .~ bewnas salund;1 enligt 

utskottets mening ytterligare' öv.:rsiktsplanens karakt:ir <I\ beslutsundcrlag. 

Att (i\·ersiktsplancn inte blir bindande kommer salunda till uttryck rl.'dan i 

lagens inkdande lx·st;imrnt'lser. 

I enlighet med \'ad nu anförts h;ir uppr:ittats fiirsla)! till iindring<tr i I kap. 

3 ~ och -I kap. 1 ~ i prnpnsition l lJS).'Sh: 1 med förslag till ny plan- och 

hygglag. 

Lagrådet anför i yttrandet av den -I april 1986 att de av bostaclsutskottet 

föreslagna ändringarna syftar till att tydligare markera att översiktsplanen tar 

sikte på att redovisa de allmänna intressena och att den inte innefattar nägon 

avviigning gentemot de enskilda intressena. Härigenom understryks att 

översiktsplanen inte skall vara bindande för de efterföljande besluten. Vid 
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den prövning som föregår dessa beslut skall nämligen enligt den i 1 kap. 5 § 

PBL angivna huvudregeln även enskilda intressen. beaktas. 
Lagrådet finner, att de av bostadsutskottet föreslagna ändringarna i I kap. 

3 § och 4 kap. 1 § PBL tydligare än propositionens förslag klargör att 
översiktsplan inte är bindande. Genom det föreslagna tillägget till I kap. 3 § 

första stycket fastslås detta uttryckligt. Innebörden i tillägget måste anses 
vara. att översiktsplanen över huvud taget inte är rättsligt bindande. Enligt 
lagrådets mening är detta förhållande avgörande för grundlagsfrågans 

bedömning. För att det skall vara fråga om en föreskrift i RF:s mening krävs 
som redan nämnts bl. a .. att föreskriften skall vara bindande för myndigheter 
och enskilda. dvs. att den skall föranleda rättslig bundenhet. Med de 
föreslagna ändringarna i förhållande till PBL-förslaget kommer översikts
plan enligt PBL:s regler inte att innehålla sådana föreskrifter som avses i 
8 kap. RF. 

För att den av bostadsutskottet med ändringarna i 1 kap. 3 § PBL avsedda· 
innebörden skall framgå tydligare föreslår lagrådet några smärre omformule
ringar. Tillägget till första stycket bör enligt lagrådets mening ges lydelsen: 
"Översiktsplan är inte bindande för myndigheter Öch enskilda ... Andra 
stycket bör förslagsvis få följande lydelse: "Regleringen av markens använd

ning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. En 
detaljplan får omfatta endast en begränsad del av kommunen." Denna fråga 
behandlas nedan i samband med behandlingen av detaljplaneinstitutet. -
Lagrådet föreslår. att 4 kap. 1 ~första stycket ges lydelsen: "I översiktspla
nen skall redovisas allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden ... Beträffande andra stycket 1 

vill lagrådet förorda. att orden "tillkomst. förändring och bevarande av 
bebyggelse" bibehålls i lagrummet (jfr 1 kap. 3 * första stycket andra 
meningen). Lagrådet föreslår. att punkt l ges följande lydelse: "I. grunddra
gen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden och i 

fråga om tillkomst. förändring och bevarande av bebyggelse.". 
Enligt utskottets uppfattning bör lagrådets förslag till jämkningar som rör 

översiktsplanerna (1 kap. 3 § och 4 kap. 1 §) accepteras. Lagrådets förslag 
till utformning av 4 kap. 1 § innebär att orden "tillkomst, förändring och 
bevarande av bebyggelse" bör bibehållas i lagrummet enligt förslaget i 
propositionen. Som bostadsutskottet konstaterade i lagrådsremissen (se 
ovan s. 30) blir det-vid denna uppfattning- bl. a. möjligt att inom ramen för 
den översiktliga planeringen behandla bevarande av bebyggelse. Dessutom 
uppnås med den nu förordade ändringen en bättre överensstämmelse mellan 

1 kap. 3 § - enligt vilket lagrum översiktsplanen i stort bl. a. skall ange hur 

bebyggelseutvecklingen bör ske - och 4 kap. 1 §. 

2.5.2 Områdeshestämmelser 

Beträffande områdesbestämmclserna anförde bostadsutskottet i lagrådsre

missen att en avgörande fråga är om bestämmelserna riktar sig till eller berör 
en i allmänna termer bestämd krets av personer eller om personkretsen är s{1 

avgränsad att bestämmelserna inte kan anses ha generell giltighet. I det 
senare fallet är de att anse som förvaltningsbeslut och inte som norm i RF:s 
mening. 
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Det bör erinras om att propositionsförslaget i ett väsentligt hänseende 
förändrats i förhållande till det remitterade förslaget. Som tidigare nämnts är 
det enligt propositionsförslaget inte längre möjligt att med områdesbestäm
melser reglera schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i 
friluftsområden. I regleringsmöjligheterna saknas därigenom ett av de mer 
väsentliga inslag som enligt lagrådet bidrar till att man kan ifrågasätta om inte 
områdesbestämmelser har den generella giltighet som kännetecknar före
skrifter i RF:s mening. 

Lagrådets invändningar i yttrandet den 12 mars 1985 rörande områdeshe
stämmelser innehåller närmast två aspekter på problemet med avgränsning
en av personkretsen. Den ena aspekten är geografisk; områdesbestämmcl
serna kan avse relativt stora områden, och det kan inte uteslutas att hela 
kommunens yta kan bli omfattad av bestämmelserna (utom de områden som 
ligger under detaljplan). Den andra aspekten, som givetvis sammanhänger 
med den geografiska omfattningen, är inriktad på personkretsen i numerärt 

avseende. Bestämmelserna blir bindande för ett stort antal fastighetsägare 
och får betydelse för många människors boende- och arbetsmiljö och deras 
möjligheter till rekreation och friluftsliv. Lagrådet berör i sitt yttrande ocksä 
en tidsaspekt; personkretsen är underkastad förändringar. 

Beträffande den geografiska aspekten har en ändring gjorts i propositio
nen i förhållande till det förslag som granskats av lagrådet. I regeringens 
lagrådsremiss uppställdes inte några hinder för en kommun att anta 
områdeshestiimmelser för hela den areal av kommunen som inte är 
detaljplanclagd. I lagtexten sådan den utformats i propositionen har stadgats 
och i motiven ytterligare understrukits att områdesbestämmelser far antas 
endast för begränsade områden av en kommun. Enligt bostadsutskottets 
mening ligger däri en väsentlig restriktion för den kommunala beslutanderät
ten i markanvändningsfrågor. Ett accepterande av lagförslaget i denna del 
sådant det utformats innebär alltså att det inte blir möjligt att anta 
områdesbestämmclser med den geografiska omfattning som lagrådet har 
påtalat i sitt yttrande över regeringens lagrådsremiss. Den inskränkning som 
stadgas i propositionens lagförslag är en betydelsefull förändring som bidrar 
till att minska den generella giltighet som kännetecknar föreskrifter i RF:s 
mening. 

Efter att i lagradsremissen ingående ha behandlat de möjligheter som finns 
att med stöd av områdesbestämmclser reglera användningen av mark- och 
vattenområden konstaterar utskottet sammanfattningsvis att regleringsmöj
lighcterna torde förutsätta en någorlunda fast geografisk avgränsning även 
om några bestämda arealgränser inte kan anges. Emellertid torde det, enligt 
bostadsutskottets uppfattning. ligga i sakens natur att områdena inte kan få 

någon större geografisk omfattning. 
Beträffande den numerära aspekten dvs. personkretsens avgränsning 

gäller att områdesbestämmelser får betydelse för olika personkategorier på 
skilda sätt. En grupp är sakägarna. till vilka bör räknas i första hand ägare till 
fast egendom och innehavare av annan särskild rätt i denna än hyresrätt. Inte 
heller bostadsrättshavare ingår bland sakägarna. Sakägarkretsen torde med 
denna definition ha samma omfattning som enligt gällande byggnadslagstift
ning. 
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[n annan grupp :ir de sllm skall h<:rL'das tillfälk till sam rad ,·id uppriittandc 

a\· forsL1g till tkt:il,1plan llCh 1imradeshestii111111L'isn. Till denna grupp hiir -

ut< i\'t.' r s:t k iig:irt· - b<ls t ads r:i t t sha' a re. hy resgi1stl' r och hOL'IHk som bl' rii rs a \' 

fiirslagl'I sam! dl' myndighL·tn. s.1111111ansluwingar och enskilda i iiHigt som 

har l'lt \'iisl'ntligt intresse av tiirslagt'l (:" kap. 211 ~ ). 
J\\ lagr~1dets yttrande framg:ir att dl't kan finna' ankdning att hl'akta 

lll'k'a en tredjl' grupp' intressen. d\',. kommuni11lll'\·anare i gemen ,amt 

turiqer och andra' ar' alkmansr:ittsliga intrl'S'-L'n kan i n:1glln man pil\·L·rkas. 

t. l'X. a\' markregkring inllm ett skydds- eller S:ikerhctso111ri1de. 

\/ad giilkr den fr\r,ta gruppen. 'akiigarn:t. \'ill b<lstatbui-,kottet erinra 0111 

att dl't till stads- 1lch byggnadsplaner samt gennalplaner si1111 skall faststiillas 

skall hiira en f:tstighetsfiirteckning. snm upptar sabgarna i iirl'ntkt. Dessa 

utgör sakdes en hcstiimd krets :1\· per,oner. 

Ocksa niir en dl'taljplan enligt PI3L 'kall uppriittas fiiresl~t' att fastighets
fiineckning 'kall finnas. Diircnwt krii\·, ingi:n fastight·hfiirtL·ckning niir 

fiirslag till 1imri1dcsbestiimmelser skall uppriittas. Detta Lir enligt bllstadsut

'kllllL't uppfattas .,0111 en brist. Fiir ;1tt sakiigarkrehL'n entydigt .-;k:tJI 

a\·griinsas fiirt::sl:'1r utsk<lttl'l att krav inf1irs pa fastighetsfiirteckning ii,·en 

hetriiffande <lmri1desbestiimmt'isn. r\ndringar hiir införas i :" kap . .I.I ~ i 

L'niighl'l hiirmed. 

Vad hiirdter angi1r den andra perstH1gruppen. dv,. hyn::sgiister. bostads

ri1ttsha\'arL' och i.i\Tiga boende samt m\'ndighL'ler. sammanslutningar 1ich 

enskilda snm har L'lt 'iiscntligt intressL' a\ nmri1tk•sbe,tiimmelserna. ,·ill 

utskottet anföra fiiljande. 

Ett beslut att anta omradesbestiimmclscr har inte samma dlekter fiir 

1knna grupp som fiir sakiigarna. Omradeshestiimmelser blir bindandi: fiir 

sakiigarna. t. ex. om bcstii111111elserna reglerar shldighl'len att :1nsök:1 <lm hi\· 

L'ikr placering. utfnrmning <lt.:h utfiiranck a\' byggnader. N~1gon bindande 

\erkan för hyn.:sgi1ster. bnstadsriittsha\art:. iiHiga boende m. tl kan man 

d:irenwt inte tala om. Den effekt <,om nmr:'1desbestiimmelser for fiir denn:1 

pers<lngrupp iir niirmast att en tillitmpning a\ bL·stitmmeisL·rna kan pa\erLt 

dera' bllende- L'iler arbl'lsmiljil. Denna effekt skiljt•r sig inlL' pa nag<lt S:itt 

fri111 de cfkkter '-<llll uppkommer till fiiljd :t\' att en st:tds- eller byggnadsplan 

anta' <lL'h fostst;ills L'niigt dagens lagstiftning. 

Vad nu har anförts innebär inga förändringar i vad avser dt:nna grupps 

möjligheter att i princip utöva hesviirsriitt. 
\'ad nu har anförts giilkr ;i,en dL'n tredje gruppl·n. d\',. k<lmmuninnc

\~1n:1rna i allm;inhet lldl andra med ett vis-.t m!1tt a\ intre-.s.: i planeringen. 

Omradeshestiimmelserna k:tn naturligt\ is i allmiin mening \ar;1 a\· betnklsc 

ii\'en fiir dt·nna grupp. Detta kan dl.lek inte <igas ,·ara ni1g1it stlfll utmi1rker 

endast nurm he,J ut. Ä' en ett fiin altning,bc-.lut i ett enstak:1 ar.:nde. t. L'X. nm 

koncession fiir en industri med 'i-.s miljiip~t\t:rkan. kan ha -.amma dfrkt. 

lkn om,t:indighl'len att <lmritdcshestiimml'iser i nagon uhtr:iL"kning k:111 

pa' erka fiirhallandena for 111;111ga miinniskor hiir. enligt hlistadsut-.k1ittch 

uppfattning. inte medtiira att ll!llr:1desbe,ti1111mebn far gL·ni:rell giltigh.:t i 

RF:s mening i fiirh;11Jandc till dcs-.a. 

Lagdtdet konstakradc i sitt yttrande över bostadsutskottets lagrådsremiss 

att i propositionen företagits en rad iindringar i förhållande till regeringens 

> Riksclagt'll !986!87. Nsaml. Nr I 
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lagrådsremiss. ändringar som syftar till att precisera för vilka iindamål 
om rådesbestämmelser får antas. Dessutom har. anför lagrådet. vissa av de av 
lagrådet i yttrandet den 12 mars 1985 åberopade regleringsmöjligheterna helt 
utgått eller inskränkts. Den av bostadsutskottet förordade ändringen i 5 kap. 
33 § PBL som innebär att det uppställs ett principiellt krav på att fastighets
förteckning skall föreligga i ärende om antagande, ändring eller upphävande 
av områdesbestiimmelser har enligt lagrådet stor betydelse. 

l avsikt att bedöma frågan om den konstitutionella natur kommunernas 
befogenheter enligt PBL skall anses ha när det gäller att fastställa områdes

bestämmelscr hämtar lagrådet ledning ur förarbetena till lagen ( 1976:633) 
om kungörande av lagar och andra författningar (prop. 1975176: 1l2 s. 62 ff .. 
KU 1975176: 1 ). Riksdagen lämnade vid antagandet av denna lag följande 
uttalanden i propositionen utan erinran: 

Sedan den nya regeringsformen tillkommit synes begreppet författning böra 
vara liktydigt med sådana föreskrifter som omfattas av regeringsformens 
regler om normgivningsmaktcn. - - -

Till författning i nu angiven bemärkelse kan till en början hänföras 
föreskrifter som rör allmänheten eller en viss kategori av allmänheten. t. ex. 
ett visst slag av näringsidkare. - - -

Särskilda gränsdragningssvårigheter möter i fall där en bindande föreskrift 
avser ett mycket litet lokalt område. kanske bara en eller flera bestämda 
fastigheter. - - - · 

När det gäller att ta ställning till frf1gan om ett lokalt begränsat beslut skall 
•anses ha karaktären av författning eller inte kan man till en början slå fast. att 
beslutet får anses vara författning. om det helt eller främst riktar sig till 
medborgarna i gemen. Detta torde gälla även om beslutet medför visst 
intrång i förfoganderätten för ägare eller innehavare av liknande riitt till vissa 
bestämda fastigheter. I enlighet härmed synes t. ex. lokalt förbud att ta bort 
eller skada växt av viss art där den växer vilt vara att hänföra till författning. 

Läget synes vara ett annat när fråga är om lokalt begränsade föreskrifter 
som helt eller främst är avsedda att begränsa handlingsfriheten för ägarna till 
vissa bestämda fastigheter eller vissa därmed jämförliga rättsinnehavare. 
Sådana föreskrifters generella natur kan starkt ifrågasättas. Detta gäller även 
när de meddelade föreskrifterna är bindande inte bara för den aktuelle 
ägaren eller rättsinnehavaren utan även för framtida sådana. Ett uttryck för 
detta synsätt är att det vid tillämpningen av förvaltningslagen har ansetts att 
ärende om fastställelse av detaljplan enligt byggnadslagstiftningcn inte avser 
föreskrift till allmän efterrättelse. Av intresse är vidare att beslut om 
bildande av naturreservat eller naturvårdsområde med därtill hörande 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet vid nyligen 
företagna ändringar i naturvårdslagen ( 1964:822) inte ansilgs falla under 
normgivningsbestämmclserna i 8 kap. regeringsformen (se SFS 1974: 1025). 
Hade fråga varit om föreskrifter som avses i nämnda kapitel. skulle det inte 
ha varit tillåtet att, som skett. direkt i naturvårdslagen ange att beslut i 
nyssnämnda ärenden fattas av länsstyrelsen. I fråga om föreskrifter som 
avses i 8 kap. regeringsformen kan nämligen förvaltningsmyndighet under 
regeringen vara behörig att besluta endast om regeringen efter vederbörligt 
bemyndigande har överlåtit beslutanderätten till myndigheten (se 8 kap. 11 § 
regeringsformen). Inte heller sådant förbud mot byggande m. m .. som enligt 
11 § naturvårdslagen kan meddelas sedan fråga har uppkommit om bildande 
av naturvårdsrcservat. betraktades som en författning i nyss angivna 
bcmiirkelse. · 
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I enlighet med det anförda anser jag att till författning inte bör hiinföras 
beslut av typen beslut om naturreservat eller naturv{irdsllmrade, beslut om 
bebyggelseplaner enligt byggnadslagstiftningen. beslut om arbetsplaner 
enligt viiglagen ( 1971:948). beslut om förhud mot byggande. schaktning 
m. m. enligt byggnaclslagstiftningen eller annan lagstiftning eller beslut om 
skyclclsomrtide för grundvattentillgfmg enligt 2 kap. 64 * vattenlagen 

' ( 1918:523). - - -
I det föreg!1ende har jag behandlat vissa typer av föreskrifter som avser ett 

mycket litet lokalt område och främst riktar sig till ägarna till vissa bestämda 
fastigheter eller därmed jiimförliga riittsinnehavare. Det förekommer emel
lertid ocks~1 föreskrifter som riktar sig till jordiigarc eller liknande personka
tegorier inom ett större omdde. t. ex. ett liin. Föreskrifter av dcnna typ torde 
få anses ha så generell karaktär att de bör bedömas höra till kategorin 
författningar. v;r griinsen exakt gar mellan denna typ av föreskrifter och 
föreskrifter som inte har författnings natur iir omöjligt att ange i generella 
termer. - - -

Lagrådet konstaterar mot bakgrund av de ;\tergivna uttalandena att griinscn 

mellan föreskrifter i RF:s mening- normer- och andra bestiimmelser inte iir 

helt klar. 
Enligt lagrådets mening måste man niir det giiller bediimningen av 

områclesbestiimmelsernas konstitutionella karaktiir utg{1 från den omstän

digheten. att dessa bestiimmelser i första hand tar sikte p<'i och har 

rättsverkningar för en bestiimd och avgränsad personkrets. niimligen de 

berörda sakiigarna. Enligt den av boqadsutskottet i remissen föreslagna 

iindringen av 5 kap. 33 ~ PBL skall fastighehförteckning normalt alltid 

föreligga när fråga har uppkommit om att anta områclesbcstämmelser. I 

fastighetsförtcckningen anges som niimnts sakiigarna. Med utskottets förslag 

uppnås enligt lagräclet att sakiigarkrctsen - p{1 samma siitt som när det giiller 

detaljplaner - ml1ste konkretiseras och uttryckligen anges. innan omri1des

bestiimmelser kan antas. Ägarbyte under handliiggningstiden hindrar inte att 

områclesbestiimmelser måste anses avse en bestiimd och avgriinsad persern

krets. Inom fastighctsrätten giiller ju som huvudprincip att åtgiird. som vidtas 

i samband med förrättning - exempelvis enligt fastighetsbildningslagen eller 

anliiggningslagen - under en iigares innehavstid. binder iiven senare iigare av 
fast egendom. 

När det gäller frågan om storleken av det område inom vilket områdcsbe

stämmelser skall kunna gälla enligt PBL har. som redan nämnts. i propositio

nen gjorts elen väsentliga inskränkningen i förhållande till det till lagrådet 

ursprungligen remitterade förslaget, att områdesbcstämmelser får antas 

endast för begränsade områden av kommunen. Som bostaclsutskottet 

framhåller i remissen skall det alltsä inte längre vara möjligt att anta 

områdcsbestämmelser med elen geografiska omfattning som lagrådet har 

påtalat i sitt yttrande den 12 mars 1985. Efter denna ändring och med 

beaktande av att - som närmare utvecklas i remissen - huvuddelen av 

regleringsmöjligheterna redan genom sitt ändamål aldrig kan komma att 

omfatta annat än relativt klart begränsade områden finner lagrådet. att 

möjligheten enligt PBL att anta områdesbestämmel~er inte kan antas komma 

att omfatta sådana större områden som enligt förarbetena till kungörandela

gen krävs för att bestämmelser av förevarande slag skall anses utgöra 

föreskrifter i RF:s mening. 
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Lagrådet anser därför, att inte heller befogenheten för kommunerna att 
anta områdesbestämmelser enligt PBL .i dess av bostadsutskottet i remissen 
förordade lydelse ger kommunerna någon normgivningsmakt i RF:s mening. 
Från konstitutionell synpunkt uppvisar kommunernas befogenheter i detta 
sammanhang så stora likheter med vad som gäller för dagens stads- och 
byggnadsplaneinstitut. att befogenheterna måste bedömas på samma sätt. 
Befogenheten för en kommun att anta områdesbestämmelser får sålunda 
enligt lagrådets mening konstitutionellt sett anses vara en befogenhet att 
fatta förvaltningsbcslut i ett enskilt fall. RF:s regler om normgivning utgör 
inte något hinder för riksdagen att genom lag tillägga kommunernas organ 
sådana befogenheter. 

Som framgått av redovisningen i detta avsnitt har lagrådet inte funnit 
anledning förorda jämkningar i bostadsutskottets lagrådsremiss såvitt avser 
områdesbestämmelser. 

2.5.3 Detaljplaner 

Detaljplanens roll i regleringssystemet enligt PBL är sammanfattningsvis den 
följande. I vissa fall är det enligt 5 kap. 1 § obligatoriskt för en kommun att 

upprätta detaljplan. Detaljplanen skall ha ett visst minsta innehåll; använd
ningen skall anges för allmänna platser. kvartersmark och vattenområden. 

Därutöver får kommunen om den så önskar reglera ett stort antal frågor. För 
varje plan skall bestämmas s. k. genomförandetid. Under denna tid får 
planen i princip inte ändras. Planen ger en byggrätt som, oberoende av att 
genomförandetiden gått ut, fortsätter att gälla tills planen ändras eller 
upphävs. Planen har expropriativa verkningar beträffande mark som skall 
användas för allmänt ändamål. Kommunen blir å andra sidan i vissa fall 
ersättningsskyldig för intrång som följer av planen. 

Som konstaterats ovan ansluter lagrådets kritik rörande PBL-förslagets 
förenlighet med RF vid beslut om detaljplan nära till vad lagrådet anfört om 
områdesbestämmelser och dessas eventuellt alltför generella giltighet. 
Frågan har alltså en geografisk och en numerär aspekt samt även en 

tidsaspekt. 
Beträffande den geografiska aspekten är det enligt bostadsutskottets 

uppfattning arbetsmässigt tungrott och praktiskt komplicerat att lata detalj
planeområdena omfatta stora arealer därför att en detaljplan kräver 

överväganden i så många fler avseenden än områdesbestämmelser. Ju större 

areal som skall regleras. desto mera svårhanterligt torde det normalt sett vara 

att använda detaljplan. Propositionsförslaget innebär emellertid inte något 
hinder för kommunerna att använda detaljplan för att reglera även större 

arealer. Emellertid finns i 1 kap. 3 § andra stycket en regel av innebörd att 

med detaljplan regleras markens användning och bebyggelsen inom delar av 

kommunen. 
För att undersöka om denna begränsning kunde anses tillräcklig gjorde 

bostadsutskottet i lagrådsremissen en granskning av de situationer där 
detaljplan måste användas och vad en detaljplan minst måste innehålla. 

Sammanfattningsvis skall detaljplan användas för prövning av markens 
lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning för ny samlad 

bebyggelse. för ny enstaka byggnad som har större påverkan på omgivningen 
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eller skall förläggas till ett område med stor markefterfrågan samt för 
bebyggelse som skall förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang. 

Vad beträffar regleringen av ny samlad bebyggelse och tillkomsten av ny 
enstaka byggnad får det anses ligga i sakens natur att denna reglering 
praktiskt sett inte kan göras för större områden av en kommun än som är 
planmässigt motiverat. 

Det tredje detaljplanekravet. dvs. utarbetandet av detaljplan för bebyg
gelse som skall förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang, innebär enligt bostadsutskottet en mera obestämd geografisk 
räckvidd. En väsentlig geografisk restriktion ligger emellertid enligt utskot
tets mening i att kravet avser befintlig bebyggelse och inte obebyggda 
områden. 

Vad kommunen får men inte måste reglera i en detaljplan finns upptaget i 
tolv punkter i 5 kap. 7 §. De viktigaste kan sägas vara bestämmelser om 
utvidgning resp. inskränkning av lovplikten, största omfattning för byggan
de, byggnaders användning, placering, utformning och utförande, bestäm
melser om vegetation och markyta samt om användning och utformning av 
allmänna platser, som kommunen inte skall vara huvudman för. Vidare får 
regleras frågor om utfart, parkeringsplatser och tillfällig användning av 
mark, om ledningar och skyddsanordningar samt om principer för fastighets
indelningen m. m. Detaljplan kan även användas för att besluta om 

exploateringssamverkan. Kommunen får dock inte göra planen mer detalje
rad än som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den. 

Det frivilliga regleringsområdet har klart definierats i propositionen. Mot 
denna bakgrund framstår behovet av ett uttryckligt förbud mot alltför stora 
detaljplaneområden som ringa. Emellertid finns det enligt bostadsutskottets 
uppfattning anledning klargöra vikten av att en detaljplan inte antas för ett 
alltför stort område. Utskottet förordade därför i lagrådsremissen att i 5 kap. 
2 § förs in ett nytt tredje stycke av följande lydelse: 

Detaljplanen får inte omfatta ett större område än som är befogat med 
hänsyn till syftet med planen och den tid för att genomföra den som skall 
bestämmas enligt 5 §. 

Den av utskottet enhälligt förordade lagändringen innebär att planer bör 
utformas med begränsad omfattning och med relativt korta genomförande
tider. 

Vad beträffar personkretsens avgränsning dvs. den numerära aspekten 
finner bostadsutskottet att personkretsen liksom beträffande områdesbe
stämmelser kan indelas i tre kategorier: sakägare, samrådskretsen och 
övriga. Bostadsutskottet anser att sakägarkretsen, angiven i en fastighetsför
teckning, får anses tillräckligt definierad. Gentemot samrådskretsen i övrigt 
kan detaljplan inte anses ha bindande verkan. Inte heller den tredje 
kategorin, medborgarna i allmänhet, kan anses berörd av en detaljplan på ett 
mera ingripande sätt än av förvaltningsbeslut i allmänhet rörande fysiska 
förhållanden. Beträffande de olika kategorierna finns för övrigt anledning att 
erinra om utskottets ovan refererade ställningstagande rörande områdesbe
stämmelser. 
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Lagrfalct anser hetriiffande detaljplaner i huvudsak samma förhållanden 

avgörande som när det gäller områdesbcstiimmelser. Detaljplanen är 

tveklöst himlande. Avgörande är sälunda om hestfönmelser i en detaljplan 

skall anses utgöra föreskrifter i den mening som avses i RF, dvs. om 

bestiimmclserna kan anses fylla det krav på generell giltighet som gäller för 

föreskrifter. 

I fråga om den personkrets som herörs av detaljplaner hänvisar lagrådet till 

vad lagrådet anfört beträffande omrildesbestämmelser. 

Lagrådet, som delar bostadsutskottets uppfattning att bestfönmelserna om 

detaljplaner har en sådan utformning att det redan rent praktiskt är 

ohanterligt att h'tta detaljplaneområdena omfatta stora arealer. anser att det 

av utskottet föreslagna tilliigget till 5 kap. 2 § PBL ytterligare klargör vikten 

av att detaljplan inte antas för ett alltför stort område. Dessutom anser 

lagddet det i.inskviirt att i de grundliiggande bestämmelserna i 1 kap. 3 § 

andra stycket PBL föreskrivs: "'En detaljplan får omfatta endast en 

begränsad del av kommunen.·· Genom ett s<'idant stadgandc, som ansluter till 

motsvarande föreskrift i paragrafens tredje stycke, siikcrställs enligt lagrådet 

att detaljplan aldrig skall få omfatta ett. område som iir så stort att 

detaljplanens bestiimmclser får anses ha en sådan generell giltighet som 

kännetecknar föreskrifter i den mening som avses i RF. 

Lagrådets sammanfattande bedömning avseende detaljplanerna blir att 

även vad giiller dessa planer kommunernas befogenheter enligt PBL, med de 

av bostadsutskottet och lagrådet föreslagna jämkningarna, inte kan anses 

avse normgivning. Normgivningsbefogenheterna i RF hindrar diirför inte att 

kommunerna genom lag tilläggs dessa befogenheter. 

Utskottet ansluter sig till lagrådets uppfattning beträffande jiimkning i l 

kap. 3 ~andra stycket av innebörden att "'en detaljplan får omfatta endast en 

begränsad del av kommunen"'. 

2.6 Sammanfattning 

Utskottet har i detta kapitel redogjort för de förslag till ändringar av 

propositionen som enligt utskottets uppfattning bör genomföras i avsikt att 

undanröja oklarheten huruvida PBL-förslaget lt1ter sig förenas med RF:s 

normsystem. De ändringar som bostadsutskottet förordat har, som framgått 

ovan. underställts lagrådet. Lagrådet, som i sak inte haft några avgörande 

invändningar mot bostads utskottets förslag till ändringar, anser sammanfatt

ningsvis att propositionens förslag till PBL med de av bostadsutskottet och 

lagddet föreslagna jämkningarna inte står i strid med RF:s regler om 

normgivning. 

I avsikt att inhiimta ytterligare synpunkter i ärendet beredde bostadsut

skottet konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över bostadsutskottets 

lagrädsrcmiss samt över lagrådets yttrande över remissen (KU 1985/86: 12 y). 

Konstitutionsutskottet konstaterar enhälligt att bostadsutskottet vidtagit 

ändringar i PHL-förslaget i enlighet med vad konstitutionsutskottet tidigare 

förordat (se yttrandet KU 1985/86:8 y). Konstitutionsutskottet har från 

konstitutionella utgtmgspunkter förklarat sig inte ha något att erinra mot 

bostads utskottets lagrådsremiss och lagdtdets yttrande över remissen. 
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Som framgått ovan har i partimotioner från moderata samlingspartiet, 
folkpartiet och centerpartiet tagits upp de invändningar mot PBL-förslaget 
som framförts i lagrådsyttrandet den 12 mars 1985. I centerpartiets partimo
tion 1985/86:69 yrkande 1 hemställs att riksdagen beslutar avslå förslaget till 
ny PBL och hos regeringen begära ett nytt förslag som är förenligt med 
grundlagen. I ett nytt förslag skall enligt motionärerna beaktas även de 
övriga förslag som förs fram i motionen. I folkpartiets partimotion 1985/86:80 
hemställs i yrkande 2 att riksdagen begär ett nytt förslag som är förenligt med 
grundlagen. I moderata samlingspartiets partimotion 1985/86:66 yrkande 1 
såvitt nu är i fråga hemställs att riksdagen avslår propositionen bl. a. därför 
att PBL-förslaget strider mot grundlagen. 

Syftet med de ovannämnda motionerna får anses tillgodosett genom den 
inom utskottet utarbetade lagrådsremissen och lagrådets yttrande över 
remissen. Den oklarhet om PBL-förslagets förenlighet med grundlagen som 
tidigare funnits har tveklöst undanröjts. Det saknas därför skäl att av denna 
anledning begära ett nytt regeringsförslag om en PBL. Enligt bostadsutskot
tets uppfattning bör riksdagen med anledning av vad som som anförts av 
bostadsutskottet och av lagrådet och med avslag på partimotionerna 
1985/86:66 (m) yrkande 1 såvitt nu är i fråga. 1985/86:69 (c) yrkande 1 och 
1985/86:80 (fp) yrkande 2 anta de ändringar i PBL-förslaget som föreslagits i 
utskottets lagrådsremiss med de jämkningar som lagrådet förordat avseende 
1 kap. 3 §. 4 kap. 1 §samt 5 kap. 2 och 33 §§.En redaktionell ändring i 4 kap. 
1 § förordas. Lydelsen av paragraferna framgår av bilaga 1 till detta 
betänkande. 

3 Förhållandet mellan allmänna och enskilda intressen i frågor 
om markanvändning och bebyggelse 

3.1 Inledning 

Utskottet behandlar här huvuddragen av förhållandet mellan allmänna och 
enskilda intressen enligt propositionen. Utskottet redovisar därvid och tar 
ställning till regler som för vissa ändamål ger det allmänna befogenhet att 
tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk (expropriation) resp. för regler 
som reglerar användningen av marken och därmed enskilda ägares eller 
rättighetshavares rådighet över denna. Utskottet berör därvid också tillämp
liga ersättningsprinciper. 

3.2 Regler om expropriation 

Enligt förslaget i propositionen följer av detaljplan skyldighet för ägare eller 
innehavare av särskild rätt till mark att mot ersättning (6 kap. 17 §)eller i 
vissa fall utan annan ersättning än en förväntad, motsvarande nytta av planen 
(6 kap. 18 och 19 §§)avstå mark eller rätt till mark, som enligt planen skall 
användas för annat än enskilt bebyggande. Denna expropriativa verkan av 
planen överensstämmer i stort med vad som följer redan av gällande rätt. 
Reglerna motsvaras av rättighet för markägare eller innehavare av särskild 
rätt att påkalla inlösen av sådan mark eller sådana rättigheter som inte kan 
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utnyttjas på grund av plam:n (14 kap. l och 2 §§). 

Att detaljplan kan· få expropriativ verkan har i förslaget ytterligare 

beaktats genom att den från 2 kap. 12 § första stycket expropriationslagen 

hämtade avvägningsrcgcln: att fördelar med ett tvångsmä.ssigt ianspr<1kta

gande skall överstiga nackdelar, har förts över till PBL som en förutsättning 

för att detaljplan skall få ges ett innehåll som har expropriativa effekter. 

Vidare föreslås att de som kan beröras av expropriationseffcktcr skall ha en 

särskilt markerad ställning i förfarandet vid utarbetande och antagande av en 

detaljplan (5 kap. 24 ~ första stycket 3 och 25 ~ tredje stycket). 

ben särskilda frågan om skyldighet att avstå från mark för allmänna 

platser eller byggnader utan ersättning föreslås löst på det sättet att 

länsstyrelsen får pröva om avstaendet är skäligt med hänsyn till nyttan av 

planen och övriga omständigheter. Planen får inte antas förrän denna 

skälighetsprövning lett till lagakraftvunnet beslut. 

Några invändningar mot propositionsförslaget har inte anförts i motioner 

eller på annat sätt rörande reglerna i fråga om mark som skall användas för 

annat ändamål än enskilt bebyggande. Inte heller har några motionsyrkan

den riktats mot de föreslagna följdreglerna i 6 kap. 20-23 och 25 §§. 

Utskottet tillstyrker propositionsförslaget i denna del i sak. Två justeringar 

av närmast redaktionell art bör dock göras. I 20 § första stycket bör ordet 

"byggnadsnämnden" bytas till "kommunen" eftersom ansvaret för plan

genomförandcfrågorna i övrigt i kapitlet lagts på kommunen. 20 § andra 

stycket bör föras till 19 §som ett fjärde stycke för att bestämmelserna skall få 

ett naturligare sammanhang. Detta ger en följdändring även i 13 kap. 4 §. 

Den expropriativa effekt som planer enligt 6 kap. 24 §föreslås få för mark 

för enskilt bebyggande efter genomförandetiden skall utskottet återkomma 

till. 

3.3 Regler om tillståndsprövning m. m. 

Den nuvarande byggnadslagen innchäller ett generellt krav på tillstånd för 

att mark skall fä användas för bebyggelse. För tiitbebyggelse har detta 

tillståndskrav gällt sedan lagen infördes 1947. År 1971 utvidgades tätbebyg

gelsebegreppet och infördes också tillståndsplikt för glesbebyggelse. Civilut

skottet uttalade i detta sammanhang "att utnyttjande av mark för även 

glcsbcbyggelse förutsätter planmässigt övervägande från samhällets sida och 

att det sålunda tillkommer samhället att avgöra var och när även glesbebyg

gelse får ske" (CU 1971 :26 s. 4 ). Endast vissa anläggningar eller anordningar 

samt vissa åtgärder i anslutning till en- eller tvåbostadshus för enligt 

nuvarande regler tillkomma utan lov. 

Att tillstånd fordras beror på det grundläggande kravet på att mark som 

skall användas för bebyggelse skall vara från allmän synpunkt lämplig för 

iindam<llet. Även i ett land som Sverige med internationellt sett en relativt låg 

befolkningstäthet finns det anledning att hushålla med de markresurser som 

står till förfogande. Motstridiga intressen i markanvändningsfrågor gör sig 

gällande inte bara i och omkring tätorterna, där det sedan länge varit 

uppenbart att sådana konflikter måste regleras genom planläggning. Även 
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den orörda marken berörs i hög grad av olika önskemål och hiinsynstagan
den. Intresset av bevarande av byggnader eller bebyggelsemiljöer har vuxit 
sig starkare under senare år, men måste vägas mot bl.a. behovet av ett 
rationellt utnyttjande och därav följande krav på rivning och förnyelse. För 
att lösa markanvändningskonflikterna och även för att tillse att kvaliteten på 
det som byggs håller en viss standard måste finnas en ordning där 
samhällsorganen tilläggs befogenhet att pröva och avgöra konflikterna. En 
sådan ordning skulle inte fungera om viktiga åtgärder kunde få tillkomma 
utan föregående tillståndsprövning. Utvecklingen under 1970-talet mot en 
mer omfattande tillståndsprövning har inte försiggått endast på byggnads
lagstiftningens område. Den har varit kanske ändå mer framträdande i fråga 
om naturvårds- och miljöskyddslagstiftningen. Strandskyddet har perma
nentats. tillståndsplikt utan motsvarande rlitt till ersättning har införts för 
täktvcrksamhet (1974) och senast för vissa markavvattningsföretag (1986) 

för att nämna några exempel från naturvårdslagens område. Att utveckling
en sålunda gått i riktning mot mer omfattande krav på tillstånd innebär i och 
för sig inte att det finns ett behov av att tillståndspröva allting. En viktig 
uppgift för en ny plan- och bygglagstiftning är att avgränsa vilka åtgärder som 
kan lämnas utanför det tillståndspliktiga området. En princip bör härvid vara 
att så långt möjligt begränsa tillståndspliktens omfattning. Liksom planlägg
ningen redan i praktiken har kommit att bli en kommunal angelägenhet finns 

det starka skäl som talar för att även frågor om hur vidsträckt lovplikten skall 
vara inom vissa ramar bör anförtros åt kommunerna. Utskottet återkommer 
till denna fråga (avsnitt 10). 

3.4 Hänsynstagande till enskilda intressen. Förenlighet med 
Europarådskonventionen 

En generellt utformad tillståndsplikt av det slag som föreskrivits i BL och nu 
föreslås i PBL innebiir inte att äganderätten till mark i det tillståndspliktiga 
hänseendet är utsläckt. Såväl planläggning som tillståndsbeslut i enskilda 
ärenden skall tillkomma efter en avvägning av allmänna och enskilda 
intressen. Det bör i första hand vara en kommunal myndighets uppgift att 
göra denna avvägning, och den skall ske med beaktande av regeringsformens 

krav på likhet inför lagen. saklighet och opartiskhet. Nyttjandet av enskild 
egendom tillkommer ägaren med uteslutande av annan som inte härleder sin 
rätt från denne. Det intresse som ägaren kan ha av att använda mark för 
bebyggelse skall kommunen alltså väga in i sin prövning såväl vid planlägg

ning som vid beslut om lov eller förhandsbesked. 

Enligt propositionens förslag - I kap. 5 * - skall vid prövning av frågor 
enligt PBL blide allmänna och enskilda intressen beaktas om inte annat är 
särskilt föreskrivet. I 1 kap. 6 §anges att mark. för att den skall få användas 

för bebyggelse. skall vara från allmän synpunkt lämpad för ändamålet. 

Lämplighetsprövningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov 

eller förhandsbesked. 
I motion 1985/86:67 (m) yrkande I och i folkpartiets partimotion 1985/ 

86:80 yrkande 3 a förordas att I kap. 6 § ges följande lydelse: "Rätten att 

använda mark för bebyggelse kan av hänsyn till allmänt intresse inskränkas 
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eller helt bortfa.lla. Erforderlig intresseavvägning sker vid planläggning eller i 
ärenden om bygglov eller förhandsbesked." Motionärerna anser att regeln i 1 
kap. 6 ~ inte är invändningsfri och att regeln stämmer mindre väl överens 
med Europadomstolens tolkning av artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 

Europaradets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europarådskonventionen). 

Enligt den nämnda artikeln är konventionsstaterna berättigade att reglera 
nyttjandet av viss egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse. 
Av konventionen följer att lagstiftningen måste utformas så att det finns 
utrymme för en avvägning mellan allmänna intressen och den enskilda rätt 
till egendom som enligt konventionen skall lämnas okränkt. I lur långt det 
allmänna intresset påkallar en reglering av nyttjandet av t.ex. mark för 
bebyggelse är således en fdga som varje fördragsslutande stat själv har att 
avgöra inom de gränser som konventionen sätter. Europadomstolen har, 
bl.a. i domen den 23 september 1982 i målet Sporrong and Lönnroth vs 
Sweden (punkt 69), diir Sverige p{1 grund av en kombination av långvariga 
expropriationstillstånd och nybyggnadsförbud förklarades ha kränkt artikel 
1, likväl uttalat att staterna har en betydande handlingsfrihet i frågor om 
stadsförnyelse och stadsplanering. 

En lagstiftning som förenar ett generellt krav på tillstånd med skyldighet 
att ta hiinsyn också till enskilda intressen är. enligt utskottets mening. fullt 
förenlig med egendomsskyddet i Europarådskonventionen. så som detta 
tolkats i domar av Europadomstolen. Uppfattningen i motionerna 67 (m) och 
80 (fp), att regleringen i 1 kap. 6 § i propositionsförslaget inte stämmer 
överens med konventionen, kan utskottet inte dela. 

Utskottet vill dessutom framhålla att den utformning som motionärerna 
föreslagit skapar oklarhet om de bedömningsgrunder som skall gälla vid de 
kommunala besluten i markanvändnings- och bebyggelsefrågor. Den före
slagna regeln kan ge intrycket att det enskilda intresset att bebygga mark 
skall ha prioritet vid bedömningen och att man vid avvägningen kan tänka sig 

situationer där från allmän synpunkt klart olämplig bebyggelse skall medges 
därför att den sökta åtgärden är lika klart lämplig för en berörd enskild. 
Enligt utskottets mening följer av den i propositionen föreslagna lydelsen av 
I kap. 6 § att i den angivna situationen tillstånd skall vägras. Vad 

motioniirerna avsett är ovisst. I bi'1da motionerna framhålls att någon saklig 

ändring i förhållande till propositionsförslaget inte avses, men i fp-motionen 
uttalas dessutom att den enskildes ställning bör framhävas tydligare i lagen 

och att enskilda intressen bör viigas på ett likvärdigt sätt gentemot allmänna. 
En lagstiftning som uppbärs av så oklara och inbördes svårförenliga 

motivuttalanden kan utskottet inte föreslå riksdagen att genomföra. Motio

nerna 1985/86:67 (m) yrkande 1och1985/86:80 yrkande 3 a avstyrks sålunda. 
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3.5 Omprömingsbara tillstånd. Reglerna om genomförandetid 

3.5. l Innebörden under genomförandetiden 

Förslaget att detaljplaner skall <ts~ittas en viss genomförandetid mellan fem 

och femton år för betydelse för kommunen på det sättet att den enligt 6 kap. 
26 § iir skyldig att upplåta allmänna platser inom områden som iir bebyggda 
inom genomförandetiden. I fråga om mark som enligt planen skall anviindas 

för enskilt bebyggande är det en uppgift för i första hand markägarna att 

genomföra planen (jfr prop. s. 75. 219). Markägarna skall alltså ha rätt till 

bygglov - byggriitt - enligt planen. Detta har i lagförslagets 5 kap. 5 § första 

stycket uttryckts så att lov skall sökas inom genomförandetiden för att planen 

skall få genomföras. 

Riittcn till bygglov är dock endast på så sätt avhängig av genomförandeti

den att en ansökan om lov. som görs innan tiden börjat löpa, kan vägras 

(prop. s. 570). Bifall till ansökningen iir däremot inte beroende av att 

ansökan görs innan genomförandetiden gått ut. Det framgår av den 

föreslagna lydelsen av 8 kap. 11 § första stycket 1 att det förhållandet att 

genomförandetiden har löpt ut inte är något hinder mot att bygglov lämnas. 

Ansökningar om bygglov skall i enlighet härmed bifallas även efter genomfö

randetiden. Det skall ske så länge planen gäller, dvs. intill dess att den ändras 

eller upphiivs genom lagakraftvunnet beslut. Byggnadsnämnden avses 

visserligen få en möjlighet enligt 8 kap. 23 §att. om arbete påbörjats för att 

ändra eller upphäva en plan. besluta om anstånd med avgörandet av 
lovfrägan tills planarbetet avslutats. Om planärendet inte avgjorts inom två 

är frän ansökningen, måste dock byggnadsnämnden avgöra lovfrågan utan 

dröjsmål. Det betyder att ansökningen måste behandlas enligt den gällande 

planen och bifallas om den överensstämmer med denna. 
Som framgått av det anförda är den föreslagna lydelsen av 5 kap. 5 §första 

stycket inte helt förenlig med 8 kap. 11 §första stycket 1. Utskottet föreslår 

en mindre omarbetning av de båda bestämmelserna så att det klarare framgär 

att rätt till bygglov enligt planen föreligger så länge denna gäller och att 

endast det förhållandet att genomförandetiden inte börjat löpa utgör hinder 

mot bygglov. Vidare bör det i 5 kap. 5 § tilläggas att efter genomförandeti

dens utgång, planen fortsätter att gälla tills den iindras eller upphävs. De nu 

föreslagna iindringarna av lagtexten innebär i sak ingen annan ordning än den 

som föreslås i propositionen. 
Innebörden av reglerna om genomförandetid kan snarare beskrivas så att 

planen innan denna tid gått ut - också innan tiden börjat löpa - i princip inte 

får ändras eller upphävas. Principen är dock inte utan undantag. Om nya 

förhållanden av stor allmiin vikt. vilka inte kunnat förutses vid planläggning

en. uppkommer, får planen ändras. men då blir kommunen också skyldig att 

betala ersiittning för den skada som markägare och innehavare av särskild 

riitt lider (5 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 5 * första stycket). 

Genomförandetiden är således en garantitid för markägarna m.fl. Hur 

kommunen än agerar i förh[tllande till planen. skall de hållas ekonomiskt 

skadeslösa. 

Det bör p{1pckas att förutsättningarna för ändring eller upphävande av en 
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plan under genomförandetiden inte bara gäller mark för enskilt bebyggande. 
De gäller också för allmänna platser. Om en planändring medfört.ex. att en 
park inte längre skall användas som sådan, skall alltså en eventuell 
marknadsvärdeminskning på kringliggande fastigheter ersättas. Nyttan av en 

planändring för kringliggande fastigheter, t.ex. om ett grönområde tillska

pas, bör också beaktas när ersättningens storlek beräknas för eventuella 

skador av planändringen (jfr prop. s. 835). 

3.5 .2 Innebörden efter genom[ örandetiden 

Den nuvarande ordningen utmärks av att byggnadsloven är tidsbegränsade 
medan den tillåtlighetsprövning som sker genom planläggning gäller tills 

planen upphävts eller ändrats. Det bör betonas att dagens lagstiftning inte 
tillförsäkrar någon markägare en "evig" byggrätt. Vad som är omstritt är inte 

om utan i vilken utsträckning en byggrätt får inskränkas genom en 

planändring, utan att markägaren tillförsäkras någon form av kompensation. 

Ett intrång i byggrätt kan bli ersättningsgillt antingen genom att det nya 

planinnehållet får expropriativa effekter och sålunda utlöser inlösenskyldig

hct ( 48 § BL) eller genom att en ändrad stadsplan fastställs med expropri

ationsvillkor (45 § BL). 

Enligt propositionsförslaget skall en detaljplan efter genomförandetidens 

utgång kunna ändras eller upphävas, utan att de rättigheter som uppkommit 

genom planen beaktas (5 kap. 11 § andra stycket). Motsvarande gäller för 
fastighetsplan. men detta planinstrument lämnas tills vidare utanför utskot

tets resonemang. Regeln för planändring är alltså ett undantag från 

huvudregeln om intresseavvägning. Sedd utan sammanhang med de föränd

ringar i övrigt som PBL innebär för de enskildas ställning i rättsligt avseende, 

kan regeln synas innebära en försvagning frän enskild synpunkt. I de 

motiveringar som anförs i motion 66 (m) till förmån för ett generellt 

avslagsyrkande på propositionen görs också giillande att förslaget medför en 

avsevärt svagare position för markägaren än i dag. Det sägs vidare att den 

lösenrätt för kommunen som föreslås gälla efter genomförandetiden beträf

fande mark som inte bebyggts i enlighet med planen ger kommunerna 
möjlighet att för en billig penning komma över mark i en omfattning som gör 

att förslaget kan kallas "det största marksocialiseringsförslaget någonsin". 

I skrivelser till utskottet har anförts att den föreslagna regleringen i det nu 

aktuella hänseendet är från enskild synpunkt otillfredsställande eller orätt

vis. Bl. a. har hävdats att rätten att utföra ·kompletteringsåtgärder och att 

återuppföra förstörda byggnader inte ger tillräckliga garantier för enskilda 

och att det behövs en ordning där en domstol får förordna en förlängd 

genomförandetid i fall där vissa omständigheter föreligger, t. ex. oförutsedda 

svårigheter att finansiera ett genomförande inom tiden. I en skrivelse görs 

gällande att det skulle saknas en beslutsordning för lovprövningen i fall där 

en detaljplan upphävs. Regler borde därför enligt skrivelsen tillskapas som 

innebär att en kommun alltid är skyldig att anta en ny plan efter en upphävd. I 

en annan skrivelse föreslås att genomförandetiden för befintlig bebyggelse 

skall få löpa tills bebyggelsen är saneringsmogen. 

Förslaget i propositionen om genomförandetid måste ses både i samman-
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hang med andra regler i PBL och mot bakgrund av den ställning som enskilda 
markägare och övriga sakägare har enligt den nuvarande ordningen. Det nu 
rådande systemet kännetecknas av en viss osäkerhet om hur långt byggrätten 
får inskränkas genom planändring. Detta är olyckligt eftersom det ofta 

föreligger ett stort behov av att arbeta om äldre planer. Detta behov i 
förening med den nämnda osäkerheten om vad som är rättsligt möjligt har 

föranlett många kommuner att ansöka om nybyggnadsförbud inom planom
rådena för att få rådrum för vidare utredning. Många exempel kan anföras på 

att dessa nybyggnadsförbud blivit långvariga. Under förbudstiden råder ett 

synnerligen ovisst rättsläge för enskilda markägare. För att få använda 

marken för bebyggelse fordras dispens från förbudet. Eftersom det nybygg
nadsbegrepp som används i BS omfattar även om-, till- och påbyggnad samt 

andra ändringar av befintliga byggnader, kan markägaren alltså hindras från 

att vidta även mindre åtgärder som från hans synpunkt ter sig angelägna för 

ett rationellt nyttjande eller bekvämt boende på fastigheten. Någon rätt till 
ersättning för en enskild som drabbas av nybyggnadsförbud finns inte. 

Olägenheterna med nybyggnadsförbud är också av annat slag. I många 

äldre planområden förekommer väl tilltagna byggrätter fört. ex. uppförande 

av friliggande bostadshus, vilka byggrätter dock endast till viss del utnyttjats. 

Om området kräver investeringar it .ex. vatten- och avloppsanläggningar kan 

nybyggnadsförbud ha utfärdats i avvaktan på att dessa anläggningar skall 

komma till stånd. Det ringa faktiska utnyttjandet av byggrätten innebär att 

det inte finns ekonomiska förutsättningar att göra dessa investeringar. Den 

inaktuella planen medverkar således till att ett låst läge uppstår. 
Det torde finnas en bred uppslutning bakom målsättningen att nybygg

nadsförbuden bör avskaffas. En grundförutsättning är dock att kommunerna 

får andra möjligheter att ompröva planer som förlorat sin aktualitet. Det 

torde nämligen också råda stor samstämmighet om att det inte ens inom 

ramen för mycket välgjorda planer går att förutsäga samhällsutvecklingen på 

längre sikt. Det måste sålunda vara möjligt att efter en viss tidsperiod 

ompröva även enskilda icke utnyttjade byggrätters storlek. 

Även moderata samlingspartiet synes införstått med att planer kan behöva 

ändras. Utgångspunkten sägs i partimotion 1985/86:66 vara att kommunen 
skall betala full ersättning för förlorad byggrätt. Motionärerna vill inte 

avskaffa nybyggnadsförbuden, utan bara att kommunerna skall vara mer 

aktiva i sitt planarbete. 
Enligt utskottets uppfattning går det dock inte att bygga en från enskild 

synpunkt rättssäker ordning på nybyggnadsförbud. Bl. a. medför dessa ingen 

ersättningsrätt och det måste - även med en mer restriktiv tillämpning när det 

gäller att förlänga nybyggnadsförbud - vara ovisst hur lång tid det kan ta att 

utarbeta ändrade planer. Nybyggnadsförbudcn medför också nackdelar från 

allmän synpunkt, genom att de - t. ex. på det sätt som beskrevs nyligen -

medverkar till låsta planförutsättningar. En reformerad ordning för nybygg

nadsförbud avvisas alltså av utskottet. 

Någon annan lösning på problemet med att planer och därav uppkomman

de rättigheter måste kunna omprövas. än den som framlagts i propositionen 

har inte pn:senterats. Propositionen har tvärtom i detta hänseende fått 

anslutning i centerpartiets och folkpartiets partimotioner. Utskottet finner 
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att systemet med detaljplaner som får omprövas efter genomförandetiden är 
en lämplig ordning som dessutom tillgodoser skäliga anspråk på rättssäker
het från enskild synpunkt. 

Systemet innebär sföunda en väsentlig förstärkning av den enskildes 

rättigheter under genomförandetiden i förhållande till nuvarande regler. 

Endast mycket viktiga och tidigare oförutsedda förhållanden kan, som 
nämnts, föranleda att planen ändras eller upphiivs (5 kap. 11 § första 

stycket). Sakägare. som drabbas av skada genom en sådan förtida planänd

ring, har riitt till full ersättning eller. om synnerligt men vid användningen 
uppkommer, inlösen av fastigheten - även om skadan inte består i att 

markanvändningen ändras från enskilt till allmänt ändamål. Begränsningar i 
byggrätten ersätts alltså fullt ut ( 14 kap. 5 ~första stycket). Denna avsevärda 

förstiirkning av den enskildes ställning får hållas i åtanke niir man granskar 

rättsläget från enskild synpunkt efter genomförandetiden. Planen får ju då 

enligt 5 kap. 11 §andra stycket ändras utan beaktande av de rättigheter som 

uppkommit genom planen. Att genomförandetiden gått ut utlöser, beträf

fande planer beslutade efter PBL:s ikraftträdande, också de expropriativa 

verkningar som anges i 6 kap. 24 §. dvs. rätt för kommunen att lösa in 

fastigheter som inte stämm~.r överens med fastighetsplan och mark som inte 
bebyggts i huvudsaklig enlighet med detaljplanen. 

Den kritik som gäller rättsläget för enskilda efter genomförandetiden 

torde i viss m[m bygga på missförstånd. Kritikerna torde inte heller riitt 

beakta den ovissa ställning som hyggrätten har enligt dagens plansystem. Det 
är dock motiverat att niirmare granska vilka regler som enligt PBL i skilda 

hänseenden blir tillämpliga när byggrätt berörs av planändringar. Olika 

förhållanden rörande rätten att i fortsättningen använda marken för bebyg

gelse kommer att råda beroende dels på om en plan ändras eller helt upphävs. 
dels på om byggrättcn utnyttjats eller inte. Även värdeförhållandena 

kommer att gestalta sig annorlunda i de skilda situationerna. 

3.5.2.1 Planen upphävs, byggrätt inte utnyttjad 

Om en plan upphävs och byggrätten inte utnyttjats upphör byggriitten att 

gälla. Detta innebär givetvis inte att en "beslutsordning" kommer att saknas 

för markens vidare användning. Förutsättningarna för bygglov anges i 8 kap. 

12 *· Detta innebär att markägaren har rätt till bygglov om projektet 

uppfyller kraven i 2 kap. rörande allmänna intressen och i 3 kap. angående 

byggnader m.m. och om det inte strider mot områdesbestämmclser. som kan 

ha antagits i stället för den upphiivda planen. Projektet kan hindras av att det 

har den omfattningen eller karaktären att det enligt 5 kap. I S fordrar en ny 

detaljplaneläggning. 

Vid bygglovspriivningcn gäller inget undantag från huvudregeln i 1 kap. 

5 * om beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen. Markägaren 
kommer således att ha samma förutsättningar att utnyttja sin mark för 

bebyggelse som gällde innan den upphävda planen antogs. I förhållande till 

vad som gäller enligt nuvarande lagstiftning kommer markiigarens ställning 

närmast att vara förbättrad. Om markägaren avser att uppföra något som 

anses vara tätbcbyggelse måste han enligt dagens ordning förebringa 
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särskilda skäl för dispens från tätbcbyggclscförbudct. Visserligen motsvaras 
dagens tätbebyggelsebegrepp till viss del av plankravet i 5 kap. I § och 
bygglovet kan därför även enligt PBL - som nyss nämndes - vägras med 
hänvisning till att en detaljplan behöver utarbetas. Tätbebyggelscbcgreppet i 
BL är dock vidare än plankravet i PBL. T. ex. omfattar plankravet inte 
åtgärder avseende befintliga byggnader (om-, till- eller påbyggnader) såvida 
dessa inte ingår i bebyggelse vars förändring eller bevarande behöver 

regleras i ett sammanhang. Enligt 8 kap. 26 § skall byggnadsnämnderna 
motivera en vägran att ge bygglov, dvs. ge hiinvisning till tillämplig 
avslagsgrund i 8 kap. PBL. 

Det blir enligt PBL lättare för den enskilde både att bygga utanför planlagt 
område och att- i de fall ansökningen om bygglov ändå avslås- få vetskap om 
skälen för avslaget. 

Värdemässigt torde markägaren i den angivna situationen typiskt sett göra 
en förlust när byggrätten upphävs. Köpare i allmänhet torde inte vara 
beredda att betala samma pris som om det funnes en byggrätt. Ett viktigt 
motiv för reglerna om omprövningsbara planer är ju att sätta en viss press på 

markägaren att genomföra planen inom genomförandetiden. Under denna 
tid är det ju också endast markägaren som kan genomföra planen. Den som 
köpt planlagd mark för att ha som reserv för att senare bygga på den - något 
som ju är fullt tillåtet men ofta strider mot planeringsintentionerna - kan 
därför ha anledning att söka bygglov eller eljest överväga sitt innehav innan 
genomförandetiden går ut eller i vart fall när han kallas till samråd rörande 
upphävande av planen. Den risk som han kan löpa efter genomförandetiden 
får ses mot bakgrund av hans trygga ställning under genomförandetiden. Det 
får anses åligga envar - även den som förvärvar mark i ett redan planlagt 
område - att hålla sig underrättad om när genomförandetiden går ut. För att 
bevara sina rättigheter behöver markägaren inte vidta annan åtgärd än att 
lämna in bygglovsansökan före genomförandetidens utgång. Utskottet vill 

också peka på möjligheten att begära förlängning eller förnyelse av 
genomförandetiden enligt 5 kap. 14 ~- Har markägaren vidtagit åtgärder 
under genomförandetiden för att genomföra planen, men har åtgärderna inte 
kunnat fullföljas på grund av omständigheter över vilka kommunen råder, 
har markägaren enligt det nämnda lagrummet andra stycket rätt till 

förlängning av tiden. 

3.5.2.2 Planen upphävs. byggrätt utnyttjad 

När man därefter undersöker fallet att en detaljplan utan att ersättas med en 

ny plan upphävs beträffande mark där byggrätten har utnyttjats. finner man 

att markägaren enligt PBL tillerkänns rätt att förbättra och komplettera 
bebyggelsen. Rätten till kompletteringsåtgärder omfattar för innehavare av 

en- och två bostadshus rätt till bygglov för att uppföra komplementbyggnader 
och göra mindre tillbyggnader. För sådana hus föreligger också rätt till 

bygglov för vissa inre åtgärder: ändrad planlösning, installation av sanitära 
anordningar m. m. för yttre åtgärder: omfärgning av fasader. byte av 
taktäckningsmaterial m.m. samt för underhållsåtgärder för särskilt skydds
värd bebyggelse. För ägare av flerbostadshus och andra byggnader omfattar 
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rätten till kornpletteringsåtgärder inte rätten att uppföra komplementbygg
nader eller göra tillbyggnader, men däremot rätten att utföra de övriga inre 
och yttre åtgärder som just nämndes. För åtgärder som inte ingår bland 
kompletteringsåtgärderna gäller naturligtvis att bygglov ändå skall beviljas 
om huvudförutsättningarna i 8 kap. 12 § är uppfyllda. 

Markägaren har sålunda i den här aktuella situationen rätt inte bara att 
vidmakthålla sina byggnader utan också att utveckla och förbättra dem. 
Jiimfört med dagens regler är detta en klar förbättring. Många av de angivna 
kompletteringsåtgärderna kan nämligen i dag vägras med hänvisning till 
tätbehyggelseförbudet. En annan förbättring för den enskilde jämfört med 
nuvarande system är den i 14 kap. 8 § första stycket I föreslagna rätten till 
ersiittning för den som vägras att återuppföra en riven eller på annat sätt 
förstörd byggnad inom fem år från det byggnaden försvann. Regeln ger 
markägaren ett ekonomiskt skydd som på visst sätt motsvarar en byggrätt. 
Detta skydd gäller dessutom inte bara om markägare oförvållat blivit av med 
den tidigare byggnaden, t.ex. genom brand, utan även om han själv rivit den 

och därefter dröjt till efter genomförandetiden med att söka lov för 
ersättningsbyggnaden. I dagens praxis anses ofta brand- eller rivningsfallct 
innefatta särskilda skäl för dispens från tätbebyggelseförbudet. Genom den 
föreslagna regleringen i PBL omvandlas dagens praxis till en klar skyddsregel 
för den enskilde. I avsnitt 15.5.4 kommer utskottet därutöver att föreslå en 
förändring av ersiittningsregeln i 14 kap. 8 § första stycket I, vilken 
ytterligare förbättrar ersättningsrätten för den som förlorat en byggnad 
genom brand eller annan olyckshändelse. 

3.5.2.3 Planen ändras, byggrätt inte utnyttjad 

Om en plan ändras beträffande mark som inte bebyggts torde anledningen 
oftast vara just att marken inte utnyttjats. Planändringen syftar med andra 
ord till att skapa bättre förutsättningar för ett genomförande av bebyggelse
intentionerna. Andra fall kan givetvis också tänkas, t. ex. att byggnadsarean i 
en outnyttjad plan för fritidshusområde befinns höra skäras ned för att hindra 
tillkomsten av oönskad permanentbebyggelse. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan 
att råttigheter som tillkommit genom planen beaktas (5 kap. I I § andra 

stycket). Vid utarbetandet av det nya planinnehållet kommer huvudregeln 
om intresseavviigning att gälla. Dessutom gäller den generella regeln i 5 kap. 

2 §första stycket att vid utformningen av en detaljplan skälig hänsyn skall tas 

till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan 

inverka pa planens genomförande. Att byggrätten sålunda vid planändring 
rörande obebyggd mark kan minskas betydligt eller upphävas är en avsedd 

effekt av systemet med genomförandetider. Avsikten är ju att planerna skall 
genomföras inom tiden. I fråga om mark för enskilt bebyggande är det endast 
markiigarna som har möjligheter att genomföra planen eller att underlåta 

detta. Att markägarna sålunda själva r{tder över behyggelseutvecklingen 
under genomförandetiden gör det berättigat att planen skall kunna omprövas 
sedan genomförandetiden gått ut. 
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3.5.2.4 Planen ändras, byggriitt utnyttjad 

Att en plan för ett bebyggt omrade ändras kan föranledas av flera 

förhållanden. Den gamla planen kan t.cx. innebära en alltför låg exploate

ring för att bära områdets kostnader för vägar, vatten och avlopp. En 

förtätning kan alltså vara önskvärd. Bebyggelsen kan behöva saneras eller 

eljest förnyas. Det kan också vara bevarandefr{1gor som behöver regleras och 

krav på underhållsåtgärder som kan behöva införas. Relativt vanligt torde 

också det fallet vara att en kommun vill begränsa användningsomr{1det för 

enskild bebyggelse, t. ex. för att motverka kontorisering eller för att reglera 

viss detaljhandel. 

Även i dessa fall skall de enskilda intressena vägas in vid utarbetandet av 

det nya planinnehållet och de befintliga förhållandena skall beaktas. Om den 

befintliga bebyggelsen kommer i strid med den nya planen. gäller enligt 8 

kap. 11 § tredje stycket att bygglov oavsett detta skall beviljas för inre 

ändringar och installationer samt för yttre ändringar enligt vad som anges i 8 

kap. 1 ~ första stycket 4-6 och 3 § första stycket I. Till skydd för enskilda 

intressen gäller vidare rätten till ersättning enligt 14 kap. 8 §första stycket 1 i 

fall där bygglov vägras för återuppförande av ersiittningsbyggnad. Möjlighe

ten att anviinda och utveckla befintlig bebyggelse efter en planändring är 

sålunda relativt stor. Detta inverkar dämpande ocksa pil den prissänkning 

som får förmodas komma att inträffa för marken inom ett planomr{1de där 

byggriittcn skurits ned. 

3.5.3 Frågan om ersiillningför förlorad byggrätt 

Utskottet finner mot bakgrund av den ovanstående genomgangen att 

systemet med planer som efter genomförandetiden är omprövningsbara inte 

innebär att något rättslöst tillstånd uppkommer för berörda enskilda 

markägare eller andra sakägarc. Om en ny plan skall utarbetas, skall det ske 

med hänsynstagande till deras intressen. Vidare finns det goda möjligheter 

för dem att behålla och utveckla befintlig bebyggelse eller att ersätta rivna 

eller förstörda byggnader. 

Moderata samlingspartids uppfattning iir att byggriitt som gi1r förlorad 

genom att en plan ändras eller upphiivs skall ersättas fullt ut. En sådan 

fullständig garanti mot negativa värdeförändringar pi1 mark i enskild ägo kan 

utskottet inte medverka till att införa. Den saknar också motsvarighet i 

giillande rätt. Som konstaterats tidigare innebär PBL en mer tryggad 

ställning för enskilda intressen under genomförandetiden än vad dagens 

detaljplaner erbjuder. Dessa kan nämligen omprövas när som helst eller 

beläggas med nybyggnadsförbud under varierande tid. Att införa ett system 

med full ersättningsgaranti skulle göra systemet med omprövningsbara 

planer verkningslöst. Ingen kommun skulle ha ri1d att betala för varje negativ 

inverkan på enskilda fastigheter som kan uppkomma vid en planändring. 

Plancringsförutsättningarna skulle s{tlunda bli helt 1{1sta. En generell ersätt

ningsgaranti skulle - i de fall den tilHimpas för mark som inte bebyggts enligt 

planen - också strida mot viktiga principer fiir beriikning av ersättning. Det 

fulla värdet innehåller i dessa situationer ett förväntningsvärde som uppkom-

4 Riksdagc11 Nfili/87. /<)sam/. Nr I 
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mit genom den äldre planen. Intrång i sådana värden ersätts endast om det 

blir utrett att de beror på annat än förviintningar om förändringar i den 
pågf1ende markanvändningen. Om den äldre planen inte realiserats utan 

marken förblivit obebyggd. får markens värde i bebyggt skick betraktas som 

ett sådant inte ersättningsgillt värde som grundas på ändring av markanvänd

ningen. I den mån detta värde delvis bortfaller genom en planändring som 

innebär begränsning av byggrätten, bör det enligt utskottets uppfattning inte 

medföra rätt till ersättning. 

Frågan om förhållandet mellan Europarådskonventionen och PBL avse

ende möjligheten att utan ersättning inskränka byggrätten i detaljplaner 

tillkomna enligt PBL. vill utskottet besvara med hänvisning till dels de 

uttalanden som gjorts av Europadomstolen om att en vid bedömningsmargi
nal tillkommer konventionsstaterna vid reglerandet av nyttjandet av egen

dom av hänsyn till allmänna intressen. dels till den av utskottet nu beskrivna 

innebörden av reglerna om intresseavvägning enligt PBL. PBL:s regelsystem 

innebär ju en avsevärd förstärkning av enskilds rättsställning under genomfö

randetiden och inte något riittslöst tillstånd därefter. Utskottet kan därför 
inte finna att möjligheten att utan ersättning inskränka byggrätt efter 

genomförandetiden skulle kunna bedömas strida mot konventionen. 

3.6 Expropriativ verkan knuten till genomförandetidens utgång 

När genomförandetiden gått ut avses en kommun som är huvudman för 
allmänna platser få rätt att lösa in fastighetsdelar som tillhör olika ägare och 

som enligt fastighetsplan skall utgöra en fastighet (6 kap. 24 ~första stycket). 

Denna regel. som sålunda endast giiller under förutsättning att en fastighets

plan antagits av kommunen. motsvarar 47 ~BL. men lösenrätten inträder till 
skillnad från vad som anges i den paragrafen inte ett år efter tomtindelning. 

utan när genomförandetiden gär ut. Regeln har inte ifrågasatts i motioner 

eller eljest. Utskottet ansluter sig till propositionsförslaget på denna punkt. 

Inom tre år från genomförandetidens utgång föreslås en kommun som är 
huvudman för allmänna platser få rätt att lösa mark som inte har bebyggts i 

huvudsaklig enlighet med planen. sf1vida det inte finns ett bygglov som kan 

tas i anspråk (6 kap. 24 * andra stycket och 15 kap. 3 ~ första stycket). 

Förslaget har på denna punkt mött invändning i folkpartiets partimotion 80 

yrkande 3 d. I denna motion förordas att kommunen i stället skall vara 

hänvisad till att ansöka om expropriationstillstånd. Motionärerna tänker sig 

att tillstånd skall vägras om planen varit sa utformad att den varit svar för 

fastighetsägaren att uppfylla. 

Utskottet kan inte instämma i det synsätt eller ansluta sig till den lösning 

som föreslås i motionen. Under genomförandetiden varken kan eller bör 

kommunen ha nägon möjlighet att genomföra planen beträffande mark for 

enskilt bebyggande. såvida den inte sjiilv är markägare. Kommunen har 

emellertid beträffande mark för allmiinna platser ett ansvar för att planen 

genomförs. så att t.ex. gator byggs ut fortlöpande i takt med att den enskilda 

bebyggelsen färdigställs. Om planen inte genomförs i övrigt, blir de 

iordningställda gatorna och parkerna m.m. till viss del onyttiga. Utskottet 

ansluter sig till vad som anförs i propositionen ( s. 219) om att det är skäligt att 

BoU 1986/87: 1 
3 Förhållandet 
mellan allmänna 
och enskilda 
intressen i 
frågor om 

· markanvändning 

och bebyggelse 

50 



kommunen i dessa fall rnr lösa mark för enskilt hebyggande. 

Motionärernas förslag att kommunen skulle behöva inhämta ett expropri

ationstillstånd är orealistiskt. I ärenden om expropriationstillständ prövas 

huruvida ett visst ändamål kan främjas eller ej. I det h~ir aktuella fallet är det 

reglerna om tätbebyggelsecxpropriation i 2 kap. 1 § expropriationslagen som 

skulle bli tillämpliga. Vid denna typ av expropriationsändamål är markäga

rens förhållanden och förväntade villighet att själv exploatera marken inte av 

någon betydelse. Anledningen till att ändamålet inte redan tillgodosetts av 

markägaren är också ovidkommande (prop. 1971:122, s. 159). Den av 

motionärerna påpekade omständigheten att markägaren haft svårt att 

uppfylla planen skulle alltsä sakna betydelse vid en prövning enligt expropri

ationslagen. En prövning enligt denna lag skulle inte gärna kunna leda till 

något annat resultat än att tillstånd ges enligt den gällande planen. För 

markägaren vore knappast n{1got vunnet med omgången av ett tillståndsför

farande. Med den i propositionen föreslagna regeln ( 15 kap. 3 § första 

stycket) tillgodoses markägaren på det sättet att kommunen är skyldig att 

ansöka om inlösen inom den relativt korta tiden av tre år från genomförande

tidens utgång. 

Utskottet tillstyrker sålunda propositionsfiirslaget sävitt även avser 6 kap. 

24 § andra stycket och avstyrker folkpartiets partimotion 80 yrkande 3 d. 

Farhågor om att inlösen regeln skulle kunna leda till störande konsekven

ser om en byggnad brinner och fastigheten av denna anledning inte står i 

överensstämmelse med planen när genomförandetiden gått ut. föranleder 

det påpekandet att markägaren i ett sådant fall kan söka bygglov för en 

ersättningsbyggnad. Vägras lovet har han enligt förslaget rätt till ersättning 

enligt 14 kap. 8 ~första stycket I, om skadan är betydande. 

3. 7 Genomförandetidens längd m.m. 

Genomförandetidens längd föreslås i propositionen vara minst fem och högst 

femton år. Tiden riiknas i princip från den dag dä beslutet att anta planen 

vinner laga kraft enligt 13 kap. 8 §andra stycket. Tiden kan dock räknas från 

en senare tidpunkt. För skilda omradcn av planeri kan olika genomförandeti

der bestämmas. Saknar planen bestämmelser om genomförandetid är tiden 

femton år. Innan genomförandetiden gMt ut kan den förlängas med högst 

fem år i sänder. 

Enligt utskottets mening är de tidsramar som anges i propositionen 

lämpligt avvägda. Att sätta en minsta tidsgräns om tio år, som föreslås i 

folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 c. kan visserligen från vissa 

utgångspunkter och beträffande vissa typer av planområden förefalla rimligt, 

men skulle för andra exploateringar kunna inverka negativt pii omprövnings

möjligheterna. Viss typ av bebyggelse, t. ex. för industriföretag. kan ofta 

vara aktuell endast under kortare tid. Om bebyggelsen inte kommer till stånd 

under denna tid är det troligt att anledningen är koncessionsvillkor. bristande 

finansicringsförutsättningar eller andra hinder. som kan förmodas kvarstä 

under längre tid. I sädana fall är det därför angeläget att kommunen bereds 

tillfälle att bestiimma om en annan markanvändning för omddet utan större 

dröjsmål. fem är mäste mot denna bakgrund bedömas vara en lämplig 

kortaste tid. 
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Motionärerna anför att genomförandetiden normalt inte bör understiga 
femton år. Propositionsförslaget ger utrymme för de kommuner som så 
önskar att använda denna genomförandetid som en standardtid. 

Enligt motionärerna bör ingen övre gräns för genomförandetiden anges i 

lagen. Det bör enligt dem också vara möjligt att inte åsätta planen någon 

genomförandetid alls. Motionärerna har inte utvecklat vilka skillnader i 
omprövningsmöjlighet som skulle följa av resp. alternativ. Utskottet finner 

för sin del att båda alternativen måste avvisas. Enligt utskottet är det inte 

lämpligt att binda framtida beslut i längre tid än femton år. En annan sak är 

att kommunen. i samband med att genomförandetiden går ut. kan finna sklil 

att förlänga eller förnya genomförandetiden. Som framgått innehåller 

lagförslaget sådana möjligheter. Därutöver vill utskottet anknyta till den 

ovan anförda diskussionen om RF:s normbegrepp i förhållande till PBL:s 

plansystem. Vad utskottet i lagrådsremis.sen enhälligt anfört innebär ju att 

detaljplanerna inte fär omfatta större område än som är befogat bl.a. med 

hänsyn till den tid för genomförande som skall bestämmas. Mot denna 

bakgrund rimmar motionärernas förslag om en i princip obegränsad genom

förandetid mindre väl med RF:s normbegrepp. Utskottet tillstyrker således 

propositionsförslaget - 5 kap. 5 § - såvitt nu är i fråga - och avstyrker 
folkpartiets partimotion 80 yrkande 3 c. 

4 Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och 
vid lokalisering av bebyggelse 

En grundläggande princip i dagens byggnadslagstiftnin~ är, som för övrigt 

framgått ovan, att mark skall prövas från allmän synpunkt lämplig för 

ändamålet för att den skall få användas för bebyggelse och därmed 

sammanhängande anordningar samt för vissa anläggningar. Denna princip 

föreslas också vara en av utgångspunkterna för en ny PBL. Lämplighetspröv

ningen skall göras vid planläggning enligt PBL. Utanför områden med 
detaljplan eller områdcsbestämmelser sker bedömningen av lämpligheten i 

samband med prövningen av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. 
I 2 kap. har samlats allmänna bestämmelser av övergripande natur som är 

utgångspunkten beträffande mål och inriktning både vid planläggningen och 

vid prövning av lov. Bestämmelserna, som skall ses som ett uttryck för de 

samlade krav statsmakterna ställer på kommunerna i samband med markan

vändningsbesluten, har i dagens byggnadslagstiftning i allt väsentligt sin 

motsvarighet i 9. 12 och 29 §§ BS. Avsikten är att ge bestämmelserna i PBL 

en sådan utformning att det finns ett brett spelrum för lokala bedömningar. 

Kapitlet har disponerats så att i de två inledande paragraferna tagits upp 

bestämmelser som alltid bör beaktas vid planläggning samt i ärenden om 

bygglov. I 2 kap. I §anges att planläggning och beslut om lov skall främja en 

från allmiin synpunkt lämplig utveckling och skapa förutsättning för en god 

bostads-, arbets-. trafik- och fritidsmiljö. 12 §anges att lagen om hushållning 

med naturresurser (NRL) skall tillämpas vid beslut enligt PBL. I 3 § 

föreskrivs att bebyggelsen skall lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn bl. a. till de boendes och övrigas hälsa. jord-, berg

och grundvattenförhållandena samt till möjligheterna att ordna trafik, 
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vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. 

r den fjärde och sista paragrafen i kapitlet finns bestämmelser om 

bebyggelsemiljöns utformning. I paragrafen anges att - inom områden med 

samlad bebyggelse - bebyggelsemiljön skall utformas med hänsyn till 

behovet av 

1. skydd mot brand och olyckshändelser, 

2. skyddsåtgärder för civilförsvaret, 

3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska 

förhållanden, 

4. trafikförsörjning och god trafikmiljö, 

5. möjlighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att 

använda området, 

6. förändringar och kompletteringar. 

Slutligen anges i paragrafen att inom eller i nära anslutning till områden 

med samlad bebyggelse skall finnas lämpliga platser för lek, motion och 

annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och 

kommersiell service. 

Av redogörelsen ovan framgår att bestämmelserna i 2 kap. är av 

övergripande natur. Som anges i propositionen torde det knappast vara 

möjligt att i lagtexten ange de allmänna utgångspunkterna för planering och 

hcbyggelscutveckling på ett mera preciserat sätt. 

Utformningen av 2 kap. tas upp i vänsterpartiet kommunisternas partimo

tion 1985/86:73yrkandena1och2. I yrkande 1 föreslås en ändring i 2 kap. 4 § 

i avsikt att tillgodose behovet av markreservationer för sol- och vindenergi

anläggningar. 

Näringsutskottets yttrande NU 1985/86:3 y omfattar bl.a. motion 73 

yrkande l. Näringsutskottet har uppfattat motionärernas förslag som en 

uppföljning av den inställning till vindkraften som vänsterpartiet kommunis

terna år 1985 redovisat i en reservation till näringsutskottets betänkande 

1984/85:30. Reservationen byggde på att ett stort inslag av vindkraft i 

encrgiförsörjningen är önskvärt. 

Enligt näringsutskottets uppfattning är det inte nödvändigt att i 2 kap. PBL 

föreskriva att reservationer för sol- och vindenergianläggningar skall göras 

för att ett utnyttjande av de nya energikällorna skall tillgodoses i samband 

med planläggningen. Näringsutskottet anför att det finns bestämmelser i 

PBL och NRL som syftar till att energiförsörjningsintressena skall tillgodoses 

i samband med planläggningen. Bl. a. erinrar näringsutskottet om att det i 2 
kap. 8 § NRL anges att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

energiproduktion så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. I 
specialmotiveringen till den paragrafen (prop. 1985/86:3, s. 167) nämns 

därvid att det kan gälla att slå vakt om fysiska resurser som ger särskilt 

gynnsamma förutsättningar bl. a. för vindkraftsproduktion. 

Med hänvisning till reglerna i PBL och NRL avstyrker näringsutskottet 

bifall till motionen. 

Bostadsutskottet, som delar näringsutskottets uppfattning, avstyrker 

motion 1985/86:73 yrkande 1. 

Yrkande 2 i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 inne-
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bär förslag om ett tillägg till 2 kap. 4 §sista stycket i avsikt att betona behovet BoU 1986/87: 1 
av gemensamma lokaler. 5 Krav på byggnader 

I det av motioniirerna åsyftade lagrummet anges bl. a. att det inom eller i m. m. 
nära anslutning till områden med samlad bebyggelse skall finnas möjligheter 

att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 

Utskottet delar den uppfattning som kommit till uttryck i specialmotive

ringen (s. 477-478) till 2 kap. 4 § och som g{ir ut på att variationer 

betr~iffande servicestandarden måste accepteras. Vidare anförs i detta 

sammanhang att 2 kap. 4 * andra stycket bör ses som ett uttryck för att de 
som bor i ett område skall få tillfredsställande tillgång bl.a. till sadana 

serviccinriittningar och fritidsanläggningar som anses nödviindiga för ett 

fullvärdigt samhällsliv. Ytterligare bör erinras om att de krav som tas upp i 2 
kap. är av övergripande natur och att de krav som rimligen kan ställas på de 

enskilda byggnaderna blir beroende av en allmän lämplighetsbedömning-en 

bedömning som normalt sker genom detaljplan eller omd1desbestämmelser. 
Vid prövning av bygglov har byggnadsniimnden därvid att utgå från de krav 

som anges i dessa plandokument. Ytterst ankommer det pä kommunerna att 

lägga fast det materiella innehållet i de av motionärerna aktualiserade 

reglerna. 
Utskottet finner inte anledning till annat antagande iin att det av 

motionärerna aktualiserade kravet om gemensamma lokaler i rimlig omfatt

ning kommer att tillgodoses vid utarbetande av detaljplaner. De ovan 

refererade avsnitten av specialmotiveringen ger enligt utskottets mening 

grund för uppfattningen att den av motionärerna aktualiserade frågan ges 

berättigad uppmärksamhet även utan det av dem förordade tilliigget. Som 

motionärerna också erinrar om finns ju möjligheter att erhålla statliga lån för 

sådana lokaler. Även denna omständighet talar för att det finns anledning 
förutsätta att det nu diskuterade lokalbehovet i skälig utsträckning kommer 
att uppmärksammas i planeringen. Enligt utskottets mening iir det av 

motionärerna förordade tillägget till 2 kap. 4 § inte erforderligt. Vänsterpar

tiet kommunisternas partimotion I 985/86:73 yrkande 2 avstyrks med hänvis

ning till vad nu anförts. 
I 2 kap. 4 ~används på två ställen begreppet '"samlad bebyggelse". Detta 

begrepp bör enligt utskottets mening förbehållas de i lagförslagets 8 kap. av 

utskottet förordade bestämmelserna om bygglovsbefrielsc för vissa åtgärder 

på byggnader som inte ingår i samlad hebyggclsc. Det aktuella begreppet bör 

därför i nu förevarande sammanhang ersättas av begreppet '"sammanhf1llen 

bebyggelse". 

5 Krav på hyggnadcr m.m. 

5.1 Inledning 

Utgängspunkten för regeringens förslag i vad avser kraven p{t byggnader och 

andra anläggningar samt tomter iir att bestämmelserna i PBL i huvudsak biir 

överensstiimma med dagens lagstiftning. och med den praxis som har 

utvecklats. Det hetonas dock att PBL i större utsträckning bör utgi1 frän ett 

synsätt som innebär att den befintliga bebyggelsen samt befintliga natur- och 54 



kulturvärden utgör resurser som skall tas till vara. Kraven pa byggnader, BoU 1986/87: 1 

andra anläggningar och tomter bör enligt förslnget formuleras med utgångs- 5 Krav på byggnader 
punkt häri. Vidare anges att det i PBL bör finnas klarare uttalade krav på m. m. 
beständighet och underhåll än i dagens byggnadsstadga. 

I likhet med vad som gäller i dag skall enligt regeringsförslaget kraven i 

PBL kunna anpassas efter byggnadens avsedda ändamål. Någon särskild 
bestämmelse härom föreslås dock inte. När det däremot gäller fritidshusen 

innebär förslaget att dessa genom särskilda bestämmelser i vissa avseenden 

skils från permanentbostäder. 
Den närmare utformningen av regeringens förslag behandlar utskottet 

nedan. Härvid behandlas kraven på nya byggnader. kraven vid ändring av 

byggnader samt kraven pä andra anHiggningar m.m. för sig. Frågor avseende 

tillgänglighet tas upp i ett särskilt avsnitt. 

5.2 Krav på nya byggnader 

5.2.1 Kra1· på anpas.ming till den omgivande miljön 

Enligt regeringsförslaget- 3 kap. 1 §-bör det i PBL finnas en grundläggande 

hänsynsregel som tar sikte både på en byggnads egenvärde och den 

omgivande miljön. l förslaget till 3 kap. 1 §har tagits in en bestämmelse om 

att byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 

platsen. Vidare skall byggnader ha en yttre form och färg som är lämplig och 

ger en god helhetsverkan. 

Regeringsförslaget i nu aktuell del tillstyrks av utskottet. 

5.2.2 Hushållning med mergi och vanen 

Förslaget i propositionen - 3 kap. 3 § - innebär att gällande krav på 

hushållning med energi förs över till PBL. I fdga om direktverkande elvärme 
innebär förslaget sålunda att en- och tvabostadshus får förses med direktver

kande elvärme endast om det finns särskiJda skäl. Sådana skäl föreligger 

bl. a. för smahus som är energisnålt utformade. Ett småhus anses enligt 

Svensk byggnorm som energisnålt om årsbehovet av elenergi för radiatorer 
och tappvarmvatten kan minskas med minst 40 %· av årsbehovet av elenergi 

för radiatorerna om byggnaden utförts så att de minimikrav på värmeisolc

ring och luftomsättning som finns i normen uppfylls. 

Med stöd av de i propositiom:n förordade bestämmelserna skall det 

dessutom bli möjligt att i områden med vattenbrist eller en befarad sådan 

brist ställa krav på hushållning med vatten. 

I två under allmänna motionstiden 1986 väckta motioner tas upp frågor 

som anknyter till bestämmelserna i den nu aktuella paragrafen. 

I motion 1985/86: Bo5 l 0 ( fp) föreslås att bestämmelserna i 3 kap. 3 * skall 

kompletteras så att det framgtir att klimatdata skall beaktas vid bebyggelse

planering. Enligt motionären visar undersökningar att det finns stora 

besparingar att giira vad gäller energikostnader om bebyggelsen anpassas till 
klimatologiska data. 55 



I centerpartiets partimotion l 985/86:Bo5 l 2 yrkande 1 hemstiills att skärpta BoU 1986/87: 1 
krav för installation av direktverkande elvärme skall införas. 5 Krav på byggnader 

Inledningsvis behandlar utskottet frågan om beaktande av klimatdata i m. m. 

bebyggelseplaneringen. 
Kraven i 3 kap. 3 §om hushållning med energi är av naturliga skäl allmiint 

hållna. I motivtexten till den aktuella paragrafen Merfinns förtydliganden 

som bl.a. iir avsedda att vägleda den kommande utformningen av detaljföre

skrifterna till PBL. Som också redovisas i motionen framgår av motivuttalan

dena i denna del att byggnaders placering och utformning bör iignas 

uppmärksamhet också från energihushållningssynpunkt. Vidare anges att 

kravet på att byggnader skall medge god hushållning med energi innebär -

utöver kravet på en väl fungerande klimatskiirm - att byggnader skall 

placeras på ett siitt som främjar god energihushållning. Syftet med motion 

1985/86:Bo510 (fp) torde komma att tillgodoses utan att något direkt 
stadgandc härom tas in i lagen. Det finns dessutom anledning förutsätta att 

den i motionen aktualiserade frågan ytterligare kommer att behandlas i de 

föreskrifter som avses vi\gleda tillämpningen av PBL. Motionen avstyrks av 

utskottet med hänvisning härtill. 
Utskottet övergår nu till att behandla frågan om kraven för installation av 

direktverkande elvärme. 

I samband med att riksdagen år 1981 beslutade att direktverkande elviirme 

endast skulle tillätas i särskilt energisnåla byggnader aviserades en ompröv

ning av dessa krav i mitten av 1980-talet. I den år 1985 framlagda proposition 

1984/85: 120 med förslag till riktlinjer för energipolitiken tas också frågan om 

en omprövning upp. Med hiinvisning till att utredningen om cl och inhemska 

bränslen (ELIN) hade till uppgift att överväga vilka krav som bör ställas på 

anviindningen av cl för uppvärmningsiindam{tl föreslogs dock inga iindringar 

av de aktuella kraven. I den till utredningen avgivna rapporten Elanvändning 
i bostäder och lokaler (Os I 1986:2) har en siirskild arbetsgrupp tagit upp 

frågan om de krav som bör stiillas i anslutning till att el används för 

uppvärmningsändamål. Med utgängspunkt i en analys av nybebyggelsens 
uppvärmning kommer dock arbetsgruppen till slutsatsen att nu gällande krav 

för installation av direktverkande elviirme inte behöver ändras eller komplet

teras med andra styrmedel för att begriinsa anviindningen av denna 

uppvärmningsform. Förslaget har sedermera följts upp i betänkandet 

Effektivare elanvändning (SOU 1986: 16). 

Utredningsförslaget bereds för niirvarandc i regeringskansliet. Enligt 

utskottets mening bör resultatet av denna beredning avvaktas. Motion 

1985/86:Bo512 (c) yrkande I avstyrks med hiinvisning härtill. 

Avslutningsvis tar utskottet u·pp frågan om krav på byggnaders uppviirm

ningssystem ur beredskapssynpunkt. 

Försvarsutskottet tar i ett till bostadsutskottet överlämnat protokollsut

drag (protokoll FöU 1985/86: JO) upp förslaget i .3 kap. 3 *andra stycket om 

att uppvärmningssystcmet i byggnader som innehåller bostiidcr eller arbets

lokaler i skiilig utsträckning skall utformas s;I att skilda energislag som är 

lämpliga fr<'tn allmiin energisynpunkt kan användas utan omfattande ändring-

ar. Enligt försvarsutskottets mening bör bestämmelsen vara sädan att även 

energislagens lämplighet frim fiirsörjningsberedskapssynpunkt beaktas vid 56 



utformningen. Ett uppvärmningssystem för el eller för ett energislag som är i BoU 1986/87: 1 
huvudsak importerat bör alltså utformas så att det utan omfattande ändringar 5 Krav på byggnader 

kan utnyttjas för inhemska fasta bränslen. m. m. 
Som försvarsutskottet redovisar innebär förslaget till 3 kap. 3 § att 

uppvärmningssystemet i byggnader med bostäder eller arbetslokaler i skälig 
utsträckning skall utformas så att en övergång till andra energislag kan ske 
utan omfattande ändringar. Syftet med bestämmelsen är bl.a. att underlätta 
en övergång till sådana energislag som kan komma till användning för 
uppvärmning i framtiden. I Iärmed avses i första hand sådana inhemska 
bränslen eller uthålliga energiformer som flis. torv, solenergi, jordvärme 
eller energi från värmepumpar. Vad försvarsutskottet anfört om den aktuella 

bestlimmelsens tillämpning med avseende på bränslen som lir lämpliga från 
försörjningsberedskapssynpunkt får således anses tillgodosett. 

Med hänvisning till det nu anförda tillstyrker bostadsutskottet regerings
förslagct i vad avser 3 kap. 3 §. 

5.2.3 Krai• på lämplighet, trel'tlad och hygien m.m. 

I förslaget till 3 kap. 5 § redovisas ett antal övergripande krav på byggnader. 
Enligt förslaget skall byggnader vara lämpade för sitt ändamål och ge 
möjlighet till trevnad. god hygien. en god arbetsmiljö och ett tillfredsställan

de inomhusklimat. 
Av motivuttalandena (s. 489) till den aktuella paragrafen framgår bl.a. att 

Himplighetskravet innebär att bostäder skall ha väl fungerande planlösningar 
med god rumsstandard och god möblcrbarhet. Krav anges vidare kunna 
ställas på lämplig fast inredning i kök och hygienrum samt på förrådsutrym

men och andra bostadskomplcment. 
När det gäller trevnad och hygien anförs att kravnivån bör bestämmas med 

utgångspunkt i definitionen av begreppet sanitär olägenhet i hälsoskyddslag
stiftningen och i vad som lir tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

Stadgandet om goda hygieniska förhållanden anges också innebära att 
krav kan ställas på att i byggnaden ingående byggnadsmaterial inte får 
medföra hygieniska olägenheter så att de t. ex. avger formaldehyd, strål
ningsfarliga partiklar eller elak lukt. Vidare anförs att det är rimligt att 

byggnader i möjligaste mån skall fungera väl även för personer med 
allergiska besvär. Om material används som kan väntas medföra besvär för 
vissa personer, men tekniskt eller ekonomiskt likvärdigt ersättningsmaterial 

inte finns, bör sådana material anbringas så att de är lätta att byta ut. 

Frågor som anknyter till bestiimmelserna i 3 kap. 5 § tas upp i ett flertal 

motioner. 
Enligt vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 5 

såvitt nu är i fråga bör dels kvalitetskraven i PBL preciseras med avseende på 

byggnadsmaterial som iir bra ur allergisynpunkt, dels föreskrifter utfärdas så 

att bostäder förses med lämpligt förråd för förvaring av rotfrukter m.m. 
Yrkande 7 innefattar krav p{1 att riksdagen beträffande bostadskvalitet 
uttalar att tillriickligt stora bostadsrum, tillgång till tvättstuga och balkong/ 

uteplats är normala standardkrav. 
I motion 1985/86:77 (s) framhålls att allt fler människor får allergiska 57 



reaktioner och att det är det moderna samhiillets anviindning av en miingd BoU 1986/87: I 

nya material som utlöser dessa allergiska reaktioner. Med hänvisning härtill 5 Krav på byggnader 
förordas i motionens yrkande 2 att material som kan medföra allergiska m. m. 
hcsviir inte bör få användas om det finns andra likvärdiga material att tillgå-

detta även om dessa material är något dyrare. 
Den under allmänna motionstidcn 1986 väckta motionen 1985/86:Bo508 

(fp) innefattar krav på att statens planverk skall få i uppdrag att i samråd med 

socialstyrelsen och naturvårdsverkct göra en översyn av reglerna för 

godkända bullervärden. Enligt motionärerna har det i praxis visat sig att 

bullerstörningar mycket ofta ger besvär för många människor som kanske är 

kiinsligare än normalt även om bullervärdena i sig är ''godkända". 

I den likaledes under allmänna motionstiden 1986 viickta motionen 

1985/86:Bo516 (m) hegiirs förslag som kan förbiittra skyddet för människors 

hälsa mot kemiska hälsorisker i miljön. Enligt motioniiren innebär kcmiska

fysikaliska hälsorisker orsakade av avdunstning av kemiska ämnen eller 

utstrålning av radioaktivt material att allmänheten utsätts för nya risker 

jtimfört med tidigare. För att komma till rätta med detta föresWs att lagen om 

kemiska produkter ändras så att den omfattar byggnadsmaterial. att regler 

för förhandsgodkännande av byggnadsmaterial utarbetas samt att byggnor

mens bestämmelser om luftomsättning förbättras. 
I motion 1985/86: Bo517 (m)-ävcn denna motion från allmänna motions ti

den 1986 - begärs förslag till i\tgärder för att motverka och förehygga 

hiilsorisker orsakade av radon i bostäder och andra lokaler som omfattas av 

hälsoskyddslagen. Enligt motionären hör gränserna för den högsta tillåtna 

radonhalten sänkas för såväl nybyggda som omhyggda hus. 

Utskottet tar först upp frågan om anviindningen av byggnadsmaterial som 

kan orsaka allergiska reaktioner. 
I sitt yttrande SoU 1985/86: 1 y tar socialutskottet upp frågan om byggnads

material och allergiska reaktioner. Socialutskottet erinrar härvid om de 

många typer av allergi som finns och att vad som är harmlöst för en allergiker 

kan vara besvärande eller skadligt för en annan. Det går enligt socialutskottet 
inte att finna en enkel och enhetlig lösning på dessa problem. De riktlinjer 

som ges i propositionen ligger enligt socialutskottet väl i linje med vad 

riksdagen tidigare uttalat. Den forskning och utveckling som pågår anges 

vidare kunna ge underlag för mera specificerade krav. När det finns fullgoda 

ersättningsmaterial att tillgå bör sådana enligt socialutskottet självfallet 

användas om det inte ter sig helt orimligt med hänsyn till byggnadens 

användning. 

Med det anförda avstyrker socialutskottet de aktuella motio111.:rna. 

Bostadsutskottet vill erinra om att regeringen beslutat tillkalla en kommit

te med uppgift att undersöka vilka forskningsbehov som finns och vad 

samhället kan göra för att motverka uppkomsten av allergi. Bl. a. skall 

undersökas forskningsbehovet avseende material i bostäder. Kommitten 

skall arbeta t. o. m. år 1987. 

Frågan om att helt undanröja eller sf1 långt möjligt minska uppkomsten av 

allergi i bostiider är enligt bostadsutskottets uppfattning betydelsefull. 

Bostadsutskottct har vid flera tillfällen tidigare (bl. a. BoU 1984/85:4 och 19) 

behandlat frågor om hälsorisker i bostäder: främst i anslutning till förslag om 58 



åtgärder för att komma till rätta med fukt- och mögel problem i våra bostäder. BoU 1986/87: 1 
Även åtgärder inom bostadsfinansieringssystemet i avsikt att minska vissa 5 Krav på byggnader 

byggnadshygieniska olägenheter har vidtagits. m. m. 
Med hänvisning till vad socialutskottet anfört samt mot bakgrund av 

vidtagna åtgärder och pågående utredningsarbete avstyrker bostadsutskottet 
motionerna 1985/86:73 (vpk} yrkande 5 såvitt nu är i fråga samt motion 
1985/86:77 (s) yrkande 2. 

Utskottet övergår nu till att behandla vad som i motion 1985/86:73 ( vpk) 
föreslagits beträffande förråd och vissa bostadskvaliteter m.m. 

Vad i motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 5 savitt nu är i fråga föreslagits om 
ett riksdagens uttalande om bl. a. att tillämpningsföreskrifter utfärdas 
avseende lämpliga förråd för förvaring av rotfrukter avstyrks av utskottet. 
Utskottet, som givetvis inte har någon annan uppfattning än motionärerna 

om behovet av lämpliga förråd. vill erinra om att i Svensk byggnorm tagits in 
föreskrifter om utformning av sil.dana. 

Som framgått ovan föreslås i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 
1985/86:73 yrkande 7 ett riksdagens uttalande bl. a. om att tillräckligt stora 
bostadsrum skall vara ett normalt standardkrav. Förslaget har inte närmare 
motiverats i motionen. Vad i motionen föreslagits avviker inte fran vare sig 
dagens regler eller från de som kommer att gälla sedan P8L trätt i kraft. Ett 
uttalande enligt motionärernas förslag framstår sålunda som överflödigt. 

Motionsyrkandet avstyrks. 
Med anledning av vad som i motion 1985/86:80508 (fp) anförts om 

gränserna för godkända bullervärden vill utskottet anföra följande. 
Statens planverk har regeringens uppdrag att utarbeta tillämpningsföre

skrifter till P8L. I detta arbete övervägs bl. a. frågor om godtagbara 
bullervärden m.m. Det får enligt bostadsutskottets mening förutsättas att 
dessa överväganden också omfattar de särskilda bullerproblem som kan 
finnas kring vissa nya installationer t. ex. värmepumpar. Utskottet är med 
hänsyn härtill inte nu berett förorda en särskilda översyn av hithörande 
frågor. Det bör erinras om att naturvårdsverket till regeringen överlämnat ett 
förslag om riktvärden för trafikbuller. Frågan övervägs för närvarande i 
regeringens kansli. Motion 1985/86:80508 (fp) avstyrks med hänvisning till 
pågående överväganden. 

Förslagen i motionerna 1985/86:80516 (m) och 80517 (m) om skyddet mot 
kemiska hälsorisker resp. radon i bostiider behandlas av utskottet i ett 

sammanhang. 

Som framgår av redovisningen ovan innebär förslaget i P8L att kraven på 

trevnad och hygien i våra bostäder bör bestämmas med utgångspunkt i vad 

som är sanitär olägenhet i hiilsoskyddslagstiftningen. Kravet på goda 
hygieniska förhållanden innebär sålunda att i byggnader ingående byggnads

material inte får medföra hygieniska olägenheter därför att de t. ex. avger 

formaldehyd eller strålningsfarliga partiklar. Som redovisas i 1986 års 

budgetproposition (bil. n s. 86) utarbetar planverket tillsammans med 
arbetarskyddsstyrclsen och socialstyrelsen ett handlingsprogram för hälso
skyddet i byggnader. I fritga om strålning i bostäder har regaingen uppdragit 

ät statens strålskyddsinstitut, socialstyrelsen. planverket samt statens mät

och provråd att ur olika aspekter följa utvecklingen. Uppdraget innefattar 59 



bl. a. att planverket - inom ramen för pågående översyn av Svensk byggnorm Bo U 1986/87: I 
- skall utarbeta förslag till föreskrifter som ger kommunerna möjligheter att 5 Krav på byggnader 
vid bygglovsprövningen ställa krav på åtgärder som begränsar den genom- m. m. 
snittliga kollektiva expositionen av radondöttrar och för gammastrålning i 
bebyggelsen så långt som är praktiskt och ekonomiskt rimligt. Kraven skall 
vidare medföra att radondotterhalten i en bostad inte får överstiga det 
gränsvärde eller motsvarande som de ansvariga myndigheterna fastställer. 
Det får vidare förutsättas att nya medicinska och andra rön i den mån de får 
genomslag i hälsoskyddslagstiftningen också ger effekter på de regler som 

styr byggandet. 
Utskottet har tidigare (BoU 1984/85:19) bl. a. anfört att ett arbete pågår i 

avsikt att bestämma normer angående formaldehyd i inomhusluften. Beträf
fande strålningsrisker pågår. som redovisats ovan. ett omfattande arbete. 

Med hänvisning till det nu anförda avstyrker utskottet motionerna 
1985/86:Bo516 (m) och Bo517 (m). 

5.3 Krav på befintliga byggnader 

5 .3.1 Krm' vid ändring av byggnader 

De krav som i dag skall uppfyllas vid ändring av byggnader utgår från de krav 
som ställs när nya byggnader uppförs. Enligt bostadsministcrn (s. 236) talar 
dock en rad skäl för att man nu bör ge utrymme för en mer nyanserad syn på 
vilken standard som behövs vid ändring av byggnader. Ändring av byggnader 

bör därför enligt förslaget prövas efter andra grunder än de som gäller vid 
nybyggnad. Regelsystemet föreslås sålunda uppbyggt på ett sådant sätt att 
den befintliga byggnadens behov. områdets behov och brukarnas önskemål 
på ett bättre sätt kan beaktas vid prövning av byggnadsåtgärdcrnas lämp
lighet. 

Enligt 3 kap. 10 § i regeringens förslag skall vid ombyggnad byggnaden 
tillföras sådana egenskaper att den kan fungera på ett tillfredsställande sätt 
för brukarna. För tillbyggnader som kriiver hygglov innebär det att samma 
krav bör gälla som för nya byggnader. Vid ombyggnader innebär förslaget att 
det skall finnas möjlighet att i vissa avseenden sänka kraven i förhållande till 

kraven vid nyhyggnad. Vilka närmare egenskaper och kvaliteter som krävs 

skall anges i särskilda ombyggnadsföreskrifter. 
Slutligen föreslås att kommunen genom detaljplan eller områdesbestäm

melser skall kunna avvika från ombyggnadsföreskrifterna, förutsatt att 

bebyggelsen inom området ändå får lfmgsiktigt godtagbara egenskaper. 

Krawn vid ändring av byggnad tas upp i vänsterpartiet kommunisternas 

partimotion 1985/86:73. Enligt motionens yrkande 9 a bör sålunda varsam
hetsaspekten som den kommer till uttryck i den nu aktuella paragrafen gälla 

inte enbart byggnaden som sådan utan även de människor som bor eller 
arbetar där. Motionärerna motsätter sig - yrkande 9 b - dessutom att 

kommunen genom d.etaljplan eller områdesbestämmelser skall kunna avvika 

från omhyggnadsföreskriftcrna om bebyggelsen inom området ändå får 

långsiktigt godtagbara egenskaper. 
Enligt motion 1985/86:74 (c) såvitt nu är i fråga bör normerna för 60 



ombyggnad anpassas så att det alltid är mer fördelaktigt för en husägare att BoU 1986/87: I 
renovera ett värdefullt äldre hus varsamt än att genomgripande förändra det 5 Kra1· på byggnader 

eller riva det. För att tillgodose dessa synpunkter bör enligt motionären m. m. 
bestämmelserna i 3 kap. 10 § ändras. 

Kulturutskottet tar i sitt yttrande KrU 1985/86:2 y upp det nu aktuella 

förslaget i motion 1985/86:74 (c). Med hänvisning till motivuttalandena till 3 

kap. 10 § konstaterar kulturutskottet att de kulturminnesvårdande och 

miljömässiga synpunkterna i rimlig grad får anses tillgodosedda i lagförsla

get. Utifrån de aspekter kulturutskottet har att bevaka anser detta utskott 

därför inte att motionen bör föranleda någon riksdagens åtgärd. 

Bostadsutskottet gör följande bedömning. 

De grundläggande egenskaper och kvaliteter i bebyggelsen som samhället 

värnar om uttrycks i de krav som formuleras för nybyggnader. Vilka av dessa 

krav som bör hävdas vid ändring och förnyelse av den befintliga bebyggelsen 

måste enligt utskottets mening bestämmas med hänsyn till ytterligare två 

aspekter. Den ena är att förnyelsen måste ske på ett sådant sätt att den redan 

befintliga miljöns värden beaktas. Den andra är att kraven måste avvägas 

mot de resurser som kan sättas in för förnyelsen av våra byggnader. Kraven 

vid ombyggnad mibte därför kunna nyanseras i olika avseenden. De av 

regeringen i 3 kap. 10 §förordade kraven vid Lindring av byggnader har också 

denna utgångspunkt. 

Utskottet kan med hänvisning till det anförda inte ställa sig bakom 

förslagen i motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 9 a och 9 b. Ett genomförande 

av motionens förslag i denna del skulle enligt utskottets mening innebära 

minskade möjligheter att nyansera ombyggnadskraven i enlighet med vad 

utskottet ovan förordat och därmed också minska möjligheterna att tillvarata 

värdena i den redan byggda miljön. Brukarnas berättigade krav får 

aktualiseras i samma ordning som för närvarande. Motionsyrkandena 

avstyrks. 

Utskottet kan inte heller ansluta sig till förslaget i motion 1985/86:74 (c) i 

nu aktuell del. Som kulturutskottet konstaterar får de kulturminnesvårdande 

och miljömässiga synpunkterna i rimlig grad anses tillgodosedda genom 

lagförslaget. Underhållskravet sådant det formulerats i propositionen kom

mer att undanröja de i motionen yppade farhågorna. Dessutom erinrar 

bostadsutskottet om att riksdagen under riksmötet 1986/87 kommer att 

föreläggas ett regeringsförslag om ändrade regler för de s. k. ROT-lånen. Ett 

genomförande av denna ändring kan väntas medföra en mera varsam 

upprustning av våra bostäder i samband med ombyggnad än i dag. Motionen 

avstyrks såvitt nu är i fråga. 

Regeringens förslag till utformning av 3 kap. lU § tillstyrks i vad 

paragrafen inte avser tillgänglighetsfrågor. Till denna senare fri1ga återkom

mer utskottet nedan (avsnitt 5.4.1). 

Enligt utskottets mening bör en rubrik med lydelsen "Befintliga byggna

der" tas in före 3 kap. 10 ~-
Avslutningsvis tar utskottet i detta avsnitt upp den under allmänna 

motionstiden 1985 väckta motionen 1984/85:2217 (c). Enligt motionärerna är 

det inte alltid rimligt att kriiva nybyggnadsstandard vid ombyggnation. Med 

hänvisning härtill hemställs, såvitt nu är i fråga, att dispenser skall kunna ges 61 



från byggnormens krav om nybyggnadsstandard vid ombyggnad. BoU 1986/87:1 
Som framgår av utskotkts redovisning ovan innehär förslaget i PBL att 5 Krav på byggnader 

kraven vid ändring av byggnader hör prövas efter andra grunder än de som m. m. 
gäller vid nybyggnad. Kraven föreslås sålunda utgå från den befintliga 

byggnadens förutsättningar, områdets behov och brukarnas önskemål på ett 

annat sätt än vad som är möjligt genom dagens hyggnadslagstiftning. Vad i 

motion 1984/85 :2217 ( c) såvitt nu är i fråga föreslagits får sålunda anses i allt 

väsentligt tillgodosett genom nu föreliggande förslag. Motionen avstyrks. 

5.3.2 KraFpå hebyggel.1·e med särskilt hernrandei·ärde 

Byggnader som är särskilt värdefulla fran historisk, kulturhistorisk, miljö

mässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad bebyggelse av 

denna karaktär får enligt 3 kap. 12 § inte förvanskas. Utskottet har inga 

invändningar i sak mot förslaget i denna del. Det bör alltså vara möjligt att 

med stöd av PBL hävda längre gående krav på byggnader med särskilt 

bevarandevärde i enlighet med regeringens f!:irslag. Däremot bör enligt 

utskottets mening det i bestämmelsen anviinda begreppet "samlad bebyggel

se .. bytas ut. Detta begrepp bör enligt utskotkts mening förbehållas de i 

lagförslagets 8 kap. av utskottet förordade bestämmelserna om hygglovsbe

friclse för vissa åtgärder på byggnader som inte ingår i en samlad bebyggelse. 

Det aktuella begreppet bör alltså i förevarande sammanhang ersättas av 

begreppet "ett bebyggelseområde". De motiv som angivits i propositionen. 

avseende det nu aktuella lagrummet bör alltså även enligt utskottets 

uppfattning vägleda lagtilliimpningen. 

5.3.3 Kra1· på underhåll ai• byggnader 

Enligt bostadsministerns uppfattning (s. 243) skulle kraven på byggnaders 

egenskaper i stort sett vara värdelösa om de inte kompletterades med en 

underhållsskyldighet för byggnadens ägare. Med hänvisning härtill föresl;'is-

3 kap. 13 * -att en byggnad kontinuerligt skall underhållas så att bärförm{1-

gan och stadgan hos de bärande delarna. anordningarna för skydd mot 

brand, olycksfall och fukt samt anordningarna för handikappanpassning, 

trevnad, hygien. energihushållning och avfallshantering i skälig utsträckning 

hålls i stånd. Förslaget innebär vidare att byggnadens yttre skall hållas i 

vårdat skick. 

Av motiveringen (s. 244) framgår att underhållskravet även skall gälla 

produktionshyggnader för jord- och skogsbruk samt andra jämförliga 

näringar. 

Centerpartiet framhaller i sin partimotion 1985/86:69 yrkande 2 att kraven 

p{1 underhåll av byggnader utökas genom förslaget till PBI.. Enligt motionii

rerna iir det för en god hushällning med naturresurser viktigt att byggnader 

underh{1lls inte minst vad gäller åtgiirder för energihushMlning. Samtidigt 

anförs dock att driftsbyggnader för jord- och skogsbruk i dag inte omfattas av 

något unclerhällskrav. Ni"1got si1dant krav finns enligt motionärerna inte 

heller nu anledning att ställa. 

När det gäller byggnader för rörelse måste underhi1!\skraven enligt 62 



motionärerna anpassas till rörelsens art, och det finns därför inte anledning BoU 1986/87: I 
att ställa högre krav än vad som erfordras med hänsyn till grannars trivsel. 5 Krav på byggnader 

Rörelsebyggnaders hållbarhet och funktion förutsätts vidare bevakade vid m. m. 
skyddsronder inom företaget. och det finns därför ingen anledning att 

byggnadsnämnden bevakar detta särskilt. 

Utskottet behandlar först undcrhållskravets tillämpning på jord- och 

skogsbrukets ekonomibyggnader. 

Jordbruksutskottet tar i sitt yttrande JoU 1985/86:2 y upp frågan om 

underhållskravet för byggnader med avseende på dess tillämplighet på jord

och skogsbrukets driftsbyggnader. Jordbruksutskottet anför härvid följande. 

Utskottet delar föredragandens uppfattning att bcstämmdscn om underhåll i 
princip bör vara tillämplig iiven på produktionsbyggnader för jordbruk. 
skogsbruk och därmed jämförliga näringar. De krav som i första hand blir 
aktuella för ekonomibyggnader är, som i propositionen anförs. de som tar 
sikte på byggnadernas slikerhct och utseende. Förslaget torde inte medföra 
att de areella näringarna belastas med nämnvärt större kostnader än som 
redan nu måste läggas ned pti skötsel och underhåll. Utskottet vill dock 
understryka det angelägna i att de speciella förhållanden som ofta råder i 
lantbruket m. m. beaktas vid prövning av underhållsskyldigheten. Som ocks{1 
framhålls i propositionen bör hiinsyn tas bl. a. till byggnadens läge. använd
ning och återstående brukstid. Utskottet vill tillägga att det i driften av t. ex. 
ett jordbruksföretag kan förekomma att befintliga byggnader för ett lindrat 
användningsområde eller blir överflödiga i samband med ändrad driftsinrikt
ning eller av andra skäl. Det kan då under en övergångstid finnas anledning 
att ställa kraven på underhåll något lägre lin v<id som eljest skulle vara 
motiverat. Utskottet förutsätter att bestämmelsen i angivna fall tillämpas 
med viss varsamhet utan att detta behöver särskilt anges i lagtexten. Vad 
utskottet anfört bör i stor utsträckning kunna tillgodose syftet med motion 69 
yrkande 2 såvitt avser underhållskrav på driftsbyggnader för jord- och 
skogsbruk. 

Bostadsutskottct delar jordbruksutskottets uppfattning. 

Vad bostadsutskottet med anslutning till jordbruksutskottcts yttrande nu 

anfört tillgodoser i allt väsentligt syftet med motion 1985/86:69 ( c) yrkande 2 

såvitt avser underhållskravet för jord- och skogsbrukets driftsbyggnader. 

Med anledning av vad som i centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 

2 anförts om underhftllskravets tillämpning på rörelsebyggnader vill utskottet 

anföra följande. 

Av motiveringen till den aktuella bestämmelsen framgår att en sklilighets

bedömning skall kunna göras vid tillämpningen i det enskilda fallet. I fråga 

om byggnader innebär detta bl.a. att kravet på underhåll blir lägre för en 

industribyggnad som ligger avskilt inom ett industriområde än för en 

byggnad som är centralt belägen t. ex. i en stadskärna. Även byggnadens 

användning och återstaende brukstid påverkar bedömningen av vilka 

underhållsåtgärder som erfordras. Kravet på underhitll är sålunda förenat 

med en betydande flexibilitet. Utskottet är med hänvisning härtill inte berett 

att ytterligare minska undcrh[1llskraven för riirelsebyggnader i enlighet med 

vad som föreslås i centerpartiets partimotion 1985/86:69 (c) yrkande 2. Det 

framstår enligt bostadsutskottets mening som rimligt att samhället kan 

begära att grundläggande funktioner hålls i stånd t.ex. i vad gäller anordning- 63 



ar för tillgänglighet, för skydd mot olycksfall och brand, för avfallshantering BoU 1986/87: 1 
eller för att hindra att hälsorisker uppstår. 5 Krav på byggnader 

Mot hakgrund av det ovan anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag m. m. 

i vad avser 3 kap. 13 *· 

5.4 Krav på tillgänglighet m.m. 

I korthet innebiir regeringsförslaget i fråga om kraven på tillgänglighet att nu 

gällande krav med vissa skärpningar förs över till PBL. Förslagets närmare 

utformning redovisas i det följande. 

5. 4.1 Tillgänglighet i byggnader 

Enligt förslaget till 3 kap. 7 § skall hostäder, arhetslokaler och lokaler till 

vilka allmänheten har tillträde vara tillgängliga för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmi\ga. Om det behövs skall byggnaderna vara 
försedda med hiss. Undantag fr<'in hisskravet görs dock för bostadshus med 

färre än tre våningsplan. l dessa fall skall dock byggnaden utföras så att hiss 
eller annan lyftanordning kan installeras utan svi\righet. 

Undantag fr{in tillgänglighetskravet får enligt förslaget medges fiir en- och 

tvåhostadshus om det är befogat med hänsyn till terrängen. 

För arhetslokaler får undantag medges om det är hcfogat med hänsyn till 

arten av den verksamhet som skall bedrivas där. 

Tillgänglighet i byggnader tas upp i flera motioner. varav två är väckta 

under allmänna motionstiden 1985. 

Enligt motion 1984/85:2152 (c) yrkande 5 bör vissa lättnader i norm kraven 

i fråga om tillgänglighet genomföras för att underliitta tillkomsten av smi1 och 
billiga hostäder. 

Med hänvisning till motion 1984/85:2214 (c) föreslås i motion 1984/85:2217 

såvitt nu är i fråga att dispens från reglerna om handikappanpassning av 
industribyggnader skall kunna medges i vissa fall. Enligt motionärerna finns 

det industribyggnader där arbetets art inte gör det möjligt för en rörelsehind

rad att arbeta och att det i sådana fall måste finnas möjlighet till dispens från 

tillgänglighetskraven. 

Vänsterpartiet kommunisterna för i sin partimotion 1985/86:73 fram en rad 

yrkanden avseende tillgänglighetskraven. Enligt motionens yrkande 5, såvitt 

nu är i fråga, bör riksdagen sMunda i anslutning till bestämmelserna i 3 kap. 

uttala att större hiinsyn m~lste tas och tillämpningsföreskrifter utfärdas bl.a. i 

vad gäller orienterbarhet. I motionens yrkande 8 hemställs att krav skall 

ställas på installation av hiss eller annan lyftanordning ocksä i tvåvåningshus. 

Enligt motionärerna är regeringens förslag pi\ denna punkt - att endast 

förbereda för hiss - en halvmesyr. Att i efterhand komplettera med hiss 

ställer sig enligt motionärerna dyrare, och det finns därför stor risk att någon 

sådan komplettering inte kommer till stånd. 

Enligt motion 1985/86:77 (s) är det en förutsättning för att människor med 

olika former av funktionsnedsättningar skall fungera i samhället att hostäder. 

offentlig miljö, arbetsplatser och utemiljö är tillgängliga. Med utgångspunkt 

häri förs i motionen fram en rad krav som avser tillgänglighetsfrågor m.m. 64 



I motionens yrkande 3 hemställs sålunda att bestämmelserna i 3 kap. 7 § BoU 1986/87: I 
skall tolkas så att med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga även skall 5 Kra1' på byggnader 

avses allergi. En sådan tolkning av den aktuella bestämmelsen motiveras m. m. 
enligt motionärerna av att en allergikers möjlighet att vistas i en olämplig 

lokal kan vara lika obefintlig som möjligheten för en rörelsehindrad att gå i 

en trappa. 
Socialutskottet tar i sitt yttrande SoU 1985/86: I y upp förslagen avseende 

tillgänglighet och handikappanpassning av byggnader. Socialutskottet anför 

h~irvid bl.a. följande. 

Socialutskottet delar den grundsyn som kommer till uttryck i motionerna. 
nämligen att kraven på tillgänglighet och handikappanpassning av byggnader 
bör tillgodoses så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Som framgår 
av propositionen iir det dock ofrånkomligt att ocksä ta andra hänsyn. vilka 
kan komma i konflikt med tillgänglighetskraven. En äldre miljö kan sålunda 
vara sv{ir att anpassa på ett sätt som uppfyller moderna krav utan att den 
ursprungliga karaktären giir förlorad. Ett annat problem är att kostnaderna 
för anpassning framför allt vid ombyggnad kan bli orimligt höga med hänsyn 
till de fördelar som uppnås. Även vid nybyggnad kan det i vissa fall te sig 
tekniskt och ekonomiskt orimligt att kräva att alla lokaler skall vara 
tillgängliga för rörelsehindrade. Det gäller t. ex. kravet i vpk-motionen 
(yrkande 8) om hiss i alla tv{1vaningshus. En avvägning mellan sådana olika 
hänsyn iir ofrånkomlig. Enligt utskottets mening har man i propositionen 
gjort en balanserad avvägning mellan alla de olika intressen som här gör sig 
gällande. Det är knappast möjligt att nu komma längre i fråga om 
lagreglerade krav på handikappanpassning. Utskottet vill emellertid fram
hålla att hänsynen till rörelsehindrade, syn- och hörselskadade samt andra 
med olika former av handikapp bör ing;1 som ett självklart led vid 
bedömningen av alla frågor om bygglov. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker socialutskottet de behandlade 

motionsyrkandena. 

Med anledning av vad som i proposition och motioner framförts avseende 

tillgänglighet i byggnader vill bostadsutskottet anföra följande. 

Betydelsen av att öka tillgängligheten såväl i våra bostäder som i den 

anknytande boendemiljiin och i samhället i övrigt kan enligt bostadsutskot

tets mening inte tillräckligt betonas. Yiirdet av en sådan iikad tillgänglighet 

har i sig inte heller satts i fräga. Samhället har också vidtagit en rad åtgärder 

för att åstadkomma en iikad tillgänglighet. Dessa åtgärder har avsett såväl 

tvingande lagregler som ekonomiska stimulansåtgärder. Utskottet vill i detta 

sammanhang peka pi1 dels det s.k. hissbidraget som kunnat utgå under åren 

1984-1986 för att förbättra tillgängligheten i första hand i äldre trevånings

hus som i betydande utsträckning saknar hiss. dels de år 1985 beslutade 

( prop. 1984/85: 142. Bo U 24) Mgärderna för att förbättra boendcförhallande

na för gamla, handikappade och li111gvarigt sjuka. 

Bostadsutskottet delar sålunda bostadsministerns uppfattning (s. 492) att 

målet för samhällets strävande bör vara att alla bostäder skall kunna bli 

tillgiingliga. Först därmed ges förutsiittningar för att alla människor på lika 

villkor skall kunna delta i samh;illslin:t. Ett uppfyllande av dl'tta m{1l innebär 

dessutom att iildre. handikappade och långvarigt sjuka kan bo kvar i sina 

bostäder i större utsträckning än de hittills kunnat göra. Som framhålls i 

5 Rik1·c/,1ge11 /<J86!87. /9sam/. Nr I 
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socialutskottets yttrande är det dock ofrånkomligt att målet om en total Bo U 1986/87: 1 
tillgänglighet för alla måste avvägas mot vad som är praktiskt och ekonomiskt 5 Kra1· på byggnader 

möjligt att genomföra. Förslaget i propositionen är också ett utfall av en m. m. 
sådan avvägning. En avvägning mellan olika intressen av detta slag är av 
naturliga skäl alltid svår att göra och utfallet kan nästan alltid kritiseras från 
den ena eller andra utgångspunkten. Bostadsutskottet delar dock socialut-

skottets principiella uppfattning att man i propositionen har gjort en 
balanserad avvägning mellan de olika intressen som här gör sig gällande. 

Med hänvisning till det nu anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag i 
vad avser utformningen av 3 kap. 7 §. Utskottet kan därmed inte ställa sig 
bakom förslagen i motionerna 1984/85:2217 (c) såvitt nu är i fråga. 1985/86:73 

(vpk) yrkandena 5 såvitt nu är i fråga och 8 samt 1985/86:77 (s) yrkande 3. 

Enligt bostadsutskottets mening får syftet med flera av de nu behandlade 
motionsyrkandena anses tillgodosett genom vad i propositionen förordats. 

Även vad i motion 1984/85:2152 (c) yrkande 5 föreslagits beträffande 
lättnader i tillgänglighetskraven för att underlätta tillkomsten av små och 
billiga lägenheter avstyrks med hänvisning till det nu anförda. 

-Genom förslaget till 3 kap. 9 §undantas fritidshus med högst två bostäder 

från kravet på tillgänglighet. Anläggningar med fritidshus - t.ex. en stugby
som hyrs ut på sådant sätt att tillstånd för hotellrörelse erfordras är dock inte 
undantagna. 

I motion 1985186:77 (s) yrkande 4 hävdas att bestämmelserna avseende 
fritidshus bör skärpas så att fler fritidshus än de som enbart är avsedda för 

hotellrörelse blir tillgängliga ur handikappsynpunkt. Dessutom förordas att 
vissa minimikrav på tillgänglighet skall gälla alla fritidshus. Som exempel på 
ett sådant minimikrav nämner motionärerna att dörrbredden bör uppgå till 
minst 80 cm. 

När det gäller .kraven för fritidshus erinrar socialutskottet i sitt yttrande 
SoU 1985/86: 1 y om att fritidshus som ingår i en större anläggning av typ 
stugby inte avses bli undantagna från de allmänna kraven på tillgänglighet. 
Vad som avses är sålunda enskilda fritidshus byggda i ägarens egen regi. Det 
skulle enligt socialutskottet därför föra alltför långt att uppställa långtgående 
generella krav för fritidshus. Ägarens önskemål bör enligt socialutskottets 
mening bli avgörande i sådana fall. Den som vill avstå från bekvämlighet för 
att få ett fritidshus till en rimlig kostnad bör kunna få göra det. Socialutskot

tet avstyrker därmed motion 1985/86:77 (s) yrkande 4. 

En av utgångspunkterna för förslaget till PBL är att kraven skall kunna 

anpassas till byggnadens avsedda ändamål. Det är enligt bostadsutskottets 
mening mot bakgrund hiirav som förslaget om <,ttt fritidshus skall undantas 

från vissa av de allmänna krav på byggnader som ställs i 3 kap. hör ses. 
Fritidshusen används normalt sett under en begränsad del av året, och det 

framstår därför inte som orimligt att vissa krav inte hävdas lika starkt för 

fritidshus som för permanentbostäder. Bostadsutskottct delar sålunda 
bostadsministerns uppfattning att kraven om hushållning med energi. om 

tillgänglighet samt om material och byggnadssätt inte bör gälla för fritidshus. 
Vad utskottet nu anfört innebiir att motion 1985/86:77 (s) yrkande 4 

avstyrks. Regeringsförslaget i vad avser 3 kap. 9 * tillstyrks. I likhet med 
socialutskottet vill dock bostadsutskottet erinra om att fritidsanläggningar 66 



som hyrs ut på ett sådant sätt att de är att betrakta som hotellrörelse omfattas BoU 1986/87: I 
av tillgänglighetskraven på samma sätt som hotell. 5 Krav på byggnader 

Vid ändring av byggnader skall dessa enligt förslaget till 3 kap. 10 * i m. m. 
princip uppfylla samma krav på tillgänglighet som nybyggnad. Hänsyn skall 

dock tas till den enskilda byggnadens förutsättningar. Kommunen kan 

dessutom vid ombyggnad i detaljplan eller områdesbestämmelser ställa lägre 
krav. om bebyggelsen inom området ändit för l[mgsiktigt godtagbara 

egenskaper. 

Enligt yrkande 6 i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 

bör möjligheten till avsteg frtm kravet på tillgänglighet vid ombyggnad endast 

få utnyttjas ytterst restriktivt. 

I motion 1985/86:77 (s) yrkande 5 heil1Ställs att 3 kap. 10 *skall iindras så 

att tillgänglighetsaspekterna vid ändring av byggnad beaktas i större 

utsträckning. Enligt motionärerna känns det mycket oroande att kommuner

na skall få göra ytterligare avsteg från dessa krav genom beslut i detaljplan. 

När planer upprättas som minskar tillgiinglighetskraven måste enligt yrkande 

6 dessa planer diirför brytas ned kvartersvis - detta för att avstegen inte skall 

komma att omfatta alltför stora områden. 

Det finns enligt motionärerna fall diir fastighetsägaren av kommunen 

måste kunna åläggas att utföra åtgärder för en förbiittrad tillgänglighet. även 

om detta kan te sig oskäligt dyrt för den enskilda fastigheten. Enligt 

motionens yrkande 7 skall i sådana fall kommunen kunna ersiitta fastighets

ägaren. 

Med anledning av vad som föreslagits beträffande kraven på tillgänglighet 

vid ändring av byggnader vill utskottet anföra följande. 

Utskottet har ovan ställt sig bakom målet att samhällets strävande bör vara 

att alla bostäder skall kunna bli tillgängliga. Detta mål måste naturligtvis 

också gälla det befintliga bostadsbestfö1det. Det är enligt bostadsutskottets 

mening därför nödvändigt att kraven på tillgänglighet hiivdas även i samband 

med iindring av byggnader. Utskottet instämmer med propositionen (s. 2-W) 

att det i något väsentligt avseende inte finns skäl att ha en annan utgångsnivå i 

föreskrifterna för ombyggnad än den som gäller vid nybyggnad när det gäller 

tillgängligheten: Förslaget i vad avser 3 kap. JO * tillstyrks. Motionerna 

1985/86:73 (vpk) yrkande 6 samt 1985/86:77 (s) yrkandena 5. 6 och 7 avstyrks 

av utskottet med hänvisning' till det nu anförda i den mån de inte kan anses 

tillgodosedda med vad i propositionen förordats. 

Enligt förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 

yrkande 9 c skall kommunen ha möjlighet att stiilla krav p{1 {1tgärder för att 

åstadkomma tillgänglighet även när en ombyggnad ej planeras. 

Beträffande förslaget i den nu aktuella motionen erinrar socialutskottet i 

sitt yttrande SoU 1985/86: 1 y om vad som anförs i propositionen om att 

byggnadslagstiftningen i princip inte bör ha tillbakaverkande kraft. Soci

alutskottet anför vidare att det i propositionen erinras om de möjligheter som 

finns enligt bostadssaneringslagen ( 1973 :531) att {\liigga en ägare av hyreshus 

med bostadslägenheter att rusta upp lägenheterna till viss minimistandard. 

Med stöd av arbetsmiljölagen (1977: 1160) kan enligt socialutskottet förbätt-

ringsåtgärdcr dessutom krävas beträffande arbetslokaler. Med hfovisning 

härtill och till bostadsministerns uttalande (s. 245) att ytterligare krav på 67 



förhättringar mäste prövas mot hakgrund av bl.a. mycket ingående samhiills- BoU 1986/87: 1 
ekonomiska och finansiella överväganden avstyrker socialutskottet motions- 5 Krai' på byggnader 
förslaget. m. m. 

Bostadsutskottet vill tillägga att det inom ramen för den nuvarande · 
byggnadslagstiftningen dock är möjligt att bl. a. ställa krav på handikappan
passning av vissa utrymmen i terminalbyggnader. För befintliga byggnader.· 
skall således enligt förslaget till 17 kap. 21 § gälla att terminalbyggnader för 

kollektivtrafik även sedan PBL trätt i kraft skall anordnas så att de uppfyller 
skäliga krav på handikappanpassning - detta oavsett om några andra 

byggnadsåtgärder skall vidtas. 
De av bostadsministern och socialutskottet anförda skälen för att inte 

införa några nya förbättringskrav för befintliga byggnader, som inte har 
samband med andra ändringar, äger enligt bostadsutskottets mening sådan 

tyngd att några förändringar i de förordade bestämmelserna inte nu bör 
vidtas. Motion 1985/86:73 yrkande 9 c avstyrks med hänvisning h1irtill. 
Regeringens förslag till utformning av 17 kap. 21 § tillstyrks. 

5. 4.2 Tillgänglighet till anliiggningar m. m. 

l fråga om andra anläggningar än byggnader m.m. för vilka bygglov krävs 

skall kravet på handikapptillgänglighet enligt förslaget - 3 kap. 14 * -
tillämpas. I fråga om anläggningar i övrigt skall kravet tillämpas i skälig 

utsträckning. 
Yrkande 8 i motion 1985/86:77 (s) innebär att de nu aktuella bestämmel

serna skall preciseras med avseende p[1 tillg1ingligheten vid idrottsplatser och 
liknande anläggningar. Enligt motionärerna skall bcst1immclsen utformas så 
att åskadarplatser, omklädningsrum, duschar och liknande utrymmen pit 
idrottsplatser och campingplatser skall vara tillgängliga för handikappade. 

Ett sådant krav anges dock inte innebära att varje åski'idarplats skall vara 
tillgänglig. 

Med anledning av förslagen beträffande tillgänglighetskraven för andra 
anläggningar än byggnader anför socialutskottet i sitt yttrande SoU 1985/ 
86: I y följande. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning om det angelägna i att den yttre 
miljön så långt möjligt görs tillgänglig för alla och i att stor hänsyn tas till 
framkomligheten vid planering av olika fritids- och rekreationsanläggningar. 
Propositionen ger uttryck åt samma syn. 

Reglerna i 3 kap. 14 § i lagförslaget är mycket långtgående. Paragrafens 
ordalydelse motsägs dock i viss mån av motiveringen (se bl. a. s. 515 och 
525). Utskottet delar därför uppfattningen att innebörden av denna bestäm
melse behöver klargöras. 

Utskottet anser det i övrigt inte möjligt att gå, längre än propositionen med 
hänsyn till de avvägningar som alltid måste göras vid planering och byggande. 
Självklart bör handikappanpassning ske när det finns ett befogat intresse 
därav och erforderliga åtgärder kan genomföras utan alltför stor olägenhet 

1 eller kostnad. Den ökade medvetenheten på detta område bör dessutom leda 
till att man allmänt mera uppmärksammar olika sätt att underl1itta för 
handikappade. Som anförs i propositionen är det ofta mycket enkla åtgiirder 
som behövs. 68 



Socialutskottet avstyrker med hänvisning till det anförda samtliga nu BoU 1986/87: I 

behandlade motionsyrkanden. 5 Krav på byggnader 

Bostadsutskottet behandlar först vad socialutskottet anfört om behovet av m. m. 
att klargöra innebörden av bestämmelsen i 3 kap. 14 §. 

Genom den aktuella bestämmelsen hävdas principen att bygglovspliktiga 
anläggningar skall uppfylla de krav som enligt 3 kap. 1-13 §§ ställs på 
byggnader. Med avseende 1'>å att de anläggningar som bestämmelsen avser är 
av mycket skiftande slag och därmed av mycket olika utförande kan 
naturligtvis inte alla de krav som ställs på byggnader aktualiseras för varje typ 
av anläggning. Motivtexten i denna del ger uttryck för att krav som iir 
tillämpliga inte för eftersättas. I den mån ett krav är applicerbart på den 

aktuella anläggningen hör det sålunda hävdas med stöd av bestämmelsen i 3 
kap. 14 §. 

Med anledning av vad som i motion 1985/86:77 (s) föreslagits beträffande 
tillgängligheten till idrottsplatser m.m. vill utskottet anföra följande. 

Som utskottet redovisat ovan innebär förslaget till 3 kap. 14 § att krav på 
handikapptillgiinglighet i princip kan ställas på alla bygglovspliktiga anlägg
ningar vid såväl ny- som ombyggnad. Som bostadsministern framhåller 
innebär detta att t.ex. krav på att åskådarplatser vid en idrottsplats i lämplig 
omfattning görs tillgängliga för handikappade. Vad i motion 1985/86:77 (s) 
yrkande 8 föreslagits får således i inte ringa utsträckning anses tillgodosett 
redan genom det nu föreliggande förslaget. Motionsyrkandet avstyrks av 
utskottet med hänvisning härtill. 

5.4.3 Tillgiinglighet i den yttre miljön 

När det gäller tillgängligheten i den yttre miljön omfattar förslaget dels 

tomter. dels allmänna platser o.ch områden för andra anläggningar än 
byggnader. 

Enligt 3 kap. 15 §första stycket punkt 6 skall tillses att tomter. om det inte 
är obefogat med hänsyn till terrängen och till förhållandena i övrigt, kan 
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta 
innebär att t.ex. lek- och utevistelseytor skall kunna anviindas av personer 
med funktionsncdsättningar. 

Beträffande allmänna platser och områden för andra anläggningar än 
byggnader skall tillgänglighetskraven enligt förslaget- 3 kap. 18 §-tillämpas 

i skälig utsträckning. Exempel på åtgärder som enligt bostadsministern 
härvid kan behövas är att gångvägar görs släta och halksäkra, att räcken 

anordnas vid ramper och trappor, att övergångsställen markeras på rätt sätt 

eller att extra stark belysning ordnas på vissa ställen. 

Kraven på tillgiinglighet i den yttre miljön tas upp i tre motioner, varav två 

från allmänna motionstiden 1985. 
l motion 1984/85:1478 (s) från allmänna motionstiden 1985 hemställs att 

yttre arrangemang inom ett friluftsområde skall göras tillgängliga och 

användhara för handikappade. Med tanke på att motions- och rekreations
intresset domineras av verksamhet i utemiljö är enligt motionären tillgänglig

ht:tcn i den yttre friluftsmiljön oerhört \'iktig för handikappade. 
I motion 1984/85:2135 (s), också den från allmänna motionstiden 1985, 69 



föreslt1s att i nuvarande lagstiftning skall införas bestämmelser om närmiljöns BoU 1986/87: 1 
och gängvägars tillgiinglighct för miinniskor rm:d handikapp. Enligt motionä- 5 Krav på byggnader 
rerna iir det angeläget att tillgängligheten i den yttre miljön siikerstiills av en m. m. 
lagstiftning motsvarande den som giiller för fastigheter och allmänna 

färdmedel. 

Enligt motion 1985/86:77 (s) yrkande l börföreskrifter utfärdas till 2 kap. 

4 ~ första stycket punkt 5 avseende handikappanpassning av den yttre 

miljön. I sin motivering hänvisar motionärerna till att det enligt motivutta

landena till den aktuella bestämml'lscn inte skall utfärdas några föreskrifter 

till densamma. Med hiinsyn till att nästan all handikappanpassning i vårt 

samhälle i stort sett skett genom föreskrifter och bindande krav så bör 

sådana, enligt motioniirerna, utfärdas lKkså till 2 kap. 4 ~ punkt 5. 
Även fr{1gan om den yttre miljöns tillgänglighet tas upp av socialutskottet i 

dess yttrande SoU 1985/86: 1 y. Socialutskottet anser det härvid inte möjligt 

att gå längre än propositionen i vad avser kraven på tillgänglighet med hänsyn 

till de avvägningar som alltid måste göras vid planering och byggande. Enligt 

socialutskottet bör handikappanpassning självklart ske niir det finns ett 

befogat intresse därav och erforderliga åtgärder kan genomföras utan alltför 

stor olägenhet eller kostnad. Vidare bör det ökade medvetandet på detta 

område. enligt socialutskottet. leda till att man mera uppmärksammar olika 

siitt att underlätta för handikappade. 

Bostadsutskottet har i det föregående betonat vikten av att iika tillgänglig

heten såväl i bostäder som i den omgivande miljön. Dessa strävanden bör 

enligt utskottets uppfattning omfatta inte bara den omedelbara närmiljön, 

t.ex. tomten. utan hela den yttre miljön. Utskottet kan också notera att 

regeringsförslaget i denna del innebär en skärpning av kraven p{1 tillgänglig

het i jämförelse med vad som nu giiller. Vidare vill utskottet erinra om att 

fr. o. m. halvårsskiftet 1985 ett statligt bidrag om 30 f'(.. av kostnaden kan 

lämnas för åtgiirder som görs för att förbättra tillgiingligheten i· den yttre 

miljön. 

Vad i motionerna 1984/85:1478 (s) och 1984/85:2135 (s) - som båda är 

väckta innan förslaget till PBL lagts fram - föreslagits får siilunda anses i inte 

ringa grad tillgodosett genom nu föreliggande förslag. Motionerna avstyrks 

med hänvisning härtill. 

Utskottet kan inte heller ställa sig bakom förslaget i motion 1985/86:77 (s) 

yrkande 1 om att tillämpningsföreskrifter skall utfärdas till 2 kap. 4 *punkt 5. 
Som bostadsministern framhiillcr (s. 477) i ett motivuttalande skall det 

aktuella stadgandet ses som en sammanfattning av de krav på tillgänglighet 

som ställs i 3 kap. på byggnader. tomter samt allmänna platser. Till dessa 

bestämmelser i 3 kap. avses tilliimpningsföreskrifter bli utfärdade. varför 

något behov av särskilda föreskrifter till den sammanfattande bestämmelsen 

i 2 kap. 4 ~inte torde föreligga. ~1otion 1985/86:77 (s) yrkande 1 avstyrks 

med hiinvisning till det nu anförda. 

5.5 Parkering 

I 3 kap. 15 ~ stillls krav på utrymmen bl. a. för parkering. I lagd1dsremisscn 

uttalade bostadsministern att kravet pä fastighetsiigarna att själva eller i 

samverkan svara för behovet av parkering p~1 kommunalt initiativ kunde 
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omvandlas till en skyldighet att ekonomiskt bidra till en parkeringsanlägg- BoU 1986/87: l 
nings tillkomst och drift. Parkeringsköp nämndes som exempel på sådan 5 Krav på byggnader 
samverkan. Lagrådet framhöll att det för närvarande råder osäkerhet om i m. m. 
vilken utsträckning det är lagligen möjligt att av en byggande kräva 

åtaganden av detta slag. Också frågan om förutsättningarna och formerna för 

ett åtagande var enligt lagrådet ovissa. 
Med anledning av lagrådets invändningar vidhöll inte bostadsministern 

sina uttalanden i lagrådsremissen. 

Enligt utskottets uppfattning finns emellertid anledning för riksdagen att 

förorda ytterligare överväganden i avsikt att utforma ett system med 

parkeringsköp. Det bör överlåtas åt regeringen att avgöra i vilka former 

dessa överväganden skall ske. 

Vad utskottet nu anfört om vissa överväganden bör riksdagen som sin 

mening ge regeringen till känna. 

5.6 Vissa övriga frågor 

Inledningsvis tar utskottet i detta avsnitt upp förslaget i den under allmänna 

motionstiden 1985 väckta motionen 1984/85:2801 (fp) yrkande 10 vari, såvitt 

nu är i fråga, hemställs att en skyndsam översyn av lagstiftningen på 

bostadsområdet skall göras i syfte att åstadkomma en avreglering och en 

minskad detaljstyrning. 

Genom föreliggande förslag till PBL- ett förslag som inte var framlagt vid 

tidpunkten för motionens väckande - förordas en ordning som inneb~ir ett 

smidigare förfarande än dagens. Det gäller t.ex. en förenkling och moderni

sering av plansystemet, den minskade bygglovsplikten i vissa fall och de 

ökade möjligheterna att fä bygglov. Vad i motion 1984/85:2801 (fp) yrkande 

10 såvitt nu är i fråga föreslagits får enligt utskottets mening anses i inte ringa 

grad tillgodosett genom det.föreliggande förslaget och genom regeringens 

uppdrag till planverket att utarbeta föreskrifter till PBL. Motionsyrkandet 

avstyrks med hänvisning härtill. 

I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 4 ställs 

krav på att uppdraget till planverket att utfärda tillämpningsföreskrifter till 

PBL bör utsträckas till att också omfatta bestämmelserna i 3 kap. om friytor i 

15 §.vid nybyggnad och i 10 *vid ombyggnad, om terrasser i 2 §samt om 

vissa övriga anläggningar och anordningar i 14 §. 

Utskottet delar inte motionärernas uppfattning om behovet av tillämp

ningsföreskrifter i nu aktuella avseenden. Motionsyrkandet avstyrks. 

Avslutningsvis tar utskottet i detta avsnitt upp två motioner från allmänna 

motionstiden 1986 om vissa säkerhetsfrågor. 

I motion 1985/86:502 (s) anförs att ett antal mycket allvarliga olycksfall har 

inträffat i vattenrutschbanor. Det är enligt motionärerna därför anmärk

ningsvärt att några åtgärder inte har vidtagits. Med hänvisning härtill föreslas 

att föreskrifter om vattenrutschbanor inarbetas i ordningsstadgan. 

Förslaget till 8 kap. 2 §innebär att anläggningar för idrotts- och fritidsän

damål kommer att bli bygglovspliktiga. I ärenden om bygglov kommer 

därmed anläggningar av detta slag att prövas med avseende på om de 

uppfyller kraven i 3 kap. Häri innefattas bl. a. krav pf1 att en anhiggning skall 

ge ett tillfredsstLillande skydd mot olycksfall. Vid ny- och ombyggnad av 
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vattenrutschbanor kommer sålunda bygglovsprövningen att innefatta vissa BoU 1986/87: 1 

grundläggande säkerhetsaspekter. Stadgandena i 3 kap. innebiir vidare att 6 Översiktsplan 
anläggningar skall underhållas så att bl. a. deras säkerhetsegenskaper 

bevaras. 

Frågor kring säkerhetsföreskrifter m.m. avseende tivolianordningar. dvs. 

karuseller. pariserhjul. bergbanor. bilbanor och liknande anordningar har 

tagits upp av ordningsstadgeutredningen i betänkandet Ordningslag (SOU 

1985:24). Betänkandet är efter sedvanlig rcmissbehandling under beredning 

i regeringskansliet. Enligt bostadsutskottets mening bör ytterligare övervii

ganden i hithörande frågor anstå i avvaktan på resultatet av denna beredning. 

Motion 1985/86:Bo502 (s) avstyrks med hänvisning hiirtill. 

Enligt motion 1985/86:Bo503 (s) bör lagstiftningen kring lock pä brunnar 

ändras så att krav ställs på att nyinstallerade brunnar eller brunnslock skall ha 

säkerhetsanordningar. Särskilt anmärkningsviirt är det enligt motioniirerna 

att brunnar i mer tättbefolkade områden inte har barnskyddade lock. t.ex. 

brunnar som ligger i närheten av platser diir barn ofta vistas som daghem. 

lekplatser och skolor. 

Bostadsutskottet vill för sin del betona vikten av att ittglirder vidtas för att 

undanröja riskerna för såväl barnolycksfall som andra olycksfall. Med stöd 

av bestlimmelserna i 3 kap. kommer också krav p[1 skydd mot olyckor med 

avseende på brunnar att kunna stiillas. Utskottet utgf1r frim att dessa 

skyddsföreskrifter, i likhet med vad som nu gäller. kommer att omfatta 

byggnader och tomtmark. 

Även frågan om skyddsåtgärder vid brunnar har tagits upp av ordnings

stadgeutredningen i det ovan nämnda betänkandet. Bl. a. innefattar 

utredningens förslag till ordningslag en paragraf av innebörden att brunnar 

skall vara försedda med säkerhetsanordning ar för att skydda mot framför allt 

olyckor med barn. Ansvaret för att slikerhetsanordningar kommer till stånd 

och hålls i fullgott skick skall enligt utredningens lagförslag t1vila ligaren av 

brunnen. Som utskottet redovisat ovan är utredningens förslag unckr 

beredning i regeringskansliet. 

Pågående överväganden får avvaktas även beträffande denna fråga. Det 

finns skäl förutsätta att i dessa överviiganden även ingär frågan om hur och i 

vilken omfattning säkerhetsanordningar avseende brunnslock skall hävdas. 

Syftet med motion 1985/86:Bo503 (s) får därför anses tillgodosett. 

6 Översiktsplan 

6.1 Översiktsplanens innehåll och utformning 

Utskottet har ovan (avsnitt 2) vid behandlingen av plansystemets förenlighet 

med regeringsformens normhegrepp redogjort för sin syn bl. a. p{t översikts

planens roll i plansystemet och tHirvid anfört att det finns skiil för uppfatt

ningen att planformen bör regleras i lag; en uppfattning som också kommit 

till uttryck s{1väl i propositionen som i lagrådets yttrande. Utskottet kan 

sålunda inte dela den i moderata samlingspartiets partimotion 1985/86:6(1 

motivledes framförda meningen att den översiktliga planeringen skall vara 
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I detta avsnitt behandlar utskottet- bl. a. med anledning av vissa motioner BoU 1986/87: I 

- den niirmare utformningen m.m. av reglerna om översiktsplan i 4 kap. 6 Översikt~plan 
lagförslaget. 

I två motioner behandlas innch<1llet i översiktsplanen. Det giiller center

partiets partimotion 1985/86:69 yrkande 12. vari hemställs att riksdagen 

beslutar som sin mening ge regeringen till kiinna vad i motionen anförts. 
Såvitt rör översiktsplanerna betonas i motionen vikten av att planerna 

anpassas efter kommunens situation och att behovet av översiktsplanering är 

ett helt annat i en kommun med många motstående intressen iin i en 

glesbygdskommun med liten expansion. Ambitionsnivån i de kommuner 

som bedrivit försöksverksamhet med plan- och bygglagens plansystem hör 

enligt motionärernas uppfattning inte anviindas som riktmärke i flertalet 

kommuner eftersom denna planering varit mycket ambitiös. Även i folkpar

tiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 b behandlas översiktsplanerna. I 

motionen förordas att innehållet i dem begränsas. Enligt motioniirerna får 

införandet av översiktsplanerna inte leda till att ett omfattande och kostsamt 

planeringsarbete påbörjas i kommunerna. 

Förutom vad utskottet i avsnitt 2 anfört om översiktsplanens innehåll och 

utformning bör erinras om vad i propositionen (bl. a. s. 123-129) anförts i 

frågan. Diir förordas bl. a. att i översiktsplanen bör behandlas de stora 

dragen i användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen bör 

vidare behandla de l{mgsiktiga strategiska frägorna om markanvändning och 

bebyggelse och niirmast vara av programmässig och vägledande art samt ge 

uttryck för hur bestämmelserna i 2 kap. om allmänna intressen i princip bör 

tillgodoses inom kommunen. 

Enligt lagrådets förslag till utformning av 4 kap. I *skall av översiktspla

nen framgft grunddragen för tillkomst. förändring och bevarande av bebyg

gelse. Vidare skall av planen framgå hur kommunen avser tillgodose 

riksintressen enligt NRL. I propositionen anges att översiktsplan skall finnas 

för hela kommunen. Dock anförs att det i de flesta kommuner finns omriiden 

diir några särskilda planeringsövcrviiganden av ltmgsiktig art inte behöver 

göras. Av planen bör framga i vilka delar av kommunen denna situation 

råder. Till bemötande av vissa farhågor om att översiktsplaneringen skulle bli 

alltför ambitiös och omfattande anförs i propositionen att planen självklart 

skall utformas utfrån de olika uppgifter den skall tillgodose. Det fär 

förutsättas att översiktsplanernas innehåll, liksom dagens informella över

siktliga planering varierar avseviirt mellan kommuner med skiftande plane

ringsbehov och resurser. Planens innehåll bör inte detaljregleras i PBL. Om 

så ej sker skapas möjligheter till en successiv förhättring av planläggningens 

arbetsmetoder och planernas innehåll. l detta ligger att kraven på den första 

översiktsplanen inte bör ställas för högt. I propositionen föreslås (17 kap. 

25 *)att kommunerna före den l januari 1990 skall ha antagit översiktsplan. 

Med anledning av vad i propositionen och i centerpartiets och folkpartiets 

partimotioner anförts om översiktsplanens innehMl vill utskottet anföra 

följande. 

B~tde i propositionen och i partimotionerna ges uttryck för uppfattningen 

att översiktsplanens innehåll inte bör detaljregleras i PBL utan att planernas 
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arbetsmetoder förbättras och fördjupas. Det har visat sig att den informella 
översiktliga planeringen som utvecklats i anslutning till dagens byggnadslag
stiftning företer skiftande kvalitet och ambitionsnivå. Utskottet finner det 
väsentligt att planeringen får utvecklas i takt med de kommunala intentioner
na och i enlighet med kommunernas uppfattning om de kvalitetskrav som bör 
ställas pä den översiktliga planeringen. Utskottet utgår från att planerna ges 
ett sådant innehåll att den översiktliga planeringen. sådan den utvecklats 
hittills, inledningsvis kommer att utgöra grunden för den översiktliga 
planering som kommer att föras inom ramen för PBL. Utskottet vill också 

fästa uppmärksamheten på att kommunerna i översiktsplanerna bör redovisa 
sina avsikter vad gäller efterföljande reglering av markanvändningen. 
Redovisar kommunen att det behövs särskilda naturvårdshänsyn, bör 
således också redovisas om kommunen avser att ta upp frågan om bindande 
förordnanden. 

I propositionen anförs att kraven på de första översiktsplanerna i 
kommunen inte bör ställas för högt. Detta har i motionerna tydligen tolkats 
så att översiktsplanerna så småningom kommer att göras alltför ambitiösa. 

Det får enligt utskottets mening anses både naturligt och rimligt att 

planering allteftersom plancringsprocessen framskrider förfinas och fördju
pas. Det finns ingen bärande invändning mot l'n sådan utveckling. en 
utveckling som ytterst bärs upp av kommunernas insatser och ambitioner och 
som ligger helt i linje med uppfattningen om ett till kommunerna decentrali
serat planeringsansvar. Det finns inte skäl för riksdagen att genom ett 
uttalande gripa in i den utveckling avseende den översiktliga planeringens 
utformning m. m. som kan antas bli följden bl. a. av att denna planering nu 
lagfästs. Lagstiftningen ger heller inte möjlighet till någon styrning genom 
föreskrifter utfärdade av statliga myndigheter.· Sammanfattningsvis finner 
emellertid utskottet att någon nämnvärd motsättning inte finns mellan vud i 
propositionen och i partimotionerna från centerpartiet och folkpartiet 
förordats om den översiktliga planeringens innehåll. I den mån motionerna 
inte kan anses tillgodosedda genom vad i propositionen förordats och 
utskottet nu anfört avstyrker utskottet bifall till motionerna. 

Utskottet föreslår sålunda med hänvisning till det anförda att riksdagen 
avslår centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 12 såvitt nu är i fråga 

och folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 b. 

För att markera att planernas innehåll och utformning skall fä utvecklas 

successivt alltefter att planläggningens arbetsmetoder förbättras och fördju

pas föreslår utskottet att de särskilda kraven på planhandlingar i 4 kap. 2 * 
första stycket första meningen slopas. Att redovisningen av en översiktsplan 

alltid sker med hjälp av såväl text som en eller flera kartor får anses självklart. 

Däremot finns det ingen anledning att förhindra att elen erforderliga texten 

placeras direkt pä kartan i stället för i en särskild handling i de fall detta är 

lämpligt. 
Frågan om möjligheterna att i den översiktliga planeringen kunna 

avgränsa omräden för fritidsbebyggdse tas upp i elen under allmiinna 
motionstiden 1985 väckta partimotionen 1984/85:2707 från moderata sam

lingspartiet. I yrkande 20 föreslås författningsändringar som gör det möjligt 

att differentiera servicenivtm mellan olika detaljplaneomrädcn. De boende 
inom ett fritidsomr{1dc skall enligt motionärerna inte kunna parlikna 

BoU 1986/87:1 
6 Översiktsplan 
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skolskjutsar, snöröjning och kommunalt vatten och avlopp. BoU 1986/87: 1 
Motionen väcktes innan innehållet i propositionen var känt. Att lMa den 6 Öi·ersiktsplan 

översiktliga planeringen ha den av motionärerna föreslagna bindande verkan 

beträffande det kommunala serviceansvaret strider mot vad utskottet ovan 

(avsnitt 2) enhälligt anfört om planformens förenlighet med regeringsfor-

men. Vad i motionen yrkats om differentierad servicenivå låter sig inte 

förenas med kommunallagens regler om likabehandling av kommunens 

innevånare. Enligt utskottets mening bör de av motionärerna föreslagna 

författningsiindringarna ej genomföras. Yrkandet avstyrks. 

6.2 Samråd vid utarbetande av översiktsplanen m.m. 

I 4 kap. 3 * anges att kommuner, när översiktsplan utarbetas eller ändras, 

skall samråda med länsstyrelsen samt med regionplaneorgan och kommuner 

som berörs av planen eller ändringen. Andra som har ett väsentligt intresse 

av planen skall beredas tillfälle till samrftd. Enligt specialmotiveringen till 

paragrafen (s. 536) anges att t. ex. hyresgästorganisationer. handikapporga

nisationcr, LRF, företagarföreningar och fackliga organisationer på di

striktsniV<'t är sådana intressenter som skall beredas tillfälle till samråd. 

I motion 1985/86:68 (s) föreslås. s[1vitt nu är i fråga, riksdagen som sin 

mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om obligatoriskt 

samråd med de handikappades organisationer i planarbetet. I motion 

1985/86:80505 (e) yrkande I såvitt nu iir i fråga föreslås- med hänvisning till 

motion l 985/86:So2 l 8 - ett riksdagens tillkännagivande om de handikappa

des möjligheter att päverka samhiillsplaneringen. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning beträffande vikten av att de 

handikappades organisationer ges möjlighet att delta i planarbetet. I 

propositionen har givits uttryck för en liknande uppfattning. Emellertid 

föreskrivs där inget obligatoriskt samråd. Vad i propositionen anförts 

grundas enligt utskottets mening inte pä någon annorlunda uppfattning än 

den motionärerna för fram om vikten av att handikapporganisationerna 

kommer till tals i planarhetet. Utformningen av lagförslaget i denna del bör 

ses som en möjlighet att fä till stånd ett flexibelt och obyråkratiskt arbete när 

planerna utarbetas. Det kan förmodas inträffa att planer av mindre 

omfattning uppriittas eller planändringar av mindre genomgripande natur 

företas i vilka handikappfrågor inte alls eller endast i ringa grad berörs. Att i 

dessa sammanhang föreskriva obligatoriskt plansamråd kan inte anses 

nödvändigt eller lämpligt. En sådan ordning skulle kunna bidra till en onödig 

byråkratisering av planarbetet, något som ocksi'l motionärerna finner 

olyckligt. 

De motiv som vägleder lagstiftningen om samr~1d m. m. får anses vara viil 

ägnade att i erforderlig utsträckning och vid bedömning i det enskilda fallet 

ge bl. a. de handikappades organisationer möjligheter till insyn i och 

påverkan på planarbetet. I socialutskottets yttrande till bostadsutskottet 

SoU 1985/86: 1 y ges uttryck för en liknande uppfattning. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motion 1985/86:68 (s) såvitt 

nu iir i fråga och tillstyrker 4 kap. 3 § rcgeringsförslaget. Motionen fiir anses 

vara i allt väsentligt tillgodosedd genom den utformning propositionen givits. 75 



Detsamma gäller liven motion 1985/86: BoSOS ( c) yrkande 1 såvitt nu är i Bo U 1986/87: I 
fr{tga. 7 Detaljplan och 

Vad i övrigt föreslagits i propositionen om utformningen av lagförslaget i områdesbestämmelser 

vad avser 4 kap. har inte mött gensaga i motioner. Utskottet tillstyrker 4 kap. 

i vad det inte behandlats ovan i detta betänkande. 

7 Detaljplan och områdes bestämmelser 

7. I Inledning 

Utskottet har ovan (avsnitten 2 och .1) behandlat vissa frågor om detaljplan 

och områdesbestiimmelser. I detta kapitel hehandlar utskottet vad i proposi

tionen anförts om detaljplan och omddesbestämmelser främst st1vitt vad där 

förordats mött erinran i motioner. Innan utskottet går över till att behandla 

propositionen och motioner Himnas en sammanfattning av S kap. lagförslaget 

i propositionen. 

Avsikten lir att stadsplan och byggnadsplan skall ersättas av en enda 

planform kallad detaljplan. Prövningen av markens Himplighet för bebyggel

se samt reglering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detalj

plan för ny samlad bebyggelse, för ny enstaka byggnad vars användning får 

betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas till ett område 

där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse om tillkomsten inte kan 

prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbe

sked. Vidare skall genom detaljplan prövas befintlig bebyggelse som skall 

förändras eller bevaras på ett sådant sätt att detta behöver närmare regleras i 

ett sammanhang. 

I detaljplan skall anges områdenas huvudändamål. dvs. allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden. Andra inslag i miljön än byggnader. t. ex. 

idrotts- och rekreationsanläggningar. parkeringar och anläggningar under 

mark kan regleras genom detaljplan. Skyldigheten att söka lov kan ökas eller 

minskas bl.a. genom detaljplanebestämmelser. För bebyggelse med särskilt 

bevarandevärde kan skyddsbestämmclser meddelas. Vid planläggning skall 

skälig hänsyn tas till befintliga förhållanden inom och i anslutning till 

planområdet. Detaljplan skall antas av kommunfullmäktige som dock får 

uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte 

är av principiell beskaffenhet. 

Planarbetet bör grundas på ett program. När förslag till detaljplan 

upprättas skall kommunen samråda med länsstyrelsen, fastighetsbildnings

myndigheten och kommuner som berörs av förslaget. Sakägare och de 

bostadsriittshavare, hyresgäster och boende som berörs av förslaget samt de 

myndigheter. sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt 

intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. Detaljplan skall ha en 

genomförandetid. Denna fråga har utskottet behandlat ovan (avsnitt .1). 

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbe

stämmelser antas för att siikerstiilla att syftet med översiktsplanen uppnås 

eller att ett riksintresse enligt NRL tillgodoses. Omriidcshestiimmdscr kan 

utgöra bindande bestämmelser om anviindning av mark- och vattenområden 

samt om bebyggelsemiljön. :-.Jägon byggrätt för enskilda eller lösenrätt till 76 



mark för kommuner uppstår inte genom områdeshestfönmelser. 

Områdesbestämmelscr föreslås inte ha nagon genomförandetid. 

7 .2 Detaljplanens innehåll och utformning avseende byggnaders användning 
m.m. 

De mera övergripande hcstämmelserna i 2 kap. om allmänna intressen som 

skall beaktas vid planläggning m.m. samt i 3 kap. om krav på byggnader 

preciseras genom att detaljplan antas för ett visst område. Detaljplanen är ett 

uttryck för vilka allmänna intressen som den kommande eller befintliga 

hchyggclsen skall uppfylla. Alltsa bör kommunen vid antagande av planen ha 

tagit stiillning till markens Himpliga användning och hehyggelsemiljöns 

utformning. Enligt förslaget till 5 kap. l *skall sålunda prövning av markens 

lämplighet för hehyggelse och reglering av behyggelsemiljöns utformning ske 

genom detaljplan bl.a. för ny samlad bebyggelse. Utskottet har inga 

invändningar i sak mot regcringsförslaget i denna del. Som utskottet i det 

föregående (avsnitt 5.3.2) anfört bör dock uttrycket "samlad bebyggelse" 

förbehållas de i lagförslagets 8 kap. av utskottet förordade bestiimmelserna 

om bygglovshefrielse för vissa åtgärder på byggnader som inte ingår i samlad 

bebyggelse. Det aktuella begreppet bör alltså i förevarande sammanhang 

bytas ut mot begreppet "sammanhållen bebyggelse". 

I 5 kap. 7 * första stycket 4 regeringsförslaget anges att i detaljplan får 
meddelas bestämmelser bl.a. om byggnaders användning samt om placering 

utformning och utförande av byggnader. andra anläggningar. anordningar 

och tomter. I specialmotiveringen till paragrafen anges (s. 576-578) att det i 
vissa fall kan finnas behov av en mer preciserad angivelse av byggnaders 

användning än vad som sker i dag. Bl. a. anförs i propositionen avseende 

begreppet handelsändamål att detta begrepp är sil oprecist att det inte ger 
tillriicklig möjlighet att reglera markanvändningen på ett lämpligt siitt vare 

sig från allmän synpunkt eller med hänsyn till grannintresset. 
Inom ramen för planeringen bör konkurrensen enligt propositionen ges ett 

så fritt spelrum som möjligt. Detaljplanen måste utformas så att den ger 

möjlighet t. ex. till etablering av nya butiksformer. Begreppet handelsända

mål bör i allmänhet inte preciseras ytterligare i detaljplan om inte särskilda 

skäl finns t. ex. avseende bebyggelsens lämpliga utformning i det enskilda 

fallet. 
Det bör. fortfarande enligt propositionen. vara möjligt att genom detalj

plan dra en skarp gräns mellan handclsändamal och industriiindamål. Vidare 

bör i planen kunna anges en huvudsaklig användning av kvartersmark för 
partihandel eller detaljhandcl. Partihandcl bör föras till kategorin industri

ändamål. 

Inom gruppen detalj handel hör en viss reglering vara möjlig dock utan att 

konkurrensmöjligheterna onödigtvis begränsas. Vissa varuslag kan medföra 

speciella planproblem. Det gäller t. ex. varor som levereras med tunga 

transportmedel. Det bör genom· bestämmelser i detaljplan vara möjligt att 

skilja ut områden där handeln för avse resp. inte får avse sådana skrymmande 

varuslag inom dctaljhandeln som medför krav bl. a. på stora parkerings

platser. 

BoU 1986/87: I 
7 Detaljplan och 
områdeshestiimmelser 
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Slutligen anförs att inom kategorin detaljhandel livsmedelshandeln i vissa BoU 1986/87: 1 
lägen kan hehöva hegränsas eller helt förhjudas med hänsyn till kravet på en 7 Detaljplan och 
lämplig samhällsutveckling. Som exempel nämns livsmedel vid stormarkna- 0111råclcshcstii111melser 
der eller hensinstationer. 

När en kommun preciserat handclsändamålet enligt vad ovan sammanfatt

ningsvis redogjorts för får någon ytterligare precisering eller avgränsning inte 

Higgas till grund för prövningen av bygglov. 

I folkpartiets partimotioner 1985/86:80 yrkande 3 j och 1984/85:2801 

yrkande 12 detta yrkande såvitt nu iir i fråga tas upp frågan om reglering av 

byggnaders användning. Den sistnämnda motionen väcktes under allmänna 

motionstiden 1985. dvs. vid en tidpunkt då propositionen ännu inte 

avlämnats till riksdagen. I den förstnämnda motionen anförs att konsumen

terna skall avgöra vad som är en lämplig samhällsutveckling vad gäller 

omfattningen och lokaliseringen av handeln. Kommunerna bör inte genom 

detaljplaner styra utvecklingen av handeln på det siitt som anges i propositio

nen. I moderata samlingspartiets partimotion 1985/86:66 finns uttalande i 

samma riktning som i folkpartiets partimotion 1985/86:80 utan att något 

yrkande därmed framförs. 

Vad i propositionen och i motionerna anförts och föreslagits har tagits upp 

av näringsutskottet i yttrandet NU 1985/86:3 y till hostadsutskottet. Närings

utskottct. som inledningsvis erinrar om den genomgripande omstrukture

ringen av detaljhandeln under de senaste årtiondena konstaterar att PBL 

bygger på nuvarande hyggnadslagstiftning i vad avser kontroll av detaljhan

delsetablering; dock avses PBL ge nt1got vidgade möjligheter för kommuner

na att styra etableringar inom handeln. 

Vissa företrädare för detaljhandeln har inför näringsutskottet redovisat sin 

uppfattning avseende dctaljhandelsetablering m. m. (se n~iringsutskottcts 

yttrande 1985/86:3 y s. 15-18). Niiringsutskottet ansluter sig till vad i 

propositionen sägs om att den kommunala planeringen som en förutsiittning 

för en rationell utveckling av handeln måste ge möjlighet till föriindring och 

förnyelse. Bcstiimmelserna om detaljplan och bygglov i PBL iir enligt 

näringsutskottet fullt förenliga med kravet pä förnyelse. 

Vad särskilt gäller handeln med livsmedel anser näringsutskottet det 

rimligt att kommunerna skall kunna begränsa eller helt förhjuda etahleringar 

som antas kunna fä från plansynpunkt starkt negativa effekter p{1 hutiks

strukturen. När dt:t giiller t.ex. försäljning av livsmedel i bensinstationer har 

det i avsaknad av planbestämmelser varit oklart i vilken utstrilckning 

livsmedelsförsäljning skall kunna ske utan bygglov. Näringsutskottet, som 

anser det naturligt att i detaljplan skall kunna meddelas bestämmelser som 

reglerar försäljning av livsmedel även i bensinstationer m. m .. utgår dock 

från att försäljning av sådana varor som ingår i det gängse kiosksortimentet 

alltid skall tillf1tas som komplement till hensinförsiiljning. 

Med de förtydliganden nilringsutskottet gjort ansluter sig utskottet till vad 

i propositionen anförts om möjligheterna för kommunerna att hegrilnsa 

livsmedclsförsäljning i vissa fall. Betriiffande etahkring av stormarknackr 

understryker näringsutskottet vikten av att en regional avvägning görs och att 

samtliga berörda kommuners intressen cHirvid beaktas. 
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Niiringsutskottet avstyrker folkpartiets partimotioner 1984/85:2801 och BoU 1986/87: 1 

l 9S5/86:80. 7 Detaljplan och 
Det kan upplysas att regeringsriitten den 20 mars 1986 meddelade dom i ett om rådesbestämmelser 

ärende (mål nr 5689-1984) rörande möjligheterna att försälja vissa livsmedel 
på en hensinstation. Regeringsrätten ansåg att försäljning av livsmedel 

innehar att lokalen tagits i anspråk för väsentligt annat ändamål än det som 

hyggnadslov meddelats för. Ett sådant annat ianspråktagande för enligt 

byggnadsstadgan (54 S 1 mom. 4 BS) inte företas utan ett nytt hyggnadslov. 

Bensinholaget hade inte byggnadslov för livsmedelsförsäljning. Regerings-

rätten fastställde ett beslut i ärendet av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 

län. Länsstyrelsens beslut innebar i princip att bolaget ålades upphöra med 

livsmedelsförsäl j ning. 

Enligt bostadsutskottets uppfattning bör vad i propositionen anförts om 

precisering i detaljplan av byggnaders användning bl.a. för handelsändamål 

godtas med de ytterligare synpunkter som gjorts av näringsutskottet. 

Bostadsutskottet har heller inte funnit anledning till erinran mot vad i 

propositionen anförts om möjligheterna att genom detaljplan dra en gräns 

mellan handelsändamål och industrilindamål eller i vad avser viss reglering 

inom gruppen detaljhandel. Bostadsutskottet vill dock. liksom görs i 

propositionen, framhålla vikten av att konkurrensmöjligheterna inte onö

digtvis begränsas. 

Med det anförda avstyrker bostadsutskottet folkpartiets partimotioner 

1984/85:2801 yrkande 12 st1vitt nu är i fräga och 1985/86:80 yrkande 3 j. 

Även i motion 1984/85:1097 (s) tas upp en fråga som rör planeringen av 

detaljhandeln. I motionen föreslås att kommunerna skall ges ett vidgat 

planeringsansvar avseende detalj handeln och att det borde vara obligatoriskt 

att kommunala varuförsörjningsplaner upprättas. planer som anger riktlinjer 

för strukturen på handeln. Även denna motion behandlas i näringsutskottets 

yttrande NU 1985/86:3 y (s. 18-19 och s. 24). Näringsutskottet erinrar om 

att riksdagen vid flera tillfällen tidigare behandlat frågor om kommunala 

varuförsörjningsplaner. Sålunda har i motioner förordats att planerna skulle 

vara ett obligatoriskt åläggande för kommunerna. Distributionsutredningen 

förordade 1975 att upprättande av varuförsörjningsplaner borde vara ett 

frivilligt kommunalt åtagande. Denna uppfattning delades av regeringen i en 

proposition 1977 (prop. 1977/78:8). Även riksdagen har 1977 och 1979 pil 

förslag av näringsutskottet int.agit ståndpunkten att en obligatorisk kommu

nal varuförsörjningsplanering inte borde införas. Näringsutskottet hänvisar i 

sitt yttrande till vad i propositionen (s. 576) anförs om att en del kommuner 

anger riktlinjer avseende behovet av kommersiell service i form av varuför

sörjningsplaner. Det bör vidare påpekas att regleringen av livsmedel i 

detaljplan förutsätter att varufcirsörjningsplan upprättats. 

Avslutningsvis anför näringsutskottet att med de möjligheto:r som genom 

PBL ges kommunerna när det gäller att planera för en lindamålsenlig 

kommersiell service det inte finns behov av niirmare föreskrifter om ett 

generellt krav på kommunerna att de skall upprlitta varuförsörjningsplaner 

inom ramen för total serviceplanering. 

Bostadsutskottet delar näringsutskottets uppfattning. Motion 198-1/ 

85:1097 (s) avstyrks sålunda. 79 



förutom vad ovan anförts finns anledning att ytterligare öwrviiga den BoU 1986/87: I 
föreslagna utformningen av 5 kap. 7 §. I första stycket 4 anges- som framgått 7 Detaljplan och 
ovan - att i detaljplanen får meddelas bestämmelser om placering. utform- områdesbestiimmelser 
ning och utförande av byggnader, andra anläggningar, anordningar och 

tomter. När sådana hestiimmelser meddelas för hl. a. skyddsbestämmelser 

för byggnader som avses i 3 kap. 12 * meddelas. I propositionen anförs (s. 

292-293) att rivning inte kan medges för fastigheter som omfattas av 

skyddshestämmclserna. Bestämmelserna medför enligt regeringsförslaget (8 

kap. 17 § andra stycket) automatiskt ett rivningsförbud. Endast om 

bestämmelserna först upphävs bör enligt förslaget i propositionen rivnings-

lov kunna lämnas. 

Utskottet förordar i avsnitt 15.5.3 en viss ändring av propositionens förslag 

i fråga om reglering av rivningsfrågor och de därtill knutna ersiittningsreglcr

na. Ändringarna innebär bl.a. att utfärdande av skyddshestiimmelser i 

detaljplan eller områdcsbestämmelser för sädana särskilt värdefulla byggna

der som avses i 3 kap. 12 §inte skall innefatta ett automatiskt rivningsförbud. 

Niir skyddsbestämmclscrna inte ger en rivningshindrande verkan. hör denna 

verkan kunna åstadkommas på annat sätt av kommunerna. för de här 

aktuella särskilt värdefulla byggnaderna bör enligt utskottets mening kom

munerna ges möjlighet att i detaljplan eller områdesbesti\mmelser utfärda 

rivningsförhud. Ett tillägg med denna innebörd bör göras i 5 kap. 7 §första 

stycket 4 och 5 kap. 16 § 4. 

I sammanhanget bör nämnas att kommunerna såväl enligt propositions

förslaget som enligt utskottets mening bör få möjligheter att vägra rivnings

lov på de vidare grunder som anges i 8 kap. 16 ~-Till denna fråga återkommer 

utskottet i avsnitt 10.6.2. Konsekvenserna i ersättningshänseende av riv

ningsförbud resp. vägrat rivningslov behandlas i avsnitt 15.5.3. 
I 5 kap. 7 § första stycket 1 anges att i detaljplan får meddelas 

bestämmelser i vad miln åtgärder kriiver lov enligt 8 kap. I 8 kap. förcsl{1r 

utskottet en utformning av bl. a. hygglovskravet som delvis skiljer sig från vad 

i propositionen förordats. Med anledning hiirav måste hänvisningarna i 5 

kap. 7 § första stycket punkt I till vissa paragrafer i 8 kap. delvis ändras. 

Såvitt avser områdeshestlimmelser hör motsvarande ändringar i tillämpli

ga delar göras i 5 kap. 16 § I. 
I 5 kap. 25 * andra stycket sista meningen anges att kungörelse om 

utställning av detaljplancförslag skall inneh:'tlla uppgift om att kungörelsen 

finns tillgänglig hos viss delägare i samfällighet i det fall samfälligheten 

saknar styrelse eller förvaltare. Enligt utskottets uppfattning tjänar denna 

bestämmelse inget reellt syfte. ~eningen bi.ir utgå. 

I 5 kap. 36 §första meningen anges att enligt 8 kap. 11, 12. 17 och 18 §§ 

bygglov, rivningslov och marklov får vägras till atgärder som strider mot 

detaljplan eller omradesbcstämmelscr. Utskottet föreslår att hänvisningen 

till 17 § utgär och ersätts med en hänvisning till 16 ~- Denna iindring 

motiveras nedan (avsnitt 15.5.3). I de nu aktuella paragraferna i 8 kap. anges 

att ansökningar om lov skall bifallas. om de bl.a. inte strider mot detaljplan 

eller områdcshestämmclser. Den föreslagna formuleringen i 5 kap. 36 *om 

att "bygglov, rivningslov och marklov för vägras till åtgärder som strider mot 

detaljplan eller omrädesbestämmclser" står alltså i mindre god överensstiim- 80 



melse med de nämnda paragraferna i 8 kap. Mindre avvikelser från BoU 1986/87: I 
detaljplan eller områdesbestämmelser är inte hinder mot lov. Utskottet 7 Detaljplan och 
föreslår mot denna bakgrund att i 5 kap. 36 §anges att lov "inte får meddelas i områdeshestämmelser 
strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser i vidare mån än som sägs" i 
de aktuella paragraferna i 8 kap. 

I motion 1985/86:75 (c) begärs en komplettering av 5 kap. PBL så att 
mångfunktionell bebyggelse stimuleras. Motionären anser att 1960-talets 
funktionsutveckling med bostäder för sig, fritidsomrfiden, affärscentra och 

arbetsplatser för sig har utarmat miljön. En m[mgsidig miljö är stimulerande. 
Det är viktigt att PBL gör det lättare att bygga fullstiindiga samhällen igen. 
Reglerna i 5 kap. verkar, enligt motionären, fortsätta i 1960-talets tankeba

nor. Reglerna bör kompletteras så att mångfunktioncll bebyggelse blir regel. 
Enligt utskottets bedömning finns i PBL inga hinder för den av motionären 

eftersträvade utformningen av våra kommuner. Den i motionen kritiserade 
bebyggelseutvecklingen under 1960-talet kan inte anses ha sin grund i den 
nuvarande byggnadslagstiftningen utan är ett uttryck för det synsätt som inte 
siillan präglade 1960- och 1970-talens uthyggnad av tiitorterna. Inte heller 
finner utskottet att PBL skulle lägga hinder i viigen för en bebyggelse med 
den inriktning som motionären önskar se förverkligad. Frågan om bebyggel
sens utformning avgörs av kommunerna inom ramen för den ordning PBL 
föreskriver. Den typ av samhällsutbyggnad motionären uttalar sitt stöd för 
kan sålunda komma till stånd om den berörda kommunen efter vederbörlig 

planering beslutar att så skall ske. Någon komplettering av 5 kap. enligt 
motionärens förslag är därför inte erforderlig. Utskottet har med det nu 
anförda inte uttalat sig för inriktning av den kommande samhiillsutbyggna
den; denna fråga bör såsom förordas i propositionen avgöras på kommunal 
nivå. Utskottet avstyrker med det anförda bifall till motion 1985/86:75 (c). 

7 .3 Förfarandet vid antagande av detaljplan m.m. 

När förslag till detaljplan upprättas skall. som framgätt ovan, kommunen 
samråda med länsstyrelsen. fastighetsbildningsmyndigheten och kommuner 
som berörs av förslaget. Sakägare och bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende som berörs av förslaget samt myndigheter. sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas 
tillfälle till samråd (5 kap. 20 § ). Regeln om sam räd avseende detaljplan har i 
princip samma utformning som motsvarande regel ( 4 kap. 3 §) avseende 

översiktsplan. 
I tre motioner tas upp frågan om samrådskretsens omfattning. I vänster

partiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 10 förslås en 
ändring i 5 kap. 20 § så att även arbetande som berörs av förslaget skall 

beredas tillfälle till samråd. I motion 1985/86:68 (s) förordas såvitt nu är i 

fråga att obligatoriskt samråd med de handikappades organisationer skall ske 

i samband PBL-arbetet i kommunerna. 

I detta sammanhang hör även behandlas motion 1985/86:Bo505 (c) 
yrkande I i vilket föreslås ett riksdagens tillkännagivande om de handikappa

des möjligheter att påverka samhällsplaneringen. 
Motionerna 1985/86:68 (s) och 1985/86:Bo505 (c) yrkande 1 har utskottet 

6 Riksdagen 19Xfi/87. 19saml. Nr I 
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behandlat i föregående kapitel angående samråd beträffande översiktsplane- Bo U 1986/87: 1 
ringen. Vad där anförts har relevans även i vad avser samråd när detaljplaner 7 Detaljplan och 
upprättas. Med hänvisning till vad ovan anförts bl.a. om att det finns områdesbestämmelser 

möjlighet att - med den utformning PBL:s regler om samråd föreslås få- ge 

de handikappades organisationer insyn i och påverkan på planarbetet 

avstyrker utskottet motionerna. såvitt nu är i fråga. 

Vad rör förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion om att de 

arbetande som berörs av förslaget skall ingå i samrådskretsen vill utskottet 

erinra om vad i specialmotivering (s. 537) i propositionen anförts om att bl.a. 

fackliga organisationer på distriktsnivå iir sådana organisationer som skall 

beredas tillfälle till samråd. Kommunen bör enligt propositionen från fall till 

fall avgöra vilken omfattning samrt1det skall ha och anpassa formerna för 

samrådet därefter. 

Att samråd under planprocessen skall äga rum med enskilda. myndigheter 

och organisationer torde vara en allmänt omfattad mening. Liksom beträf

fande behandlingen av motionen om samdd med handikapporganisationer

na iir frågan närmast huruvida samrådsförfarandet skall vara obligatoriskt 

och uttryckligen regleras i lagtexten eller om organisationerna m. fl. skall 

"beredas tillfälle" att delta i samrådet. 

Som utskottet ovan anfört (avsnitt 6) finns inte grundad anledning till 

annat antagande än att kommunen i det enskilda fallet ger samrådskretsen en 

sådan omfattning att intentionerna om ett reellt medborgarinflytande i 

planeringen kommer till stånd. 

Det finns enligt utskottets mening fog för uppfattningen att kommunerna i 

skiilig omfattning och enligt vad i propositionen anförts bereder bl.a. de 

fackliga organisationerna tillfälle till samråd. Ett tilliigg med den innebörd 

som förordas i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkan

de JO iir vid en sådan uppfattning inte motiverat. Motionsyrkandet avstyrks. 

Innan detaljplan antas skall kommunen ställa ut planförslaget undl'f minst 

tre veckor (5 kap. 23 *). Kungörelse om utställning av planförslaget skall 

anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Underrättelse 

om innehället i kungörelsen skall (5 kap. 25 §)i vanligt brev sändas till kända 

sakägare. till känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhand

lingsordning eller. om förhandlingsordning inte gäller, till kiind hyfesgäst

förening som är ansluten till riksorganisation. Vidare skall brev sändas till 

andra som har ett väsentligt intresse av planförlaget. Underrättelse per brev 

behöver inte siindas (5 kap. 25 *tredje stycket) om ett stort antal personer 

skall underriittas och det skulle innebära större kostnad och besvär än som är 

försvarligt med hänsyn till ändam{1let med underrättelsen att sända den till 

var och en. Markägare, vars mark skall användas för allmänna platser m.m. 

och som berörs av planens expropriativa verkningar. skall alltid underrättas 

per brev. 

I partimotioner från folkpartiet. centerpartiet och viinsterpartiet kommu

nisterna tas upp frågor om utformningen av samrådet m.m. 

Centerpartiet föreslår i sin partimotion 1985/86:69 yrkande 3 att regler 

införs i 5 kap. s:-i att där föreskrivs att kallelse till samråd skall ske på samma 

siitt som beträffande utst~illning. 

Enligt utskottets uppfattning ligger det naturligtvis i kommunens intresse 82 



att planarbetet bedrivs så att olika intressen blir kiinda p{1 ett tidigt stadium, Boll 1986/87: I 
bl.a. genom ett viil utvecklat samd1dsförfarande. Det är emellertid ockscl 7 Detaljplan och 
viktigt att planarbetet bedrivs s{1 smidigt som möjligt. Kommunerna bör områdesbestiimmelser 
därför ha utrymme att viilja form för samrt1dets utformning. Den ordning 

som angivits i propositionen finner utskottet lämplig. Yrkande 3 i centerpar-

tiets partimotion 1985/86:69 avstyrks sålunda. 5 kap. 20 * i propositionen 

tillstyrks av utskottet. 

I folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 k föresl{1s en ändring i 5 

kap. 25 *så att underrättelse delges dem som omfattas av samrådsskyldighe

ten i 5 kap. 20 *· 
Ovan har redogjorts för hur och till vilka underrättelse om utställning skall 

göras. Bl.a. skall hyrcsgiistorganisation och "andra som har ett väsentligt 

intresse av förslaget"' undcrriittas. I specialmotiveringen (s. 616) anges att 

hyresgästorganisation förutsiitts informera sina medlemmar och att med 

"andra" avses de myndigheter, vägföreningar och ägare av anläggningar som 

i dag anges i BS. Med ··andra" avses även enskilda personer, sammanslut

ningar eller företag som på ett pi1tagligt sätt berörs av förslaget och som 

tidigare i ärendet har lämnat in ett skriftligt yttrande och som diirvid anmält 

sin önskan att fä del av underriittelsen. 

Av vad nu redovisats framg{1r att det inte, såsom motioniirerna anför, 

endast är hyresgästorganisation som skall underrättas om utställningen av 

planförslaget. Även om i lagen inte anges att de som deltar i samrådet skall 

omfattas av underrättelse avseende utställning finns det stöd för uppfattning

en att så bör ske. Detta iir en frftga som i det i det enskilda fallet i första hand 

ankommer p{1 kommunen att ta ställning till. Diirvid för naturligtvis bedömas 

hur ett berättigat medborgarinflytande skall kunna förenas med ett smidigt 

planarbete. Enligt utskottets mening finns inte tillräckliga skiil för riksdagen 

att anta den i folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 k förordade 

iindringen. 

I viinstcrpartiet kommunisternas partimotion 1985186:73 yrkande 11 a 

föreslås ett tillägg till 5 kap. 25 * i konsekvens med vad i samma motion 

förordats i yrkande IO att även arbetande obligatoriskt skall ingå i samritds

kretsen. 

Sistnämnda yrkande har utskottet avstyrkt ovan. Vid ett sädant ställnings

tagande saknas anledning att tillstyrka yrkande 11 a i motionen. 

I samma motion föresläs i yrkande 11 b att 5 kap. 25 *tredje stycket utgår 

ur lagtexten. I detta stycke anges som redovisas ovan bl.a. att underrättelse 

om utställning inte behöver ske per brev om ett stort antal personer skall 

underrättas och om det iir förenat med större kostnader iin vad som är 

förenligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen. 

Utskottet. som finner vad i propositionen i denna del anförts iindamälsen

ligt. avstyrker vänskrpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkan

de 11 b. 

Avslutningsvis behandlar utskottet i detta kapitel motion 1985/86:79 (c). I 

yrkande I i motionen föreslås att i PBL införs bestämmelser om ett förenklat 

kallelseförfarande när områdesbestiimmelser eller detaljplan avser en _ut-

ökad rättighet för fastighetsägare t. ex. i vad avser begränsning av bygglovs

plikten. Motionärerna befarar att en minskning av plikten kanske inte 83 



kommer till stånd av det skälet att samråds- och utställningsförfarandct är Bo U 1986/87: I 
kostsamt och arbetskrävande. 7 Detaljplan och 

Utskottet har förståelse för motionärernas önskan att få till stånd ett så områdesbestämmelser 
enkelt och okomplicerat förfarande som möjligt. Som framgått av det ovan 

anförda finns också möjlighet att inom PBL:s ram variera förfarandet med 

hänsyn till planförslagets innebörd m. m. Även utformningen av underrättel-

seförfarandet om utställning av planförslag m. m. kan avvägas med hänsyn 

till ändamålet med underrättelsen. Utskottet vill erinra om byggnadsnämn-

dens skyldighet (11 kap. 1 §andra stycket) att verka för att PBL:s regler om 

begränsning av bygglovsplikten tas till vara. Med hänvisning till vad nu 

anförts avstyrks motion 1985/86:79 yrkande 1. Utskottet kommer nedan 

(avsnitt 10) att föreslå generella lättnader av bygglovsplikten. 

I yrkande 2 i samma motion tas upp utformningen av 5 kap. 30 §.I denna 

paragraf behandlas hur och till vilka beslut om antagande av detaljplan skall 

tillkännages. Bl.a. anges att beslutet skall sändas i vanligt brev till sakägare, 

bostadsrättshavare, hyresgäster och boende m. fl. om de i princip under 

utstiillningstiden skriftligen lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit 

tillgod~sedda. Enligt motionärernas mening hör beslut om antagande delges 

varje fastighetsägare som är berörd oberoende av om erinran lämnats eller 

ej. 

Den ordning som föreslås i propositionen bör godtas. Att en begränsning 

gjorts så att endast de som framfört erinringar skall underrättas hänger 

samman med att de skall kunna utöva sin besvärsrätt (13 kap. 5 §). En 

underrättelseskyldighet enligt motionärernas förslag kan inte anses nödvän

dig. Det ligger heller inte i linje med vad de anför om ett enkelt förfarande 

som motiv för det nyligen behandlade yrkandet 1 i motionen. Den ordning 

som föreslås i propositionen ger enligt utskottets uppfattning tillräckliga 

garantier för att de som berörs av ett planförslag också får kännedom om 

detta. Det får vidare anses ligga i den enskildes intresse att hålla sig 

underrättad om när ett planförslag antas av kommunen inte minst mot 

bakgrund av att denne förmodligen haft goda möjligheter att följa den 

process som lett fram till antagande av planen. Utskottet avstyrker även 

yrkande 2 i motion 1985/86:79 (c). 

7 .4 Tidsbegränsade områdes bestämmelser 

I centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 4 föreslås att bestämmelser 

om tidsbegränsade områdesbestämmclscr förs in i 5 kap. Bestämmelserna 

bör ha en giltighetstid på 5-15 år. Motionärerna anför att en person som 

''drabbas" av områdesbcstämmclser inte har någon formell möjlighet att få 
dessa omprövade när de väl en gång är fastställda. Enligt propositionen är 
områdesbestämmelser inte tidsbegränsade. 

Ovan (kap. 2) har tämligen ingående redogjorts för de situationer i vilka 

områdcsbestämmelser bör komma till användning. Utskottet hänvisar till 

denna redogörelse. Skillnaderna mellan detaljplan och omdidesbestiimmel

ser har i propositionen beskrivits så att områdesbestämmelser inte behöver 

ange markens användning för olika änclainf1l. inte kan ge hyggrätt, inte ger 
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kommun rätt att lösa mark. kan inskränka rätten till kompletteringsåtgärder Bo U 1986/87: 1 
endast för fritidshus och kulturhistoriskt eller miljömässigt intressanta 8 Plangenomförande 
byggnader. 

Utskottet gör följande bedömning. Huvudsyftet med områdesbestämmel
scrna är att de skall komplettera översiktsplanen. Liksom beträffande dessa 
planer skall områdesbestämmelser i princip antas av kommunfullmäktige. 

Områdes bestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 

större vikt skall kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. 

Beträffande översiktsplanerna anges i propositionen att ett riktmärke för 

planperiodens längd bör vara sex år. Det måste anses naturligt att även 

områdesbestämmelsernas innehåll övervägs av kommunen i samband med 

att den översiktliga planeringen är föremål för översyn inom kommunen. Det 

kan sålunda inte anses nödvändigt eller lämpligt att områdesbestämmelserna 

åsätts en viss giltighetstid. Någon byggrätt tillkommer inte heller genom 

bestämmelserna. 
Med det anförda avstyrks centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 

4. 

8 Plangenomförande 

8.1 Inledning 

Kapitel 6 i PBL-förslaget innehåller en reglering av de instrument som en 

kommun behöver eller kan ha nytta av att använda för att snabbt kunna få en 

detaljplan genomförd. Däri ingår att kommunen parallellt med arbetet med 

detaljplanen skall göra en genomförandebeskrivning, som redovisar de 

närmare förutsättningarna för genomförandet ( 1 § ). Genomförande kan ske 

i samverkan mellan olika fastighetsägare enligt lagen om exploateringssam

verkan, ESL. vilket i sådant fall fordrar att kommunen beslutar om det (2 §). 
Fastighetsindelningsfrågor och frågor om inrättande av gemensamhetsan

liiggningar kan med bindande verkan regleras i en fastighetsplan (3-16 §*).I 
kapitlet har också tagits in reglerna om avstående av mark (17-25 §§), vilka 

utskottet behandlat förut (avsnitt 3). Kommunens skyldighet att iordning

ställa gator och andra allmänna platser och upplåta dem regleras också i 
kapitlet (26-30 §§). liksom de regler som ger kommunen rätt att ta ut 
ersättning för gatukostnader m.m. (31-38 §§). Kapitlet avslutas med en 

värdcringsregel (39 § ). 

I 6 kap. 1 § föreslås att kommunen i sitt planarbete skall upprätta en 

särskild handling (genomförandebeskrivning) i vilken redovisas de organisa

toriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs 

för ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande av planen. 

Genomförandebeskrivningen skall kunna behandla plankonsekvenser i 

fråga om skolor. gator, allmänna vägar, parker. ledningar, grundförhållan

den, markförvärv, fastighetsbildning. gestaltning m.m. (prop. s. 203). Den 

avses inte få n[1gon bindande verkan fört.ex. de fastighetsrättsliga. åtgärder 

som berörs i den. Sådan bindande verkan kan däremot åstadkommas genom 

fastighetsplanen (prop. s. 205). 
Enligt den föreslagna 6 kap. 2 § skall kommunen i detaljplan eller i 85 



omrf1desbcstiimmelser kunna besluta att cxploateringssamverkan färske. I Boll 1986/87: I 
beslutet skall angö samverkansomrt1dets huvudsakliga avgränsning och den 8 Plangenomförande 
tid, högst fem år. inom vilken ett exploateringsbeslut enligt det i proposition 

1985/86:2 framlagda förslaget om en lag om exploateringssamvcrkan. ESL. 

skall meddelas. Huruvida exploateringssamverkan får komma till stämt 

beslutas slutligt av fastighetsbildningsmyndigheten. som också avgiir samver-

kansomdidets niirmare avgränsning. 

Fastighetsplanen motsvarar dagens tomtindelning. Enligt nuvarande ord

ning får nybyggnad inte ske inom byggnadskvarter i stadsplaneomri1de innan 

tomtindelning skett (37 § BL). Någon motsvarande verkan inom detaljpla

neomräde föresl;1s fastighetsplanen enligt PBL inte få. En kommun skall anta 

en fastighetsplan endast om det behövs för genomförande av en iindamålsen

lig indelning i fastigheter. om detaljplanens genomförande i andra fall 

underlättas och om en fastighetsägare begiir det och planen inte uppenbart iir 

oniidig. Bedömningen av om det finns ett behov av en fastighetsplan anses i 

första hand ankomma på byggnadsnämnden (prop. s. 638). Beslut att inte 

upprätta en fastighctsplan skall kunna överklagas genom kommunalbesvär 

(13 kap. 1 *l· 
Med fastighetsplanen avses kommunen med rättsvcrkan kunna reglera 

markens indelning i fastigheter, servitut och liknande siirskilda riittighetcr 

och inrättandet av gemensamhctsanHiggningar och ledningar. Niir det giillcr 

gemensamhetsanliiggningar och ledningar skall planen innefatta en bedöm

ning av att viisentlighetsvillkoret och bätnadsvillkoren enligt 5 och 6 §§ 

anläggningslagen och 6 § ledningsriittslagen iir uppfyllda. Om en anliiggning 

eller ledning har prövats i fastighetsplanen skall före genomförandetidens 

utgimg en motsvarande prövning av de nämnda villkoren enligt de b<'1da 

lagarna inte ske (prop. s. 212). Genomförandetiden avses i övrigt få den 

betydelsen att före dess utgfmg får fastighetsplanen ändras eller upphävas 

endast om det uppkommer nya förhållanden av stor allmiin vikt som inte 

kunnat förutses vid planHiggningen. dvs. samma förutsiittning som skall gälla 

för ändring av detaljplan före genomförandetidens utgång. Nf1gon ersiitt

ningsregcl för förtida ändring av fastighetsplan har dock inte föreslagits. 

vilket sammanhänger med att fastighetsplanen i princip inte fiir ändras utan 

att detaljplanen underg{1r motsvarande iindring. 

Vad nu sammanfattningsvis redovisats om genomförandebeskrivning, 

exploateringssamverkan och fastighetsplan motsvarar 6 kap. 1-16 **i PBL. 

Vad i propositionen i denna del anförts har inte mött erinran i motioner. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i dessa delar. 

I 6 kap. 17-25 ** behandlas avstående av mark. Utskottet har i avsnitt 3 

redovisat sin syn pa dessa frågor. 

I 6 kap. 26 * första stycket föreslås som huvudregel att kommunen inom 

detaljplaneområden skall vara huvudman för allmänna platser. Om det finns 

siirskilda skiil. skall kommunen kunna befria sig fr{m denna uppgift. I 

propositionen uttalas (s. 656) att kommunen inte utan vidare skall kunna 

avsäga sig huvudmannaskapet. Komrnunen bör dock kunna avsäga sig 

ansvaret i s{1dana områden diir man i dag anv~inder byggnadsplan. t.ex. 

fri tidsbostadsomd1den. 

I 6 kap. 26 § andra stycket föresl[1s att kommunen som huvudman skall 86 



vara skyldig att efter hand som bebyggelsen färdigställs göra i ordning de BoU 1986/87: I 
allmänna platserna så att de kan användas för avsett ändamäl. Därmed avses 8 Plangenomförande 
iordningstiillande i den utsträckning som är direkt nödvändigt för bebyggd-
sen. däremot inte det slutliga färdigställandet. Detta skall kunna anstå tills de 
allmänna platserna skall upplåtas för allmänt begagnande (prop. s. 657). 

I 6 kap. 27 § föresE1s en föreskrift om att de allmänna platserna, när de 
upplåts för allmänt begagnande. skall stämma överens med detaljplanen, 

varvid dock mindre avvikelser får göras, om planens syfte inte motverkas. 

Den ersättningsskyldighet som enligt 14 kap. 4 § kan uppstå för en 
väghållare, om en ändrad plan medför bl.a. ändrat höjdHige. avser inte 

kommunens skyldighet enligt 6 kap. 27 § (prop. s. 833). 
I 6 kap. 28 § föreslås en skyldighet för den som vill behygga mark innan 

gata och avloppsledning är färdiga. att själv ordna utfart och ledning. varvid 

kommunen gratis skall uppliita mark. 
I 6 kap. 29 och 30 §§ regleras bl.a. ansvarsfördelningen mellan staten och. 

kommunen i viigfrågor. På de skiil som anförs av lagr<ldet i yttrande över 

förslag till lag om ändring i viiglagen (prop. 1985/86: 118 s. 73) bör 30 § 

utformas så att det tydligt framgår att det är väglagens bestämmelser som 

reglerar statens ansvar för underhållet av en gata som förklarats tillika vara 

allmän väg. 

Vad i 6 kap. 26-30 §§i övrigt föreslagits har inte givit utskottet anledning 

till särskilt uttalande. 
Den värderingsregel som tagits in i 6 kap. 39 *behandlar utskottet i avsnitt 

15. 

8.2 Gatukostnader m.m. 

8.2. / Inledning 

Reglerna för gatukostnader m.m. avses bara gälla fall diir kommunen är 

huvudman för gator och andra allmänna platser. Förslagen i propositionen 

bygger på nuvarande regler med vissa förändringar som föreslagits i 

departementspromemorian (Ds Bo 1984:9) Gatukostnader. Bland nyheter

na är att kommunfullmiiktige skall få delegera gatukostnadsbeslut på samma 

sätt som dctaljplanebeslut. Vidare föresl;'ts en samrådsskyldighet inför 

beslutet. varvid fastighetsägare får möjlighet bl.a. att bevaka dels att 

kostnadsunderlaget inte inrymmer kostnader för åtgärder som inte behövs 

för aktuellt område eller för en gata som skall förbättras. dels att frägor om 

jämkning beaktas. Nya regler föreslås om betalningsvillkor. En viss ändrad 

ordning föreslås även för överprövning av kommunens beslut i gatukostnads

frågorna. 

8.2.2 Kostnaderna och derasfördelning 

Kostnader för anliiggande eller förhiittring av gator och andra allmänna 

platser samt för anordningar som normalt hör till allmiinna platser får 

kommunen besluta att ta ut av fastighetsiigarna inom det omdde som 

åtgärderna Lir avsedda för. Kostnaderna skall fördefas mellan fastigheterna 87 



efter skälig och rättvis grund. Kommunen beslutar om avgränsningen ·av BoU 1986/87: 1 

området. om vilka kostnader som skall fördelas samt om grunderna för 8 Plangenomförande 
fördelningen (31 §.som motsvarar 56 §BL). Om det inte är fråga om ett helt 

område utan en viss gata, avses mer detaljerade fördelningsregler gälla. 

Därvid skall kostnaden .få tas ut för varje fastighet med hälften av vad som 

belöper pä gatan framför fastigheten. I fråga om anordningar till gatan och 

om gatukors får kostnader tas ut med lika delar av berörda fastigheter. Om 

kostnaderna inte är desamma överallt, får fördelning ske efter någon annan 

skälig och rättvis grund (32 §, som motsvarar 57 § BL). 

Vad som är ersättningsgilla kostnader anges i 6 kap. 34 § i PBL-förslaget, 

som motsvarar 59 § BL. Ersättning får tas ut antingen för faktiska eller för 

erfarenhetsmässigt beräknade kostnader. I propositionen uttalas (s. 223) att 

det är viktigt att gator, parker m. m. anpassas efter områdets behov och att en 

jämkning sker i de fall anläggningarna utformas för en vidare användning 

inom kommunen, t. ex. genomfartsleder. större parker. gågator och 

centrumanläggningar. Vidare anförs att det även med nuvarande regler är 

tillåtet att fördela kostnaden efter den nytta som tillförs de skilda fastigheter

na. Härvid bör även beaktas i vilken utsträckning de befintliga fastigheterna 

betalat erslittning för de äldre gatorna. I vissa fall kan det vara befogat att 

befria den befintliga bebyggelsen från gatukostnadsuttag. I andra fall kan 

befintliga fastigheter ha nytta av nyanläggning och upprustning och bör 

därför bidra. 

I 6 kap. 33 § föreslås en jämkningsregel som nägot avviker från motsvarig

heten i 58 § BL. Jämkning skall ske om kostnaderna är oskäligt höga eller om 

åtgärderna har en omfattning eller ett utförande som överstiger vad som kan 

anses normalt med hänsyn till den användning som är tillåten för fastigheten. 

Enligt nuvarande lydelse måste kostnaderna betydligt överskrida vad som 

kan anses normalt. Syftet med ändringen är att klargöra att kommunen inte 

får ta ut ersättning för en alltför hög standard (prop. s. 224). 

I motion 1984/85:2676 (m) - som väckts innan propositionen beslutades 

och därför avser nuvarande regler i 56 och 57 §§BL-och i motion l 985/S6:72 

(m) hemställs om lagstiftning i enlighet med principer som skiljer sig från 

dem som väglett regeringsförslaget. I motion 1984/85 :2676 ( m) godtas inte att 

gatukostnadsbesluten skall få fattas av annat organ än kommunfullmäktige. 

Motionärerna anser att det kan ifrågasättas om inte kommm)styrelse och 

byggnadsnämnd kommer att behandla frågan utifrån partsintrcssen i förhål

lande till enskilda fastighetsägare. I båda motionerna framhålls att alltför hög 

gatustandard lett till att för höga kostnader tagits ut av fastighetsägarna. 

Gatuarbeten hör utföras till lägsta kostnad och efter infordrande av anbud. 

Fördelningen hör ske bara mellan de fastigheter som får nytta av åtgärderna, 

t.ex. i den formen att de kan styckas till flera, och i proportion till nyttan. 

Fördelningen bör också. enligt motionärerna, ta hänsyn till om befintliga 

fastigheter redan har betalt gatukostnadsersättning. Endast fastigheter som 

ligger invid nya gator bör betala ersättning. I motion 1985/86:72 anförs vidare 

att jämkningsmöjligheterna hör tillämpas generöst. 

Beträffande frågan om kommunfullmäktige bör få delegera beslut i 

gatuersättningsfrågor ansluter sig utskottet till vad som anförs i propositio

nen om det nära sambandet mellan dessa frågor och övriga detaljplanefrå- 88 



gor. Det bör vara möjligt för kommunen att låta samma organ besluta om alla Bo U 1986/87: I 
med planarbetet sammanhängande frågeställningar. Att en kommunal 8 Plangenomförande 
nämnd skulle vara benägen att ta oacceptabel hänsyn till partsintressen Lir ett 

påstående som motionärerna inte framfört några skäl för. Någon o!Ligenhet 

av att beslutsrätten delegeras enligt de förutsättningar som gäller generellt 

enligt kommunallagen kan utskottet inte finna. 

Frågan om upphandling av gatuarbeten i anbudskonkurrens kan inte 

generellt lösas på det sätt som motionärerna anvisar. Gatukostnaderna kan i 

regel inte brytas ut ur det större ekonomiska sammanhang som exploatering

en av ett planområde innebär. Det måste vara möjligt för kommunen att 

välja den totalt sett mest fördelaktiga lösningen även om just gatuarbetena 

inte skulle vara billigast hos den exploatör man väljer att samarbeta med. 

I motionerna förekommer i övrigt uttalanden främst om h1insynstagande 

till befintliga fastigheters förhållanden i fråga om kostnader för förbättring 

och upprustning av gatunätet. Uttalandena överensstämmer till stor del med 

vad som anförs i propositionen om möjligheten att differentiera uttaget av 

gatukostnader med hänsyn till nyttan för de befintliga fastigheterna och med 

beaktande av vad som redan kan ha tagits ut frän dessa. I vissa stycken vill 

motionärerna emellertid att särreglcr skall införas. t. ex. s;I att bara 

fastigheter som blir delbara till följd av ökad gatustandard eller som inte 

redan har betalat ersättning. skall kunna förpliktas betala för upprustnings

kostnader m. m. En sädan reglering skulk enligt utskottets uppfattning 

kunna leda till orättvisor. Utskottet ansluter sig till vad som anförs i 

propositionen (s. 224) att det inte är möjligt att i lagtext lägga fast vilken 

standard som kan accepteras eller n<'igra generella principer när det giiller 

fördelningen mellan befintlig och tillkommande bebyggelse. Även enligt 

utskottets uppfattning bör dessa frågor avgöras utifrån lokala förhftllanden. 

Utskottet avstyrker således motionerna 1984/85 :2676 ( m) och 1985/86:72 ( m) 

båda motionerna såvitt nu är i fråga. 

Utskottet behandlar i detta sammanhang också motion 1985/86: 78 ( c) med 

yrkandet att en majoritet av en vägförenings medlemmar skall ges rätt att 

hindra en kommun från att ta över huvudmannaskapet för gator. Enligt 

motionärerna finns det risk att kommunerna utnyttjar hurndmannaskapet. 

t. ex. inom äldre byggnadsplaneområden för fritids1indamål eller eljest inom 

områden med låg standard, till att rusta upp vägnätet och utdebitera 

kostnaderna på fastighetsägarna. 

Utskottet hänvisar till vad som uttalas i propositionen (s. 656) om att 

ansvaret för gatu- och väghållningen bör fördelas enligt samma principer som 

gäller i dag och att kommunen bör kunna avsäga sig ansvaret i st.dana 

områden där man i dag använder byggnadsplan. t. ex. inom områden för 

fritidsbebyggelse. Vidare erinrar utskottet om sitt uttalande med anledning 

av de nyss behandlade motionerna att det inte är möjligt att nLirmare 

lagreglera frågor om gatustandardens nivå utan att dessa frågors lösning fär 

bli beroende av de lokala förhållandena. Starka allmiinna intressen kan tala 

för en gatuutbyggnad även i ett äldre fri tidsområde och orimliga konsekven

ser skulle i sådana fall kunna inträffa om vägföreningen fär hindra sådana 

åtgärder. Den befintliga bebyggelsens eventuellt begriinsade nytta av 

förbättringsarbetena får vägas in vid fördelningen av kostnaderna. Utskottet 89 



avstyrker därför även motion 1985/86:78 ( c). Propositionsförslaget såvitt Bo U 1986/87: l 

avser 6 kap. 31-34 §§ tillstyrks. 8 Plangenomförande 

8.2.3 Betalning.1Tillkoren 

Skyldigheten för en fastighetsägare att betala beslutad gatukostnad föreslås i 

6 kap. 35 §inträda när anläggningen kan anviindas för avsett ändamål. Dock 

skall ersättningsskyldigheten fullgöras först vid anfordran. Om crsättnings

beloppet är bet.ungande för det - mot godtagbar s~ikerhet - avbetalas med 

minst en tiondel årligen. Om betalningsvillkoren ~indå är betungande skall de 

jämkas. De föreslagna reglerna överensstämmer så långt med nuvarande 

60 §BL. En nyhet är reglerna om riinta på obetald ersiittning. Av nuvarande 

regler framgår endast att skälig r~inta får tas ut från dagen för crsättningsan

språket. Den föreslagna regleringen i PBL innebär att om ersättningen 

avbetalas utgår avkastningsränta enligt 5 §räntelagen (diskonto plus 2 0(:) på 

iinnu obetalda delposter till resp. förfallodag. För ersättningsbelopp som inte 

betalas på förfallodagen avses dröjsmålsränta utgå enligt 6 § riintelagen 

(diskonto plus 8 %). :-ly iigare till en fastighet avses bli bunden av 

betalningsskyldigheten i vad avser belopp som förfaller efter dagen för hans 

tillträde. 

I motionerna 1984/85:2676 (m) och 1985/86:72 (m) tas upp frågorockså om 

bctalningsvillkoren. Där förespd1kas att betalningsskyldighcten för befintli

ga fastigheter skall inträda först när fastigheten avstyckas eller byter ägare. 

Utskottet har inga erinringar mot den reglering som föreslås i propositio

nen. Motionärernas förslag förutsätter att man i förväg vet både huruvida och 

när fastigheter kommer att avstyckas eller försäljas. Förslaget är därför 

orealistiskt. Utskottet avstyrker motionerna 1984/85:2676 (m) och 1985/ 

86:72 (m) båda motionerna såvitt nu är i fråga och tillstyrker propositions

förslaget såvitt avser 6 kap. 35 *· 

8.3 Samrådsskyldigheten m. m. 

Ett viktigt inslag i den föreslagna regleringen är föreskrifterna i 6 kap. 36 § 

om skyldighet för kommunen att innan beslut fattas enligt 6 kap. 31 eller 32 § 

utreda och upprätta förslag i ärendet samt bereda dem som är heriittigade till 

samråd i frågor om detaljplan tillfälle till samdd också rörande gatukost

nadsförslaget. Reglerna ansluter niira till motsvarande regler för planförfa

randet enligt 5 kap. 20 och 21 ** och innehåller vidare föreskrifter om 

utställning av förslaget efter mönster av 5 kap. 23-25 §§. Utställning 

behöver dock anordnas bara i fråga om föreslagen ersättning enligt 31 §. 

Över förslag enligt 32 § skall fastighetsägarna fä tillfälle att yttra sig. 

I 6 kap. 37 och 38 §§ föreslås vissa tolkningsregler för skilda situationer. 

Reglerna stämmer överens med motsvarande regler i 154 och 155 §§ BL. 

Utskottet tillstyrker propositionsförslaget såvitt avser 6 kap. 35- 38 §§. 
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8.4 Överklagande m. m. 

Nuvarande regler för överprövning av skilda beslut om gatukostnadsersätt

ning kan involvera fyra olika processordningar. KommunfullmLiktiges beslut 

enligt 56 och 57 §§BL kan, utan siirskilt stadgande härom. överklagas enligt 

ordningen för kommunalbesvär. Det innebiir att i.iverprövningcn bara kan 

avse de i 7 kap. 1 § kommunallagen angivna grunderna. dvs. i huvudsak 

frågor om beslutet är lagligt eller om det vilar på orättvis grund. Vidare 

innebär det att beslutet inte kan ändras. bara fastställas eller upphävas i dess 

helhet. Tvist om ersättning för gatukostnader prövas enligt 61 § BL av 

fastighetsdomstol och diirefter av hovrätt eller högsta domstolen. Härvid kan 

kommunala beslut enligt 56 och 57 §§ prövas i förhållande till den speciella 

fastighet som tvisten rör och särskilt frågor om jfönkning enligt 58 § BL 

avgöras. Frågor om betalningsvillkor kan överprövas enligt 71 § 1 mom. BS 

hos länsstyrelsen och cliirefter av regeringen. Beslut som fattas i denna 

ordning är dock inte användbart som exckutionstitcl mot en fastighetsiigare 

som inte betalar. Kommunen mf1ste i sädana fall viicka talan vid fastighets

domstol för att med stöd av domen kunna fä utmätning för sin fordran. 

Enligt propositionsförslaget skall frågor om överprövning av beslut om 

betalningsvillkor överföras från länsstyrelsen till fastighetsdomstol. I enlig

het härmed föreslås i 15 kap. 8 §att tvist om ersättning för gatukostnader och 

kostnader för andra allmänna platser enligt 6 kap. 31 och 32 §§samt tvist om 

betalningsvillkor enligt 6 kap. 35 § skall prövas av den fastighetsdomstol 

inom vars område fastigheten är belägen. Samtidigt avses enligt 13 kap. 1 § 4 

kommunfullmäktige och kommunala nämnders beslut om skyldighet för 

fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och 

om villkoren för sådan betalning fä iiverklagas enligt ordningen för kommu

nalbesvär. Samma friigor kan s;'1ledes bli föremål för prövning dels enligt 

kommunallagens besvärsreglcr. dels enligt den processordning som gäller för 

fastighetsdomstolarna. Möjligheten till dubbelprövning i fr{1gor om betal

ningsvillkor har omnämnts i propositionen (s. 812). Dock synes det som om 

även övriga frågor om kostnader för gator och andra allmänna platser kan bli 

föremål för prövning enligt tvä skilda ordningar. Detta kan synas mindre 

ändamålsenligt och motiverar att en närmare heskrivning görs av hur 

regelsystemet kommer att fungera enligt propositionen. 

Besluten av fullmiiktigc eller en nämnd enligt 6 kap. 31 eller 32 ~ avser 

fördelningen av kostnader för ett helt område eller en viss gata. Beslut enligt 

dessa paragrafer skall avse grunderna för fördelningen. Hur själva fördel

ningen utfaller för varje berörd fastighet är normalt en fråga för senare 

beslut. Ofta torde en nämnd fatta detta senare beslut. Det torde också kunna 

inträffa att en tjänsteman med eller utan stöd av delegation debiterar 

fastighetsägaren ett belopp att betala. Om det iir fråga om ett beslut enligt 6 

kap. 32 * om kostnader för en viss gata. torde det ofta bli fråga om bara ett 

kommunalt beslut, som direkt anger vilket belopp fastigheterna vid gatan 

skall betala. 

Av allmänna kommunalriittsliga principer följer att endast beslut av 

fullmäktige och nämnder samt av tjänstemiin som beslutat med stöd av 

delegation kan överklagas genom kommunalbesvLir. Beslut om uttag av 

BnU 1986/87: I 
8 Plangenomförande 
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gatukostnad fattade av tjänsteman utan stöd av delegation torde få uppfattas Bo U 1986/87: 1 

som en inte överklagbar verkstiillighetsåtgiird (7 kap. 2 § första stycket 8 Plangenomförande 
kommunallagen). 

Propositionens förslag till reglering synes vila på den uppfattningen att 

kommunens beslut enligt 6 kap. 31 och 32 §§ skall avse mer generella 

principer (grunderna) för gatukostnadernas fördelning (s. 222). Frågan 

uppstii.r dock om ett beslut av fullmäktige. niimnd eller av tjänsteman efter 

delegation rörande gatukostnaden för en enstaka fastighet också kan 

överklagas genom kommunalbesvär. Denna fråga berörs inte i propositio
nen. Enligt 13 kap. I § 4 är inte rätten att anföra kommunalbesvär villkorad 

av att beslutet rör grunderna för fördelningen. Formuleringen i paragrafen är 

mer allmänt hållen. Utskottet finner därför att även beslut i enstaka ärenden 

enligt propositionsförslaget kan bli föremål för kommunalbesvär. Om 
kommunen först fattat ett beslut om grunderna och därefter ett om 

tillämpningen för enstaka fastigheter. kan båda besluten bli föremål för 

kommunalbesvär. 
I beslut enligt 6 kap. J l och 32 §§måste anges vilka kostnader, beriiknade 

enligt 34 §.som skall fördelas. För besluten enligt 6 kap. 31 och 32 §§gäller 

också att kommunen redan i sina fördelningsgrunder kan ange hur jämkning 

av kostnaderna enligt 33 § eller av betalningsvillkoren enligt 35 § bör ske. 

Alla dessa spörsmål kan således ocksä komma under kommunalbesviirspröv

ning. En fastighetsägare som fått en begäran om jämkning avslagen av 

kommunen torde alltså - om han är medlem i kommunen - kunna överklaga 

även detta avslagsbcslut med kommunalbesvär. Besvären kan dock inte leda 

fram till något nytt avgörande av frågan utan endast till att det kommunala 

beslutet fastställs eller upphävs. 

Tvist rörande samma spörsmål om ersättningens storlek, fördelning. 
jämkning och betalningsvillkor kan enligt 15 kap. 8 § anhängiggöras hos 

fastighetsdomstol. Domstolen har därvid att reglera kostnadsfrågorna mel

lan parterna. Dess uppgift är allts{i inte inskränkt till att endast upphäva det 

beslut som föranlett tvisten. Domstolstvister synes omfatta bara ett ämne. 
som inte också kan bli föremål för kommunalbesvär, nämligen beslut fattade 

av tjänsteman utan stöd av delegation. 

Utskottet ifrågasätter om den föreslagna ordningen är ändamålsenlig. Den 

kan sålunda medföra att kommunens beslut i fler successiva omgångar 

överklagas enligt kommunalbesvärsordningen och därefter - eller kanske 

samtidigt - blir föremål för tvist hos fastighetsdomstolen. Ett kommunalt 

beslut kan i princip verkställas utan hinder av att kommunalbesvär anförts. 

men kan också inhibcras av kammarrätten eller regeringsrätten. Det 

kommunala beslutet gäller. oavsett om det inhiberats eller ej, inte som 

cxekutionstitel mot en fastighetsägare. Om en tvist samtidigt pågår hos 

fastighetsdomstolen, kan denna förordna om säkerhetsåtgärder eller ome

delbar verkstiillighet även av ett kommunalt beslut som inte vunnit laga kraft. 

Samtidigt förda kommunalbesvärs- och fastighetsdomstolsprocesser kan 

således föranleda komplikationer. Utskottet finner eftersträvansvärt att 

miijligheterna till flerfaldig prövning inskriinks. Ett sätt att göra detta är att 

reservera kommunalbesvärsprövningen för de generella besluten och fastig

hetsdomstolsmålcn för beslut som har direkt verkan för enstaka fastigheter. 92 



Ett kommunalt beslut om fördelningsgrunder och om principer för jämkning BoU 1986/87: l 
av kostnader och betalningsvillkor liknar mycket sådana taxebeslut som 9 Regionplan 
traditionellt omfattas av kommunalbesvärsprövning. Beslut som närmast har· 
karaktären av tillämpning av en sådan "taxa" har däremot inte så mycket 
gemensamt med andra kommunalbesvärsmål. Sådana beslut bör också 

kunna prövas i sak i större omfattning än kommunalbesvärsordningen 

medger och leda fram till ett bindande avgörande. Beslut som har direkt 

verkan för angivna fastigheter bör sålunda - om tvist uppstår - kunna prövas 

endast av fastighetsdomstolen. 
Med hänvisning till vad nu anförts förordar utskottet att 13 kap. 1 § 4 

erhåller följande lydelse: 

4. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut om grunderna 

för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmiinna platser 
och om generella villkor för sådan betalning, 

och att 15 kap. 8 § första stycket får följande lydelse: 

Tvist mellan kommunen och fastighetsägare om ersättning för gatukost

nader och kostnader för andra allmänna platser och om villkoren för 

betalning av sådan ersättning prövas av den fastighetsdomstol inom vars 

område fastigheten är belägen. 

Kommunala beslut enligt PBL som inte avses få överklagas med kommunal

besvär, föreslås i 13 kap. 2 §få överklagas genom besvär hos länsstyrelsen. 

Som framgått av det ovanstående avses med propositionsförslaget att 

länsstyrelsen inte skall ha någon befattning med besvär i gatukostnadsfrågor. 

Utskottet instämmer häri. En inskränkning av möjligheten att anföra 

kommunalbesvär bör därför inte heller öppna någon besvärsväg till länssty

relsen. Detta bör klarläggas genom att ett andra stycke läggs till 13 kap. I §av 
följande lydelse: 

Andra beslut rörande gatukostnader än de som anges i första stycket 4 far 

ej överklagas. Att tvister rörande gatukostnader prövas av fastighets
domstol framgår av 15 kap. 8 §. 

9 Regionplan 

Om frågor om mark- och vattenområden som angår flera kommuner behöver 

utredas gemensamt eller om flera kommuners översiktliga planering behöver 

samordnas får regeringen - om utrednings- och samordningsverksamheten 

inte kommer till stånd på annat sätt - utse ett regionplaneorgan som skall ha 

hand om verksamheten (regionplanering). I lagförslaget regleras i 7 kap. 

utformningen av och innehållet i regionplaneringen. Till regionplaneorgan 

kan regeringen förordna ett befintligt kommunalförbund, alternativt kan 

förordnas att berörda kommuner skall bilda ett särskilt regionplaneförbund. 

Regionplan gäller i högst sex år. 

Regionplaneorgan skall inte utses om kommunerna mera allmänt motsät

ter sig det. Ett regeringsbeslut om förordnande av regionplaneorgan bör 

omfattas av ett brett intresse från de kommuner som kommer i fråga som 93 



medlemmar. Om det, vid remissbehandling av en framställning i saken, visar BoU 1986/87: l 
sig att det föreligger ett utbrett motstånd mot ett statligt förordnande bör 9 Regionplan 
beslut inte meddelas. Dock skall inte en kommun genom en vetorätt kunna 

förhindra att regionplanering kommenill stånd. 

I propositionen anges att för Stockholms län särskilda bestämmelser skall 

gälla om regionplan~ringen. Liksom för närvarande skall det avseende detta 

län vara möjligt att landstinget även efter PBL:s ikraftträdande kvarstår som 

huvudman för regionplaneringen. Den nu gällande särskilda lagen om 

regionplaneringen i Stockholms Hin föresbs ersatt med en ny lag utformad så 

att elen anpassas till PBL:s regelsystem. I proposition 1985/86:90 med 

följdlagstiftning till PBL rn. rn. Higgs fram förslag till lag om regionplanering 

för kommunerna i Stockholms län. Denna proposition kommer utskottet att 

behandla senare under innevarande riksmöte. 

I den under allmänna motionstiden 1985 viickta motionen 1984/85:783 (m) 

yrkas att de särskilda bestämmelserna angående regionplaneringen i Stock

holms län inte skall tas med i PBL-förslaget och att riksdagen som sin mening 

ger regeringen detta till känna. Motioniirerna anser att regionplaneringen i 

Stockholm skall bli ett frivilligt åtagande för kommunerna och inte längre 

utföras av landstinget. 

Av vad ovan anförts framgår att kommunerna avses få stort inflytande p<'1 

frågan huruvida regionplanering skall ske eller ej. Sålunda skall regionplane

organ inte utses om berörda kommuner mera allmänt motsätter sig att så 

sker. Beträffande frågan om i vilka former regionplaneringen skall ske hiir i 

denna fråga de berörda kommunernas uppfattning tillmätas stor vikt. Detta 

är också utgångspunkten i propositionen. Vad rör regionplaneringen i 

Stockholms län framgår av propositionen (s. 194) att s<'1väl landstinget som 

länsstyrelsen. Stockholms kommun och andra kommuner i länet tillstyrker 

.att landstinget i Stockholms län kvarstär som huvudman för regionala frågor. 

Enligt utskottets mening saknas skäl för riksdagen att göra det i motion 

1984/85:783 (m) begärda tillkännagivandet om formerna för regionplane

ringen i Stockholms liin. Denna fr{1ga bör a\'göras i enlighet med vad i 

propositionen förordats. 

I lagrådets yttrandt: den 15 november 1985 över följdlagstiftningen till ny 

PBL anförde lagrådet bl. a. (prop. 1985/86:90 s. 377) betr:iffande ett förslag 

till lag om regionplanaing för kommunerna i Stockholms län följande. I 

förslaget föreskrivs att landstingskommunen skall vara regionplaneringsor

gan för kommunerna i länet. Denna bestämmelse kan knappast anses röra 

handläggningen av frågan om regionplanering. I 7 kap. 1 * tredje stycket 

PBL anges emellertid: "för handläggningen av frågor om regionplanering 

för kommunerna i Stockholms län finns särskilda bestämmelser." Eftersom 

regeln i PBL närmast får anses ha en konstitutiv verkan bör lagrummet ges 

följande lydelse: "För regionplanering för kommunerna i Stockholms län 

finns särskilda bestämmelser." Utskottet förordar att den av lagddet 

föreslagna ändringen genomförs. 

Efter att propositionen om t:n ny PBL bt:slöts har regeringt:n genom 

proposition 1984/85:216 beslutat förelägga riksdagen förslag om ny kommu

nalförbundslag. På förslag av konstitutionsutskottet ( K U 1985/86:3) antog 

riksdagen proposition 1984/85 :216. Kommunalförhundslagen ( 1985 :894) 94 



trädde i kraft den 1 januari 1986 då lagen (1957:281) om kommunalförbund 
upphörde att gälla. 

I 7 kap. 1 och 7 §§ PBL bör därför hänvisningar till bestämmelser avseende 
lagen ( 1957:281) om kommunalförbund ersättas med hänvisningar till 
kommunalförbundslagen (1985:894). Enligt sistnämnda lag kan ett kommu
nalförbund ha fullmäktige, styrelse och andra nämnder (kommunalförbund 

med fullmäktige) eller vara organiserat enbart med förbundsdircktion 
(kommunalförbund med förbundsdirektion). I proposition ( 1984/85 :216 

s. 30) anfördes att kommunerna och landstingskommunerna själva borde 
bestämma vilken av de två organisationsformcrna som skulle gälla för det 
mellankommunala samarbetet. Såvitt utskottet kan bedöma får organisa
tionsformen kommunalförbund med fullmäktige anses vara den av de två 
organisationsformerna som är mest lämpad att vara rcgionplaneorgan i den 
mån ett kommunalförhund utses för denna uppgift. 

Sammanfattningsvis föreslår utskottet att i 7 kap. I § andra stycket PBL 
orden "lagen (1957:281) om kommunalförbund" byts ut mot orden "kom

munalförbundslagen ( 1985 :894 )". 

I 7 kap. 7 § första stycket hör orden "11 § lagen (1957:281) om 
kommunalförbund" utbytas mot orden "2 kap. 13 § kommunalförbundsla

gen (1985:894)". 
Vidare bör i likhet med vad som beträffande översiktsplan föreskrivs i 4 

kap. 13 § i 7 kap. 7 § andra stycket anges att regionplaner skall sändas, 
förutom till länsstyrelserna inom regionen, även till statens planverk. 

Vad i övrigt föreslagits i propositionen om utformning av 7 kap. har inte 
givit utskottet anledning till erinran eller särskilt uttalande. 

10 Bygglov, rivningslov och marklov 

10. l Allmänt om bygglovspliktens omfattning 

Enligt regeringsförslaget bör i plan- och bygglagen anges de åtgärder som 
normalt skall omfattas av bygglovsplikt - detta oavsett planförhållandena. 
Förslaget innebär att det nuvarande sambandet mellan detaljplan och 
bygglovsplikt består. Bygglovsplikten föreslås sålunda bli mer omfattande 

inom detaljplanelagda områden. Det förordade systemet inncbiir alltså att 
det med generella bestämmelser anges vilka åtgärder som alltid är bygglovs
pliktiga (1 och 2 §§ ). Med särskilda bestämmelser anges vilka åtgärder som 
alltid erfordrar bygglov inom detaljplanelagda områden (3 §).Vissa åtgärder 
avseende en- och tvåbostadshus föreslås undantagna från bygglovsplikt 

(4 §).Förslaget innebär vidare att kommunerna skall ha möjlighet att bå9e 

öka och minska bygglovspliktens omfattning (5 och 6 §§ ). 

Bygglovspliktens omfattning från mer principiella utgångspunkter tas upp 

i tre motioner från den allmänna motionstiden 1985. 

Med hänvisning till behovet av att Mimja en levande landsbygd föreslås i 

motion 1984/85:664 (m) att åtgärder skall vidtas för att undanröja hinder i 
mark- och planpolitiken för landsbygdens utveckling. I motiveringen hiirför

som återfinns i motion 1984/85:657 - framhålls att rätten att bebygga icke 
planlagt område skall slås fast och att bygglov därför skall kunna vägras 
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endast av mycket klara skäl. 

I motion 1984/85:2684 (m) föreslås att byggande utanför planlagt område 

skall vara helt fritt. 

Utskottet delar inte uppfattningen i de nu aktuella motionerna att det 

skulle vara möjligt att helt undanta byggande utanför planlagt område från 

bygglovsplikt. Det finns enligt bostadsutskottcts mening ett klart uttalat 

behov av en bygglovsprövning för vissa atgärdcr oavsett planförhållandena. 

Motionerna 1984/85:664 (m) och 2684 (m) avstyrks med hänvisning till det nu 

anförda. 

Enligt motion 1984/85:2801 (fp) yrkande 12 såvitt nu är i fråga är det inte 

nödvändigt att ställa lika stränga krav på bygglov i glesbygd som i 

tätbebyggelse. 

Som framgår av framstiillningen ovan innebär regeringens förslag att 

bygglovsplikten görs mer omfattande inom områden med detaljplan. Inom 

icke planlagda områden - dvs. i huvudsak i glesbygd - kommer det sålunda 

inte att erfordras bygglov för olika åtgärder i samma utsträckning som inom 

detaljeplanelagda områden. Motionens allmänt hållna förslag om att det inte 

bör ställas krav på bygglov i samma utsträckning i glesbygd som i tätbebyggel

se får sålunda anses tillgodosett som princip genom det nu föreliggande 

förslaget. Motion 1984/85:2801 (fp) yrkande 12 såvitt nu är i fråga avstyrks 

med hänvisning härtill. 

Till den närmare utformningen och omfattningen av bygglovsprövningen 

återkommer utskottet nedan. 

I detta avsnitt tar utskottet upp en av lagrådet i sitt yttrande den 3 april 1986 

aktualiserad fråga om terminologin i lagförslagets 8 kap. 

Lagrådet framhåller i sitt yttrande den 3 april 1986 att det i kapitel 8 finns 

ett flertal bestämmelser i vilka det sägs att kommunen i detaljplan eller 

områdesbestämmelser "föreskriver" något. Ordet "'föreskriva" bör enligt 

lagrådets mening i lagspråket endast begagnas när det är fråga om normer. I 

bestämmelserna bör därför terminologin i aktuellt hänseende inte knyta an 

till normgivning utan till den rättsliga kategorin förvaltningsbeslut. I stället 

för ordet "föreskriva" bör enligt lagrådet i de ifrågavarande bestämmelserna 

begagnas t. ex. orden "besluta", "bestiimma" eller "medge". På motsvaran

de sätt förordar lagrådet att det i några sammanhang begagnade ordet 

"föreskrift" utbyts mot "bestämmelse". . 

Bostadsutskottct delar vad lagrådet anfört i nu aktuellt avseende. Utskot

tet förordar sålunda att terminologin i 8 kap. ändras i enlighet med lagrådets 

förslag. I anslutning härtill bör även det i 14 kap. 8 § använda ordet 

"föreskrifter" bytas ut mot "bestämmelser". 

Avslutningsvis tar dessutom utskottet i detta avsnitt upp den terminologis

ka frågan såvitt rör begreppen "byggnader, andra anläggningar och anord

ningar" - detta i avsikt att ge lagstiftningen en enhetlig utformning. 

För att beteckna olika slag av konstruktioner används i regeringens 

lagförslag begreppen byggnader, andra anläggningar och anordningar. 

Någon egentlig definition av vad de olika begreppen omfattar görs emellertid 

inte. Av framställningen i propositionen framgår dock att begreppet 

anordning inte har någon sjiilvständig ställning i PBL, utan att det snarast har 

använts för att beteckna smf1 anläggningar. De regler som gäller för andra 

BoU 1986/87:1 
JO Byggloi', rivnings
/av och marklov 

96 



anläggningar än byggnader gäller sålunda i tillämpliga delar också för Bo U 1986/~7: I 
anordningar. JO Hygglm·, rirnings-

Det framstår mot bakgrund härav inte som nödvändigt att i lagtexten lol' och markl<w 
särskilt ange att bestämmelserna omfattar såväl andra anläggningar än 
byggnader som anordningar. Enligt bostadsutskottets mening kan begreppet 
anordningar utmönstras ur lagtexten i de lagrum där det använts som 
komplement till andra anläggningar. Vad som stadgas om andra anläggning-
ar än byggnader får sålunda anses omfatta också anordningar. Utskottet 

förordar därför att de aktuella lagrummen i s{1viil 8 kap. som i övriga kapitel 
iindras i enlighet härmed. 

10.2 Bygglov för byggnader 

10.2. J Inledning 

Regeringen föreslår att den generella bygglovsplikten för byggnader- 8 kap. 

1 * första stycket - skall omfatta 
- uppförande av nya byggnader 
- tillbyggnader 
- inredning och ianspråktagande för v~isentligen iindrat ändamål 
- vissa invändiga ändringar. 

I propositionen (s. 256) framhålls att det torde råda a,Ilmän enighet om att 
uppförandet av nya byggnader i princip bör föregås av bygglovsprövning. 
Utan kråv på bygglov får man dock enligt förslaget uppföra högst två uthus 
eller andra liknande fristående byggnader, s. k. friggebodar. Denna fråga 
behandlar utskottet närmare nedan. 

I anslutning till bestämmelserna i 8 kap. 1 *framhåller jordbruksutskottet 
i sitt yttrande JoU 1985/86:2 y att räckvidden av bygglovsplikten enligt denna 
bestämmelse bl. a. blir beroende av hur begreppet byggnad definieras. 
Jordbruksutskottet hänvisar härvidlag till den utförliga redovisning av 
rättspraxis som lämnas i propositionen (s. 673). Av denna redovisning 
framgår bl. a. att konstruktioner som ger samma visuella intryck som ett hus 
har ansetts som byggnad trots att de saknat utrymmen för människor att 
uppehålla sig i. Härav drar jordbruksutskottet slutsatsen att t. ex. större 
silo-byggnader och spannmålstorkar m. m. kommer att betraktas som 
byggnader i förevarande hänseende. 

Bostadsutskottet instämmer i vad jordbruksutskottet anfört i nu aktuell 
del. 

Till frågan om möjligheten att genom kommunala beslut inskränka 

bygglovspliktens omfattning utöver vad som föreslås i propositionen äter
kommer utskottet nedan (avsnitt 10.2.5.1 ). 

10.2.2 llygglm'för starens och lamls1i11gsko11111111nenw.1· byggnader 

Enligt regeringsförslaget kommer staten och landstingskommunerna fort

siittningsvis inte att vara befriade från skyldigheten att söka bygglov. Inre 

åtgärder (8 kap. 1 *andra stycket 4 och 5) i byggnader som tillhör staten eller 
landstingskommunerna föreslås dock inte omfattade av bygglovspliktcn. 

I motion 1985/86:70 (fp) föreslås dels att det generella kravet på bygglov 
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inte skall gälla byggnader som ägs av landsting - yrkande l, dels att 
nuvarande bestämmelser om anmälningsplikt tas in i PBL-yrkande 2. Enligt 
motionären ger den av regeringen föreslagna ordningen ett onödigt dubbel
arbete som är håde tidsödande och kostnadskriivande för såviil landsting som 
kommun. 

Utskottet delar hostadsministerns uppfattning att staten och landstings
kommunerna inte längre hör vara befriade från skyldigheten att söka 
bygglov. Som anförs i propositionen ( s. 257) bör dock prövningen i huvudsak 
avse lokaliseringsfrågan, åtgärdens förenlighet med gällande plan samt den 
yttre utformningen. Utskottet tillstyrker således regeringens förslag i denna 
del och föreslår riksdagen att anta 8 kap. 1 § första och andra styckena. 

Motion 1985/86:70 (fp) avstyrks med hänvisning härtill. 

10.2.3 Jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader 

I fråga om jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader innebär regeringsför
slaget följande. 

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att uppföra, bygga till 
eller på annat sätt ändra sådana byggnader - 8 kap. 3 § första stycket 3. 
Utanför detaljplan erfordras bygglov endast för ianspråktagande eller 
inredning för väsentligen ändrat ändamål - 8 kap. 1 § tredje stycket. 

I centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 6 föreslås att jord- och 
skogsbrukets driftsbyggnader endast skall omfattas av bygglovsplikt inom 

områden med detaljplan. 
Jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande JoU 1985/86:2 y regeringsför

slaget i vad avser bygglovsplikten för ekonomibyggnader och avstyrker 
därmed yrkande 6 i motion 1985/86:69 (c) om att bygglovspliktcn enbart skall 
gälla inom detaljplancområde. 1 sammanhanget understryker jordbruksut
skottet att bygglovsplikt för ekonomibyggnader utanför detaljplaneomröde 
inte avses gälla generellt, utan beslutas särskilt genom områdesbestämmel
ser. En förutsättning för detta är att det föreligger särskilda skäl. vilket enligt 
jordbruksutskottet torde innebära att ifrågavarande befogenhet kommer att 
utnyttjas restriktivt. Som exempel på sådana skäl anförs i propositionen 
(s. 703) att området är känsligt med hänsyn till landskapsbilden eller 
bebyggelsens karaktär. Det kan också vara sö att vissa slag av ekonomibygg

nader i nära anslutning till ett bostadsområde kan behöva prövas med hänsyn 

till risken för immissioner. Avslutningsvis uttalar jordbruksutskottet att det 

anförda i viss utsträckning bör kunna tillgodose syftet med motionsyrkandet. 

Bostadsutskottet ansluter sig till jordbruksutskottets uppfattning. 

10.2.4 Bygglov inom detaljplanelagt område 

I förslaget till 8 kap. 3 § har tagits in bestämmelser om en utökad 

bygglovsplikt för vissa åtgärder inom områden med detaljplan. Utskottet 
delar uppfattningen att de aktuella åtgärderna bör fordra bygglov inom 

detaljplanelagt område. Däremot ger paragrafens första stycke I intryck av 
att det skulle finnas en åtskillnad mellan utbyte av tak- och fasadmaterial och 

sådana ändringar som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende. Någon 
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sådan skillnad är dock inte avsedd (se prop. s. 693). För att bättre bringa 

lagtexten i överensstämmelse med motiven föreslår utskottet att i det 

aktuella stadgandet ordet "sådana" byts ut mot ordet "andra" och ordet 

"byggnadens'' byts ut mot ordet "deras··. 

Dessutom bör sista meningen i paragrafens andra stycke ändras med 

avseende på den hänvisning som där görs till 8 kap. 5 * -detta med anledning 

av de iindringar som görs i sistniimnda paragraf och som utskottet behandlar i 

det följande (avsnitt 10.2.6.1 ). Den aktudla meningen bör s{1lunda ges 

följande lydelse: "Enligt 5 *för kommunen medge undantag fr{in kravet på 

bygglov enligt första stycket." 

10.2 .5 Särskilda bestämmelserfören- eller tl'åbostadshus 

Nuvarande byggnadslagstiftning innehåller bestämmelser om undantag från 

kravet på lov till vissa åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus. Undantags

bestämmelserna gäller också vissa byggnader som hör till s{1dana hus. Dessa 

bestämmelser föreslås av bostadsministern överförda till PBL. Detta betyder 

att följande åtgärder enligt 8 kap. 4 *föreslås befriade från kravet på bygglov 

för en- och tvåbostadshus. 

- va-åtgärder avseende egen va-anläggning 

- vissa inre ätgärder 

- färga om byggnad inom detaljplan 

- skydda uteplats med mindre plank m. m. 

- anordna mindre skärmtak 

- uppföra högst två komplementbyggnader om tillsammans högst 10 m2 

Jämfört med dagens regler föreslås dock den förändringen att komple

mentbyggnader. skärmtak, mur och plank m. m. skall få placeras närmare 

gränsen iin 4,5 m under förutsättning av att de grannar som berörs inte har 

något att invända mot placeringen. En överenskommelse av detta slag mellan 

grannar kan dock inte gå utöver vad kommunen - genom detaljplan eller 

omradesbestämmelser - beslutat om minsta avstånd mellan byggnader. 

Förslaget innebär dessutom att någon begriinsning i komplementbyggnader

nas användningssätt inte görs. 

Centerpartiets partimotion 1985/86:69 innefattar krav på minskad bygg
lovsplikt. Motionens yrkande 5, som det uppfattats av bostadsutskottet, 

innebär bl. a. ett krav på en utsträckt bygglovsbcfrielse även för en- och 

två bostadshus med avseende. på om- och tillbyggnader. 
Enligt bostadsutskottets mening bör en reform av byggnadslagstiftningen i 

möjligaste mån innebära förenklingar i reglerna om bygglov. De av 

regeringen förordade fiiriindringarna i bygglnvsplikten för en- och tvi1bo

stadshus utgör ocks;I ett steg i en sådan riktning. Enligt utskottets uppfattning 

bör dock övervägas om inte ytterligare lättnader kan :istadkommas för denna 

bebyggelse.· Som anförs i propositionen bör en utgimgspunkt härvid vara att 

bygglovsbefriclse bör kunna föreligga niir varken grannintressena eller de 

allmänna intressena påfordrar nägon kontroll frän samhällets sida. för stora 

delar av den glesare bebyggelsen på landsbygden torde således någon sådan 

kontroll inte behöva ske niir det gäller mindre om- och tillbyggnader av en-
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eller tvåbostadshus. Detta har också kommit till uttryck i förslaget till PBL. BoU 1986/87: 1 
Enligt förslaget ges kommunerna möjlighet att införa bygglovsbefrielse för JO Byggloi', rivnings-
den aktuella typen av åtgärder genom områdesbestämmelser. Detta är en lov och marklov 
enligt utskottets mening i och för sig framkomlig väg för att uppnå de 
eftersträvade förenklingarna av bygglovsreglerna. De ändringar i det ur-
sprungliga förslaget avseende bl. a. områdesbestämmelserna som utskottet 
förordat för att undvika konflikter med regeringsformens norm begrepp gör 
en sådan lösning mindre lämplig. 

Enligt de av bostadsutskottet förordade ändringarna kan institutet områ
desbestämmelser endast användas för begränsade områden. Dessutom 
innebär utskotte!s förslag i denna del att en fastighetsförteckning alltid skall 
upprättas inför antagande av områdesbestämmelser. Sammantaget medför 
detta att det framstår som administrativt krångligt att genom omradesbe
stämmelser åstadkomma den eftersträvade bygglovsbefrielsen för de relativt 

stora områden som bör kunna omfattas av en sådan förenkling. Enligt 
utskottets mening bör därför bestämmelserna i stället utformas så att mindre 
om- och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus i områden utan samlad 
bebyggelse befrias från bygglovsplikt genom ett direkt stadgande i PBL. 
Kommunerna bör dock genom områdesbestämmclser ges möjlighet att 
införa bygglovsplikt för de aktuella åtgärderna där så erfordras för att 
tillvarata grannars intressen, av kulturhistoriska eller miljömässiga skäl eller 
för att undvika permanentboende i fritidshus. Skall den bygglovsbefriade 
åtgärden utföras närmare tomtgräns än 4.5 m skall grannes medgivande 
inhämtas (se prop. s. 697). 

Samlad bebyggelse föreligger om 
I. bebyggelsegruppen utgörs av 10-20 hus, och 
2. de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, 

parkmark o. d. 
Tomtmark definieras i sin tur i detta sammanhang enligt fastighetstax

eringslagen (1979:1152). avdelning I. 2 kap. 4 §. 

Det bör i detta sammanhang noteras att befrielsen från att söka bygglov 
naturligtvis inte innebär någon befrielse från de krav på byggnader som 
angetts i 3 kap. Vidtagna åtgärder skall således i skälig utsträckning uppfylla 
lagens krav på bl. a. hållfasthet, energihushållning och handikappanpass
ning. Vidare skall åtgärderna utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Det bör 

också erinras om att bestämmelserna i 3 kap. 12 § innebär att byggnader som 
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst

närlig synpunkt eller som ingår i en samlad bebyggelse av denna karaktär inte 
får förvanskas. Även om den enskilde i och för sig är skyldig att följa dessa 

bestämmelser är det enligt utskottets mening angeläget att kommunerna 

noggrant inventerar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom t. ex. 
kulturminnesvärdsprogram samt, när så erfordras, utfärdar områdesbestäm

melser. 
Med anledning av centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 5 såvitt 

nu är i fråga och med hänvisning till det ovan anförda bör enligt utskottets 

mening 8 kap. 4 § kompletteras genom att till paragrafen förs ett nytt andra 
stycke av följande lydelse: 100 



En- och tvåbostadshus som ej ingår i samlad bebyggelse är undantagna BoU 1986/87: I 
från bestämmelserna i 1-3 §§ även i fråga om följande åtgärder JO Bygg/01', rivnings-

!. göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare lov och marklov 

gränsen än 4,5 meter, 
2. utföra sådana åtgärder som avses i 1 § första stycket 4 och 5. 

Beträffande innebörden av uttrycket mindre tillbyggnad hänvisar utskottet 
till vad som sägs i propositionen (s. 276). 

Följ_dändringar måste också göras i paragrafens andra och tredje stycke. 
Slutligen förordar utskottet att i paragrafen angivna mått i samtliga fall 

anges med en decimal. 

10.2. 6 Kommunala beslut om bygglovspliktens omfattning 

Som framgår av framställningen ovan (avsnitt 10.1) innebär förslaget till PBL 
att de i lagen direkt angivna bestämmelserna om bygglovspliktens omfattning 
kompletteras med en möjlighet för kommunerna att både öka och minska 
bygglovspliktens generella omfattning. 

10.2.6.1 Möjliga lättnader i bygglovsplikten genom kommunala beslut 

I regeringens förslag till 8 kap. S § har intagits de åtgärder som genom 
kommunala beslut skall kunna undantas från bygglovsplikt. Enligt förslaget 
skall enklare fritidshus, kolonistugor eller liknande byggnader inom områ
den med detaljplan kunna befrias från bygglov genom ett särskilt beslut i 
planen. En förutsättning enligt motivet till paragrafen (s. 261) är att i 
detaljplanen anges dels den byggrätt som skall gälla för varje fastighet eller 
tomt. dels de krav som de enskilda byggnaderna skall uppfylla i fråga om 
placering och utformning. Under förutsättning av att den tilltänkta åtgärden 
står i överensstämmelse med planen föreligger sålunda bygglovsbefrielse i 
dessa fall. 

Inom områden utan detaljplan innebär förslaget att enklare åtgärder skall 
kunna befrias från bygglov genom föreskrifter i områdesbestämmelser. 
Sålunda skall utan bygglov kunna uppföras t. ex. garage. förråd, bastu m. m. 
Den kommun som så önskar kan således införa bygglovsbefrielse för fler än 
två komplementbyggnader eller för komplementbyggnader som är större än 
10 m2

. Mindre tillbyggnader och inre ändringar av byggnader skall också 
kunna befrias från bygglovsplikt. 

Bostadsministern är dock inte beredd att låta undantagsmöjligheten gälla 
om åtgärdernas placering, utformning och utförande har betydelse för 
omgivningen. Om det krävs en prövning för att tillvarata grannars intressen 
eller allmänna intressen, skall således kommunen inte ha möjlighet att 
medge befrielse från bygglovsplikt. Dessutom innebär förslaget att kommu
nen får möjlighet att inom bestämda områden utanför detaljplan införa 
lättnader i bygglovsplikten för alla de slag av anläggningar och anordningar 
som normalt ingår i den krets av åtgärder som kräver bygglov enligt 8 kap. 
2 §. 
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eller områdeshestiimmelser skall kunna besluta att tillbyggnader samt inre BoU 1986/87: I 
och yttre ändringar av sådana byggnader för ske utan bygglov. En förutsätt- JO Bygglov, rivnings-
ning för bygglovsbefrielse i dessa fall iir att yrkesinspektionen i ärendet om lov och marklov 

detaljplan eller områdesbestämmelser har tillstyrkt att undantag från 
bygglovsplikten medges och att det av yrkesinspektionens yttrande framgår 

att även skyddsombud. skyddskommitte eller organisation som företräder 
arbetstagarna har tillstyrkt befrielsen. 

Med hänvisning till ett allmänt behov av att minska bygglovspliktens 

omfattning hemställs i centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 5 s{1vitt 

nu är i fråga att det för industriområden bör vara möjligt att genom 

bestämmelser i detaljplan nedsätta kravet på bygglov. 

I folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 e hemstiills att de undantag 

från kravet pt1 bygglov som kommunen ges möjlighet att införa i omriidesbe

stämmclser också skall kunna införas i detaljplan. Enligt motioniircrna bör 

det även i områden med detaljplan vara möjligt att införa en rätt att uppföra 
komplementbyggnader, t. ex. garage, bastu· och förråd. utan bygglov liksom 

mindre tillbyggnader och inre ändringar av fastighet. 

Som utskottet framhållit ovan hör en reform av byggnadslagstiftningen i 

möjligaste mån innebära förenklingar i reglerna om bygglov. Den föreslagna 

möjligheten för kommunerna att i vissa fall medge bygglovsbefrielse 

förstärker enligt utskottets mening möjligheterna att åstadkomma den 

eftersträvade förenklingen. Enligt bostadsutskottets mening hör dock kom

munens möjligheter att minska hygglovsplikten ytterligare förbättras. Ut

skottet förordar sålunda att kommunerna skall ges möjlighet att även inom 

detaljplanelagda områden besluta om en ytterligare vidgad bygglovsbc

frielse. Denna möjlighet hör enligt utskottets mening i princip avse de 
ändrings- och komplctteringsåtgärdcr som enligt regeringsförslaget kan 
bygglovsbefrias i områdesbestämmelser. Det bör dock i planen närmare 

anges vilken typ av åtgärder m. m. som bygglovsbefrielsen omfattar. 

Bygglovsbefrielsc inom områden med detaljplan kan bl. a. bli aktuell 
genom att byggnadsnämnden prövar en viss typ av ombyggnad för en 

fastighetsägare inom ett grupphusområde. Efter sedvanlig prövning i ärendet 
kan kommunen därefter i detaljplan för området befria övriga fastighetsäga

re frf111 skyldigheten att söka bygglov för motsvarande åtgärder. Möjligheten 

till bygglovsbefriclse bör också kunna utnyttjas för att i ett villaområde där 

ingen speciell känslighet föreligger med avseende på områdets karaktär eller 

utformning ge i princip samma bygglovsbefrielse som gäller utanför detalj

plan. 

Inom samlad bebyggelse är det enligt utskottets mening befogat att ge 

berörda grannar möjlighet att p{1verka byggnadens utformning och utföran

de i den omfattning dessa krav regleras i J kap. I oeh 10 **. Den 

fastighetsägare som avser att inom samlad bebyggelse uppföra komplement

byggnader eller göra vissa mindre tillbyggnader skall således inhiimta 

grannens medgivande till den aktuella åtgärden. I likhet med vad som 

föresl<'ts giilla för bygglovsbefriade {1tgärdcr för en- och tvåbostadshus 

närmare gränsen än 4.5 m, bör det ankomma pfi den byggande att skaffa intyg 

på medgivandet. Inte heller i detta fall hör dock nägot ovillkorligt krav på 
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skriftlighet ställas. Kan medgivande från berörd granne inte erhållas för Bo U 1986/87: 1 
bygglov sökas i vanlig ordning. 10 Bygglov, rivnings-

Den av utskottet ovan förordade möjligheten till bygglovsbefrielse för lov och markloi• 
vissa ombyggnadsåtgärder inom detaljplan omfattar förutom en- och tväbo-
stadshus också flerbostadshus. Det finns anledning att något kommentera 
konsekvenserna av en ökad bygglovsbefrie\se främst såvitt gäller flerbostads-
hus. Genom bygglovsbefrielsen kommer ändringar av byggnader inte att 

kunna definieras som ombyggnader, något som i sin tur innebär att de 
särskilda ombyggnadsföreskrifterna enligt 3 kap. JO §andra stycket 2 ej blir 
tillämpliga. Däremot blir 3 kap. 10 § andra stycket 3 tillämpligt på 
ändringarna. I sistnämnda lagrum anges att nybyggn~dskraven i 3 kap. 
1-8 §§ skall tillämpas "i skälig utsträckning··. 

Enligt utskottets mening är det angeläget att hävda allmänna intressen som 
t. ex. tillgänglighet även när bygglovsbefrielse föreligger. Sådan befrielse bör 
därför inte medges om inte garantier finns för att kraven enligt 3 kap. 1-8 §§ 

beaktas. Sådana garantier föreligger enligt utskottets uppfattning inte om 
företrädare för de handikappade och/eller hyresgästerna motsiitter sig 
bygglovsbefrielsen. Vad utskottet nu anfört bör som motiv vägleda den 

ändring av 8 kap. 5 § som utskottet nedan föreslår. 
Det bör i detta sammanhang också noteras att bestämmelserna i bostadssa

neringslagen tillförsäkrar hyresgästerna ett inflytande även över ej bygglovs
pliktiga åtgärder. 

Med hänvisning till vad i centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 5 
såvitt nu är i fråga och i folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 e 
föreslagits och mot bakgrund av vad utskottet ovan anfört bör 8 kap. 5 § 

ändras enligt följande. 

I paragrafens första stycke ges den inledande meningen följande lydelse: 

Kommunen får i detaljplan eller områdesbestämmelser besluta att 

bygglov inte krävs för att på det sätt som närmare anges i planen eller 
bestämmelserna 

Dessutom kompletteras första stycket med en punkt 6 med följande lydelse: 

6. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra enklare fritidshus, 
kolonistugor och liknande byggnader. 

Samtidigt bör paragrafens sista stycke utgå och ersättas med ett nytt stycke 

med följande lydelse: 

Inom samlad bebyggelse krävs medgivande från berörda grannar, om 

åtgärder som avses i första stycket I och 2 skall utföras utan bygglov. 

10.2.6.2 Bygglovsplikt som kan tillkomma genom kommunala beslut 

För att tillgodose bl. a. bevarandeintressen kan det enligt regeringsförslaget 
finnas behov av att i värdefulla miljöer kunna kontrollera hur vissa 

miljöpåverkande åtgärder utförs. Med hänvisning härtill föreslås- 8 kap. 6 § 

- att kommunen inom ett område som utgör en värdefull miljö genom 

detaljplan får föreskriva att bygglovsplikt får införas för att 103 



- färga om en- och tvåbostadshus samt för att uppföra komplementbygg

nader 
- underh{11la hebyggelst: med särskilt bt:varandevärde. 

Inom områden med värdefull miljö som inte omfattas av detaljplan 

föreslås bygglovsplikt få införas genom områdesbestämmelser för att 

- färga om byggnader. byta fasad- eller takbeklädnad eller avst:värt ändra 

byggnads exteriör 
- underhålla bebyggelse med särskilt hevarandevärde. 

Som exempel på värdefulla områden där en utökad bygglovsplikt kan bli 

aktudl nämns fiskelägen, kyrkbyar. brukssamhiillen samt fäbodar. 

Förslaget innebär dessutom, som utskotkt anfört ovan. att kommunen. 

om det finns särskilda skäl, får föreskriva att bygglov krävs för att inom 

områden som inte omfattas av detaljplan uppföra. bygga till eller på annat 

sätt ändra ekonomibyggnader för jord- och skogsbruket. · 

Utskottet har i det föregående förordat att om- och tillbyggnad av en- och 

tvåbostadshus som inte ingår i en samlad bebyggelse skall befrias från 

bygglovsplikt genom ett direkt stadgande i 8 kap. 4 §. Därvid anförde 

utskottet bl. a. att kommunerna genom områdesbestämmclser borde ges 

möjlighet att införa bygglovsplikt för de aktuella åtgärderna om det behövs 

med hänsyn till grannintressena eller till de allmänna intressena. Om det 

erfordras av kulturhistoriska skiil eller för att skydda t.ex. landskapsbilden 

hör sålunda bygglovsplikt kunna införas ocksä för de nu aktuella åtgärderna. 

Också behovet av att förhindra omvandlingen av fritidshus till permanentbe

byggelse utgör skäl för att bygglovsplikt skall kunna införas. Utskottet 

förordar sålunda att 8 kap. 6 § kompletteras med ett nytt andra stycke av 

följandt: lydelse: 

Kommunen fär. i områden som utgör en värdefull miljö eller i omräden 

för vilka om rådesbestämmelser utfärdats. bestämma att bygglov krävs för 

att utföra sådana åtgärder som avses i 4 § andra stycket I. 

Vad utskottet nu anfört innebiir att regeringens förslag i vad avser 8 kap. 6 § 

tillstyrks med det av utskottet förordade tillägget. 

10.3 Bygglov för andra anläggningar än byggnader m. m. 

När det gäller andra anläggningar än byggnader innebär regeringsförslaget, 

som det kommer till uttryck i 8 kap. 2 §.att bygglovsplikten utsträcks till att 

omfatta också vissa typer av anläggningar som i dag inte undergår någon 

prövning vare sig enligt byggnadslagstiftningen eller enligt någon speciallag. 

Det gäller i första hand anläggningar för idrotts- eller fritidsändamttl - t. ex. 

idrottsplatser. skidliftar. campingplatser. motorbanor och smf1båtshamnar -

samt parkeringsplatser. 

I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 13 
hemställs att bygglovsplikten för anläggningar m. m. skall utsträckas till att 

omfatta ocks.å friytor för lek och utevistelse. 

Krav på tillgång till och utformning av friytor för lek och utevistelse har 

tagits in i 2 kap. 4 §och i 3 kap. 15 *· I anslutning till sistnämnda lagrum 
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anförs i propos1t1onen (s. 521) bl. a. att PBL-kraven föreslås utvidgade i 
förhållande till gällande bestiimmclser. 

Byggnadsnämnden har möjlighet att hiivda kravet på friyta oberoende av 
om bygglovsplikt föreligger eller ej. Någon anledning att införa bygglovsplikt 
anser utskottet inte föreligga. Viinsterpartiet kommunisternas partimotion 
1985/86:73 yrkande 13 avstyrks sålunda. 

Jordbruksutskottet tar i sitt yttrande JoU 1985/86:2 y upp bestämmelserna 
i 8 kap. 2 § första stycket 4 om att bygglov krävs för att inrätta fasta cisterner 

eller andra fasta an!iiggningar för hälso- och miljöfarliga varor m. m. Härvid 
anför jordbruksutskottct följande. 

Utskottet erinrar om att lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor 
upphävts, med verkan fr. o. m. den 1 januari 1986. (prop. 1984/85: 118. JoU 
1984/85:30) och ersatts med lagen (1985:426) om kemiska produkter. 

Begreppet hälso- och miljöfarliga varor bör därför inte komma till 
användning i PBL. Utskottet föreslår att bostadsutskottct gör en redaktionell 
jämkning av paragrafen i enlighet med det anförda. Härvid bör möjligen 
beaktas att det nya begreppet kemiska produkter har en delvis annan 
innebörd än begreppet hälso- och miljöfarliga varor. som närmare framgår 
av proposition 1983/84:118 (s. 39 f.). Enligt utskottets mening kan man 
lämpligen använda orden kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga. 

Bostadsutskottet ansluter sig till vad jordbruksutskottet anfört och förordar 
sålunda att i 8 kap. 2 §första stycket 4 orden "hälso- och miljöfarliga varor" 
ersätts med orden "kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga''. 

Vad utskottet nu anfört innebär att regeringens förslag i vad avser 8 kap. 
2 § tillstyrks med den av utskottet förordade ändringen. 

Genom förslaget till 8 kap. 7 § ges kommunen möjlighet att genom 
områdesbestämmelser besluta att bygglov kriivs för att sätta upp eller 
väsentligt ändra ljusanordningar inom områden som ligger i närheten av vissa 

anläggningar som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde. Utskottet delar 
uppfattningen att bygglovsplikt bör kunna införas i de aktuella fallen. För att 
inte bara områden i närheten av de uppräknade anläggningarna skall kunna 
beläggas med bygglovsplikt bör dock paragrafen kompletteras så att också 
andra anläggningar som erfordrar ett skydds- eller säkerhetsområde omfat
tas av stadgandet. 

Utskottet tillstyrker 8 kap. 7 § med det av utskottet förordade tillägget. 
Härigenom uppnås överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i 8 
kap. 9 § tredje stycket. 

10.4 Förutsättningar för bygglov 

Utgångspunkten för regeringens förslag i fråga om förutsättningarnl) för 

beviljande av bygglov är att all mark som skall användas för bebyggelse skall 

lämplighetsprövas av samhället. Denna prövning sker dels vid detaljplan

läggning. dels vid antagande av områdesbestämmelser samt dels i samb~nd 

med bygglov eller förhandsbesked. Utskottet behandlar i det följande de två 

sistnämnda fallen. 
Inom områden med detaljplan skall ansökan om bygglov enligt förslaget -

8 kap. 11 § - beviljas om 
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- åtgärden inte strider mot detaljplanen 

- fastighet och hyggnad överensstämmer med detaljplan och fastighetsplan 

- ätgärden fyller kraven på byggnader enligt 3 kap. 

Förslaget innebär dessutom att bygglov får lämnas även till åtgärder som 

innebär mindre avvikelser från detaljplan eller fastighetsplan om åtgärderna 

iir förenliga med syftet med planen. 

Inom områden som inte omfattas av detaljplan skall enligt förslaget - 8 
kap. 12 ~ - ansökan om bygglov beviljas om åtgärden 

- beaktar de allmänna intressena vid lokaliseringen m. m. enligt 2 kap. 

- inte skall detaljplancläggas enligt hestämmelserna i 5 kap. I § 

- inte strider mot områdesbestämmelser 

- fyller kraven på byggnader enligt 3 kap. 

Förslaget i denna del innebär dessutom att det fö,r en- och tvåbostadshus 

utanför detaljplan ges en principiell rätt till vissa kompletteringsåtgärder. 

Med kornpletteringsåtgärder avses härvid enligt förslaget till 8 kap. 13 § att 

- uppföra komplementbyggnader 

- göra mindre tillbyggnader 

- utföra vissa inre och yttre åtgärder (ändring av bärande delar, planlösning 

m.m.) 

Dessutom får bygglov Himnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser 

från områdesbestämmclser motsvarande vad som gäller inom detaljplan. 

I folkpartiets partimotion 1985/86:80 förs fram tre yrkanden som tar upp 

frågan om förutsiittningarna för bygglov. Enligt motionens yrkande 3 f bör 

den rätt till kompletteriilgsätgärdcr som föreslås i 8 kap. 12 § finnas även i 

omräden med detaljplan. 

I motionens yrkande 3 g hemställs att avskaffandet av det s. k. tätbebyggel

seförbudet bör medföra att det blir lättare att få bygglov. 

Yrkande 3 h innefattar krav på att 8 kap. 12 §skall ändras så att ansökan 

om bygglov skall upptas till behandling om detaljplaneläggning inte har 

påbörjats inom tvt1 är efter att ansökan om lov har inkommit. Enligt 

motionärerna iir det en klar brist att det i PBL saknas krav på när 

planläggning skall ske, vilket kan leda till att ansökningar om bygglov avslås i 

avvaktan på en detaljplanering som kanske aldrig äger rum. Motioniirerna 

anser därför att garantier mäste skapas för att planliiggning skall ske inom en 

icke alltför avlägsen tidsrymd, förslagsvis två år, om bygglov vägrats av detta 

skäl. Om någon plan inte upprättats inom denna tid skall ansökan om 

bygglov prövas enligt de allmänna regler som gäller. 

Utskottet behandlar först förslaget om att den principiella rätten till 

komplctteringsåtgärder skall gälla också inom området med detaljplan. 

Ett av syftena med en detaljplan är att uttömmande reglera förändringarna 

av markanvändningen. Tillbyggnad och uppförande av komplementbyggnad 

bör därför inte få ske i strid med detaljplanen. Vissa inre och yttre ändringar 

bör diiremot, som föreslås i propositionen, kunna ske oberoende av planen. 

Utskottet kan inte dela den av motionärerna framförda uppfattningen och 

avstyrker folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 f i vad det står emot 

förslaget i propositionen. 

Utskottet övergår nu till att behandla förslaget om att avskaffandet av det 

s. k. täthebyggelseförbudet bör medför·a att det blir lättare att fä bygglov. 
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Som motionärerna framhåller innebär förslaget till PBL att begreppen 
tätbebyggelse och glesbebyggelse utmönstras ur lagstiftningen och att det 
s. k. tätbebyggelseförbudet i dagens lagstiftning tas bort. Detta innebär att 
det utanför detaljplan eller områdcsbestämmelser i ett bygglovsärende måste 
göras en prövning av lämpligheten av varje sökt åtgärd. Vid denna prövning 
skall den sökandes önskemål vägas mot de allmänna intressena, som de 
kommer till uttryck i 2 kap.. i en allsidig prövning. Det föreslagna 
prövningsförfarandet ger enligt utskottets mening garantier för att den 
enskildes intressen prövas mot de allmänna intressena på ett mera nyanserat 
sätt än vad det s. k. tätbebyggelseförbudct i dagens lagstiftning ger uttryck 
för. Vad i motion 1985/86:80 (fp) yrkande 3 g föreslagits får därför anses 
tillgodosett genom nu föreliggande förslag. Motionen avstyrks med hänvis
ning härtill. 

Avslutningsvis tar utskottet i detta avsnitt upp frågan om behandlingen av 
ett bygglovsärende där åtgärderna bör föregås av detaljplaneläggning. 

Som framgår av granskningen ovan kan en ansökan om bygglov avslås med 
hänvisning till att åtgärden bör föregås av detaljplaneläggning enligt 
bestämmelserna i 5 kap. I §.Förslaget i motion 1985/86:80 (fp) yrkande 3 h 
innebär att ett sådant avslag skall knytas till en tvingande regel om att denna 
planläggning skall ske inom två år. 

Det faktum att en detaljplan skall upprättas betyder att det finns ett behov 
av en sammanvägning av olika krav som en detaljplaneläggning innebär. I 
likhet med bostadsministern (s. 153) anser utskottet att det inte kan komma i 
fråga att kommunen i sådana situationer skall kunna tvingas in i en 
argumentation om en viss bebyggelses tillåtlighet innan en sammanvägning 
genom planläggning har hunnit göras. Tidpunkten för planläggningen måste 
kommun fritt kunna bestämma. Denna princip är grundläggande för det s. k. 

kommunala planmonopolet. 

Vad utskottet nu anfört innebär att folkpartiets partimotion 1985/86:80 
(fp) yrkande 3 h avstyrks. 

Utskottet har ovan (avsnitt 3.5.1) behandlat frågan om bygglovsprövning
cn innan genomförandetiden för en detaljplan börjat löpa. Med anslutning 
till vad utskottet i detta sammanhang anfört hör 8 kap. 11 §ändras så att det 
klart framgår att det förhållandet att genomförandetiden inte börjat löpa 
utgör hinder mot att bygglov lämnas. Med hänvisning härtill bör 8 kap. 11 § 

första stycket 1 ges följande lydelse: 

1. åtgärden inte strider mot detaljplanen, varvid det förhtillandet att 

genomförandetiden inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas. 

I0.5 Förhandsbesked 

Den bedömning som görs i ett bygglovsärende innefattar oftast två moment. i 

synnerhet när det gäller byggande utanför områden med detaljplan. Det ena 
avser till{itligheten från planmässig synpunkt av den ansökta åtgärden i och 

för sig. Det andra avser den närmare utformningen i estetiskt avseende och 
det kkniska utförandet. Det har enligt bostadsministern (s. 284) i praxis 
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också utbildats en möjlighet att begära ett s. k. förhandsbesked av byggnads
nämnden rörande den planmässiga bedömningen. Bl. a. mot bakgrund härav 
förordas - 8 kap. 34 § - att byggnadsnämnd beträffande åtgärder som kräver 
bygglov skall kunna lämna besked i lokaliseringsfrågan i form av förhands
besked. Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbeslut är om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den tilltänkta platsen, dvs. 
närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Även 
andra aspekter kan emellertid behöva tas med i bedömningen. 

Avsikten är att byggnadsnämnden vid en påföljande bygglovsprövning 
skall vara bunden av sitt ställningstagande till åtgärdens tillåtlighet i 
förhandsbeskedet. Denna senare prövning får då enbart avse frågor som inte 
omfattas av detta. 

Enligt förslaget skall byggnadsnämnden i sitt beslut ange förhandsbeske
dets giltighetstid. som dock får vara högst två år. 

Förslaget om införande av institutet förhandsbesked och prövningsgrun
derna härför har inte satts i fråga i motioner eller annorledes. Däremot reses i 
folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 i invändningar mot beskedets 
giltighetstid. Enligt motioniirerna bör ett förhandsbesked gälla minst ett år. 
Motionärerna föreslår att 8 kap. 34 § kompletteras med en bestämmelse 
härom. 

Även enligt bostadsutskottets mening bör de föreslagna reglerna om 
förhandsbeskedets giltighetstid övervägas. Regeringsförslaget på denna 
punkt innebär att byggnadsnämnden i varje enskilt ärende skall fatta beslut 
om hur Hinge beskedet skall gälla inom en tidsrymd av upp till två år. Någon 

bestämmelse om en minsta giltighetstid finns dock inte kopplad härtill, 

Teoretiskt sett kan alltså mycket korta giltighetstider komma att bli aktuella. 
Härtill kommer att giltighetstidens längd inte är reglerad i de fall en 
byggnadsnämnd skulle underlåta att fastställa denna. Vad utskottet nu anfört 
talar för uppfattningen att förhandsbeskeden bör ges en fast och enhetlig 
giltighetstid. Denna giltighetstid bör enligt utskottets mening fastställas till 
två år. Härigenom blir giltighetstiden för ett förhandsbesked lika lång som 
den för ett bygglov. Om giltighetstiden för bygglovet tas i beaktande får 
därmed en sökande totalt fyra år på sig att påbörja de tilltänkta åtgärderna 
från det att förhandsbesked erhällits. Giltighetstiden bör räknas frän dagen 
för beslutet om förhandsbesked. Skulle ett beslut överklagas, avses med 

dagen för beslutet den dag då överinstansen meddelar sitt beslut. 

Riksdagen bör med bifall till vad utskottet nu anfört och med anledning av 

folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 i besluta att 8 kap. 34 §andra 
stycket ges följande lydelse: 

Meddelas det sökta tillst[mdet får bestämmas de villkor som behövs. 

Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen för beslutet. 

Dessutom bör paragrafens tredje stycke ändras så att orden '"bestämda 
tiden" byts ut mot orden '"tid som anges i andra stycket'". 
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10.6 Rivningslov 

10.6. l Åtgärder som kräver rirningslov 

Förslaget till PBL innebär att de nuvarande tidsbegränsade rivningsförhuden 
ersätts med en permanent reglering, där fastighetsägaren i vissa fall blir 

berättigad till ersättning om rivning vägras. 1 

Den förordade regleringen. som den kommer till uttryck i 8 kap. 8 §. 

innebär att rivningslov normalt skall krävas inom områden med detaljplan. 

Dessutom skall kommunen genom områdeshestämmclscr kunna införa 

skyldighet att söka rivningslov även inom andra områden. 

Förslaget, som inte mött invändningar i motioner, tillstyrks av utskottet. 

10.6.2 Förutsättningar för rivnings lov 

Enligt förslaget till 8 kap. 16 §skall ansökningar om rivningslov bifallas om 

inte byggnaden eller byggnadsdelen 

- behövs för hostadsförsörjningen 
- hör bevaras på grund av sitt historiska. kulturhistoriska, miljömässiga eller 

konstnärliga värde. 

Rivning bör enligt förslaget kunna vägras med hänsyn till hostadsförsörj

ningens behov, om byggnaden fyller - eller efter upprustningen kan fylla -

rimliga kvalitetsanspråk (prop. s. 291). 

När det gäller möjligheten att vägra rivningslov med avseende på 

kulturhistoriska eller miljömässiga skäl skall enligt bostadsministern (s. 289) 

lokala överväganden tillmätas den största betydelse för att avgöra vad som är 

att beakta som värdefull bebyggelse. Enligt förslaget avses med sil.dan 

bebyggelse inte bara byggnader som i sig är värda att bevara. Miljön behöver 

inte heller vara resultatet av ett medvetet konstnärligt skapande för att vara 

skyddsvärd. Även i andra slags miljöer kan det hli aktuellt att tillämpa denna 

prövningsgrund. Det rivningshotade huset kant. ex. ingå i en enhetlig grupp 

med tidstypiskt byggnadsskick eller ligga i en husrad eller vid ett torg av 

miljömässigt värde' där bortfallet av ett hus skulle medföra stor skada på 
stadsbilden. En skyddsvärd miljö kan enligt regeringsförslaget ocksä utgöras 

av t.ex. en stadsdel med väl sammanhållen och tilltalande bebyggelse eller 

med andra påtagliga trcvnadsvärden i den yttre miljön. 
Enligt 8 kap. 17 § första stycket får dock rivningslov inte lämnas om 

upprustningsföreläggande enligt bostadssaneringslagen meddelats. 

I motion 1985/86:74 (c), såvitt nu är i fråga, reses invändningar mot den 

föreslagna utformningen av bestämmelserna om förutsättningarna för att 

rivningslov skall erhållas. Enligt motionären bör bestämmelserna i 8 kap. 

16 § inte utgå från att rivningslov är det normala och att det måste finnas 

särskilda skäl för att vägra rivningslov. I stället bör förslaget utformas så att 

rivningslov bara lämnas om den sökande kan visa tungt vägande skäl. 

Kulturutskottet behandlar i sitt yttrande KrU 1985/86:2 y förslagen i 

propositionen och motionen i vad avser förutsättningarna för rivningslov. 

Kulturutskottet erinrar i yttrandet om att rivningsregleringen enligt 

propositionen inte bara bör omfatta s{1dana byggnader som är särskilt 

värdefulla från historisk. kulturhistorisk. miljömässig eller konstnärlig 
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synpunkt utan även byggnader som inte har detta kvalificerade viirde från Bo U 1986/87: 1 
bevarandesynpunkt. I yttrandet redovisar kulturutskottet också de i proposi- JO Bygglov, riv11i11gs-

tionen anförda synpunkterna på vad som kan vara en bevarandevärd lov och marklov 

bebyggelse. Kulturutskottet påpekar avslutningsvis att det enligt dess 

mening är en viktig princip i PBL att de boende skall ha ett betydande 
inflytande. I anslutning härtill anför kulturutskottet att rivningslov inte får 
meddelas när frågan om upprustningsföreläggande enligt hostadssanerings-
lagen föreligger eller när frågan härom prövas. 

Mot bakgrund av det anförda anser inte kulturutskottet att 8 kap. 16 §bör 
omarbetas sä som föreslås i motion 1985/86:74 ( c). 

Bostadsutskottet vill för sin del anföra följande. 
Värdet av att i möjligaste mån bevara äldre bebyggelse torde omfattas av 

de flesta. Rivningsreglerna i PBL har det uttalade syftet (s. 288) att vidga 
kommunernas möjligheter att bevara bebyggelse. Enligt utskottets mening 
torde den nu förordade permanenta rivningsregleringen sålunda medverka 
till att bevarandeintressena ges en ökad tyngd när rivning av en byggnad 

aktualiseras. Som kulturutskottet redovisar i sitt yttrande har oeksf1 den 
bebyggelse som enligt regeringsförslaget är att betrakta som värdefull ur 
bevarandesynpunkt definierats på ett mycket vitt sätt. Bostadsutskottet vill i 
detta sammanhang dessutom peka på att lokala överväganden enligt 
regeringens förslag skall tillmätas den största betydelse i detta avseende. Vad 
som i motion 1985/86:74 (c) förordats beträffande bevarande av äldre 
bebyggelse får sålunda anses i inte ringa grad tillgodosett genom nu 

föreliggande förslag. Motionen avstyrks savitt nu är i fråga. 
, Utskottet har ovan behandlat (avsnitt 7.2) frågan om möjligheterna att 

införa rivningsförbud och effekterna härav bl.a. med avseende på prövning
en av rivningslov. Med anledning härav bör enligt utskottets mening 8 kap. 
16 § ~indras så att det av denna paragraf framgår att rivningslov inte får 
medges om byggnaden omfattas av rivningsförbud. Med hänvisning härtill 

förordar utskottet att 8 kap. 16 § ges följande lydelse: 

16 §Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden eller 
byggnadsdelcn 
I. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestiimmclser. 
2. behövs för bostadsförsörjningen eller 

3. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

8 kap. 17 § första stycket tillstyrks. 8 kap. 17 § andra stycket behandlar 
utskottet i avsnitt 15 (avsnitten 15.5 och 15.11 ). 

10. 7 Marklov 

JO. 7. I Åtgärder som krä1·er mark lo I' 

De föreslagna bestämmelserna om marklov i 8 kap. 9 § innebär bl. a. att det 

inom områden med detaljplan, om inte annat har bestämts i planen, krävs 

markl~)V för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter 

eller mark ändras avsevärt. 110 



Genom den aktuella bestämmelsen ges kommunen därtill möjlighet att i 

detaljplan föreskriva att marklov dessutom krävs för träetfällning och 

skogsplantering. 

För områden som är avsedda för bebyggelse eller inom områden som ligger 

i närheten av vissa anläggningar som kräver ett skydds- eller säkerhetsområ

de får kommunen genom om rådesbestämmelser föreskriva att marklov krävs 

för schaktning. fyllning, trädfällning och skogsplantering. 

I fråga om regleringen av trädfällning och skogsplantering framgår det av 

motivuttalandena (s. 299 f. och 707 f.) att det bl. a. är en fråga om att skydda 

bebyggelsemiljön mot avverkning. t. ex. inom ett parkområde. Även i ett 

villaområde anges det kunna vara synnerligen angeläget att skogen inte 

avverkas utan urskillning. I specialmotiveringen till 5 kap. 7 §anförs (s. 5X3) 

dessutom att det bör vara möjligt att genom bestiimmelser i detaljplan 

förbjuda planteringar av t. ex. trafiksiikcrhetsskiil eller för att trygga solinfall 

mot en lekplats eller en energiproducerande anliiggning. Som exempel på 

anläggningar i vars n~irhet det kan bli aktuellt att införa krav på marklov 

niimns i propositionen vindkraftverk. där det kan vara angcliigct att hMla 

skogen borta i niirheten. Kring vissa miljöfarliga anliiggningar kan t. ex. 

schaktning och triidföllning ha menliga effekter. 

Jordbruksutskottet tar i sitt yttrande JoU 1985/86:2 y upp de nu aktuella 

bestiimmelserna i vad avser trädfällning och skogsplantering. Efter en 

ingående redovisning av bestämmelsernas innebörd i denna del anför 

jordbruksutskottet följande. 

Utskottet har ingen erinran mot de här redovisade besttimmelserna. Som 
föredraganden anfört (s. 298) kan det givetvis inte bli tal om att frågor om 
tillstånd till trädfällning m. m. över lag skall ligga inom det område där 
byggnadsnämnderna har beslutanderätten. Bland de åtgärder som skall 
kunna underkastas marklovsplikt finns en del som ingår i ett normalt 
skogsbruk. Det är därför angeläget att räckvidden av den föreslagna 
tillståndsprövningen enligt PBL begränsas. Genom uttalanden i propositio
nen om syftet bakom de föreslagna bestämmelserna- vilka uttalanden delvis 
redovisats ovan - anser utskottet att kraven p<'t en sådan avgränsning får anses 
tillgodosedda. 

Med anslutning till vad jordbruksutskottet anfört tillstyrker bostadsutskottet 

regeringens förslag till 8 kap. 9 §. 

10. 7.2 Förutsättningar för mark lo I' 

Enligt förslaget till 8 kap. 18 §skall ansökningar om marklov bifallas om den 

sökta åtgärden inte 

- strider mot detaljplan eller områdesbcstämmelser 

- förhindrar eller försvårar områdets anviindning för bebyggelse 

- medför olägenheter för användningen av vissa anläggningar som kräver ett 

skydds- eller säkerhetsområde 

- i annat fall medför störningar för omgivningen. 

Marklov får dock lämnas till åtgiirder som innebär mindre avvikelser från 

detaljplan eller områdcsbestämmelser. om avvikelserna :ir förenliga med 

syftet med planen eller bestämmelserna. 
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I sitt yttrande JoU 1985/86:2 y påpekar jordbruksutskottet att samtliga BoU 1986/87: I 
grunder för att avslå en ansökan om marklov kan komma att tillämpas på JO Bygglm'. rivnings-
ansökningar som avser trädfällning och skogsplantering. Enligt vad jord- /o1' och marklov 
bruksutskottct inhämtat från bostadsdepartementet är emellertid den sist 
nämnda avslagsgrunden - åtgärder som i annat fall medför störningar för 
omgivningen· - avsedd att reglera vissa störningar inom ett detaljplanelagt 
bebyggelseområde, som närmast är hänförliga till förhMlandet mellan 
grannfastigheter. Till förtydligande av motivuttalandena i propositionen vill 
jordbruksutskottet därför understryka att den aktudla grunden för avslag 
inte är avsedd att tillämpas på åtgärder i jord- och skogsbruket. Enligt 
jordbruksutskottet blir frågan om intrång i pågående markanviindning 

således inte aktuell i detta sammanhang. 
Bostadsutskottet tillstyrker, med anslutning till vad jordbruksutskottct 

anfört, regeringsförslaget i vad avser 8 kap. 18 ~. 

10.8 Handläggningen av lovärenden 

Det åligger enligt förslaget till 8 kap. 19 § byggnadsnämnden att pröva 
ansökningar om bygglov. rivningslov och marklov. Förslaget i denna del 
tillstyrks av utskottet. 

De förslag i övrigt avseende handläggningen av lovärenden som läggs fram 

återfinns i 8 kap. 20-32 §§. 

Enligt förslaget till 8 kap. 20 § skall ansökan om bygglov åtföljas av de 
ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt som behövs för byggnads
nämndens prövning. Stadgandet innebär bl. a. att nämnden alltefter åtgär
dens art kan bestämma att vissa handlingar, t. ex. nybyggnadskarta, kan 

undvaras. Enligt bostadsministern (s. 728) krävs dock i fråga om ansökning
ar som avser ny- och tillbyggnader i regel en situationsplan över tomten. 

Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i sin partimotion 1985/86:73 yrkan
de 3 att krav på redovisning av utemiljöns utformning i en situationsplan skall 
ställas vid prövning av bygglov. Enligt motionärerna skall planen visa 
byggnaders läge samt, när byggnaden innehåller bostäder, liven utrymmen 

för lek och utevistelse. 
Den av regeringen förordade utformningen av 8 kap. 20 * innebär att 

byggnadsnämnderna ges en betydande frihet när det gäller att avgöra vilka 

handlingar som skall bifogas en ansökan om lov. Detta är enligt utskottets 

mening en lämplig ordning. Det för också förutsiittas att planverket kommer 
att lämna information till niimnderna angående omfattningen och utform

ningen av ansökningshandlingarna. Byggnadsnämnderna bör med hänsyn till 

sin kännedom om de lokala förhållandena m. m. inom ganska vida ramar 

kunna avgöra vilka handlingar som behövs för att ett ärende skall kunna 
prövas. Utskottet avstyrker med hänvisning till det nu anförda förslaget i 
motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 3 om att situationsplan skall utgöra en 
obligatorisk handling. Samtidigt vill utskottet erinra om att regeringsförsla

gct, som utskottet ovan redovisat. innebär att en situationsplan i regel krävs 
när en ansökan om lov avseende ny- och tillbyggnader skall behandlas. 

Planverkets överväganden kommer dessutom att ge ytterligare belysning av 
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vad som i motionen förordats. Regeringens förslag till utformningen av 8 

kap. 20 § tillstyrks. 
Innan lov lämnas skall enligt förslaget till 8 kap. 22 § byggnadsnämnden 

bereda kända sakägare och kända bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende samt vissa kända organisationer tillfälle att yttra sig över ansökan om 

denna innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmclser eller 
inte rör en tillåten kompletteringsåtgärd. 

I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 14 

hemställs att den krets som skall beredas tillfälle att yttra sig skall omfatta 

också arbetande.' 
Enligt dagens byggnadslagstiftning finns inte någon direkt skyldighet att 

underrätta grannar och andra sak ägare om ansökningar om lov. Det är enligt 

bostadsutskottets mening mot denna bakgrund positivt att en sådan under

rättelseskyldighet nu föreslås införd genom PBL. Utskottet har inte någon 

erinran mot propositionen beträffande utformningen av 8 kap. 22 §såvitt rör 

kretsen av dem som skall underrättas. Utskottet har i avsnitt 7.3 behandlat 

motsvarande yrkande i vad avser detaljplan. Utskottet är sålunda inte berett 

förorda att denna sakägarkrets utökas ytterligare. Motion 1985/86:73 (vpk) 

yrkande 14 avstyrks med hänvisning härtill. Regeringens förslag till utform

ning av 8 kap. 22 § tillstyrks. 
I 8 kap. 26 §görs en hänvisning till nuvarande förvaltningslag ( 1971 :290). 

Enligt beslut av riksdagen t:;rsätts denna lag elen 1 januari 1987 av en ny 
förvaltningslag (1986:223). Med anledning härav har elen aktuella hänvis

ningen ändrats till att avse motsvarande lagrum i den nya förvaltningslagcn. 

Enligt bestämmelserna i bostadssancringslagen kan hyresgästerna motsiit

ta sig ombyggnadsåtgärder som kräver lov och som går utöver vad som krävs 

för att uppnå lägsta godtagbara standard. Åtgärderna får då vidtas endast om 

hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren medger det. Regeringens 
förslag till 8 kap. 31 § innebär att om en hyresgästorganisation motsätter sig 

åtgärder av nu aktuellt slag, bygglov endast får lämnas om hyresnämnclen 

medger det. Enligt bostadsministern är det dock inte meningen att byggnads

nämnden skall göra någon självständig prövning enligt bostadssaneringsla
gcn. Föreskriften anges endast innebära att niimnden i vissa fall skall invänta 

utfallet av en sådan prövning från hyresnämndcns sida. 

Regeringsförslagct har i nu aktuellt avseende inte mött några inv1indningar 

i motioner. Däremot hemställs i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 
1985/86:73 yrkande 12 att hyresgästinflytandet enligt den aktuella paragrafen 

bör omfatta samtliga byggnadsåtgärdcr m.m. som avses i 8 kap. l * första 

stycket punkterna 1-6, dvs. ny- och tillbyggnad, inredning och ianspråkta

gande för väsentligt ändrat ändamål samt vissa invändiga ändringar. 

Bestämmelserna i 8 kap. 31 § syftar primärt till att förhindra att bygglov 

lämnas i strid mot bestämmelserna i bostadssaneringslagen. Åtgiirder 

vidtagna med stöd av hostadssaneringslagen skall således inte kunna 

undanröjas genom beslut enligt PBL. Det är enligt utskottets mening inte 

lämpligt att vidga omfattningen av bestämmelsen på det sätt som föreslits i 

motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 12. Motionen avstyrks. Regeringens 

förslag i vad avser 8 kap. 31 § tillstyrks. 

8 Riksdagen 198!'l!87. /9saml. Nr I 
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Avslutningsvis tar utskottet i detta avsnitt upp den under allmänna BoU 1986/87: 1 

motionstiden 1985 väckta motionen 1984/85:2674 (fp) vari hemställs att en 10 Bygglov, rin1ings-
utredning skall tillsättas med uppgift att utarbeta förslag till förbiittringar i lo1· och marklov 

fråga om den enskildes rättsliga ställning i bygglovsproceduren. Enligt 

motionären tillhör bygglovsskedct de mycket känsliga inslagen i hela 

byggprocesscn. Det anges därför som viktigt att rättssäkerheten för de 

bygglovssökande stärks. 

Utskottet delar motionärens uppfattning att det är betydelsefullt att den 

enskildes rättsliga ställning i bygglovsproceduren uppmärksammas. I den 

mån den bygglovssökandes ställning behöver stärkas sker detta enligt 

utskottets mening genom förslaget till PBL- ett förslag som inte var framlagt 

när den nu behandlade motionen väcktes. Utskottet vill i detta sammanhang 

peka på den förbättring i form av ett förenklat bygglovsförfarande i många 

fall som förslaget innebär. 

Med hänvisning till det anförda avstyrks motion 1984/85:2674 (fp). 

10.9 Byggnadslovgivningen i de s. k. frikommunerna 

Enligt ett riksdagsbeslut (prop. 1983/84: 152. KU 32) våren 1984 skall en 

försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse bedrivas t. o. m. 

utgången av år 1988 i högst nio kommuner och tre landstingskommuner. de 

s. k. frikommunerna. 

I avsikt att öppna möjligheter till lättnader bl.a. avseende byggnadslovgiv

ningen föreslog regeringen våren 1985 i proposition 1984185:207 riksdagen 

att anta en särskild lag om försöksverksamhet med förenklade regler om 

byggnadslov m.m. i vissa kommuner samt en ändring i lagen (1976:666) om 

påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. De båda lagarna 

skulle enligt propositionen träda i kraft två veckor efter den dag då den 

utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Propositionen lades sålunda fram innan PBL-förslaget i proposition 

1985/86: 1 hade förelagts riksdagen. 

Utgångspunkten för regeringens förslag var att vissa av de förenklingar 

som PBL-förslaget innehåller skulle införas i de nio frikommunerna innan 

PBL träder i kraft. 

I proposition l 984/85:207 behandlades frågan om regeringsförslagets 

relation till regeringsformens normbegrepp: en fråga som ju. som framgått 

ovan, också behandlades i propositionen om en ny PBL. 

Med anledning av propositionen väcktes tre motioner - motionerna 

1984/85:3217 (c). 1984/85:3218 (m) och 1984/85:3219 (fp). I samtliga 

motioner aktualiserades frågan om regeringsförslagets grundlagsenlighct. 

Utskottet ser positivt på den försöksvcrksamhet med ökad kommunal 

självstyrelse som frikommunförsöket innebär. Inom ramen för riksdagens 

beslut om verksamhetens inriktning bör självfalli.:t dt: förslag till förenklingar 

m. m. i avsikt att anpassa den kommunala verksamheten till lokala förutsätt

ningar och behov bemötas positivt. 

Vad rör de i proposition 1984/85:207 aktualiserade förslagen delar 

utskottet regeringens mening att minskningar av kravet på byggnadslov hör 

kunna genomföras. Utskottet har ovan givit uttryck för denna uppfattning 114 



och föreslagit ytterligare liittnader av bygglovskravet. Emellertid finner BoU 1986/87: 1 
utskottet det olämpligt att, i det läge som nu uppkommit, föreslå riksdagen // Rygg11ads11ämnd. 
att anta de i proposition 1984/85:207 framlagda lagförslagen. Samtliga de i byggnadsarbete och 
proposition 1984/85:207 framlagda lagförslagen omfattas av PBL-förslaget. tillsyn m. m. 
Det bör i sammanhanget erinras om utskottets iindringar i PBL-förslaget i 

avsikt att undanröja oklarheten om RF:s förenlighet med PBL-förslaget. 

Grundlagfrågan är av betydelse även för genomförandet av förslagen i 

proposition 1984/85:207. Det är sålunda inte möjligt att genomföra lagförsla-

get i propositionen utan stora ändringar. Utskottet föreslår sålunda att 

riksdagen avslår proposition 1984/85:207 samt motionerna 1984/85:3217 (c) 

yrkande I. 1984/85:3218 (m) yrkandena 2 och 3 och 1984/85:3219 (fp) 

yrkande 1. Yrkande l i motion 198-1185:3218 (m) om avslag pa proposition 

198-1/85:207 ilr tillgodosett med vad utskottet nu anfört. 

Vidare anges i propositionen att statens planverk - vid behov i samverkan 

med bostadsstyrclsen, statens lantmäteriverk och länsstyrelsernas organisa

tionsnämnd - avses fä i uppdrag att lämna särskild dtdgivning till frikommu

nerna, berörda länsstyrelser m. fl. avseende frågor som kan leda till bättre 

service inom byggnadslagstiftningens omrt1de. 

I motion 1984/85:3218 (m) yrkande 4 avstyrks vad i propositionen anförts 

om den särskilda rådgivningen till frikommunerna m. fl. 
Den i propositionen angivna serviccverksamheten pågår. Utskottet delar 

uppfattningen i propositionen om behovet av verksamheten. Enligt vad 

utskottet erfarit har den mottagits positivt. Motion 1984/85:3218 (m) yrkande 

4 avstyrks med hänvisning till det anförda. 

11 Byggnadsnämnd, byggnadsarbete och tillsyn m. m. 

11.1 Byggnadsnämnd 

11.1.1 Bygg11adsniim11dens uppgifter 

Byggnadsnämndens uppgifter skall enligt regeringens förslag i princip 

omfatta prövning av frågor om bygglov. rivningslov och marklov (8 kap. 

19 *> samt fragor om förhandsbesked (8 kap. 34 *l- !Hlruti.ivcr skall 

nämnden enligt förslaget till 11 kap. I * 
- verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö 

- uppmärksamt följa utvecklingen i frågor om planläggning, byggande och 

fastighetsbildning och ta behövliga initiativ till planliiggning m. m. 

- samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vilkas 

arbete och intressen berör nämndens verksamhet 

- Hlmna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet 

- övervaka efterlevnaden av PBL m. m. 

Vidare anges att nämnden skall tillvarata de möjligheter som PBL ger att 

förenkla och underlätta ~irenden för enskilda. Byggnadsnämnden skall i 
samband härmed dessutom verka för att lagens föreskrifter om begränsning 

av bygglovsplikten vinner tillämpning. 

Som bostadsministcrn framhåller i anslutning till den aktuella paragrafen 

(s. 306) hör byggnadsnämnden vara serviceinriktad genom att ge råd samt 

upplysa om och förklara de regler som den byggande har att följa. En väl 115 



fungerande information om gällande regler för byggandet anges vara en 

viktig förutsättning för att bestämmelserna följs i praktiken. Vidare betonas 

att det är väsentligt att byggnadsnämnden vid sin myndighetsutövning tar 

särskild hänsyn till att den byggande många gånger har bristande erfarenhet 

av hur byggnadsärenden prövas och av byggbestämmelsesystemet. 

Enligt förslaget till 11 kap. 2 §skall byggnadsnämnden, om någon begär 

det, lämna skriftliga upplysningar om planläggning, byggande och fastighets

bildning. Dessutom skall nämnden, om det behövs för bygglovsprövningen 

inom områden med samlad bebyggelse, tillhandahålla nybyggnadskartor, 

om sökanden begär det. Utskottet har inga invändningar mot förslaget i 

denna del. Däremot bör enligt utskottets mening det i bestämmelsen 

använda begreppet "samlad bebyggelse" bytas ut. Detta begrepp bör enligt 

utskottets mening förbehållas de i lagförslagets 8 kap. av utskottet förordade 

bestämmelserna om bygglovsbefrielse för vissa åtgärder på byggnader som 

inte ingår i en samlad bebyggelse. Det aktuella begreppet bör alltså i 

förevarande sammanhang ersättas av begreppet "sammanhållen bebyg

gelse". 

11. 1 .2 Byggnadsnämndens personalm. m. 

I fråga om byggnadsnämndens personal innebär förslaget - 11 kap. 4 * - att 

nämnden till sitt biträde skall ha minst en person med arkitektutbildning samt 

i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den kompetens som 

behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsstäl

lande sätt. De befogenheter och det ansvar som läggs på kommunerna 

motiverar enligt bostadsministerns mening (s. 309) att det i PBL föreskrivs 

att byggnadsnämnden skall ha tillgång till minst en person med arkitektut

bildning. I övrigt bör det dock enligt bostadsministern ankomma på varje 

kommun att bestämma vilken personal som skall anställas. 

I motion 1985/86:71 (s) begärs ett riksdagens uttalande om att byggnads

nämnderna skall ha tillgång till kulturhistorisk sakkunskap i sitt löpande 

arbete. Enligt motionären är det av vikt att sakkunnig medverkan av detta 

slag regelmässigt ingår i byggnadsnämndernas tillståndsprövning i de fall där 

kulturhistoriska aspekter är av betydelse för prövningen. 

Ayggnadsnämndens behov av kulturhistorisk sakkunskap tas upp i kultur

utskottets yttrande KrU 1985/86:2 y. I yttrandet anför kulturutskottet att 

förslaget till PBL gör att det finns anledning att räkna med att kommunernas 

behov av kulturhistorisk sakkunskap i det löpande arbetet kommer att öka. I 

anslutning härtill pekar utskottet på att länsmuseerna, speciellt för kommu

ner som inte har tillgång till egen kulturhistorisk sakkunskap, kommer att få 
betydelse som viktiga expertorgan. Avslutningsvis tar kulturutskottet upp 

kulturnämndens roll i den kommunala planeringsprocessen. Enligt kulturut

skottet bör kulturnämnden pä ett mera aktivt siitt engageras i denna process. 

Med hänvisning till det anförda utgär kulturutskottet Mrn att de synpunkter 

som förs fram i motionen kommer att beaktas utan något särskilt uttalande 

från riksdagen. N{1gon i1tgiird med anledning av motionen anges diirför inte 

vara påkallad. 
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Bostadsutskottet vill för sin del anföra följande. BoU 1986/87:1 

Det är, som också bostadsministern anför (s. 308), självfallet nödvändigt Il Byggnadsnämnd, 

att byggnadsnämndens personal har särskild sakkunskap om de frågor för byggnadsarbete och 
vilka nämnden har ett fortlöpande ansvar. Detta betyder, enligt bostadsmi- tillsyn m. m. 

nistern. bl. a. att nämnden bör ha tillgång till personal som har en god 

orientering i arkitekturhistoria och mer ingående kunskaper, både stilmäs-
sigt och i tekniskt avseende, om de byggnader som måste byggas om för att 

fylla dagens funktionskrav. Det är bl. a. mot bakgrund härav som i 

propositionen föreslås att byggnadsnämnden skall ha tillgång till minst en 

person med arkitektutbildning. Kravet på byggnadsnämndens tillgång till 

personal med erforderlig kompetens får enligt bostadsutskottets mening 

anses omfatta också kulturhistorisk sakkunskap i den utsträckning sådan 

behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. Något särskilt 

uttalande härom är enligt utskottets uppfattning därför inte erforderligt. 

Utskottet vill i anslutning härtill också peka på att byggnadsnämnden enligt 

bestämmelserna i 11 kap. 1 § har att samarbeta med andra myndigheter vars 

arbete och intressen berör nämndens verksamhet. I frågor med kulturhisto-

risk anknytning torde det sålunda vara naturligt att byggnadsnämnden 

samarbetar med de kulturminnesvårdande myndigheterna. Som kulturut-

skottet anför i sitt yttrande torde länsmuseerna härvid bli viktiga expertor-

gan. Med hänvisning till det nu anförda avstyrker utskottet motion 1985/ 

86:71 (s). Regeringens förslag i vad avser utformningen av 11 kap. 4 § 

tillstyrks. 
I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 16 

hemställs att riksdagen i anslutning till bestämmelserna i 11 kap. 4 § skall 

uttala att särskilt ekonomiskt stöd skall utgå till planering i kommuner med 

liten befolkning och stor yta - planeringsbidrag. Enligt motionärerna kan 

problem uppstå för fattiga kommuner - främst i glesbygd - med avseende på 

de krav på ökad kompetens som ställs då det gäller PBL och NRL. 

Bostadsutskottet kan inte på de i motionen anförda grunderna ställa sig 

bakom förslaget om att ett särskilt planeringsbidrag skall utgå till vissa 

kommuner. Motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 16 avstyrks. 

I 11 kap. 3 § fjärde stycket görs en hänvisning till reglerna om jäv vid 

handläggning av ärenden enligt nuvarande förvaltningslag ( 1971 :290). 

Denna lag ersätts den 1 januari 1987 av en ny förvaltningslag ( 1986:223). Av 

31 §nya förvaltningslagen följer att motsvarande jävsregler blir tillämpliga 

vid handläggningen av ärenden enligt PBL utan något särskilt stadgande 

härom (jfr prop. 1985/86:80 s. 81 ). Fjärde stycket kan därför utgå. 

11.2 Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll 

11.2. l Ansvaret för hygg11adsarbete11 m. m. 

Enligt regeringsförslaget (s. 312) bör ansvaret för att en byggnad produceras 

på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter i första hand vila på den som för 

egen räkning utför eller låter utföra arbeten som regleras i PBL, hygghcrren. 

I detta huvudansvar bör enligt förslaget ingå att välja projektörer och 

byggproduccntcr som har tillräckliga medel för att åstadkomma de önskade 

kvaliteterna och även att kontrollera att kvaliteterna verkligen uppnås. Den 
I 17 



ökade samordning. kvalitetsstyrning och kontroll inom byggandet som BoU 1986/87:1 
bostadsministern anser nödvändig bör enligt förslaget tillgodoses genom att 11 Byggnadsnämnd, 
byggherrar, projektörer och producenter effektiviserar och iiven ökar sina byggnadsarbete och 
insatser och sina egna kontroller i dessa avseenden. Det anges vara ett tillsyn m. m. 
gemensamt ansvar för byggbranschen att utveckla metoder med vilkas hjälp 

ett byggande med jämn och hög kvalitet kan åstadkommas och att verka för 

att metoderna också används. Det är enligt förslaget däremot inte rimligt att 

samhället- byggnadsnämnderna- generellt sett skall behöva öka kontrollen. 
Vidare anförs att byggnadsnämndens huvuduppgift i samband med 

bygglovsprövningen bör vara att se till att vissa grundläggande förutsättning

ar för ett projekt är uppfyllda. Det bör enligt förslaget i princip därefter vara 

till fyllest att byggnadsniimnden gör en rationell men begränsad kontroll av 

att byggherren har tagit sitt ansvar. Sedan byggnaden färdigstiillts bör dock 

niimnden kontrollera att byggnaden har nödvändiga funktioner då den skall 
tas i bruk och att det även finns förutsättningar för att funktionerna skall 

kunna bibehållas under byggnadens uppskattade brukstid. 

Som framgiir av framstiillningen ovan vilar förslagen i PI3L om byggnads
arbctcn, kontroll och besiktning pii principen att byggherren har huvudan

svaret för att bestiimmelserna iakttas. 
I förslaget till 9 kap. 1 § stadgas sälunda att byggherren skall se till att 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten utförs enligt bestämmelserna i PBL 

och enligt med stöd härav utfärdade föreskrifter m. m. Vidare ;Iläggs 

byggherrcn tillse att kontroll och besiktning utförs i tillriicklig utsträckning. 

Förslaget innebär vidare - 9 kap. 3 § - att det även fortsättningsvis skall 

ställas krav på att en ansvarig arbetsledare utses för sådana byggprojekt som 

inte är obetydliga. 

11.2.2 Byggnadsniimndens granskning ai· ri111i11gar 111. 111. 

Utskottet tar i detta sammanhang upp förslaget i 8 kap. 29 § om byggnads

nämndens granskning av ritningar och övriga handlingar vid ansökan om 
bygglov. 

Förslaget i denna del innebär att byggnadsnämnden skall kunna anpassa 

kontrollen av konstruktionshandlingar m. m. till projektets art och omfatt

ning samt till byggherrens erfarenhet och kontroll. Enligt bostadsministern 

(s. 319) innebär den föreslagna ordningen en anpassning till nuvarande 

praxis. Meningen iir enligt bostadsministern att byggnadsnämnden sjiilv skall 

kunna bestämma hur ingående prövningen behöver göras innan bygglov 

lämnas. Avgörande härvidlag bör vara niimndens kännedom om den 

sökandes kvalifikationer och ansvarskänsla samt projektets art och omfatt

ning. Kompetenta byggherrar med lång erfarenhet och dokumenterat ansvar 

skall inte behöva underkastas ni1gon detaljkontroll. Huvudsaken iir enligt 

bostadsministern att nämnden beaktar att det finns förutsättningar för att 

byggherrcn kan komma att uppfylla samtliga krav under arbetets gång. 
Vidare inneb:ir det aktuella förslaget att byggnadsniimnden i bygglovsbe

slutet skall faststiilla de ritningar och övriga handlingar som kgat till grund 

för lovet. I anslutning hiirtill kan ocks{t nämnden besluta att kompletterande 

handlingar skall inges innan arbete p{1börjas. 118 



I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 15 reses 

invändningar mot förslaget att byggnadsnämnden skall kunna anpassa sin 
kontroll till byggherrens kvalifikationer. Enligt motionärerna innebär försla
get i denna del att det grundläggande kravet att alla skall behandlas lika inför 

lagen sätts ur spel. Om en subjektiv bedömning av byggherrens kvalifikatio
ner skall ligga till grund för granskningen kan detta enligt motionärerna ge 
utrymme för godtycke. 

Bostadsutskottet har inga invändningar mot förslaget om att byggnads

nämndens granskning av konstruktionshandlingar m. m. i bygglovsärenden 

får anpassas bl. a. till byggherrens kvalifikationer. Som bostadsministern slår 

fast (s. 319) är det enbart kompetensen i förhållande till projektets art och 

omfattning som härvid bör vara avgörande. Med hänvisning härtill bör enligt 

bostadsutskottets mening vad i propositionen anförts accepteras. Motion 

1985/86:73 (vpk) yrkande 15 avstyrks. Regeringens förslag till utformning av 

8 kap. 29 §tillstyrks utom såvitt avser andra stycket. Detta stycke behandlar 

utskottet i avsnitt 17. 

11.2.3 Byggnadsnämndens besiktningar m. m. 

Enligt förslaget till 9 kap. 6 § skall byggnadsnämnden kunna anpassa 

omfattningen av sina besiktningar till objektens storlek och svårighetsgrad 
samt till omfattningen och kvaliteten på byggherrens kontroll. 

Utformningen av förslaget till 9 kap. i PBL tas upp i centerpartiets 

partimotion 1985/86:69. I motionen anförs att byggnadsnämndens roll och 

ansvar är en väsentlig fråga inte minst ur kostnadssynpunkt. Enligt motionä

rerna bör det därför vara möjligt att i anslutning till byggnadslovet precisera 

vilken extern kontroll byggherren låter utföra. Därmed kan också preciseras 

vilken kontroll byggnadsnämnden utför. och härigenom kan enligt motionä

rerna också taxesättningen anpassas efter graden av kontroll. Väljer 

byggherrcn en av byggnadsnämnden godkänd extern kontrollant kan denne 

vid sin kontroll svara även gentemot byggnadsnämnden. Bygghcrren skall då 
enligt motionärernas uppfattning vara fri från preciserade delar av byggnads

nämndens kontroll och därmed också kostnader. 
Med hänvisning till det anförda hemställs i motionens yrkande 7 att 9 kap. i 

PBL skall utformas så att byggnadsnämndens kontroll kan minskas på det 

sätt som anges i motionen. 

Som framgår av utskottets framställning ovan innebär bestämmelserna i 9 

kap. 6 § att byggnadsnfönnden ges en betydande frihet när det gäller att 

avgöra vilka besiktningar som skall genomföras för ett visst byggnadsobjekt. 

Enligt bostadsministern (s. 324) bör bestämmelserna också medge att 

byggnadsnämnden i samband med bygglovsprövningcn tar ställning till 

vilken omfattning byggnadsn~mndens besiktningar bör ha i det enskilda 

fallet och meddelar detta i beslutet om lov. En av de faktorer som härvid bör 

pi1verka besiktningens omfattning anges vara omfattningen och kvaliteten på 

byggherrcns kontroll. 

Enligt förslaget till 11 kap. 5 *första stycket får byggnadsnämnden ta ut en 

avgift i ärenden ang{tende lov och förhandsbesked samt för andra tids- eller 

kostnadskrävande {1tg~irder. Grunderna för beräkning av avgifter av detta 
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slag skall anges i en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Till 

vägledning härför har Kommunförbundet utarbetat en normaltaxa som 

tillämpas av ett stort antal kommuner. Kommunförbundet utarbetar för 

närvarande ett förslag till en ny normaltaxa. Enligt vad bostadsutskottet 

erfarit kommer i denna nya taxa avgifterna att bl. a. relateras till byggnads

nämndens kontrollinsatser på ett annat sätt än vad den nuvarande normaltax

an ger uttryck för. De principer som kommit till uttryck i propositionen 

avseende omfattningen av byggnadsnämndens besiktning samt möjligheter

na att därvid ta hiinsyn till den bygglovssökandes kvalifikationer m. m. samt 

till projektt:ts art och omfattning tillgodoser enligt utskottets uppfattning i 

inte ringa grad förslaget i centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 7 om 

en differentiering av graden av den erforderliga kontrollen under byggpro

cessen. Motionsyrkandet avstyrks s(1lunda. 

Enligt 11 kap. 5 * andra stycket avses byggnadsnämnden i samband med 

att bygglov lämnas fä ta ut en planavgift. för att täcka kostnader för att 

upprätta eller ändra detaljplaner. omrädesbestiimmelser och fastighetspla

ner. En förutsättning är att den byggnad eller anläggning som bygglovet avser 

ligger inom ett s{1dant område med detaljplan eller områdesbestämmclser 

som har antagits eller ändrats enligt PBL. Av propositionens förslag till 

reglering följer bl.a. att planavgift inte för tas ut för att finansiera ändring av 

en tomtindelning i de fall en s11dan ändras enligt reglerna för fastighetsplan i 

PBL. men avser ett område. med stadsplan som inte ändras enligt PBL:s 

regler. 

Enligt vad utskottet erfarit är det inom vissa kommuner vanligt att 

tomtindelningar ändras utan att frågan om en ändring av stadsplanen 

behöver aktualiseras. Det är enligt utskottets mening motiverat att kommu

nen skall fä ta ut planavgift även i sådana fall. Paragrafens andra stycke bör 

därför omarbetas så att begränsningen till områden med detaljplan eller 

områdesbestämmelser. antagna eller ändrade enligt PBL. tas bort. 

Den grundliiggande förutsiittningen för att ta ut planavgift. nämligen att 

fastighetsägaren har nytta av den åtgärd som avgiften avser, bör givetvis inte 

rubbas. I enlighet med vad som uttalas om detta i propositionen (s. 797) 

torde som regel sådan nytta föreligga om bygglov lämnas för en sädan ny-, 

om- eller tillbyggnad som medges i planen. Den omarbetning av paragrafen 

som utskottet förordar innebär inte att andra fastighetsiigare än de som 

direkt gynnas av det nya innehållet i en detaljplan. fastighetsplan eller 

områdesbestämmclser. dvs. i princip de som äger mark inom det berörda 

omradet. skall kunna debiteras planavgift. 

Utskottet föreslår att 11 kap. 5 * andra stycket ges följande lydelse: 

Lämnas bygglov för uppförande, tillbyggnad eller ombyggnad av en 

byggnad eller annan anläggning. för byggnadsnämnden dessutom ta ut en 

planavgift för att tiicka kostnaderna för s{1dana ätgärder som erfordras för 

att enligt denna lag uppriitta eller ändra detaljplaner. omradesbestäm

melser och fastighetsplaner. Planavgift för tas ut endast om fastighetsiiga

ren har nytta a\ planen eller bL'st:immelserna. 
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12 Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m. 

12.1 Inledning 

Lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande (LPI) 

trädde i kraft den 1 januari 1977. LPI föreslås i allt väsentligt intas som 10 

kap. i PBL. 
Enligt 2 § första stycket LPI åligger det byggnadsnämnden att ta upp en 

fråga om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en 
överträdelse har skett av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av BL 

eller BS. Om en byggnadslovskrävande åtgärd utförts utan lov skall nämnden 

verka för att det utförda undanröjs eller rättas på annat sätt om byggnadslov 

inte meddelas i efterhand. 
Skyldighet för byggnadsnämnden att handla föreligger endast när olovligt 

byggande förekommit. I övrigt innebär 2 §första stycket endast att nämnden 

skall ta upp frågan om påföljd eller ingripande till behandling. 

I propositionen anförs att det inte finns skäl föreslå någon ändring i fråga 

om nämndens skyldigheter att ingripa vid överträdelser som blir kända för 

den. 2 § LPI föreslås i sak intas i 10 kap. 1 § PBL. 

I centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 8 föreslås riksdagen 

besluta att bestämmelser med innebörd att byggnadsnämnden ges möjlighet 

att avstå från att ta upp ringa förseelser till behandling införs i 10 kap. PBL. 

Den av motionärerna aktualiserade frågan har uppmärksammats under 

arbetet med PBL. Som framgått ovan har byggnadsnämnden skyldighet att 

ingripa endast i fall av olovligt byggande. Det kan, som anges i propositio

nen, knappast anföras några tungt vägande skäl att denna skyldighet tas bort. 

I övrigt skall. som framgått ovan, nämnden ta upp frågan om påföljd eller 

ingripande. 

Utskottet delar den i propositionen framförda uppfattningen att det int~ 

finns skäl föreslå nägon ändring i fråga om byggnadsnämndens skyldigheter 

att ingripa vid överträdelser som blir kända för nämnden. Den gällande och 
den i 10 kap. I § PBL föreslagna ordningen ger enligt utskottets mening 

möjligheter för nämnden att nyanserat bedöma skyldigheten att ingripa vid 

överträdelser. Vad i centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 8 föresla

gits om att nämnden - såsom utskottet uppfattat motionen - generellt skall 

ges möjlighet att underlåta att behandla vissa ärenden av bagatellartad natur 

kan utskottet inte stöd ja. Nämnden bör bl. a. ha kvar skyldigheten att ingripa 

när olovligt bebyggande förekommit även om förseelser måhända kan anses 

vara av mindre omfattning. Utskottet förordar sålunda att riksdagen antar 

förslaget till 10 kap. I § PBL. I sammanhanget bör erinras om att 

byggnadsavgift och särskild avgift inte behöver tas ut för överträdelser som är 

ringa. Denna ordning bidrar ytterligare till att göra systemet smidigare och 

mindre stelbent. Utskottet behandlar i följande avsnitt avgiftssystemets 

innehåll m. m. 
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12.2 Avgiftssystemetm. m. 

I dagens avgiftssystem enligt LPI ing[ir tre olika avgifter, niimligen byggnads

avgift, siirskild avgift och tilliiggsavgift. Även i PI3L fliresli"ts dessa avgifter 
ing{1. 

Byggnadsavgift ( 10 kap. 4 §)skall tas ut om någon utan lov utför en åtgärd 

som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Avgiften tas ut med ett 

belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt kommunens 

bygglovstaxa tagits ut om byggnadslov sökts innan åtgärden utfördes. 

Minimibeloppet föresläs som för närvarande vara 500 kr. Är överträdelsen 

ringa får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. 

Avgiften skall inte tas ut om rättelser sker innan frågan om pMöljd eller 

ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämn

den. Avgift skall inte tas ut om åtgärden avser rivning av byggnad som varit 

nödviindig bl. a. för att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan 

egendom. 

Siirskild avgift (I 0 kap. 6 §) skall tas ut - i de fall byggnadsavgift inte skall 

tas ut- om arbete utförs utan ansvarig arbetsledare, om någon underlåter att 

göra anmiilningar till byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena pabörjas 

och när de har slutförts eller om arbete utförs i strid mot något beslut som 

byggnadsnämnden har meddelat enligt PI3L. Den särskilda avgiften skall 

bestämmas till minst 200 och högst l 000 kr. Är överträdelsen ringa behöver 

någon avgift inte tas ut. 

Tilläggsavgift skall, förutom byggnadsavgift. tas ut om åtgärden innebär 

att ny byggnad uppförs. att tillbyggnad görs, att en byggnad rivs. eller att en 

byggnad m. m. helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt 

annat iindamäl än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket 

bygglov beviljats. Tilläggsavgift skall inte tas ut bl.a. om den olovliga 

åtgärden omfattar ett utrymme om mindre än 10 kvadratmeter. Inte heller 

skall avgift tas ut om rättelser sker innan frågan om påföljd m. m. tas upp av 

byggnadsnämnden. Avgiften tas ut med ett belopp om 500 kr. per kvad

ratmeter utöver 10 kvadratmeter. 

Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsnämn

den. Fr~1gor om tilläggsavgift prövas av allm~in domstol pä talan av äklagare. 

Talan fttr väckas efter anmföan av byggnadsnämnden. Nämnden är skyldig 

att göra anmälan om förutsättning för att ta ut avgift kan antas föreligga. 

I motion 1985/86: Bo504 ( c) föreslås som utskottet uppfattat motionen att 

byggnadsavgift och särskild avgift inte skall ingå i avgiftssystemet. Enligt 

motionärerna bör lagstiftningen utformas så att åtgärd som utförts trots att 

bygglov skulle ha krävts inte skall belastas med byggnadsavgift om åtgärden 

kan godkännas av byggnadsnämnden. Avgift skall heller inte utgå om 

ändring som byggnadsnämnden kräver för att kunna bevilja byggnadslov 

omgiu.:nde· vidtas. 

I betänkandet BoU 198.'i/86:8 behandlade utskottet hösten 1985 en motion 

(c) i vilken föreslogs befrielse från byggnadslovsavgift om bygglovskrävandc 

ätgiird utförts utan lov om ;\tgiirden kan godbnnas i efterhand. 

Utskottet anförde att motioniircrnas förslag skulle förta byggnadsavgiften 

såsom sanktion mot varje form av olovligt byggande dess ursprungliga syfte. 
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Genom de möjligheter för byggnadsnämnden att jämka eller eftergc avgifter BoU 1986/87: I 
tillgodosågs enligt utskottet i hög grad motionärernas önskemål. 13 Statlig kontroll 

Utskottet vidhåller sitt tidigare sfallningstagande. Byggnadsavgiften bör beträffande områden 

ing1'l i avgiftssystemet. Motion 1985/86: 80504 avstyrks såvitt nu är i fnlga. av riksintresse mm. 

Propositionen tillstyrks i motsvarande del. 

Inte heller kan utskottet tillstyrka vad i motionen anförts om att den 14 Ö1,erklaga11de 
siirskilda avgiften inte skall ingå i avgiftssystemet. Även betriiffande denna· 

fråga kan de motiv som anförts i betiinkandet BoU 1985/86:8 avseende 

befrielse från byggnadsavgift åberopas till skäl för ett riksdagens avslag på 

motionen. Propositionen bör sålunda antas av riksdagen i motsvarande del. 

Vad i övrigt i propositionen föreslagits och förordats om påföljder och 

ingripanden vid överträdelser m. m. har inte givit anledning till erinran .eller 

särskilt uttalande. 

13 Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m. m. 

I 12 kap. regeringens i förslag till PBL behandlas frågan om statlig kontroll av 

områden av riksintresse m. m. 

Som framgått ovan (avsnitt 1) föreslås länsstyrelsens nuvarande fastställel

scprövning av planer slopas. Länsstyrelsen ges möjlighet att i efterhand 

pröva detaljplaner och områdesbestämmelser. Länsstyrelse skall pröva 

kommunens beslut att anta. ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdcsbestämmelser om det kan befaras att beslutet innebär att ett 

riksintresse enligt naturresurslagen inte tillgodoses, att regleringen av frågor 

om användning av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte 

har samordnats på lämpligt sätt eller att en bebyggelse blir olämplig med 

hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot 

olyckshändelser (12 kap. 1 §). Länsstyrelsen skall upphäva kommunens 

beslut i dess helhet om förhållande som avses i 1 * föreligger. Efter 

kommunalt medgivande får beslutet upphävas i viss del. 

Regeringen får pröva och helt eller delvis upphäva ett beslut att anta. 

ändra eller upphäva en regionplan i vad avser frågan om planen tillgodoser 

riksintressen enligt naturresurslagen. Regeringen far vidare förelägga kom

munen att inom viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser (planföreläggande) om det behövs för att tillgodose 

sådana riksintressen eller regionala intressen som avses i 12 kap. I ~. Om 

kommunen inte följer ett planföreläggande får regeringen på kommunens 

bekostnad låta upprätta de förslag som behövs samt anta, ändra eller 

upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna. 

Vad i 12 kap. i propositionens lagförslag förordats har inte möit 

invändningar i motioner. Förslaget tillstyrks. 

14 Överklagande 

14.1 Inledning 

B kap. lagförslaget uppvisar en relativt stor principiell överensstämmelse 

med nu gällande ordning. men innebiir att reglerna för överklagande giirs 123 



tydligare och kompletteras i vissa avseenden. Vissa i 13 kap. J § närmare BoU 1986/87: 1 
angivna beslut skall kunna överklagas genom kommunalbesvär. varvid 14 Öi'erklagande 
möjligheten att pröva besluten är inskränkt till de grunder som anges i 7 kap. 
1 § kommunallagen. Övriga beslut skall enligt 13 kap. 2 §kunna överklagas 
hos länsstyrelsen genom en modifierad förvaltningsbesvärsordning, varvid 
den av riksdagen under våren 1986 antagna nya förvaltningslagen och den 
ändrade förvaltningsprocesslagen delvis blir tillämpliga. Vad som i PBL 
kommer att gälla framför de nyssnämnda lagarna är bl.a. de begränsningar i 
möjligheten att ändra planer som betingas av det kommunala planmonopolet 
samt vissa andra begränsningar i besvärsrätten. Beträffande överklagande av 
länsstyrelsens beslut avses i princip den ordningen gälla att rättsfrågor 

överklagas hos förvaltningsdomstolarna, medan lämplighetsfrågor - där-
ibland planfrågor - fullföljs till regeringen. Även denna ordning har en 
motsvarighet i dagens regler. Utskottet instämmer i den principiella lösning 
som föreslås i propositionen. 

14.2 Kommunalbesvär 

Till de beslut av kommunfullmäktige eller kommunala nämnder som enligt 
den föreslagna 13 kap. 1 § skall överklagas genom kommunalbesvär hör 
beslut om översiktsplan. beslut att delegera vissa uppgifter till kommunala 

nämnder, beslut att inte anta planer och beslut om gatukostnadsersättningar. 
Viss omarbetning av de föreslagna reglerna har utskottet föreslagit i avsnitt 
8.4 rörande besvär över gatukostnadsbeslut. I övrigt tillstyrker utskottet 
förslaget, som inte berörts i några motioner. 

14.3 Förvaltningsbesvär 

14.3. I Förslagets h1m1ddrag 

Reglerna om den modifierade förvaltningsbesvärsordningen har tagits in i 13 
kap. 2-8 §§. Huvuddragen i den föreslagna ordningen är följande. 

Länsstyrelsen är första instans (13 kap. 2 §). Den som vill överklaga ett 
sådant beslut av kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd, som 
inte skall överklagas genom kommunalbesvär, skall enligt J3 kap. 3 §ge in 

handlingarna till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag klaganden fått 

del av beslutet, eller - om beslutet angår detaljplan, områdesbestämmelser 

eller fastighetsplan - dagen då justeringen av protokollet har tillkännagetts 

på kommunens anslagstavla. Länsstyrelsen prövar om besvär kommit in i rätt 

tid, varvid även för sent anförda besvär skall tas upp till prövning, om de 
kommit in till kommunen i rätt tid eller en försening beror på en oriktig 
besvärshänvisning i beslutet. 

Länsstyrelsens beslut får enligt bestämmelserna i 13 kap. 4 § överklagas 
hos kammarrätten eller hos regeringen. I överensstämmelse med den 

huvudprincip som gäller i dag avses rättsfrågor bli prövade av kammarrätten 

och lämplighetsfrågor av regeringen. Detta betyder i huvuddrag att beslut 

om lov och förhandsbesked i vad avser beslutens förenlighet med detaljplan 
och områdesbestämmelser, eller beslut som avser kompletteringsåtgärder 124 



eller kraven i 3 kap. utanför område med detaljplan eller områdesbestäm- BoU 1986/87:1 

melser, prövas av kammarrätten. Dessutom prövar kammarrätten frågor om 14 Överklagande 

skyldighet att avstå eller upplåta mark utan ersättning samt om påföljder och 

ingripanden och om debitering av avgifter. På regeringens prövning ankom-

mer beslut om förhandsbesked och andra lämplighetsfrågor enligt 2 kap. 

utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Givetvis hör 

även beslut om detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan till 

lämplighetsfrågorna. I de fall där både kammarrätts- och regeringsfrågor 

förekommer i samma mål hos kammarrätten skall denna enligt 9 § lagen 

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar överlämna målet till rege-

ringen med eget utlåtande. Kammarrättens domar kan enligt bestämmelser-

na i förvaltningsprocesslagen bli föremål för prövning av regeringsrätten. 

I promemorian (Ds Ju 1986:3) Europarådskonventionen och rätten till 

domstolsprövning i Sverige föreslås regler som innebär att lagligheten av 

regeringens beslut bl.a. enligt PBL skall kunna prövas av regeringsrätten 

under vissa förutsättningar. Denna fråga behandlas ytterligare nedan (avsnitt 

14.4). 

14.3.2 Inverkan av den nya för11altningslagen 

Som framgår av lagrådets yttrande (prop. bil. s. 321) förekommer inte i 

gällande rätt att kommunfullmäktiges beslut kan överklagas på annat sätt än 

genom kommunalbesvär. Genom förslaget i PBL kommer fullmäktiges 

beslut i stället att kunna överprövas enligt den ordning som gäller för 

förvaltningsbesvär. Anledningen är att fullmäktige i de ifrågavarande 

hänseendena anses ägna sig åt kvalificerad myndighetsutövning. 

Den av riksdagen beslutade nya förvaltningslagen och nya lydelsen av 7 § 

förvaltningsprocesslagen träder i kraft den 1 januari 1987 och kommer att 

gälla även besvärsmål enligt PBL, i den mån PBL inte innehåller några andra 

bestämmelser. Detta förhållande kommer att inverka på den föreslagna 

besvärsordningen enligt 13 kap. i ett par hänseenden. I 23 §andra stycket och 

24 § första stycket förvaltningslagen och i 7 § första och andra stycket 

förvaltningsprocesslagen föreskrivs att besvärsskrivelse skall inges till den 

myndighet som har meddelat det överklagade beslutet och att det är denna 

myndighet som har att pröva om besvär kommit in i rätt tid. I 13 kap. 3 § 

första stycket PBL finns den från dessa lagar avvikande föreskriften att 

besvärshandling rörande ett kommunalt beslut skall ges in till överinstansen, 

dvs. till länsstyrelsen, som också tar ställning till om besvären kommit in i rätt 

tid. Föreskriften i PBL kommer alltså att gälla i stället för 24 §första stycket 

förvaltningslagen beträffande besvär hos länsstyrelsen. När det gäller besvär 

enligt PBL hos kammarrätten eller regeringsrätten har ingen motsvarande 

avvikande föreskrift föreslagits. Det innebär att besvär över länsstyrelsens 

beslut också skall inges till länsstyrelsen, såsom följer av förvaltningslagen. 

I proposition 1985/86:80 om en ny förvaltningslag har uttalats (s. 43) att 

goda skäl talar för att även kommunalbcsvärsreglerna anpassas till den nya 

ordningen i förvaltningslagen och att denna fråga får övervägas vidare i 

följdlagstiftningsarbetet. Om detta arbete skulle leda fram till att även 
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kommunalbesvär skall ges in till det organ som fattat det överklagade BoU 1986/87:1 
beslutet. framstår den nu föreslagna ordningen för ingivande av besvär över 14 Ö1·erklagande 
kommunens beslut enligt PBL som en isolerad företeelse. 

Mot den angivna bakgrunden kan det förefalla lämpligt att redan nu 
anpassa PBL:s besvärsordning till den nya ordningen i förvaltningslagen och 

förvaltningsprocesslagen. Detta skulle dock innebära att kommunfullmäkti
ge skall pröva om besvär över fullmäktiges beslut kommit in i rätt tid. 

Utskottet anser sig inte nu kunna tillräckligt överväga lämpligheten av en 

sådan ordning. Frågan hör lösas inom ramen för den aviserade följdlagstift

ningen till förvaltningslagen. Riksdagen bör dock ge regeringen till känna 

vad utskottet här anfört om vidare överväganden. 

En annan principiell nyhet i förvaltningslagen och förvaltningsprocessla

gen är att besvär som kommer in för sent i vissa fall ändå skall tas upp till 

prövning. Det gäller om besvären kommit in i rätt tid till överinstansen och 
om en försening beror på att klaganden fått en felaktig underrättelse om hur 

man överklagar. En motsvarande princip anges i J3 kap. 3 § tredje stycket 

PBL rörande besvär som kommit för sent till länsstyrelsen. Principen 

kommer genom förvaltningsprocesslagen att få tillämpning på besvär hos 

kammarrätten och regeringsrätten. Indirekt får den tillämpning även på 

besvär hos regeringen. 

14.3.3 Vem skall vara besvärsberättigad? 

I enlighet med lagrådets förslag har det inte i PBL angetts vem som är 
berättigad att anföra besvär (jfr prop. s. 822). Av förvaltningsrättsliga 

grundprinciper följer då att alla som ett beslut angår är besvärs berättigade. 

Av PBL:s regler för planförfarandet kan vidare dras den slutsatsen att alla 
som skall beredas tillfälle till samråd rörande en detaljplan eller områdeshcs

tämmelser i princip också är besviirsberättigade i fråga om beslut rörande 

sådana planer och bestämmelser. 
I motion 1985/86:77 (s) yrkande 9 hemställs att riksdagen beslutar att 

handikapporganisationerna pä orten i vissa fall skall ha möjlighet att anföra 

besvär. Motionären gör gällande att en precisering är nödvändig. 

Utskottet anser dock, på de skäl som anförts av lagrådet och godtagits i 

propositionen. att någon förteckning över besvärsberättigade . inte bör 

införas i PBL. De synpunkter som motionären anfört får anses tillgodosedda 

med propositionens förslag. Motionen avstyrks. 

14.3.4 Begränsningar i besvärs rätten 

I 13 kap. 2 § andra stycket föreslås att kommunala beslut inte skall .få 

överklagas till den del de avser frågor som redan är avgjorda genom 

detaljplan. omrädeshestämmclser eller förhandsbesked. Fullföljdsbegräns

ningen får betydelse när en s.k. flexibel plan används. En tillkommande plan 

som ansluter till den flexibla planen fä.r alltså inte överklagas betriiffande 

frågor som redan avgjorts genom den flexibla planen (jfr prop. s. 367). 

Avsikten bakom den föreslagna regleringen är att beslutsprocesscn skall gå 

fortare. Bestämmelsen får vidare bl.a. den innebörden att om en byggnad 126 



skall uppföras enligt en lagakraftvunnen detaljplan, får bygglovsbeslutet inte Bo U 1986/87: 1 
överklagas så långt detta ligger inom ramen för planens bestämmelser. Om J.J Överklagande 
bygglovsbeslutet skall kunna överprövas i denna situation måste det konsta-
teras att det strider mot PBL'i.något annat avseende än som prövats genom 

planen. 
I 13 kap. 4 § första stycket föreslås att vissa beslut av länsstyrelsen om att 

av hänsyn till riksintressen m.m. överpröva kommunens beslut om detalj
plan, områdeshestämmelser, lov och förhandsbesked inte skall fä över
klagas. 

I 13 kap. 5 §föreslås att beslut om detaljplan, områdesbestämmelser eller 
fastighetsplan skall få överklagas endast av den som senast under utställ

ningstiden - eller under enkelt planförfarande - skriftligen har framfört 
synpunkter, som inte blivit tillgodosedda. Ändras planen efter nämnda tid till 
nackdel för någon skall denne dock. oavsett om synpunkter lämnats eller ej, 
få överklaga beslutet. Vidare skall alltid ett planbeslut få överklagas på den 
grunden att det inte har tillkommit i laga ordning. 

En motsvarighet till den föreslagna regeln finns i 150 §BL, varav följer att 
endast den som hos länsstyrelsen vid fastställelseprövningen framställt 
yrkande, som länsstyrelsen lämnat utan bifall, har rätt att klaga på 
fastställelsebeslutet. 

I centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 9 och i motion 1985/86:76 
(fp) begärs att den i 13 kap. 5 § angivna förutsättningen för besvärsrätt 
rörande planbeslut skall utgå. I c-motionen pekas på att nytillkomna 
fastighetsägare inte får någon möjlighet att överklaga planbesluten och att 
den föreslagna regleringen även i övrigt innebär en försvagning av överklag
ningsmöjligheten i förhållande till gällande rätt. som ju medför att synpunk
ter kan framställas ända tills länsstyrelsen fastställt planen. I fp-motionen 
anförs att den nu gällande ordningen bör överföras till PBL. Envar sakägare 
måste enligt denna motion ha rätt att överklaga kommunens beslut till 
länsstyrelsen. Besvärsrätten bör enligt motionären inte vara avhängig av att 
den som besvärar sig skall ha vidtagit skilda åtgärder. 

Som framhållits av motionärerna innebär den föreslagna ordningen att 
intressenter i ett planärende måste vara.aktiva senast under utställningstiden 
eller motsvarande skede av det enkla planförfarandet för att inte förlora 
möjligheten att klaga på planbeslutet, medan de enligt dagens ordning kan 
framföra synpunkter ända tills länsstyrelsen beslutar om fastställelse. 

När kommunen får beslutsrätt i planfrågor är det följdenligt att aktivitets

kravet överflyttas till det skede då det kommunala beslutet kan påverkas. 

Med tanke på att intressenterna både skall beredas tillfälle till samråd och 
därefter underrättas om tidpunkt m. m. för utställningen, kan enligt utskot

tets mening inga rättssäkerhetsskäl tala emot att besvärsrätten avskiirs för 

dem som inte utnyttjar sålunda erbjudna möjligheter att komma med sina 
synpunkter. Att som motionärerna föreslår överföra dagens ordning till PBL 

framstår däremot som föga logiskt. Det finns sålunda inget naturligt skäl som 
talar för att bcsvärsrätten skulle avskäras hos Hinsstyrelsen och att endast 

regeringen sålunda skulle vara förhindrad att pröva nya synpunkter. 

Inte heller hänsynen till en nytillkommen sakägarc talar med någon styrka 

för en annan reglering än den föreslagna. Planförfarandet kan i vissa 127 



hänseenden jämföras med förrättningar enligt t. ex. fastighetsbildningslagcn BoU 1986/87: I 
och anläggningslagen. Vid sådana förrättningar gäller uttryckligen att en ny 14 Ö1-erklagande 

ägare är bunden av vad tidigare ägare medgett eller godkänt. Den föreslagna, 
på 150 § BL grundade, begränsningen i besvärsrätten går visserligen ett steg 
längre genom att även passivitet hos en tidigare ägare blir bindande för en ny 
ägare. Detta torde dock inte vara alltför strängt mot den nye ägaren. Det 
pågående planarbetet är ett förhållande rörande fastigheten som han har 
anledning att redan som spekulant skaffa sig upplysning om och anpassa sitt 
handlande efter. Han bör därvid ha rimliga möjligheter att göra sina 
intressen gällande i planeringsprocessen. Intresset av att alla synpunkter på 
planarbetet kommer till kommunens kännedom innan beslut fattas på grund 
av utställningen och av att beslutade planer kan genomföras så snart som 
möjligt är starka skäl för att den föreslagna regeln införs. Utskottet tillstyrker 
således propositionens förslag rörande 13 kap. 5 § och avstyrker centerpar-
tiets partimotion 1985/86:69 yrkande 9 och motion 1985/86:76 (fp). 

I 13 kap. 6 § föreslås att hostadshyresgäster och boende som inte är 
bostadsrättshavare inte skall få överklaga ett beslut om bygglov till sådana 
åtgärder på fastigheten som godtagits enligt bostadssaneringslagen. Bestäm
melsen ansluter till 8 kap. 31 § där uppfyllelse av bostadssaneringslagcns 
föreskrifter anges som en förutsättning för bygglov. Enligt 2 a § bostadssane
ringslagen får en fastighetsägare inte vidta andra bygglovspliktiga åtgärder 
än som behövs för att bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara 
standard, utan att en organisation av hyresgäster har godkänt det eller 
hyresnämnden på fastighetsägarens ansökan har medgett åtgärderna. 

I folkpartiets partimotion 1985/86:80 (fp) yrkande 3 I hemställs att 
begränsningen av besvärsrätten i 13 kap. 6 § skall utgå. Motionärerna anför 

· att en hyresgästorganisation inte nödvändigtvis är representativ för sina 
medlemmar. 

Utskottet finner att motionärernas förslag skulle kunna leda till onödiga 
förseningar av byggnadsprocessen. Det härs inte heller upp av några 
egentliga motiv. De enskilda hyresgästerna har möjlighet att göra sitt 
inflytande gällande inom sin organisation. eller genom att överklaga ett 
medgivande av en hyresnämnd. Om hyresgästerna skulle kunna överklaga 
ett bygglovsbeslut som tillkommit efter prövning enligt bostadssaneringsla
gen, skulle de ha dubbel besvärsrätt, dels enligt bostadssaneringslagen. dels 
enligt PBL. Att hyresgästerna. när frågan enligt bostadssaneringslagen är 
avgjord. skulle ha något befogat intresse av att få motsvarande bygglovsfråga 
överprövad avvisas av utskottet. Utskottet tillstyrker således propositionens 
förslag till 13 kap. 6 §och avstyrker folkpartiets partimotion 1985/86:80 (fp) 
yrkande 3 I. 

14.3.5 Begriinsningar i prövningsmöjlighetema; det kommunala 

planmonopolet 

I dagens praxis anser sig regeringen förhindrad att i planärenden ändra 
planer på annat sätt än att vissa områden undantas från fastställelse eller att 
planbestämmelser slopas eller eventuellt förtydligas. Däremot förekommer 
det inte att regeringen ger planen ett nytt materiellt innehåll annat än i fråga 128 



om rena bagateller. Det blir således kommunens uppgift att med ledning av BoU 1986/87: l 

motiveringarna i regeringens beslut fortsätta planarbetet i de delar där 14 Överklagande 
regeringen inte godtagit planen. Motsvarande återhållsamhet praktiseras 
också av länsstyrelserna vid deras fastställelscprövning. Anledningen till 
denna restriktivitet, som inte i sig är föreskriven i BL, är att det inte anses 

förenligt med den kommunala självstyrelsen att statliga myndigheter ersätter 
ett beslut av en folkvald kommunal församling med ett i sak nytt beslut (prop. 
s. 360). Kommunen anses ha ett monopol på att bestämma vilket innehåll 

planerna skall ha. 

T 13 kap. 8 § första stycket föreslås en ordning som iir grundad på 

nuvarande praxis. Den myndighet som har att pröva besvär över beslut om 

detaljplan. områdesbestämmelser eller fastighetsplan skall i princip antingen 

fastställa eller upphäva beslutet i dess helhet. 

Den föreslagna regleringen i 13 kap. 8 § första stycket tillstyrks av 

utskottet. 

14.3.6 Öi·rigaförvaltningsbesvärsfrågor m. m. 

I 13 kap. 7 § första stycket anges att ett beslut i fråga om lov eller 

förhandsbesked inom sådana skydds- eller säkerhetsområdcn som avses i 8 

kap. 9 § tredje stycket får överklagas av överbefälhavaren eller den 

myndighet han bestämmer "'i övriga fall". De avsedda fallen är beslut som rör 

anläggningar för totalförsvaret. För att få till stånd en mer ändamålsenlig 

ordning för överprövning av beslut avseende totalförsvarets civila delar 
forcslitr utskottet att i paragrafen anges att iiven överstyrelsen för ci\,il 

beredskap och statens riiclclningsverk eller de myndigheter de bt:stiimmer 

skall ges möjlighet att överklaga de hiir aktuella besluten om lov och 

fiirhantlsbeskcd. 
I 13 kap. 8 § andra stycket föreslås en ny regel som innebär att vid 

överprövning av planbeslut besvärsmyndigheten kan förordna att det 

överklagade beslutet får genomföras i sådana delar som uppenbarligen inte 
berörs av besvären. Sådana förordnanden får inte överklagas. En förutsätt

ning är att kommunen begärt förordnandet. 

Såvitt inte särskilt berörts ovan i detta avsnitt tillstyrker utskottet 

lagförslaget i propositionen beträffande 13 kap. om överklagande. 

14.4 Domstolskontroll 

Slutinstans i bl. a. bygglovsfrågor som rör allmänna lämplighetsövervägan

den och i planfrågor är regeringen. Det har diskuterats av lagrådet huruvida 

bygglovsfrägor rör en sådan civil rättighet som envar enligt artikel 6: 1 

Europarådskonventionen skall ha rätt att få prövad av en oavhängig och 

opartisk domstol. Motsvarande diskussion torde också kunna föras i den mån 

byggrätt inte tilldelas en markägare i,, en detaljplan. Lagrådet har inte 

föreslagit någon ändring av den föreslagna instansordningen utan endast 

påpekat att frågeställningen hör samman med det större spörsmälet om 

införande av en generell domstolskontroll av förvaltningen (prop. bil. 

s. 224). 

'! l?iksdagcn /98f>!87. /9 sam/. Nr I 
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I motion 1985/86:67 (m) anförs att den svenska ordningen strider mot BoU 1986/87:1 
konventionen och att ett nytt institut, rättsbesvär, bör införas, som efter 15 Skyldighet att 
mönster av kommunalbesvärsreglerna medger omprövning vid domstol av lösa mark och utge 

laglighets- och kompetensfrågor i administrativt fattade beslut. I yrkande 2 ersättning 
begärs att regeringen skall få i uppdrag att utreda hur en sådan domstolspröv-

ning skall kunna ordnas. 
Som ovan anförts tas i promemorian (Ds Ju 1986:3) Europarådskonventio

nen och rätten till domstolsprövning i Sverige upp den av motionären 

aktualiserade frågan. 
Motionsförslaget om utredning får därmed anses tillgodosett. Utskottet 

avstyrker motion 1985/86:67 (m) yrkande 2. 

15 Skyldighet att lösa mark och utge ersättning 

IS.I Inledning 

I 14 kap. propositionens lagförslag har samlats bestämmelser som reglerar 
kommunens eller annan huvudmans för allmänna platser skyldighet dels att i 
vissa fall lösa mark eller särskild rätt till mark (14 kap. 1 och 2 §§, 5 §andra 
och tredje styckena samt 8 §tredje och fjärde styckena), dels att i vissa andra 
fall utge ersättning för de skador som rådighetsinskränkningar till följd av 
planer, andra beslut eller vissa faktiska åtgärder kan innebära för markägare 
eller rättighetshavare (14 kap. 3 och 4 §§, 5 §första stycket, 6 och 7 §§samt 

8 § första och andra styckena). 
Kapitlet avslutas med en hänvisning till värderingsreglerna i 4 kap. 

expropriationslagen (ExL), varvid dock vissa kompletterande bestämmelser 
i 14 kap. 9 och 10 §§skall gälla i stället för ExL. 

15.2 Kommunens m. 11. löscnskyldighet 

Reglerna om lösenskyldighct för kommuner och andra huvudmän för 
allmänna platser är olika beroende på om det är mark för allmänna platser. 
för annat än enskilt bebyggande eller mark för enskilt bebyggande som 
berörs. Reglerna kan sägas delvis vara en spegelbild av kommunens lösenrätt 

enligt 6 kap. 17 §. Sålunda har en kommun både rätt och skyldighet ( 14 kap. 
1 §första stycket första meningen) att på begäran lösa mark som enligt en 
detaljplan skall användas för allmänna platser för vilka kommunen är 

huvudman. (Här kan erinras om att en kommun innan en plan antas kan 

begära att mark för allmän plats eller allmän byggnad skall avstås eller 
upplåtas utan ersättning enligt 6 kap. 19 §.)Är kommunen inte huvudman är 

lösenrätten annorlunda utformad och lösenskyldigheten åligger väghållaren, 

dvs. staten, en vägförening eller en anläggningssamfällighet. Väghållaren 

avses då få bestämma om skyldigheten skall avse äganderätt, nyttjanderätt 
eller annan särskild rätt, t. ex. servitut (14 kap. 1 § första stycket andra 
meningen, se även 6 kap. 18 och 19 §§). 

Beträffande mark som inte är allmän platsmark och som enligt en 

detaljplan skall användas för annat än enskilt bebyggande, t.ex. för idrotts

och fritidsanläggningar, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, 130 



avlopp och energi eller områden som i planen avsatts för upplag eller som Bo U 1986/87: I 
skydds- och säkerhetsområden. föreslås lösenrätt enligt 6 kap. 17 §föreligga. 15 Skyldighet att 
om markens användning för avsett ändamål inte ändå kan anses säkerställd. lösa mark och utge 
Det är alltså i första hand markägarens sak att genomföra planen. Kommu- ersät111ing 
nen avses bli lösenskyldig för sådan mark. om fastighetsägaren begär det (14 
kap. I § första stycket första meningen). 

Beträffande mark som är avsedd för enskilt bebyggande har kommunen 
före genomförandetidens utgång ingen lösenrätt och - så länge planen inte 
ändras under genomförandetiden - inte heller någon lösenskyldighet. I den 
mån sådan mark enligt en detaljplan skall användas för en allmän trafikan

läggning, för en trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter eller 
för en allmän ledning, föreslås dock i 14 kap. 2 § lösenskyldighet för 
anläggningens huvudman beträffande nyttjanderätt eller annan särskild rätt 

till marken. 
Medför ändring eller upphävande av en detaljplan före genomförandeti

dens utgång att synnerligt men uppkommer vid användningen av en 
fastighet, avses kommunen vara lösenskyldig enligt 14 kap. 5 §andra stycket. 
Regeln, som berörts i avsnitt 3.5.2, gäller även efter genomförandetiden om 
en ansökan om bygglov gjorts dessförinnan men ärendet vid genomförande
tidens utgång inte har avgjorts. Huruvida synnerligt men uppstått genom 

planändringen. får i sådant fall avgöras med hänsyn till värdet av den byggrätt 
som bygglovsansökningen rör, inte värdet av hela byggrätten enligt den 
ursprungliga planen (prop. s. 836). Med synnerligt men avses att fastigheten 
blir i hög grad onyttig för fastighetsägaren (prop. s. 391). 

Om skador uppkommer i de fall som anges i 14 kap. 8 §. dvs. om 
kommunen vägrat bygglov. rivningslov och marklov i vissa fall eller utfärdat 
skyddsbestämmelser för värdefull bebyggelse eller områdcsbcstämmclser 
om vegetation och markyta. och dessa skador är så kvalificerade att 
synnerligt men vid användningen av en fastighet uppkommer, avses kommu
nen också vara lösenskyldig. 

Några motionsyrkanden rörande de föreslagna reglerna om löscnskyldig
het föreligger inte. Utskottet tillstyrker propositionsförslaget såvitt nu är i 
fråga. De rent redaktionella ändringarna bör dock genomföras att rubriken 
före 14 kap. I § benämns inlösen, att före 14 kap. 3 § införs en ny rubrik: 
Skadeersättning och inlösen i övriga fall, samt att rubriken före 14 kap. 8 § 

utgår. 

15.3 Kommunens m. fl. skyldighet att utge ersättning för vissa skador utan 

kvalifikationsgräns 

15.3. J F.rsiitt11ingför skada till följd m· ko1111111111ala l>es/111 

Enligt förslaget till 10 kap. 17 § skall byggnadsnämnden under vissa 
förutsättningar kunna besluta om föreläggande för fastighetsägare att av 

hänsyn till trafiksäkerheten ta bort eller på annat sätt ändra byggnader. andra 
anläggningar eller anordningar. Föreläggande kan också gälla bl.a. ändring 

av utfart. I dessa fall föreslås enligt 14 kap. 3 § rätt till ersättning för skada. 

Med skada menas här normalt ersättning för faktiska kostnader med avdrag l.31 



för den eventuella nytta fastighetsägan:n har av åtgärden (prop. s. 380. 832). BoU 1986/87: 1 
Den rätt till ersiittning för skada som enligt 14 kap. 5 §första stycket avses 15 Skyldighet att 

följa med heslut om änddng eller upphävande av plan före gcnomförandeti- lösa mark och wge 

dcns utgång. eller även därefter om en bygglovsansökan är oavgjord vid ersättning 

utgångstidpunkten, har berörts förut (avsnitten 3.5.2. 15.2). Där har också 
påpekats att om bygglov har sökts måste skadans storlek bedömas med 

hänsyn till värdet av det bygglovsprojekt som helt eller delvis omintetgörs 
genom beslutet om ändring eller upphävande. 

Beslut om vägrat bygglov avses enligt 14 kap. 7 § medföra skyldighet för 
kommunen att betala tillbaka gatukostnadsersättning jämte ränta. om 
beslutet medför att fastighetsägare inte kan använda fastigheten så som 
förutsattes niir crsiittningen togs ut. 

Utskottet tillstyrker propositionsförslaget såvitt avser 14 kap. 3 §. 5 § 

första stycket och 7 §.Till 7 §hör fogas ett nytt stycke av den lydelse och på 
de skäl som utskottet kommer att redogöra för under avsnitt 15.5.4. 

15.3.2 Ersättning för skada till följd av faktiska åtgärder 

Om ett område som enligt detaljplan skall användas för allmän samfärdsel 
vid genomförandet av en ny plan blir använt för annat ändamål eller ändrat 

till sitt höjdläge. avses skador härav för intilliggande fastighet enligt 14 kap. 
4 § medföra ersättningsskyldighet för väghållaren. Ersättningsskyldighctcn 
motsvarar nuvarande skyldighet enligt 75 § BL. som dock endast avser 
områden inom stadsplan. Det är endast skador till följd av en planändring 
som utlöser ersättningsskyldigheten. Även t. ex. bullerskador kan i vissa fall 
ersättas (prop. s. 833). 

En annan crsättningsgill faktisk skada anges i 14 kap. 6 §. Skador. som 
uppkommer i samband med åtgärder enligt 16 kap. 7 §för tillträde till mark 
och byggnader m. m .. t. ex. för undersökning. mätningar. uppsättande av 
märken m. m .. avses sålunda grunda skyldighet för kommunen eller staten 
att utge ersättning. 

Utskottet tillstyrker propositionsförslaget såvitt avser 14 kap. 4 och 6 §§. 

15.4 Kommunens skyldighet att utge ersättning för vissa krnlificerade skador 

15 . ./.I Ersiittning_1falle11 enligt propositionen 

15.4.1.1 Ersättning vid bebyggelsereglering 

Enligt propositionens lagförslag (14 kap. 8 * första stycket) skall ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter vara berättigade till ersättning i tre 
fall. där kommunala beslut i fråga om befintlig eller planerad bebyggelse 

leder till på visst siitt kvalificerade skador. 
I det första fallet (punkt I) är det kompensationsgrundandc beslutet en 

vägran att ge bygglov för en byggnad som skall ersätta en riven eller på annat 

sätt förstörd byggnad. En förutsättning för ersättning är att ansökan om 
bygglov gjorts inom fem år från det att den tidigare byggnaden revs eller 

försvann. Det skall vidare vara fråga om en i huvudsak likadan byggnad som 

den tidigare. 
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PBL-utredningen hade föreslagit en principiell rätt för fastighetsägare BoU 1986/87: l 
m. fl. att i de angivna fallen få bygglov att återuppföra en förstörd byggnad. I 15 Skyldighet att 
propositionen (s. 394) anförs att även fallen av återuppförande maste vara lösa mark och utge 
underordnade gällande plan eller egenskapskraven i 3 kap. Bygglov skall ersättning 
alltså kunna vägras för en ny byggnad som inte fyller dessa krav. I sådana fall 
bör dock fastighetsägaren vara berättigad till skadeersättning på angivna 
villkor. 

Det andra fallet (punkt 2) är att en fastighetsägare e.d. vägras rivningslov 
med hänvisning till 8 kap.16 §,dvs. att byggnaden behövs för bostadsförsörj
ningen eller att den bör bevaras på grund av sitt historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Om ett upprustningsåläggande enligt 2 § bostadssaneringslagen har med

delats för en bostadsbyggnad och åläggandet inte har förfallit. avses 
kommunen enligt 8 kap. 17 § första stycket inte få ge rivningslov. Eftersom 
rivningslov således inte vägras med hänvisning till 8 kap. 16 §. skall någon 
ersättning i detta fall inte kunna utgå. 

Beträffande de historiskt m.m. värdefulla byggnaderna finns i propositio
nen en koppling till det tredje ersättningsfallet (punkt 3). Det fallet avser 
skador som kan uppkomma genom att kommunen i en detaljplan eller 

områdesbestämmelser meddelar skyddsbestämmclser för byggnader som 
avses i 3 kap. 12 §. I denna paragraf avses byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt eller som ingår i en samlad bebyggelse av denna karaktär. Sådana 
byggnader får enligt paragrafen inte förvanskas. De skyddsbestämmelser 
som med stöd av 5 kap. 7 § första stycket 4 och 5 kap. 16 § 4 kan ges i 
detaljplan eller områdesbestämmelser, syftar således till att hindra att den 
särskilt värdefulla bebyggelsen ändras eller försvinner. De rättigheter som i 
övrigt föreslås i PBL att på visst sätt förbättra eller komplettera bebyggelse 
avses alltså inte gälla i de bebyggelseområden som i en detaljplan eller 

omrl1desbestämmelser utpekas som särskilt värdefulla. 
Skyddsbestämmelser kan - som nämnts på annat håll - syfta till att reglera 

bl. a. underhällsfrågor. I fråga om interiören avses bestämmelserna kunna 
gälla planlösning, målningar. paneler, taklister, stuckaturer och andra 
utsmyckningar. Även intressanta konstruktionssystem, installationer och 
fast inredning av olika slag kan omfattas. I undantagsfall kant. o. m. en äldre 
eller speciell arbetsteknik behöva föreskrivas (prop. s. 581 ). Skyddsbestäm
melserna avses ge i princip samma skydd som en byggnadsminnesförklaring 
enligt byggnadsminneslagen (prop. s. 580). I sammanhanget kan nämnas att 

skyddsbestämmelserna kompletteras av möjligheten att införa bygglovsplikt 
för underhållsåtgärder (8 kap. 6 § första stycket 3). 

Skyddsbestämmclser avses innebära ett förhud mot rivning av de särskilt 

värdefulla byggnaderna. Detta följer av förslaget till 8 kap. 17 § andra 

stycket, där det föreskrivs att rivningslov inte får ges om skyddsbestämmclser 

antas. 
I propositionen (s. 396) påpekas att dagens regler rörande särskilt 

värdefulla byggnader i 38 § andra stycket BS innebär att byggnadernas ägare 

är underkastade förbud mot förvanskning av byggnaderna. utan att någon 

rätt till ersättning föreligger för dem. Anledningen till att en sådan rätt nu 133 



föreslås är att PBL:s regler är mer långtgående: hela bebyggelsemiljöer skall BoU 1986/87: 1 
kunna skyddas, och aktiva skyddsåtgärder skall kunna krävas. Eftersom 15 Skyldighet att 
kraven anges kunna bli betungande, anses det rimligt att en viss rätt till lösa mark och utge 
kompensation skall finnas. ersättning 

Som framgått har det andra och det tredje crsättningsfallet beröringspunk

ter med varandra. I punkt 2 avses bl.a. värdefulla byggnader och i punkt 3 

särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden. Enligt punkt 2 kan 

ersättning ifrågakomma endast om rivningslov vägras, medan det av punkt 3 

kan följa ersättning både för de särskilda underhållskrav m.m. som kan följa 
av skyddsbcstiimmclserna och för den rivningshindrande verkan som skydds

bestiimmclserna avses fä enligt 8 kap. 17 § andra stycket. 

15...l. 1.2 Ersiittning vid markreglering 

I propositionen anförs (s. 398) att det vissa fall är nödvändigt att ha 

crsättningsbestämmelser för skador uppkomna genom ett kommunalt beslut 

om reglering av åtgärder med marken: schaktning, fyllning, triidfällning och 

skogsplantering. Detta gäller i de områden där det föreligger ett speciellt 

intresse av att hindra markåtgärder som skulle kunna försvåra områdets 

framtida användning för bebyggelse eller där speciella hänsyn bör tas till 

anläggningar för försvaret, flygplatser eller energianläggningar, dvs. de 

bebyggelse- resp. skydds- eller säkerhetsområden som anges i 8 kap. 9 § 
tredje stycket. Ersiittningsriitten avses föreligga i omriiden med områdesbe

stiimmclscr. När det giiller dctaljplanclagt omr~1de föresli1s inga motsvarande 

ersättningsregler. I propositionen anförs (s. 397) att det genom bl.a. de 

föreslagna reglerna om fastighetsplan och lösenreglcrna i 8 kap. FBL finns 

tillräckliga möjligheter för fastighetsägare inom sådant område att hålla sig 
skadeslösa för det här aktuella slaget av markreglering. I dagens ordning 

förekommer motsvarande ersättningsregler i 17 och 22 samt 82 och 83 §§BL. 

Ersättningsfallcn anges i punkterna 4 och 5. I punkt 4 gäller det skador som 
kan uppstå genom områdcsbcstämmelsernas reglering i fråga om vegetation 

och markytans utformning och höjdläge. Ersättningsskyldigheten inträder i 

detta fall i anslutning till att områdesbestämmclserna antas. I punkt 5 gäller 

det den skada som kan uppstå när marklov vägras för schaktning, fyllning, 

trädfällning eller skogsplantering med hänvisning till 8 kap. 18 § första 

stycket 2 eller 3. Ersättning kan här utgå oberoende av om områdesbestäm

mclserna reglerar frågor om vegetation och markyta eller ej. Det har inte 

ansetts realistiskt att kommunerna skall kunna anta områdesbestiimmelser 

om vegetation och markyta i sådan omfattning att regleringsbehovet helt 

täcks. Även utan en sådan reglering genom omrädesbcstämmelser skall dock 

marklov - under förutsättning givetvis att marklovsplikt har införts - kunna 

vägras, om de tilltänkta åtgärderna strider mot hänsynstagandena i bebyggel
se- resp. skydds- och säkerhetsomrt1dena (prop. s. 302 och 726). Beslutet att 

viigra lov kan i dessa fall utlösa ersiittningsskyldighd enligt punkt 5. 
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15. 4.2 Motionsyrkanden rörande ersättnings/al/en 

I motion 73 (vpk) yrkande 17 hemställs att 14 kap. 8 §första stycket 1och2 
skall utgå ur lagtexten. I motiveringen anförs att ersättning inte alltid bör 
utgå till fastighetsägare som åläggs att riva eller skydda särskilt värdefulla 
byggnader. Även en fastighetsägare skall kunna tåla ett visst mått av 
förändringar som kan medföra förlust i ekonomisk mening, anförs det 
vidare. 

I motion 92 ( c) yrkande 2 hemställs att riksdagen skall låta utreda 
förutsättningarna för ekonomisk ersättning för inskränkningar som åsamkas 
markägare - i första hand inom de areella näringarna - på grund av 
markanvändningsregler som ger företräde för turism och friluftsliv. 

15. 4.3 Kvalifikationsgränserna enligt propositionen 

För att ersättning skall kunna bli aktuell i de angivna fallen fordras enligt 
regeringens förslag att skadans storlek överstiger en viss kvalifikationsgräns. 
Kvalifikationsgränsen för skadeersättning föreslås bli bestämd på ett sätt i 
fråga om de byggnadsreglerande besluten och på ett annat i fråga om de 
markreglerande besluten. 

Den kvalifikation som föreslås för de byggnadsreglerande fallen är att 
skadan skall vara betydande i förhållande till värdet av berörda delar av 
fastigheten. Någon motsvarighet till detta sätt att bestämma kvalifikations
gränsen finns inte i gällande rätt. Den nya kvalifikationsgränsen har angetts 
böra tolkas med vägledning av vad en fastighetsägare enligt dagens praxis 
anses skyldig att tåla när det gäller begränsningar i hyggrätten (prop. 391). 

För de ersättningsfall som har sin grund i markreglerande beslut anges som 
kvalifikation att skadan skall ha medfört att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras. Denna kvalifikationsgräns överensstämmer med den som 
1972 infördes i hl. a. naturvårdslagen (NVL), byggnadsminneslagen och för 
vissa crsättningsfall i BL (22 och 83 §§ ). I propositionen anförs (s. 373) att 
1972 års principer inte hör förändras. 

Av propositionen framgår (s. 389) att kvalifikationsgränsen i fråga om 
markreglerande beslut avses ligga lägre än gränsen vid hehyggelsereglerande 
ingrepp. Det föreslås också att ersättning vid de bebyggelsereglerande 
ingreppen skall utgå endast för den del av skadan som överstiger kvalifika
tionsgränsen (14 kap. 10 § andra stycket). 

15. 4. 4 Motionsyrkanden och andra uppfattningar om 

kvalifikationsgränserna 

I lagrådsremissen (14 kap. 8 §) hade regeringen föreslagit en för de 
byggnadsreglerande och markrcgkrande beslut som omfattades av ersätt
ningsrätt gemensam kvalifikationsgräns om minst en femtedel av värdet av 
den berörda delen av fastigheten. Lagrådet (prop. s. 217) kritiserade 
förslaget. Lagrädet framhöll att NVL för motsvarande slag av reglering hade 
en generösare kvalifikationsgräns. Lagrådet pekade vidare på att om 
regleringarna i vissa fall i stället utformats som servitut så hade ExL:s 

BoU 1986/87: 1 
15 Skyldighet att 
lösa mark och wge 
ersättning 
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frikostigare värderingsregler blivit tilliimpliga. Lagrädet n:dogjorde för viss BoU 1986/87: I 

tillämpning av artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europarådskonventio- 15 Skyldighet att 

nen och fann det svårt att bedöma om Europadomstolen skulle kunna lösa mark och utge 
komma att finna det förenligt med denna artikel att en skada på 20 ';'I,-, av en ersättning 
fastighets värde inte är ersättningsgill. En sådan kvalifikationsgräns skulle 

visserligen inte strida mot 2 kap. 18 ~ regeringsformen, men likväl stå i 

mindre god överensstämmelse med i rättsordningen hittills tillämpade 

ersättningsprincipcr. Lagrådet fann att en kvalifikationsgräns om 10 % i de 

aktuella skadesituationerna inte kunde anses oförenlig med vad som tidigare 

i lagstiftning och praxis ansetts godtagbart och förordade att en sådan gräns 

infördes. 

I motion 66 (m) - som inte innehåller något yrkande om ändring av 

propositionens lagförslag - anförs att de föreslagna ersättningsreglerna är 

synnerligen komplicerade. Kvalifikationsgränsen sägs vara oklar. Givna 

byggrätter bör gälla tills planen ändras. Vid planändring bör full ersättning 

ges för förluster. 

I motion 69 (c) påpekas att kvalifikationsgränsen kan medföra att vissa 

skador får bäras utan ersättning av en fastighetsägare trots att hans fastighet 

kanske är belånad och skadan sålunda kommer att drabba ägarens egen 

insats. Likviditetsproblem beaktas inte heller. Enligt motionen är det, inte 

motiverat att ha skilda kvalifikationsgränser för bebyggelse- resp. markregle

rande bestämmelser. Alla skador som inte ii.r bagatellartade bör ersättas 

enligt motionärerna, som hemställer. yrkande 10. att 14 kap. 8-10 §\i 

utformas i enlighet med denna princip. 

Även i motion 80 (fp) yrkande 3 m begårs att kvalifikationsgränsen 

avseende de bebyggelsereglerande fallen skall omarbetas s{1 att ersättning 

utgt1r när intrånget är mer än bagatellartat. 

I motion 1985/86:Bo518 (c) yrkas att i PBL tas in bestämmelser så att vid 

bedömande av om ersättningströskeln vid skada har ci\:erskridits äv~n skall 

beaktas förordnande enligt annan lagstiftning. Motiveringen till yrkandet 

återfinns i motion I 985/86:Jo798. I denna motion anförs att regler i PBL om 

förordnande med områdesbestämmelser närmast motsvaras av regler om 

naturvårdsområdc i naturvårdslagen och i skogsvärdslagen av regler om 

naturvårdshänsyn. Enligt motionärerna kompletterar de tre lagarna varand

ra i dessa hänseenden. Motionärerna förordar att i samtliga tre lagar tas in 

den ackumulcringsregel som tagits in i PBL. 

15. 4.5 Kmlifikationsgränsemas betydelse förskadeersiiuningens storlek 
enligt propositionen 

I de ersättningsfall som avser bebyggelsereglering avses ersättningen täcka 

endast den del av skadan som överstiger kvalifikationsgränsen. I propositio

nen anförs (s. 394) att det ter sig föga rimligt att en fastighetsägare vars skada 

överstiger kvalifikationsgränsen skulle få ersättnin'g även för den del av 

skadan som för tfilas av andra utan r~itt till ersättning. Departementschefrn 

hänvisar även till förarbeten till miljöskyddslagen (SOU 1966 s. n5. s. 257 
och prop. 1969:28 s. 242) och till rättsfallet :'>.!JA .1977 s. 424. 
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I ersättningsfallcn rörande markreglerande beslut avses ingen förändring BoU 1986/87: I 
av det gällande rättslägct. som innebär att hela skadan ersätts i de fall där 15 Skyldigliet att 

pågi\ende markanvändning befinns ha försvårats avsevärt (NJA 1981 s. 351 lösa mark och utge 

Il). ersättning 

15 ...1.6 Värderings regler m. m. enligt propositionen 

Värderingsreglerna i 14 kap. 9 och 10 §§avses gälla även vid de här aktuella 

ersättningsfallen enligt 14 kap. 8 §. Det innebär alltså att värderingen i 

princip skall följa reglerna i 4 kap. E.xL och att ett genom regleringen förlorat 

marknadsvärde skall ersättas. Dock skall det undantaget göras att - till 

skillnad från vad som kan följa av en tillämpning av presumtionsregeln i ExL 

- enligt PBL inte i något fall ersättning skall utgå för förväntningsviirden 

(prop. s. 373. 844). Bakgrunden är att ersättning enligt ExL beräknas utifrån 

vad som lir tillåten markanvändning, medan. enligt de ersättningsprinciper 

som 1972 infördes i bl.a. NVL samt 22 och 83 §§.BL, ersättning endast 

medges för intrång i pågående markanvändning. 

l propositionen förordas (s. 399) att ersättningsrätten med anledning av 

skyddsbestämmelser för särskilt värdefull bebyggelse (punkt 3) skall knytas 

till tidpunkten för det kommunala beslut om detaljplan eller områdeshestäm

melser i vilket skyddshestämmclserna tagits in. Motsvarande kompensa

tionstidpunkt bör gälla för bestämmelser om vegetation och markyta (punkt 

4) som tas in i områdesbestiimmelser för bebyggelseområden eller skydds

och siikerhctsområden. Alternativet att knyta kompensationstidpunkten till 

ett kommunalt beslut att viigra lov för en sökt åtgärd avvisas med hiinvisning 

till att ersättningsfrågorna bör klaras av redan i samband med att bestämmel

serna utfärdas så att kommunen inte skall sväva i ovisshet om vilka kostnader 

som kan komma att uppstå. Härigenom undviks ocksti att fastighetsägaren 

skall behöva ansöka om lov för varje åtgärd för att vid avslag kunna 

aktualisera ersiittningsfrågan. Dessutom kan det enligt propositionen bli 

lättare att bedöma dt:n totala skadan om bedömningen görs vid ett tillfälle. 

Som framg;'ttt ovan är vissa av ersättningsfallen knutna till vägrat lov: 

bygglov (punkt 1), rivningslov (punkt 2) och marklov (punkt 5). Den 

föreslagna ordningen inne här att om det vägrade lovet i dessa fall grundas på 

detaljplan eller områdesbestämmelser. skall tidpunkten för besluten om 

dessa vara relevant för ersättningsbedömningen. Om det vägrade lovet 

däremot inte grundas pä nägot föreg{1endc beslut om plan eller omr[1desbe

stiimmelser. bör kompensationsbediimningen knytas till a\'giirandet av 

lovfr{1gan. 

Att kompensationstidpunkten i vissa fall skall vara tidpunkten för 'det 

vägrade lovet. är enligt propositionen motiv för att införa en ordning där den 

ackumulerade skadan av flera beslut skall läggas till grund för bedömningen 

av om kvalifikationsgränsen överskridits dler ej. Därför föresläs att alla 

beslut som meddelats inom tio år från det senaste beslutet skall beaktas i 

kvalifikationshiinsecnde ( 14 kap. 8 * fjärde stycket). Den föreslagna ack

umulationsregcln skall även gälla vid bedömningen av om kommunen skall 

vara inlösenskyldig eller ej. 
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Propositionen innehåller även förslag om en särskild preskriptionstid för Bo U 1986/87: l 
väckande av ersättningstalan (15 kap. 4 §första stycket: två år från att det 15 Skyldighet att 
ersättningsgrundande beslutet vunnit laga kraft) och om omprövning av lösa mark och utge 
årliga ersättningsbelopp m.m. (15 kap. 5 §). ersättning 

15.5 Överväganden rörande ersättningsrcglcrna för k\·alificerade skador 

15.5. l Ersättnings/al/en 

Att ersättning skall utgå i färre fall än som föreslås i propositionen har 
för~slagits endast i motion 73 (vpk) yrkande 17. Motionärerna förordar att 
ersättningsfallen i 14 kap. 8 §första stycket punkterna 1och2 skall utgå med 
motiveringen att ägaren av värdefulla byggnader bör tåla ifrågavarande 
skador. Utskottet - som konstaterar att motionärerna torde ha avsett 
punkterna 2 och 3 - delar uppfattningen i propositionen att ersättning - om 
skadan är kvalificerad- bör utgf1 i de angivna fallen. Det skulle kunna leda till 
stötande resultat och i vissa fall till ren vanvård av byggnader om ersättning 
inte alls skulle kunna utges. Därmed avstyrks motion 73 (vpk) yrkande 17. 

Det i motion 92 (c) yrkande 2 framställda förslaget om ytterligare 
utredning avseende ersättning för intrång genom markanvändningsregler till 
förmån för turism och friluftsliv är tämligen opreciserat. Utskottet kan för sin 
del inte finna att nuvarande regler om allemansrätt och de föreslagna 
reglerna i PBL, NRL eller därtill anknuten lagstiftning skulle medföra behov 
av den föreslagna utredningen. Motionsyrkandet avstyrks därför. 

15 .5. 2 K valifikationsgriinserna 

Utskottet vill inledningsvis ansluta sig till den grundläggande principen att 

skada för en fastighetsägare genom beslut av offentliga organ skall ersättas. 
Ett visst intrång i sin förfoganderätt måste den enskilde dock tåla. Var och en 
får anses skyldig att ta en viss hänsyn till sin omgivning. 

Utskottet ansluter sig således till propositionens ståndpunkt att kommu
nerna i de angivna fallen inte bör bli ersättningsskyldiga för hur små skador 
som helst. De fall som föreslås grunda ersättning är av sådan art att berörda 
markägare och rättighetshavare bör vara skyldiga att tåla ett visst mått av 

inträng i sina rättigheter när intrånget sker för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. Som utskottet konstatL'rat tidigare kan inte alla rådig

hetsinskränkningar kompenseras. De skötselregler som giiller för jord- och 
skogshruk innehiir t. ex. att markiigare och rättighetshavare av hänsyn till 

allmänna natur- och miljövimlsintressen m[tste hålla skog och jordbruks

mark i ett visst skick utan att de för den skull kan göra anspråk på ersättning. 
Liknande hänsynstaganden bör enligt utskottets mening också gälla för 
innehavare av sådana byggnader vars bevarande är av värde för kulturmin
nesvården eller från allmän miljösynpunkt. 

Även om utskottet sålunda delar regeringens uppfattning att endast 
kvalificerade skador bör medföra ersättningsskyldighet för kommunerna. 
finner utskottet att den i propositionen föreslagna ordningen bör något 
jämkas och i vissa avseenden förtydligas. 138 



Utskottet ansluter sig till att en och samma kvalifikationsgräns inte bör BoU 1986/87: 1 

användas för alla de angivna ersättningsfallen. Med hänvisning härtill 15 Skyldighet att 
avstyrks motionerna 69 (c) yrkande 10 och 80 (fp) yrkande 3 m. båda lösa mark och utge 

motionsyrkandcna s{1vitt nu iir i fr1iga. hctriiffande en enhetlig kvalifikations- ersättning 
griins för alla ersiittningsfallen. 

De två kvalifikationsgränser som regeringen föreslagit finner utskottet 
vara i huvudsak godtagbara. Utskottet anser dock att ersättningsfallen bör 
hänföras till resp. kvalifikationsgräns på ett något annorlunda sätt än som 
föreslagits i propositionen. 

15.5.3 Kopplingen mellan crsiittningsfa/l och kvalifikationsgräns 

Enligt propositionen skall ersättning utgå för betydande skada i tre fall av 
reglering av bebyggelsen: vägrat bygglov för ersättningsbyggnad (punkt 1). 
vägrat rivningslov (punkt 2) och skyddsbestämmelser (punkt 3). För 
reglering av marken (punkterna 4 och 5) avses den redan i dag enligt NVL 
använda kvalifikationen -att pågående markanvändning avsevärt försvåras
komma till användning. 

Att hålla samman regleringsskador avseende bebyggelse under en kvalifi
kationsgräns och använda en annan för regleringsskador avseende marken är 
en relativt enkel ordning och har därför bl.a. pedagogiska förtjänster. Vad 

för slags fysiska objekt som regleringen avser har emellertid inte den främsta 
betydelsen när det gäller att bestämma hur stort intrång som bör tålas utan 

ersättning. Större betydelse har inverkan på miljön av olika tilltänkta 
åtgiirder. Fn'igor om återuppförande av förstörda byggnader och om rivning 
av befintlig bebyggelse har enligt utskottet nära sammanhang. Båda frågorna 
rör en principiell rätt till förnyelse av fastighetsbeståndet. Eventuella intrång 

i denna rätt över en viss nivå bör därför regleras med en gemensam 
kvalifikationsgräns. Skulle alla intrång i möjligheterna att återuppföra en 
förstörd byggnad. resp. ta bort en byggnad som fastighetsägaren inte längre 
anser tjänlig. behöva ersättas, skulle stora svårigheter skapas för bevarandet 
av värdefull bebyggelse eller eljest vid utformningen av en från allmän 
synpunkt lämplig miljö. 

För att hindra en rivningsvåg i städernas centrala delar anser utskottet det 
vara motiverat att använda en högre kvalifikationsgräns för skador genom 
vägrad rivning än för andra åligganden i fråga om bevarande av bebyggelse. 
Som föreslås i propositionen bör denna gräns anges som en skada som är 
betydande i förhiillande till värdet av berörd fastighetsdcl. I fråga om 

effekterna av skyddsbestämmclser för de särskilt värdefulla byggnaderna 
anser utskottet att regleringen bör utformas på ett annat sätt än som föreslås i 

propositionen. Enligt propositionsförslaget skall skyddsbestämmclserna 

medföra dels en skyldighet att bevara byggnaderna på visst sätt, dels ett 

förbud mot rivning (8 kap. J 7 * andra stycket). Konsekvenserna i ersätt
ningshänseende föreslås bli desamma i båda de nämnda avseendena. 
Utskottet anser emellertid att endast den rivningshindrande konsekvensen 

av skyddsbestämmelserna bör kopplas till kvalifikationsgriinsen betydande 

skada. Detta gör det olämpligt att lftta skyddsbestämmclserna innefatta det 
automatiska förbud mot rivning som följer av förslaget till 8 kap. 17 §andra 

stycket. Detta stycki:: hör alltså utgä ur lagtexten. I stället bör - så som 
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utskottet föreslagit i avsnitt 7.2 - kommunerna ges möjlighet att reglera BoU 1986/87: I 
rivningsfrågorna fristående från regleringen genom skyddsbestämmelser 15 Skyldighet att 

genom att de i detaljplan eller områdesbcstämmclscr skall få utfärda lösa mark och utge 
särskilda rivningsförhud för de särskilt värdefulla byggnaderna. Den omstän- ersättning 

digheten att sådant rivningsförbud beslutats bör alltså, tillsammans med 

fallen av vägrat rivningslov enligt 8 kap. 16 §.tas upp i punkt 2, och liksom 

fallet av vägrat bygglov i punkt l föranleda ersättningsskyldighet först vid den 

högre kvalifikationsgränsen. 

Om kommunen inte har beslutat om rivningsförbud utan nöjt sig med att 

utfärda skyddsbcstämmclscr. blir följden den att kommunen i varje enskilt 

fall fär pröva om en ansökan om rivningslov skall bifallas eller ej mot 

bakgrund av bestämmelsen i 8 kap. 16 § 2 och 3. Vägras rivningslov kan 

ersättning komma att utgå för detta enligt punkt 2. 

Den skada som fastighetsägaren kan lida när skyddsbestämmelser utfärdas 

utgörs främst av eventuellt ökade underhållskostnader och bortfall av vissa 

ombyggnadsmöjligheter. Det finns inte anledning att betrakta sådana skador 

annorlunda iin andra ingrepp i pågående markanvändning. Ersättning för 

skada orsakad av skyddshestämmelser enligt punkt 3 bör således föras över 

till den kvalifikationsgräns som föreslagits för punkterna 4 och 5. 
Den lösning av ersättningsfrågorna vid vägrad rivning som utskottet 

föreslår riksdagen att anta innebär sålunda sammanfattningsvis följande: 

De särskilt värdefulla byggnader som avses i 3 kap. 12 §.dvs. byggnader 

som är så värdefulla att de inte får förvanskas. kan kommunen skydda mot 

rivning antingen genom att i detaljplan eller områdesbestämmelser besluta 

om rivningsförbud eller genom att byggnadsnämnden, när en ansökan görs 

om rivningslov, vägrar att ge lov. I rivningsförbudsfallet inträder ersättnings

rätten - om kvalifikationsgränsen betydande skada uppnås- redan i och med 

att planen eller områdesbestämmelserna antas. I fallet av vägrat lov intriider 

eventuell crsättningsskyldighet först i och med beslutet om avslag på 

ansökningen om lov. 

I fråga om bevarandet i övrigt av här aktuella särskilt värdefulla byggnader 

giiller att kommunen genom detaljplan eller omd1desbestiimmelser kan 

reglera ombyggnads- och underhållsfrågor genom skyddsbestämmelser. 

Ersättningsrätten inträder här i och med beslutet om bestämmelserna och 

under förutsättning att beslutet innebär att pågaende markanvändning 

avsevärt försvåras. Utskottet återkommer i avsnitt 15.5.6.8 till denna fråga. 

För byggnader, som inte är så värdefulla att det råder förbud mot 

förvanskning enligt 3 kap. 12 §. dvs. sådana där ombyggnads- och under

hållsfrågor regleras genom de generella bestämmelserna i 3 kap. 10, 11 och 

13 §§, kan varken rivningsförbud eller skyddsbestämmelser utfärdas. Riv

ningsfrågan kan kommunen ta ställning till endast när en ansökan om 

rivningslov görs. Bedöms byggnaden då vara s{1 värdefull som anges i 8 kap. 

16 § 3, skall byggnadsnämnden vägra lov, varvid ersättningsrätten är knuten 

till tiden för det vägrade lovet. 

Ytterligare en grund att vägra rivning finns, nämligen att byggnaden 

behövs för bostadsförsörjningen (8 kap. 16 § 2). Samma ersättningskonse-

kvenser inträder i detta fall som när rivningslov vägras i det nyss beskrivna 
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15 .5. 4 Särskilt om byggnader som förstörts genom olyckshändelse 

Ersättningsfallet i punkt I avser enligt propositionen skada för vägrat 

återuppförande av en riven eller på annat sätt förstörd byggnad. Ersättnings
rätten är inte avhängig av anledningen till att byggnaden har försvunnit. 
Samma regel gäller alltså oavsett om byggnaden brunnit eller om den rivits 
eller på annat sätt avsiktligt förstörts. Enligt utskottets mening kan det 

ifrågasättas om någon kvalifikationsgräns bör sättas upp för det fallet att en 

byggnad förstörs genom olyckshändelse. 

I den mån bristande försäkringsskydd leder till att skadan på byggnaden i 
ett sådant fall inte täcks, bör kommunen givetvis inte vara skyldig att ta något 

ersättningsansvar. Vad kommunen bör göras ersättningsskyldig för iir ju inte 

skadan på byggnaden utan den skada som kan uppkomma genom att en ny 

byggnad, i huvudsak likadan ~om den förstörda. inte får uppföras. Hur stor 
denna skada i det enskilda fallet blir, kan dock i viss mån bero på 

försäkringsförhållandena. De försäkringsvillkor som, enligt vad utskottet 

erfarit, torde vara allmänt tillämpade i sakförsäkringsbranschen förutsätter 

nämligen vid fullvärdesförsäkring att den förstörda byggnaden får återuppfö

ras inom viss tid för att full ersättning skall utgå. Om byggnaden inte får 
återställas, kan detta leda till att lägre ersättning betalas ut från försiikringen 

än som skulle motsvara värdet av en motsvarande, återuppförd byggnad. 

Härigenom uppstår en skada genom vägrat återuppförande som kommunen 

bör vara ansvarig för. Skulle denna skada ligga under kvalifikationsgränsen 

medför detta - om inte också andra ersättningsgilla skador finns, som gör att 

gränsen passeras - att ingen ersättning utgår enligt propositionens förslag. 

Även om erslittning skulle utgå, kommer den del av skadan som understiger 

kvalifikationsgrlinsen inte att ersättas. Utskottet finner detta vara mindre 

skäligt i förhållande till den som förlorat byggnaden genom en olyckshändel

se. Skador genom vägrat återuppförande av byggnader som förstörts genom 
olyckshändelse bör därför ersättas utan krav på att skadan skall vara 

kvalificerad. För denna ståndpunkt talar också att motivet för att upprätthål

la en kvalifikationsgräns i de aktuella fallen bl. a. är att onödiga rivningar bör 

motverkas. Att en byggnad går förlorad genom olyckshändelse kan givetvis 
inte hindras av att ersättningsregcln utformas med en kvalifikationsgräns. 

Med olyckshLindelse avser utskottet en olyckshändelse sedd ur fastighets

ligarcns synvinkel. Att en byggnad förstörs genom brott som iigarcn inte har 

någon befattning med. bör alltsi1 likstiillas med olyckshändelse. 

Föreskriften om ersättningsskyldighet utan kvalifikationsgräns enligt 

utskottets förslag bör inte tas in bland skadorna med kvalifikationsgräns i 14 

kap. 8 §. Egentligen borde ersättningsfallet regleras i en särskild paragraf. 

men utskottet finner det olyckligt att bryta den löpande paragrafnumrering

en i propositionens lagförslag. Regeln rörande ersättning på grund av 

olyckshändelse kan utan större olägenheter tas in i 14 kap. 7 §som ett tredje 

stycke av följande lydelse: 

Om bygglov vägras till att ersätta en genom olyckshändelse förstörd 

byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om bygglov har 

gjorts inom fem itr från det att byggnaden förstördes. har ägare eller 
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innehavare av särskild rätt till fastigheten rätt till ersättning av kommunen 

för den skada han lider. 

Vidare bör ersättningsfalkt i 14 kap. 8 ~första stycket I anges som: ""bygglov 

viigras till att ersätta en riven eller p[1 annat siitt iin genom olyckshiindelsc 

förstörd hyggnad ..... 

15.5.5 Betydandeskada 

Hur stor en skada skall vara för att vara betydande i förhållande till värdet av 

berörd del av fastigheten har i propositionen (s. 391) angetts böra bedömas 

med vägledning av vad en fastighetsägare enligt dagens praxis anses skyldig 

att tåla när det gäller begränsningar i byggrätten. Enligt BL:s regler finns ju 

ingen rätt till ersättning för skador som kan uppkomma genom byggr~ttshc

gränsning vid en planändring. En planändring som innebär att enskilda 

intressen inte tillbörligen beaktas skall dock inte fastställas (4 § BL). 

Utskottet instämmer i den principiella utgångspunkten att endast sådan 

skada som går utöver utrymmet för att med tillbörligt beaktande av enskilda 

intressen fastställa planer enligt dagens ordning bör anses vara betydande 

skada i PBL:s mening och därmed grunda rätt till ersättning. Denna 

principiella ståndpunkt kan dock behöva förtydligas i vissa hänseenden. 

15.5.5.1 Viigrat t1tcruppförande 

I de ersiittningssituationer som kan bli aktuella enligt 14 kap. 8 § första 

stycket punkt I har den befintliga byggnaden rivits eller blivit förstörd på 

annat sätt än genom olyckshändelse. Fastighetsägaren har som en följd av 

bestämmelsen en principiell rätt att återuppföra en i huvudsak likadan 

byggnad. Den skada som kan uppkomma genom att kommunen beslutar att 

vägra återuppförande kan således bestämmas som skillnaden mellan fastig

hetens - eller fastighctsdelens - värde före och efter beslutet. Värdet före är 

då en obebyggd tomt med en byggrätt som i huvudsak motsvarar det tidigare 

husets bruttoarea. I detta led av bedömningen saknar det betydelse vilken 

byggrätt som anges i en eventuellt gällande detaljplan. Värdet efter 

motsvarar en obebyggd tomt med den byggrätt som kommunen är beredd att 

medge på tomten. Finns en gällande plan. framgår byggrätten av denna. Om 

fastigheten däremot inte ligger inom detaljplan och det inte heller finns några 

områdesbestämmelser som anger byggnadens storlek eller användning. kan 

det vara ändamålsenligt för ersättningsfrågans bedömning att komm~nen i 
samband med sitt avslagsbeslut på lämpligt sätt anger vad slags byggnad som 

eventuellt kan medges. Man får eljest utgå från att beslutet att vägra bygglov 

innebär att ingen byggnad kan tillåtas. 

I fråga om hur stor skillnad mellan värdet före resp. efter beslutet. dvs. 

frågan om storleken av den skada som skall tålas, vill utskottet som en 

vägledning påpeka att det i dag är vanligt med stadsplaner som anger en 

nyhyggnadsrätt som är väsentligt mindre än den befintliga byggnaden. Som 

exempel på sådana fall kan anges de stadsplaneändringar som godtogs genom 

regeringsbcslut (bostadsdepartementct) den 28 april 1977. (PI 1251/76 
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m. fl.). den 16 september 1982 (PI 2458/81) och den 30 juni 1983 (PI 135, BoU 1986/87:1 
164/82). För ett stort antal fastigheter inom dessa planområden utgör 15 Skyldighet att 

nybyggnadsrätten mindre än 85 % av de befintliga husen. Vid vägrat lösa mark och utge 
återuppförande enligt PBL är det därför naturligt att fastighetsägare inom ersättning 
ramen för samma medgivna användning av fastigheten får tåla en motsvaran-
de lägre nybyggnadsrätt i förhållande till den befintliga byggnaden utan att 
ersättning utgår. 

Utskottet vill i detta sammanhang också erinra om den situation som 

uppmärksammas i propositionen (s. 391), nämligen att nybyggnadsrätten 
redan har bestämts i en detaljplan som har fastställts före PBL:s ikraftträdan
de. I dessa fall har ju bedömningen av hur stor skada fastighetsägaren skall 
tåla utan ersättning redan prövats enligt bestämmelserna i BL. Någon rätt till 

ersättning vid vägrat återuppförande enligt PBL skall därför givetvis inte 
kunna komma i fråga i sådana situationer. 

15.5.5.2 Vägrad rivning 

Ersättningsbestämmelsen i 14 kap. 8 § första stycket 2 ger fastighetsägaren 
rätt till ersättning redan vid den tidpunkt han vägras riva en byggnad, 
antingen genom att rivningsförbud utfärdats eller då han sökt, men vägrats 
rivningslov. Även i dessa fall har fastighetsägaren anledning att med stöd av 

punkt 1 räkna med en principiell rätt att efter rivning uppföra en i huvudsak 
likadan byggnad, oavsett vad en eventuell detaljplan anger. 

I likhet med vad som anfördes beträffande vägrat återuppförande kan 
skadan till följd av kommunens beslut att vägra rivning bestämmas som 
skillnaden mellan fastighetens eller fastighetsdelens värde före och efter 
beslutet. Vill fastighetsägaren riva är det sannolikt så - vilket också framhålls 
i propositionen (s. 841) - att den befintliga byggnaden ger så låg avkastning 
att den inte räcker till att förränta det markvärde som grundas på den 
principiella rätten till återuppförande. I dessa fall har således den befintliga 
byggnaden inte något värde. Värdet före kommunens beslut att utfärda 
rivningsförbud eller vägra rivningslov kan i sådana fall i princip bestämmas 
till värdet av en obebyggd tomt med en byggrätt som motsvarar den befintliga 
byggnadens bruttoarea. Värdet efter beslutet kan bestämmas till det 
marknadsvärde fastigheten har med den befintliga byggnaden som inte får 
rivas. Härvid skall beaktas dels att nybyggnadsrätten inte får utnyttjas. dels 
att den befintliga byggnaden måste underhållas enligt bestämmelserna i 

PBL. Det kan i sammanhanget påpekas att om skyddsbestämmelser 
dessutom utfärdats för byggnaden, kan dessa medföra ytterligare skada i 

form av extra underhållskrav och förlorade ombyggnadsmöjligheter. För 
dessa skador gäller en annan kvalifikationsgräns, men skadorna kan i 

praktiken ofta vara att bedöma samtidigt som skada av vägrad rivning. 

I propositionen (s. 841) pekas också på den situationen att fastighetsäga

ren inte får riva s.k. överloppsbyggnader. I dessa fall torde - ·som framhålls i 

propositionen - skadan direkt kunna bestämmas som mervärdet av de 
framtida underhållskostnaderna. 

Även vid vägrad rivning skall fastighetsägaren tåla en betydande skada 

innan han har rätt till ersättning. Skadans storlek skall således vara lika i de 143 



båda fallen. Detta innebär att den ej ersättningsgilla skadan vid vägrad BoU 1986/87: I 
rivning får uppgå till högst samma belopp som skulle bli fallet om /5 Skyldighet att 

fastighetsägaren efter rivning vägrades återuppföra en i huvudsak likadail lösa mark och utge 

byggnad. ersättning 

15.5.6 A V.\'el'iir1förs1·årande av pågtlende markanvändning 

Kvalifikationsgränsen att pågående markanvändning avsevärt försvåras bör 

enligt utskottets mening gälla dels för det fall ~!tt skyddsbestämmelser 

utfärdas för särskilt värdefulla byggnader, deb för fall av markreglering i 

form av områdesbestämrnelscr rörande vegetation och markyta eller i form 
av vägrat marklov inom sådana områden som skall användas för bebyggelse 

eller där skydds- och säkerhctshänsyn gör sig gällande. Som framhållits förut 

infördes bestämningen avsevärt försvårande av pågående markanvändning 

1972 i NVL. byggnadsminneslagen och i 22 och 83 §§ BL. Utskottet delar 
uppfattningen i propositionen (s. 373. 389, 392) att de principer som då 

infördes bör bestå och att nuvarande praxis i huvudsak bör gälla. 

Detta motsäger dock inte att den år 1972 införda regeln enligt utskottets 

mening i visst hänseende kan behöva modifieras och att ytterligare uttalan

den nu görs i syfte att söka klarlägga några frågor som ännu inte lösts i praxis. 

Detta kan vara så mycket mer motiverat som nuvarande ersättningsregler i 22 

och 83 §§BL sällan aktualiserats för kommunerna, medan däremot skade be

dömningar enligt 14 kap. 8 § PBL kan komma att bli åtskilligt mer frekventa 

för dem. 

Utskottet anser det angeläget att det finns en överensstämmelse i 
ersättningsreglerna mellan olika lagar. De preciseringar och förändringar 

utskottet nedan föreslår bör därför även få genomslag i följdlagstiftningcn. 
Bedömningen av om kvalifikationsgränsen i ett visst skadefall uppnåtts 

eller ej får ske i två led. Vad ligger för det första i begreppet pågående 

markanvändning? Hur ingripande skall för det andra regleringen vara för att 

den skall medföra ett avsevärt försvårande? Frågorna kan lämpligen belysas 

var för sig. 

15.5.6. l Pi1gåendc markanvändning: bakgrund 

Det kan till en början erinras om att 1972 års reform av ersättningsreglerna 

gjordes mot bakgrund av ändringar året dessförinnan i expropriationsrättcn 

(prop. 1971: 122, CU 27). Dessa ändringar syftade till att ersättning för s.k. 

förväntningsvärden, som inte skapats av fastighetsägaren själv utan uppstått 

på grund av samhälleliga insatser i form av förberedelser för planläggning 

eller annan tätbebyggelseutveckling. inte skulle ersättas vid expropriation. 

En presumtionsregel infördes, som ålade fastighetsägaren att visa att viss 

värdestegring saknade samband med kommande ändring av markanvänd

ningen. Vidare infördes regler om värdestegringsexpropriation. Reglerna 

överfördes år 1972 till den nuvarande ExL. De nu berörda ändringarna i 

cxpropriationslagstiftningen hade nära samband med reformerna inom 

byggnadslagstiftningen rörande den fysiska riksplaneringen och den därvid 
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av riksdagen aktualiserade frågan om lämplighetsprövning även av glcsbe- BoU 1986/87: 1 
byggclse (prop. 1971:118, CU 26). 15 Skyldighet att 

I 1972 års proposition (prop. 1972: 111 bil. 2 s. 328) angavs, som en lösa mark och llfge 
utgångspunkt för översyn av bestämmelserna om tillåtlighetsprövning av ersättning 

glesbcbyggelse och säkerställande av det rörliga friluftslivets och naturvår-

dens intressen, att samhällets ställning mot spekulativa intressen borde 

stärkas. Med denna utgångspunkt borde, enligt propositionen, bestämmel-

ser om riitt till ersättning eller inlösen med anledning av enbart förväntningar 

om annan markanvändning än den pågående utmönstras. 

I propositionen angavs vidare (s. 334) att begreppet pågående markan

vändning borde ges en relativt generös tillämpning. "Markägare som genom 

föreskrifter eller beslut enligt NVL eller bestämmelser i generalplan hindras 

att vidta en normal och naturlig rationalisering av pågående markanvändning 

bör fä ersättning härför." Bedömningen bör ske från utgångspunkt av vad 

som vid "varje tidpunkt framstår som en naturlig fortsättning av den 

pågående markanvändningen'". Man får därvid beakta bl. a. vad som är 

lämpliga bruknings- och rationaliseringsmetoder enligt den jord- och skogs

brukspolitiska lagstiftningen. Om ett förfarande är generellt tillståndsplik

tigt, t. ex. uppförande av ens. k. svinfabrik, bör man utgå från att det innebär 

en förändring av markanvändningen. Kalavverkning av skogsmark eller 

plantering av granskog i stället för bokskog nämndes i propositionen däremot 

som exempel på naturlig rationalisering. 

I pågående markanvändning borde enligt propositionen vidare "inräknas 

vad fastighetsägaren enligt detaljplanebestämmelse eller tillståndsbeslut får 

använda marken till, under förutsättning att ändringen i markens användning 

framstår som aktuell". Utöver detaljplanebestämmelser nämndes som 

exempel byggnadslov och tillstånd enligt NVL. Aktualitetskravet borde 

bedömas från objektiva utgångspunkter. inte från fastighetsägarens subjekti

va förutsättningar. 

År 1973 gjordes den ändringen i NVL att ersättning för vägrat täkttillstånd 

inte skulle utgå (prop. 1973:101 s. 26). 

I samband med vissa ändringar år 1974 i NVL uttalades bl.a. att 

trakthyggesbruk, som bl.a. innebär att avverkningen koncentreras till en yta 

av viss storlek. för närvarande måste betraktas som en normal driftsmetod i 

skogsbruket (prop. 1974:166 s. 108). 

Bärigheten i 1972 års uttalanden ändrades i ett visst hänseende genom 

införandet av 1974 års lag om bevarande av bokskog. Den omföring av 

bokskog till barrskog som nämndes i 1972 års proposition som exempel på en 

naturlig rationalisering gjordes därmed tillståndspliktig. Ersättning för 

vägrat tillstånd skulle därefter utgå endast i fråga om inte utvecklingsbar 

bokskog. I 1984 års ädellövskogslag, som ersatt bokskogslagen, har ersätt

ningsrätten för vägrat tillstånd tagits bort. 

15.5.6.2 Pagående markanvändning: tillämpningen för skogsbruket 

För skogsbruket kan den kommunala regleringen inom bebyggclscomr[1den 

eller skydds- eller siikerhctsomdden fä betydelse friirmt genom omr[1clesbc

stiimmelser om vegetation och genom viigrat marklov för triidfällning eller 

10 l?iksdagc11 /981i!87. /<Jsam/. Nr I 
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skogsplantering. Eventuellt kan skogsbruket någon gång beröras av mark- BoU 1986/87:1 
lovsplikt för schaktning. 15 Skyldighet att 

Vad som ingår i begreppet pågående markanvändning är sådant som lösa mark och wge 

framstår som naturliga drifts- eller rationaliseringsåtgärder, t. ex. avverkning ersättning 

i olika former, markberedning för att främja tillväxten av ny skog samt 

plantering. Åtgärder som innebär en ändring eller omföring av produktions-

inriktningen innebär ändrad markanvändning om de kräver tillstånd, t. ex. 

omläggning från ädellövskogs- till barrskogsproduktion. Sedan den 1 juli 

1986 gäller också tillståndsplikt enligt NVL för vissa dikningföretag vilket 

kan ha betydelse för skogsbruket. Det kan emellertid finnas andra tillstånds-

pliktiga åtgärder som inte innebär ändrad markanvändning. Införande av 

marklovsplikt säger t.ex. inte i sig något om huruvida lovpliktiga åtgärder 

medför någon ändring av markanvändningen. 

15.5.6.3 Pågående markanvändning: tillämpningen för jordbruket 

Jordbruksutskottet har funnit att de förevarande ersättningsbestämmelserna 

i PBL inte hör hli aktuella för jordbrukets vidkommande. under förutsätt

ning att schaktning och fyllning normalt inte ingår i jordbrukets markanvänd

ning. 

Den ersättningsrätt som skyddas genom den aktuella paragrafen är för det 

första fallet där områdesbestämmelser i fråga om vegetation och markytas 

utformning och höjdläge medför intrång. Jordbruksutskottcts uppfattning 

att med vegetation avses träd, buskar och liknande delas av bostadsutskottet. 

Gröda, bete o. d. är s{1ledes inte vegetation i PBL:s mening och kan cHirför 

inte regleras med omd1desbestiimmelser. Denna uppfattning ffir anses 

överensstämma med propositionen (s. 583. 606). I fråga om den niirmare 

regleringen genom områdeshestiimmclser i fråga om markytans utformning 

och höjdläge saknas niirmarc uttalanden i propositionen. 

För att om rådesbestämmelserna skall ha ni1gon verkan uttalas i propositio

nen (s. 605) att även mark lovsplikt mf1ste ha införts. Niir marklov viigras för 

n{1gon av de uppräknade iitgiirderna under hänvisning till att oliigenheter 

skulle uppstå i bebyggelse- resp. skydds- och säkerhetsomriidena kan således 

en fr{1ga om ersiittning bli aktuell. För jordbrukets vidkommande torde 

regleringen av markytans utformning och tillst{mdskrav i fråga om schakt

nings- och fyllningsiitgärder kunna inverkat.ex. på viighyggcn och diknings

företag. Regleringen kan också hindra att åkerholmar förs över till åkermark 

och att sanka partier eller dammar fylls igen. Den kan också p{1 annat siitt 

påverka arrondcringsfiirhällandena. Täckdikning berörs i de av riksdagen 

vt1ren 1986 beslutade ändringarna i NVI. (JolJ 1985/86:21) rörande tillst{mds

plikt för markavvattningsföretag pf1 s[1 siitt att tillsttmdsplikt skall gälla endast 

för företag där det föreligger sannolika skiil för menlig inverkan p{1 

naturmiljön. Normal täckdikning innefattas i pågaencle markanvändning. 
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15.5.6A Påg;knde markanviindning: tiWimpning för skyddsviiHl<i 

byggnader 

Redan genom 1972 års reform av ersiittningsrcglcrna infördes rätt till 

ersättning för avsevärt försvårande av pågående markanvändning. dels 

genom restriktioner i fastställd generalplan (22 * BL). dels genom förord

nande om nybyggnadsförbud m. m. runt befästningar, flygplatser m. m. (83 § 

BL). Några närmare uttalanden gjordes dock inte i proposition 1972: 111 om 

vad som skulle anses vara pågående markanvändning i fraga om en byggnad. 

En direkt parallell till den ersättningshestämmelse som nu diskuteras är den 

som 1972 infördes i 5 § byggnadsminneslagen. Däri föreskrivs att om 

skyddsföreskrifter rörande en byggnadsminnesförklarad byggnad medför att 

pågående användning av byggnad eller område avsevärt försvåras, är 

fastighetsägaren eller innehavare av särskild rätt berättigad till skadeersätt

ning. Vid införandet av denna bestämmelse gjordes det uttalandet att 

byggrätt medgiven i en plan borde innefatta pågfiende markanviindning 

(prop. 1972: 111 bil. 2 s. 357). 

Enligt utskottets uppfattning kan en åtgärd anses vara hänförlig till 

pågående markanvändning om den syftar till att den faktiska användningen 

skall vidmakthållas eller om den med ett naturligt synsätt framstär som en 

normal förbättring av en befintlig byggnad. Alla åtgärder som syftar till 

underhåll i den mening som avses i 3 kap. PBL bör ligga inom ramen för 

pågående markanvändning. Dit bör också i vissa fall kunna hänföras ändring. 

tillbyggnad och uppförande av en ny ekonomibyggnad t. ex. på en rörelse

eller jord bruks fastighet. 

Den föreslagna 3 kap. 12 §innebär att särskilt värdefulla byggnader inte 

får förvanskas. Enligt 3 kap. 13 * tredje stycket skall sådana byggnader 

också underhållas så att deras särart bevaras. Inom de i dessa paragrafer 

angivna ramarna får kommunen anta skyddsbestämmclser som i detalj 

reglerar hur kraven skall uppfyllas. Skyddsbestämmelserna avses ge sari1ma 

skydd som en byggnadsminnesförklaring. 

Bestämmelserna innebär sålunda normalt att byggnadens ägare mister den 

rätt till förbättrings- och kompletteringstitgärder som PBL eljest medger i 

fråga om områden som inte omfattas av detaljplan. Åtgärder av detta slag, 

vilka eljest skulle ha varit tillåtna, bör sålunda anses vara pii.gående 

användning av byggnaden, under förutsättning att åtgiirden inte syftar till att 

ändra användningen av byggnaden till nttgot annat iindamål än förut. 

Enbart den omständigheten att bygglovsplikt gäller för en tänkt åtgärd 

behöver inte innebära att åtgärden utgör ändrad markanvändning. Däremot 

kan tillståndsplikt enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagstiftningen 

tala för att det är fråga om ändrad markanvändning. 

15.5.6.5 Avsevärt försv;has: bakgrund 

Det andra ledet i bedömningen av om ersättningsgill skada i de aktuella 

ersättningssituationerna föreligger eller inte är avgörandet av om en 

restriktion (skyddsbcstämmclser för särskilt värdefull bebyggelse. bestäm

melser om vegetation och markyta samt vägran att ge marklov i bebyggelse

resp. skydds- och säkerhetsomr{1dcn) medför att den markanvändning som 
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vid bedömningen av det första ledet befunnits vara "pågående" därutöver är Bo U 1986/87: 1 
så ingripande att användningen "avsevärt försvåras". 15 Skyldighet att 

I förarbetena till 1972 års ersättningsreform sades betydligt mindre om lösa mark och utge 

denna fråga än om vad som är pågående markanvändning. I propositionen ersättning 
(prop. 1972: 111 bil. 2) talades om ett "någorlunda kvalificerat intrång i den 
faktiska markanvändningen" (s. 332) och att ett "bagatellartat intrång bör 
inte grunda någon ersättningsrätt mot det allmänna"'(s. 335). Vidare gjordes 

den prognosen att ortprisjämförclser inte alltid ger tillräckligt underlag för 
att fastställa minskningen i en fastighets marknadsvärde. Minskningen kan i 
sådana fall fastställas genom en avkastningskalkyl med hänsyn till minskning-
en i fastighetens avkastning. "Utöver ersättning för minskat marknadsvärde 
kan ersättning för personlig skada aktualiseras i de fall förstnämnda skada 
inte täcker hela den ekonomiska skada som intrånget i den pågående 
markanvändningen medför" (s. 336). I propositionen förutsågs att det kunde 
bli svårt för enskilda parter att avgöra om en restriktion medför "avsevärt" 
försvårande. varför det ansågs rimligt med en särregel om rättegångskostna-
der i intrångsersättningsmålen. Även om en enskild parts talan om intrång-
sersättning skulle ogillas, kunde det i vissa fall vara rimligt att motparten 
finge betala rättegångskostnaderna (bil. 3 s. 529, jfr 138 och 139 §§BL och 
36 § NVL). 

Ur 1972 års proposition kan också hämtas den principen att värderingen 
skall ske på grundval av de förhållanden som råder vid tidpunkten för 
värderingen - dvs. vid tiden för domen - och alltså inte i första rummet vid 
tiden för beslutet om restriktionen. Detta skall inte utesluta att tidpunkten 
för beslutet beaktas så att markägaren får ersättning för den förlust han lidit 
genom att han vid den tidpunkten hindrades i pågående markanvändning 
(s. 353 ). 

Trots att reglerna som infördes 1972 har gällt i snart 15 år råder i flera 
avseenden osäkerhet om innebörden av begreppet "avsevärt försvåras". I 
samband med införandet av PBL och vid behandlingen av de följdändringar i 
annan lagstiftning som föreslagits i proposition 1985/86:90 anser utskottet det 
vara av stor vikt att ersättningsbestämmelserna blir klarare utformade i fråga 
om detta led av kvalifikationsgränsen. I fråga om begreppet pågående 
markanvändning torde dock knappast några ytterligare klarlägganden 

behöva göras. 

15.5.6.6 Avseviirt försvåras: tillämpningen för skogshruket 

Genom ändringar 1974 i NVL och skogsvårdslagen infördes ett grundläggan
de krav på att hänsyn skall tas till naturvårdens intressen vid skötseln av 

skogsbruk. I proposition 1974: 166 s. 89 beskrevs närmare vilka hänsynsta

ganden som borde kunna fordras: 

Exempel på sådana åtgärder är att vid slutavverkning lämna kvar enstaka 
träd, trädgrupper eller trädridåer i omedelbar anslutning till bebyggelse, på 
allmänt frekventerade rastplatser, på mindre holmar och vid sjöar och 
vattendrag eller i anslutning till natursköna vyer nära vägar. att anpassa 
hyggesgeometrin till terrängens form, att se till att vissa stigar är framkomli
ga, att undvika slutavverkning på myr- och bergimpediment och i myrkanter, 148 



att spara boträd samt att undvika kalavverkning utan kvarlämnande av 
"fröträd" i nära anslutning till bebyggelse. De åtgärder av hänsyn till 
naturmiljön som jag nu nämnt och därmed jämförliga åtgärder bör således i 
fortsättningen ingå som ett normalt led i skogsdriften. 

Enligt 21 § skogsvårdslagen får regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvår
dens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens storlek och 
utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar och skogs
bilvägars sträckning. En förutsättning för bemyndigandet är att föreskrifter
na inte är så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 
Någon ersättningsrätt för skada genom restriktioner enligt skogsvårdslagen 
finns nämligen inte. Med stöd av bemyndigandet i lagen har skogsstyrelsen 
meddelat föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 1986:6). 
Däri detalj eras en rad olika hänsynstaganden som berör inte bara skogen och 
vegetationen som sådan utan även stigar, inägor, kulturhistoriska objekt, 
dikning m. m. Föreskrifterna ansluter i sak till uttalandena i den nyssnämnda 
propositionen. Föreskrifterna skall som nämnts följas utan att ersättningsrätt 
uppstår. Det får dock beaktas att föreskrifterna i flera avseenden är flexibelt 
utformade och att den grundläggande begränsningen - att avsevärt-gränsen 
inte får passeras - medför att det finns ett tolkningsutrymmc rörande hur 
föreskrifterna skall tillämpas i enskilda fall. Detta framgår av proposition 
197·U66. Där anförs ocks{1 följande (s. 108): 

Ägare av skogsmark är emellertid skyldig att tåla sådana av naturvårdshän
syn betingade restriktioner som inte avsevärt försvårar rationellt skogsbruk. 
Föreskrifter om konkreta åtgärder av det slag som enligt vad jag förut 
utvecklat bör iakttas i skogsbruket av hänsyn till naturvården kan självfallet 
inte grunda rätt till ersättning. Det gäller bl. a. vissa åtgärder såsom 
kvarlämnande av träd eller trädridåer i anslutning till bebyggelse och 
vattendrag och på impediment samt anpassning av hyggesgcometrin till 
landskapsformen. På samma sätt bör kunna genomföras sådana begränsning
ar i kalhyggesytornas storlek eller jämkningar i hyggenas förläggning i tid 
eller rum som är möjliga bl. a. med hänsyn till skogsbeståndcts ålder och 
skogstillståndet i övrigt. Medför det i skogsvårdslagen uppställda kravet på 
jämn avkastning att skogen på en fastighet inte får avverkas vid önskad 
tidpunkt, kan givetvis av naturvårdsskäl betingade restriktioner av motsva
rande innebörd inte grunda rätt till ersättning. Detsamma torde i regel gälla i 
fråga om förbud mot s. k. hyggesplöjning eftersom ett sådant förbud oftast 
har endast marginell betydelse för markägaren. 

För att närmare bestämma om en viss restriktion innebär att avsevärt

gränsen överträds fordras ställningstagande till bl. a. följande frågor. Är 
gränsen beloppsmässig så att restriktioner som innebär endast mindre 
betydande beloppsmässiga skadeverkningar alltid är ersättningsfria eller 
omvänt mer betydande skadcbelopp alltid skall ersättas? Skall skadevcrk
ningarna ställas i relation till en markägares eller rättighetsinnehavares 
övriga resurser och således ersättas efter en viss procentsats e.d? Med vilken 
enhet skall i sådant fall skadan jämföras? Påverkas bedömningen av skadans 
storlek av positiva eller negativa verkningar av restriktioner på mark som 
ligger utanför restriktionsområdet? För skogsbrukets vidkommande har de 
ställda frågorna delvis besvarats i rättspraxis. I rättsfallen NJA 1981 s. 341 I 
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och Il bedömdes frågor om ersättning i två fall åt innehavare av särskild rätt Bo U 1986/87: 1 
som genom förordnanden enligt NYL fött avverkningsrätt inskränkt. Fallen, 15 Skyldighet att 

som b{1da rörde avverkningsförbud meddelade före 1974 års ändringar i NYL lösa mark och utge 
och skogsv{1rdslagen. har i PBL-sammanhang uppmärksammats av lagrådet ersättning 
(prop. bil. s. 217) och kommenterats i propositionen (s. 389). 

Högsta domstolens majoritet uttalade i de båda fallen bl. a. följande. 

Expropriationsrättsliga grundprinciper medför att ett relativt synsiitt skall 

anliiggas. Frägan om en viss skada iir ersättningsgill eller inte skall bedömas i 

förhållande till den ekonomiska bärkraften hos den enhet till vilken skadan 

skall relateras. Uttalandena i proposition 1972: 111 bil. 2 s. 335 om bagatell

artade skador medför dessutom att skadan inte i absoluta tal får framst!1 som 

obetydlig. Den enhet med vilken skadan skall jämföras är- med tillämpning 

av uttalanden av lagrädet vid tillkomsten av NVL (prop. 1964: 148 s. 150) -

den ekonomiska enhet i vilken restriktionsområdet ingår. I de aktuella fallen 

ansågs den ekonomiska enheten vara resp. avverkningsföretag. I båda fallen 

hade resp. markägare genom trädkiipskontrakt sålt avverkningsrätt för vissa 

rotposter eller visst antal träd till ett bolag. vars totala rätt enligt resp. 

kontrakt sålunda bestiimdes vara relateringsenhet. 

Situationen i de bäda HO-fallen var så till vida speciell att den gällde 

innehavaren av en särskild rätt och inte en markägare. som själv eller genom 

en förvaltare sköter sin skog och därvid drabbas av restriktioner. Enligt HD:s 

uttalanden gäller dock generellt att det iir vederbörande sakägares ekono

miska enhet som skadan skall jämföras med. Frt1gan om vilken enhet som en 

skada skall relateras till har i ett sådant vidare perspektiv tagits upp såväl i 

motiven till motion 69 (c) yrkande 10 som av jordbruksutskottet i dess 

yttrande. Jordbruksutskottet föreslår att bostadsutskottet prövar möjlighet 

en att relatera intrånget till ett snävare fastighetsbegrepp än vad begreppen 

ekonomisk enhet resp. brukningsenhet innebär. 

Bostadsutskottet anser att den enhet med vilken skadan skall jämföras i 

fråga om skogsbruket bör vara en behandlingsenhet, dvs. ett skogsbesttmd 

eller flera mindre bestånd, som avses bli behandlade med samma åtgärd 

samtidigt. Bestimdsindelningen får i detta sammanhang bedömas enligt 

normala fackmannamässiga grunder. Att en behandlingsenhet skall ligga till 

grund för bedömningen av om kvalifikationsgränsen överskridits eller ej bör 

klargöras genom att ersiittning enligt bestämmelsen anges utgå om skadan 

medför att pt1gf1ende markanvändning avsevärt försv{1ras inom berörd del av 

fastigheten. 

Niir det avgjorts hur stor den berörda delen är återstar att bestämma hur 

stor restriktion som pä den delei1 för tålas utan ersättning. Lagrådet anförde i 

sitt yttrande över lagrådsremissen med förslag till PBL. att en kvalifikations

griins på 10 c;;., inte kunde anses vara oförenlig med vad som enligt tidigare 

praxis nch lagstiftning ansetts gndtagbart. Utskottet anser att en fastighets

iigare endast skall behiiva tokrl'ra ett intri\ng som Lir bagatellartat för honom 

och diirför kan en fast procentsats inte anges. En toleransgräns på 10 S'c inom 

berörd del för anses vara den högsta som i något fall-skall behöva accepteras. 

Den gäller om den berörda delen representerar ett i pengar litet belopp. 

Representerar den ett högt viirde. är det en i relativa tal väsentligt mindre 
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värdenedsättning fastighetsägaren behöver tåla. Ett för ägaren i absoluta tal BoU 1986/87: 1 
stort belopp kan aldrig vara bagatellartat. 15 Skyldighet att 

Det relativa betraktelsesättet innebär att ersättningströskeln uttryckt i lösa mark och utge 

absoluta belopp ligger högre för ett stort skogsbolag än för en liten ersättning 

skogsägare. Storskogsbruket har vanligen större bestånd och avverknings-

enheter än privatskogsbruket. Vad som ter sig som bagatellartat för ett 

skogsbolag är ofta ett stort intrång för en privat skogsägare. 

Storskogsbrukets gängse indelning i behandlingsenheter innebär att 

mindre områden med avvikande skogstillstånd förs till det omgivande eller 

angränsande beståndet. En strikt indelning i biologiska bestånd görs alltså 

inte då åtgärder bestäms. När det skall avgöras vad som skall hänföras till 

berörd del inom storskogsbruket skall följaktligen den vanligen tillämpade 

omfattningen och generaliseringen av behandlingsenheter utgöra grund för 

bedömningen. 

Det bör beaktas att ersättningsreglerna avseende skogsmark ställer 

kommunerna inför tillämpningsproblem som de inte tidigare haft befattning 

med. För lösningar av konkreta tillämpningsfrågor vill bostadsutskottet 

hänvisa till skogsstyrelsens tidigare nämnda föreskrifter-som ger vägledning 

när det gäller att bedöma vilka hänsynstaganden som bör iakttas av 

markägare utan rätt till ersättning - och till naturvårdsverkets skrift (SNV 

RR 1984:4) Beräkning av ersättningar för naturvårdsintrång inom skogsbru

ket - allmänna råd. 

1.'i.5.6. 7 Avscviirt försvt1ras: tillämpningen för jordbruket 

Beträffande avsevärt-gränsen i fråga om jordbruket finns skäl att erinra om 

de hänsynsreglcr som sedan den 1 juli 1984 gäller enligt 6 a ~lagen om skötsel 

av jordbruksmark. Liksom i fråga om motsvarande hänsynsregler för 

skogsbruket gäller att skötselföreskrifter meddelade av regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer inte får vara så ingripande att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras. Enligt de av lantbruksstyrelsen medde

lade föreskrifterna (intagna i lantbruksstyrelsens allmänna råd 1984: I) gäller 
bl. a. skyldighet att i vissa fall bevara åkerholmar. odlingsrösen, stenmurar. 

skyddsplanteringar, alleer. våtmarker och mindre ytvatten m. m. Föreskrif

terna är vägledande för vilka ingripanden som är möjliga utan att avsevärt

gränsen kan anses ha överskridits. 

I likhet med de principer som utskottet berört i fråga om skogsbruket, 

innebärande bl. a. att fastighetsägare endast skall behöva tåla ett intrång, 

som är bagatellartat för honom. anser utskottet att inte heller för jordbrukets 

vidkommande ett så vitt begrepp som hela brukningsenheten bör komma i 

fråga. Med den berörda delen avses här närmast det åkerskifte eller den äng 

som framstår som en brukningsmässigt avgränsad del. 

15.5.6.8 i\ vscvärt försvaras: tiWimpningen för skyddsviirda byggnader 

Enligt propositionen är en av anledningarna till att införa ersättningsregler 

rörande bevarandet av särskilt värdefulla byggnader - för vars vidmakthål

lande i dag ersättning i vissa fall kan utg[1 endast efter en byggnadsminnes-
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förklaring- att aktiva skyddsåtgärder skall kunna fordras. Bl. a. skall särskild 

mer kostnadskrävande arbetsteknik kunna kriivas. Enligt utskottets mening 

torde de merkostnader som kan bli följden av skyddsbcstämmclser ofta 

balanseras av ett högre fastighetsvärde. Skyddsbestämmclser för kulturhisto

riskt värdefulla byggnader kan innebära t. ex. särskilda krav på materialval 

och färgsättning. Ofta innebär inte sådana krav att några nämnvärda 

extrakostnader uppkommer för fastighetsägaren. Kraven grundar då heller 

inte någon ;ätt till ersättning. 

Hiivdas däremot krav på särskilt kostnadskrävande materialval eller krav 

pt1 underht1ll av ett byggnadsbestånd som ägaren inte kan nyttiggöra leder 

detta ofta till ersättningsskyldighet för kommunen. Detsamma bör också 

gälla om fastighetsägaren till följd av skyddsbestämmelser tvingas uppföra en 

annan byggnad för att tillgodose en verksamhet som han bedriver på 

fastigheten. I övrigt bör de principer som utskottet uttalat i fråga om skogs

och jordbruket kunna i tillämpliga delar överföras även till ersättningsbe

dömningar rörande skyddsvärda byggnader. 

15.5. 7 Ackumulerad skada 

Som framgått förut föreslås i propositionen att alla beslut som kan medföra 

ersiittning för de angivna kvalificerade skadorna och som fattas inom en 

tioårsperiod hör beaktas när det gäller att avgöra om kvalifikationsgränsen 

överskridits eller ej genom det senaste beslutet. De ändringar som utskottet 

förespråkat i fråga om utformningen av kvalifikationsgränserna medför att 

de skador, vars sammanlagda verkan skall beaktas, måste avse samma del av 

fastigheten. Om exempelvis marklov först vägras för trädföllning inom en 

viss del av fastigheten och därefter vägras för en annan del som inte ingår i 

samma behandlingsenhet, skall skadorna sålunda inte ackumuleras. 

I motion 1985/86:Bo518 (c) hcgärs att även skador som kan uppkomma 

enligt NVL och skogsvårdslagen skall beaktas enligt ackumuleringsregeln. 

Regleringen i PBL och NVL samt de hänsynsregler enligt skogsvärdslagen 

och lagen om skötsel av jordbruksmark som utskottet herört förut (avsnitten 

15.5.6.6 och 15.5.6.7) kan i vissa situationer användas på samma områden 

och för liknande ändamål. Ett beslut enligt en av lagarna kan följas av beslut 

enligt någon av de andra. Det vore enligt utskottets mening stötande om 

lagstiftningen utnyttjades på ett sådant sätt att en fastighetsägare genom 

skilda på varandra följande restriktioner enligt olika lagstiftning tvingades 

acceptera ett större intrång än om skadan bedömts i ett sammanhang. I vissa 

situationer iir det dock ofrånkomligt att restriktioner beslutas med stöd av 

skilda lagar och med ett visst tidsmellanrum. Enligt utskottets mening hör 

därför ackumulcringsregeln i PBL kompletteras sa att hänsyn tas även till 

skador enligt annan lagstiftning. En förutsättning är givetvis att det är fråga 

om s{1dana skador som kan relateras till den del av fastigheten som berörs av 

en skada enligt 14 kap. 8 § första stycket l-5 PBL. 

De skador genom restriktioner enligt annan lagstiftning som det enligt 

utskottets mening ligger närmast till hands att beakta är de som kan 

uppkomma genom vissa beslut enligt NVL. Såviil i beslut om bildande av 

naturreservat som naturv[1rdsområde skall anges de inskränkningar i r;itten 
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att förfoga över fastighet som befinns nödvändiga för att trygga ändamålet Bo U 1986/87: 1 
med beslutet, såsom förbud eller föreskrifter rörande bebyggelse, uppodling. 15 Skyldighet alt 

plantering och avverkning m.m. Ägare får också förpliktas att tåla intrång lösa mark och wge 
genom röjning. plantering m.m. (8. 9, 11 och 19 §§ NVL). Graden av ersättning 
inverkan genom restriktioner av detta slag på den pågående markanvänd-
ningen är avgörande för om det är ett naturreservat eller naturvårdsområde 
som bör inrättas. Enligt utskottets mening är det naturligt att beakta skador 
av detta slag vid bedömningen av om ett beslut enligt PBL medför att 
kvalifikationsgränsen överskrids. 

De föreskrifter om hänsynstagande till naturvårdens intressen som utfär
dats av skogsstyrelsen resp. lantbruksstyrelsen med stöd av bemyndigandena 
i skogsvårdslagen och lagen om skötsel av jordbruksmark har generell 
giltighet. Vad föreskrifterna har för inverkan på en viss fastighet eller 
fastighetsdel kan inte avgöras enbart med ledning av föreskrifterna som 

sådana. Underlaget för att bedöma skador är alltså annorlunda i dessa fall än 
vid de angivna besluten enligt NVL. 

Genom 22 § skogsvårdsförordningen har skogsvårdsstyrelserna med stöd 
av 21 § skogsvardslagen getts i uppdrag att för områden som efter samråd 
med länsstyrelsen angetts vara av utpräglat intresse för naturvården eller det 
rörliga friluftslivet upprätta naturvårdsinriktade skogsbruksplaner. Sådana 
planer, som givetvis inte tillkommer utan samråd också med markägaren, får 
till skillnad från de generella föreskrifterna en direkt betydelse för specifice
rade fastigheter och fastighetsdelar. En markägare kan också på annat sätt få 
ta kännbar ekonomisk hänsyn i skogsbruket, t. ex. genom att han frivilligt 
följer sådana allmänna råd som skogsvårdsstyrelsen kan ge i sin tillsynsverk
samhet och som kan medföra att han får avstå från t. ex. önskvärda 
rationaliseringsvinster. I den mån en sådan direkt inverkan föreligger genom 
en naturvårdsinriktad skogsbruksplan eller eljest genom dokumenterade 

frivilliga åtaganden i skogsbruket från en markägares sida. vore det enligt 
utskottets mening oskäligt om inte detta skulle beaktas även vid kvalifika
tionsgränshcdömningar enligt PBL. Dock måste det här röra sig om 
hänsynstaganden som är betydligt större än de som i allmänhet krävs av en 
fastighetsägare enligt de generella föreskrifterna. När sådana särskilda fall av 
betydande hänsynstaganden som nu har beskrivits föreligger. bör dessa alltså 
enligt utskottets mening kunna ackumuleras med andra restriktioner. I 
sådana fall skall all inverkan av hänsynstagandet beaktas. Något avdrag för 
det hänsynstagande som följer redan av de generella föreskrifterna enligt 
21 § skogsvårdslagen skall alltså inte göras, i den mån ett sädant avdrag över 

huvud taget skulle kunna beräknas för fastighctsdelcn i fråga. 

De naturvårdshänsyn som skall tas enligt 6 a § lagen om skötsel av 

jordbruksmark har hittills i föreskriftsform kommit till uttryck endast genom 

generella föreskrifter. Någon motsvarighet till de naturvårdsinriktade skogs

bruksplanerna förekommer inte. Rådgivningsverksamheten har. såvitt ut

skottet erfarit, inte heller fått någon sådan inriktning som i fråga om 

skogshruket. Detta talar för att lagen om skiitscl av jordbruksmark för 
närvarande lämnas utanför hedömningsområdet för ackumulerade skador. 

Om situationen skulle föriindras. förutsätter utskottet att regeringen för 
anledning att återkomma till riksdagen med erforderliga förslag. 153 



Enligt skogsvårdslagen och lagen om skötsel av jordbruksmark får Bo U 1986/87: 1 

skogsvårdsstyrelse resp. lantbruksnämnd meddela föreläggande eller förbud 15 Skyldighet att 
bl. a. för att föreskrifterna skall efterlevas. Sådana föreliigganden eller lösa mark och wge 
förbud kan givetvis medföra en direkt verkan för en viss del av en fastighet. ersättning 

Nägot skäl att siirskilt beakta denna inverkan föreligger dock inte enligt 

utskottets mening. En förutsättning för att meddela förel!iggande eller 

förhud är nämligen att det visat sig att myndighetens råd eller anvisningar 
inte har följts. Det bör givetvis inte vara så att den som samarbetar mindre väl 

med myndigheterna premieras vid kvalifikationsgränsbedömningen. 

Utskottet förordar med anledning av propositionens förslag och motion 

1985/86:Bo518 (c) såvitt nu är i fråga att 14 kap. 8 § fjärde stycket ges 
följande lydelse: 

Vid tilliimpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra 

beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 8, 9, 11 och 19 *~ 
naturvftrdslagen (1964:822), under förutsättning att besluten meddelats 

inom tio år före det senaste beslutet. Dessutom skall beaktas sådan 
inverkan av hänsynstaganden enligt 21 § skogsvårdslagen ( 1979:429) som 

i särskilda fall har inträtt inom samma tid. 

I sitt betänkande med anledning av proposition 1985/86:90 om följdlagstift

ning med anledning av PBL kommer utskottet att behandla motion 

1985/86:Bo518 (c) i övrigt. 

15 .5.8 Kvalifikationsgriinsernas hetydelse för skadeersättningens storlek 

Utskottet ansluter sig till den lösning som föreslås i propositionen och som 

innebär att vid betydande skada ersiittningen skall minskas med det belopp 

som understiger den angivna kvalifikationsgränsen. Till följd av utskottets 
ställningstagande i fräga om kopplingen mellan ersättningsfall och kvalifika
tionsgränserna kommer detta att gälla endast i ersättnin'gsfallcn enligt 

punkterna I och 2. Någon invändning mot propositionsförslaget i denna del 

synes inte ha gjorts i någon motion. 

15.5.9 Viirderingsreglerm. m. 

Även i de frågor som redovisats under denna rubrik tidigare (15.4.6) delar 

utskottet de uppfattningar som redovisats i propositionen. 

I motion 69 ( c) aktualiseras i anslutning till yrkande 10 såvitt nu är i fråga en 

frilga om likviditetsproblem som kan uppkomma under de <lr ett skogsbe

ständ inte för avverkas. Enligt motioniiren måste likviditetsaspekten beak

tas. Jordbruksutskottet tar upp liknande synpunkter i sitt yttrande. 

Ett skogshestånd har i sitt slutskede i regel en relativt låg volymtillväxt men 

hög viirdctillväxt. Ett kommunalt beslut om en tidsbegränsad överhållning av 

ett skogshestånd innebär därför ofta att värdenedsättningen blir ringa. För en 

mindre skogsägare kan dock ett temporärt avverkningsförbud leda till 

likviditetsproblem, om han saknar alternativa avverkningsmöjlighetcr. Ut

skottet hänvisar i denna angeHigenhet till att enligt de tillämpliga reglerna i 

ExL ersLittning kan utgä även för s. k. annan skada. Därigenom kan 154 



likviditetsaspekten beaktas när det avgörs om kvalifikationsgränsen uppnåtts BoU 1986/87: l 
och när ersättning bestäms. Storskogsbruket torde regdmässigt ha alternati- 15 Skyldigher all 

va avvcrkningsmöjligheter. Detta innebär att storskogsbruket i allmänhet får lösa mark och 111ge 
acceptera tidsbegränsade avverkningsförbud utan att kvalifikationsgränsen ersäuning 
överskrids. 

Även andra hänsyn bör tas inom ramen för "annan skada". Sålunda bör 

hänsyn tas till om ägarens arbetsinkomst p[1verkas mer än marginellt. I de 

uttalanden i proposition 1972: 111 bil. 2 som redovisades i avsnitt 15.5.6.5 

uppmärksammas också frågor om ersiittning för andra ekonomiska skador än 

minskat marknadsviirde. 

Centerpartiets partimotion 1985/86:69 ( c) yrkande 10 sävitt nu är i fråga är 

sålunda tillgodosedd och bör med hänvisning till det anförda avslås. 

15.6 Utskottets lagförslag 

Vad utskottet anfört ovan föranleder utskottet att föreslå riksdagen att anta 

nedanstående, i förhållande till propositionens lagförslag avvikande utform

ning av lagtexten. 

8 kap. 17 § andra stycket bör inte införas. 

Till 14 kap. 7 § fogas ett tredje stycke: 

Om bygglov vägras till att ersätta en genom olyckshändelse förstörd 

byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om bygglov har 

gjorts inom fem {ir frim det att byggnaden förstördes. har ägare eller 

innehavare av särskild riitt till fastigheten riitt till ersiittning av kommunen 

för den skada han lider. 

14 kap. 8 §bör med anledning av propositionens förslag och centerpartiets 

partimotion 1985/86:69 yrkande 10, folkpartiets partimotion 1985/86:80 

yrkande 3 m och motion 1985/86: 80518 ( c) alla yrkandena såvitt nu är i fråga 

ges nedanstående lydelse: 

Ägare och innehavare av särskild riitt till fastigheter har riitt till ersiittning 

av kommunen. om skada uppkommer till följd av att 

1. hygglov viigras till att ersätta en riven eller på annat sätt än genom 

olyekshiindelse förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och 

ansökan om bygglov har gjorts inom fem M frim det att byggnaden revs 

eller förstördes. 

2. rivningsförbud meddelas i detaljplan eller omr[1deshestiimmelser 

eller rivningslov vägras med stöd av 8 kap. 16 § 2 eller 3. 

3. skycldsbestiimmelser for byggnader som avses i 3 kap. 12 *meddelas 

i en detaljplan eller i omradesbestiimmelser. 

4. bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och 

höjdliige inom si\dana omräden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket 

meddelas i ornr<ldesbestiimmelser. 

5. marklov viigras med stiicl av 8 kap. 18 § första stycket 2 eller 3. 

Riitt till ersiittning föreligger. i fall som avses i första stycket l 1:ich 2. om 

skadan iir betydande i förhi\llandc till v~irclet av berörd del av fastigheten 

och. i fall som avses i första stycket 3-5. om skadan medför att p{1g{1ende 

markanv:indning avsev:irt försv[iras inom berörd del av fastighekn. 
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Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer BoU I 986/87: 1 
vid användningen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa fastighe- /6 Domstols-
ten, om ägaren begär det. prövning 

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas 

andra beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 8, 9, 11 och 19 §§ 

naturvårdslagen ( 1964:822), under förutsättning att besluten meddelats 

inom tio år före dt:t senaste beslutet. Dessutom skall beaktas sådan 

inverkan av hänsynstaganden enligt 21 § skogsvårdslagen ( 1979:429) som 

i särskilda fall har inträtt inom samma tid. 

Har kommunen efter föreläggande enligt 12 kap. 6 § beslutat om 

rivningsförbud eller skyddsbestämmelser som avses i första stycket 2 eller 

3 för att tillgodose ett riksintresse enligt lagen (0000:000) om hushällning 

med naturresurser m.m., är staten skyldig att ersätta kommunen dess 

kostnader för ersättning eller inlösen. I fall som avses i första stycket 4 och 

5 är ägaren till den anläggning för vilken skydds- eller säkerhetsområdet 

har beslutats skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för ersättning 

eller inlösen. 

Vidare föresl{1r utskottet att 14 kap. 10 §andra stycket ges följande lydelse: 

Ersiittning för skada i fall som avses i 8 § första stycket 1 och 2 skall 

minskas med ett belopp som motsvarar vad som på grund av 8 § andra 

stycket skall tålas utan ersättning. 

16 Domstolsprövning 

16.1 Inledning 

I 15 kap. lagförslaget behandlas regler om domstolsprövning. 

Den nuvarande ordningen enligt 137-146 §§BL innebär i huvudsak att 

expropriationslagens ( ExL) regler skall tilliimpas om inte annat bestämts i 

BL. 

Enligt 15 kap. 1 § skall, utöver vad som följer av 6 kap. 39 § och 14 kap. 

9 §, ExL:s regler giilla för mål om inlösen och andra ersättningar i den mån 

avvikande bestämmelser inte meddelas i PBL. De regler i ExL som i första 

hand kommer att fä tilliimplighet är 5-7 kap. om rättegången i expropri

ationsmål och betalning av ersättning m. m. 

I propositionen föreslås några fristregler om talans väckande som i viss 

utsträckning saknar motsvarighet i BL. 

En nyhet är regeln i 15 kap. 2 §att kommunen i inlösenmål enligt 6 kap. 

17 §, dvs. miil där kommunen avser att enligt en detaljplan ta i anspråk mark 

för allmän plats eller annat ändamål än enskilt bebyggande, får väcka talan 

innan planen vunnit laga kraft. Avsikten är att inlösenförfarandct skall 

kunna påskyndas. I 5 kap. 4 * ExL finns en motsvarande regel. Enligt denna 

får den som sökt expropriationstillstånd väcka talan innan tillstandsfrågan 

avgjorts. Liksom denna bestlimmelse i ExL blir regeln i 15 kap. 2 *endast 

tilliimplig på talan som viicks av kommunen. En sakägare som påkallar 

domstolsprövning av en motsvarande inlösenfråga enligt 14 kap. l och 2 *§ 

får sålunda avvakta att detaljplanen vinner laga kraft. 156 



I 15 kap. 3 § behandlas frågor om inlösen enligt 6 kap. 24 §, dvs. sådan BoU 1986/87: 1 
inlösen som en kommun är berättigad till sedan genomförandetiden löpt ut. 16 Domstols-

Enligt 6 kap. 24 § andra stycket får kommunen lösa in mark som inte har prö1•ning 

bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplan. Inlösen får dock 

inte ske så länge det finns ett bygglov som kan tas i anspräk. Talan skall enligt 

15 kap. 3 § första stycket väckas inom tre år efter genomförandetidens 

utgång. Om en ansökan gjorts om förlängning av genomförandetiden eller 

om kommunen väckt fråga om förnyelse av genomförandetiden, skall 

inlösenmalct enligt 15 kap. 3 §andra stycket förklaras vilande. Vilandeför-

klaring skall även beslutas av domstolen. om inlösentalan v:ickts enligt 6 kap. 

24 §första stycket (fastighctsdelar tillhörande olika ägare) och ansökan görs 

om fastighetsbildning i enlighet med fastighetsplan. Om genomförandetiden 

förlängs eller förnyas eller om en fastighet bildas enligt fastighetsplancn. 

förfaller inlöscntalan. 

I 15 kap. 4 § första och andra styckena anges att talan om inlösen eller 

ersättning enligt 14 kap. 3-8 §§skall väckas inom två år från det beslut eller 

den åtgärd som grundar resp. anspråk. I tredje stycket öppnas dock en 

möjlighet att även senare väcka talan. nämligen om skadan inte rimligt 

kunnat förutses inom tvåårstiden. I propositionen (s. 848) anförs exempel på 

en sådan situation. 

Regeln i 15 kap. 5 § avser utbetalningar av skadeersättning. Beträffande 

utbetalningar av ersättning vid inlösen kommer 6 kap. ExL att vara 

tillämpligt. 

1 luvudregcln föreslås i första stycket vara att skadeersättning skall 

utbetalas på en gång. Om det finns särskilda skäl, skall dock ersättningen 

kunna bestiimmas att utgå med årliga belopp. t. ex. om intrånget blir 

tidsbegränsat eller är svårt att storleksberäkna på förhand (prop. s. 848). 

Årliga skadeersättningar. men inte engångsbelopp. skall kunna omprövas på 

begäran av kommunen. fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt. 

Omprövningsmöjligheten är avsedd att tillämpas restriktivt och får inte ges 

retroaktiv verkan (prop. s. 401). 

I andra stycket öppnas en möjlighet att förordna att ersättning enligt 14 

kap. 8 § första stycket 2 eller 3 skall betalas ut först när vissa åtgärder med 

byggnaden har utförts. Det gäller här enligt utskottets förslag till lydelse av 

punkt 2 ersättningar för skada till följd av rivningsförbud eller vägrat 

rivningslov avseende byggnader som behövs för bostadsförsörjningcn eller 

som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska. 

kulturhistoriska. miljömässiga eller konstnärliga värde. Enligt punkt J iir det 

fråga om ersättning för skada genom skyddsbestämmelser för byggnader som 

är särskilt värdefulla från historisk. kulturhistorisk. miljömässig eller konst

närlig synpunkt. Avsikten bakom den föreslagna regleringen iir att en 

fastighetsägare. i de fall där han nekas att riva byggnaden i fråga och ersätta 

den med en ny och mer ekonomisk. skall vara berättigad till kompensation 

först sedan faktiska merkostnader för ombyggnadsåtgiircler uppkommit 

(prop. s. 401 ). Bestämmelserna skall dock fa tillämpas endast när det inte är 

uppenbart oskäligt. vilket anses vara fallet t.ex. när det inte finns något 

realistiskt ombyggnadsalternativ (prop. s. 849). 

Till tredje stycket föreslås överflyttade regler som nu finns i 22 * andra 157 



stycket och 116 §andra stycket BL med innebörd att ny innehavare skall vara BoU 1986/87: I 
bunden av företrädares förhållande till kommunen i vad avser skadeersätt- 16 Domstols-
ning. prön1i11g 

16.2 Rättegångskostnader 

Nuvarande ordning innebär enligt 137 § BL att ExL:s regler om rättegångs

kostnad i mål om inlösen och om intrångsersättning gäller i den mån inte 

avvikande bestämmelser meddelas i BL. 

Enligt 7 kap. I § ExL gäller sammanfattningsvis att den exproprierande 

svarar s[\väl för egna som för motpartens rätteg{111gskostnader i första 

instans. (Dessutom svarar den exproprierande för kostnader i tillståndsären

det och vid fördelning av expropriationsersättning.) Tre begränsningar 

betriiffande ansvaret för motpartens kostnader finns dock. Om motparten 

genom sädan v[irdslöshct eller försummelse som avses i 18 kap. 6 § 

riitteg{111gsbalken, dvs. genom att utebli från sammanträde m. m., v;lllat 

kostnad för den exproprierande skall motparten sjiilv svara fiir den kostna

den. Vidare är den exproprierandes ansvar begränsat till att avse motpartens 

kostnader för omhudsarvodc. ersättning för eget arbete och tidsspillan samt 

ränta pii riittegi111gskostnadcr enligt 18 kap. 8 § dittcgängshalkcn. Rätte

g{rngskostnader diirutöver ersätts alltså inte. Slutligen har motparten riitt till 

ersiittning för utrcdningskostnad, som han förebringat i strid med utred

ningsbeslut, endast i den mtin utredningen haft betydelse för utg<'mgen i 

målet. 

Andra regler i riittegfö1gsbalken. däribland huvudregeln att elen part som 

tappar mtilet skall ersiitta motpartens riitteg[mgskostnad ( 18 kap. 1 § 

rätteg{111gsbalkcn), är således inte tillämpliga i första instans. 

I högre instans svarar enligt 7 kap. 3 § ExL den exproprierande alltid för 

egna och. om det är den exproprierande som fullföljt mälet. dessutom för 

motpartens kostnader. Därvid giiller begriinsningarna i 18 kap. 6 och 8 ~§ 

rättcgängsbalkcn. I övrigt gäller 18 kap. rättegfmgsbalken. Det innebär bl. a. 

att motparten aldrig behöver betala den exproprierandes kostnader och att 

han far svara för sina egna kostnader bara när han klagat och förlorat ( Bouvin 

m.fl .. Expropriationslagcn, s. 268). Om b{1da parter har överklagat. för 

förlorande sakiigare viss ersiittning för sina kostnader (se prop. 1%6:73 

s. 135 och NJA 1969 s. 36). 

Något problem med att överföra ExL:s regler på de rättegångskostnadsfrå

gor som kan uppkomma enligt PBL torde t:nligt utskottets mening inte 

uppkomma så länge fr:\ga är om fall där kommunen. i kraft av den 

expropriativa verkan som en detaljplan eller fastighetsplan kan ge, viicker 

talan mot en markägare eller en innehavare av siirskild riitt med yrkande om 

inlösen av mark eller av rättighet (6 kap. 17 och 24 **).Kommunen kommer i 

s{1dana fall att intriida i den expropricrandcs .roll enligt ExL. 

Enligt PBL - liksom nu enligt BL - kommer cfärutöver frågor om 

riittcg{rngskostnadcr att uppkomma i mål där kommunen ~t;ir som svarande

part. Det giilkr mål där talan väckts av sakiigarc med yrkande om inlösen 

eller om skadeersättning enligt reglerna i 14 kap. I sädana fall kan det 

diskuteras om ExL:s regler också skall vara tilliimpliga. I 15 kap. 6 * har 158 



upptagits en regel som avser sädana fall. Utskottet övergär till att behandla BoU 1986/87: I 
denna regel liksom motionsyrkanden rörande dessa fall. 16 Domstols

pröv11ing 

16.2.1 Rättegångskostnad i mål som 1·iickts m· sak ägare 

15 kap. 6 §avser mål diir en sakägare väckt talan mot en kommun eller en 

annan huvudman för allmän plats eller mot en väghållare eller en ägare av 

vissa anläggningar. Sakägaren kan därvid ha yrkat inlösen av mark eller 

särskild rätt. Han kan också ha yrkat skadeersättning enligt 14 kap. eller ha 

kombinerat inlösen- och skadeersättningsyrkanden med varandra. Om 

sakägarens talan ogillas föreslås i propositionen som huvudregel giilla 

riittegångshalkens regler om skyldighet att ersiitta motpartens riittegfings

kostnad i tvistemål, dvs. sakiigaren far normalt biira både egen och 

kommunens (eller annan motparts) riittegångskostnad. 

I propositionen (s. 403) har gjorts den bedömningen att denna huvudregel 

kan bli oskti!igt betungande för sakiigarna. Skyldigheten för kommunen att 

lösa mark m. m. eller betala intrångsersättning kommer nämligen i de nesta 

fall att vara beroende av om en viss kvalifikationsgräns är uppnådd. vilket 

kan vara svårt för sakägaren att på förhand avgöra. Därför föreslås att om 

sakägaren haft skälig anledning att fä sin talan prövad av domstol, skall 

domst,1len kunna förordna att kommunen skall ersiitta sakägarens rätte

g<lngskostnad eller att vardera parten skall stå sin kostnad. 

Därmed föreslås en ordning som skiljer sig friin dagens. Enligt 138 och 

139 §*BL gäller niimligen skilda kostnadsregler beroende på om sakägaren 

för talan om inlösen eller om intriingsersiittning. Endast i fr{1ga om 

intrångscrsättning ( 139 *)finns möjlighet för domstolen att jiimka kostnads

ansvaret. Denna jämkningsmöjlighct förcsl[1s nu utvidgad till att giilla även i 

inlösenmMen. Propositionens förslag iir sälcdcs förmänligare för fastighets

ägaren än nu giillande regler enligt BL. 

Frågan om ansvaret för rättegångskostnader i fall diir en enskild part 

väcker talan mot kommunen behandlas i centerpartiets partimotion 1985/ 
86:69 yrkande 11. I motionen anförs att den enskilda parten bör fä en fr[1ga 

om ersättning för inskränkning i rådigheten prövad utan att behöva riskera 

att få betala vare sig egna eller vederbörande myndighets rättegångskostna

der. 15 kap. 6 §bör diirför enligt motionärerna utgå och ExL:s regler gälla 

även i nu förevarande fall diir talan viieks av en sakiigare. 

Utskottet anser att parterna i första hand bör söka lösa ersättningsfrågorna 

vid förhandlingar. Om emellertid ingen överenskommelse kan nås, biir en 

sakägare inte av rädsla för dryga rättegångskostnader känna sig förhindrad 

att få en ersättningsfråga prövad vid domstol. Utskottet menar därför att 

riittegångsbalkens huvudregel om skyldighet för förlorande part att ersiitta 

motpartens rättegångskostnader och stå för egna kostnader inte kan giilla 

förevarande inlösen- och skadeersättningsmål. Den i propositionen föreslag

na skyddsregeln. att en förlorande sakiigare som haft skälig anledning att få 
sin talan prövad, skall kunna få sin rättegtmgskostnad betald av kommunen 

eller åtminstone slippa betala kommunens rättegångskostnad, ger enligt 

utskottets mening inte tillriickligt klart uttryck ät de överväganden som 

domstolen bör göra i rättegångskostnadsfrågan. Denna regel bör därför ges 

en annan utformning. 
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Utskottet anser att överviigandc skäl talar för att frägan om riittegiings- BoU 1986/87:) 
kostnadsersättning i de hiir aktuella fallen diir kommunen stiir som svarande- /6 Domstols-

part löses i niira anslutning till ExL:s motsvarande regler. Även enligt ExL prövning 
kan det förekomma att en fastighetsiigarc väcker talan mot den exprop-

rierande (5 kap. 4 * Exl). I första instans svarar diirvid den exproprierande 

även som svarande häde för egna och för motpartens kostnader, siivida inte 

motparten genom försummelse eller onödig utredning viillat viss kostnad. I 

högre rätt skall i princip den cxproprierandcs motpart svara för egna 

kostnader hara niir han förlorat ett m<ll som han själv överklagat. En 

förutsiittning fiir att motparten skall fä väcka talan enligt ExL är dock att 

fastigheten helt eller delvis redan tilltriitts av den exproprierande, dvs. att en 

faktisk besittningsiindring intriiffat. Motsvarande förutsiittning av en faktisk 

intriiffad åtgärd som berör fastigheten iir för handen i vissa av de fall där 

skadeersättning skall utgå enligt PBL. t.ex. 14 kap. 4 *(användning för annat 

iindamål eller Undrat höjdliige vid genomförande av plan) och 6 * (inspck-

tionsskador m.m.). Detta talar for att iltminstonc i dessa fall reglera 

riittcgångskostnadsfragan i enlighet med Exl. Utskottet finner emellertid 

onödigt komplicerat att ha en ordning för de nu angivna fallen och en annan 

för fall där någon faktisk åtgärd ännu inte förekommit. Utskottet anser 

därför att ExL:s regler bör hilda utgångspunkten för regleringen av ansvaret 

för rättegfrngskostnadcr i fråga om alla ersättningsfall enligt PBL 

En fullständig anslutning till ExL:s regler skulle likväl enligt utskottets 

mening föra för långt. I expropriationsfall iir det ju alltid en kommun eller ett 

organ som företräder ett allmänt intresse som inleder förfarandet. I 

ersiittningsmM enligt PBL är det däremot ofta en· enskild sakligare som 

viicker talan. Rena okynnesmål inledda av en sakägare bör inte föranleda att 

en kommun - eller elen huvudman för allmän plats e. d. som är svarande i 

målet - skall. hära oskäliga rättegångskostnader. 

En viss spiirr mot okynnesmål finns i 18 kap. 6 § rätteg1'lngsbalken, som är 

tillämplig enligt Exl. Denna regel lir dock främst tillämplig på försummelser 

i en redan inledd riittegång och täcker alltså inte helt de fall där en sakägare 

väcker talan utan tillräckliga skit!. En siirskild reglering är därför motiverad 

för dessa fall. 

Man bör vid bedömning av om okynne förelegat eller inte kunna ställa det 

kravet på en sakägarc att han i förhandlingar med kommunen preciserat sina 

anspråk och angett s~ldana omständigheter till stöd för sina yrkanden att 

förhandlingarna kan grundas på detta material. Ett hcslut av sakägarcn att 

inleda rättegång mot kommunen bör vidare grundas på kommunens 

ställningstagande till hans yrkanden och åberopade omständigheter. såvida 

kommunen inte undandragit sig att svara. Om skillnaderna mellan parternas 

ståndpunkter under förhandlingarna varit små eller om det eljest varit 

övervägande sannolikt för sakägaren att ingen väsentlig vinst skulle kunna 

uppnås genom en rättegång. hör en sakiigare som förlorar målet kunna 

förpliktas att svara för sin egen kostnad. Om det måste ha varit uppenhart för 

sakägaren att hans anspråk saknade skälig grund, hör han kunna förpliktas 

betala båda parters kostnader. 

Beträffande riittcgångskostnader i högre rätt bör samma regel utan 

olägenhet kunna tillämpas. Om en fastighetsägare som förlorat i första 160 



instans överklagar och förlorar iiven i högre riitt. torde ofta skiilig grund för BoU 1986/87: I 
överklagandet inte kunna anses föreligga. s<lvida inte sv{irhemiistrade /6 Domstols-
rättsfrågor finns i mttlet. prö1·11i11g 

Enligt utskottets mening bör riksdagen med avslag pit förslaget i proposi-

tionen s•lvitt rör 15 kap. 6 §och med anledning av centerpartiets partimotion 

1985/86:69 yrkande 11 anta en ny regel med följande lydelse: 

Ogillas i mål enligt 1 § talan som har viickts av fastighetsiigaren eller den 

som innehar siirskild riitt till fastigheten. kan domstolen förordna att han 

skall hiira sina egna kostnader, om han hefinns ha inlett riitteg;lngen utan 

tillräckliga skäl. f tar rättegangen uppenbart inletts utan skiilig grund. för 
domstolen dessutom förplikta honom att ersiitta motparten dennes 

riitteg<lngskostnader. 

16.3 Regel om gatukostnadstvistcr m. m. 

I avsnitt 8.4 har utskottet föreslagit en justering av regeln i 8 ~ första stycket 

srnn hiinvisar gatukostnadstvister till fastighetsdomstol. 

I propositionen föresliis enligt 15 kap. 8 * andra stycket en regel som i 

gatukostnadsmttl i allmiinhet gör riittegångshalkens regler tilliimpliga. men 

som i mal som förloras av en fastighetsiigare motsvarar den föreslagna regeln 

i 15 kap. 6 *om möjlighet för domstolen att jämka rättegiingskostnadsersiitt

ning. när det funnits skiilig anledning för fastighetsiigaren att få talan prövad 

av domstol. 

Beträffande tvister om ersiittningens storlek finner utskottet att riittegfmg

skostnadsfrågorna bör regleras på samma siitt som i de fall som avses i 15 kap. 

6 §.dvs. med en specialregel som niira ansluter till ExL:s reglering. I liir torde 

det ofta vara fastighetsägaren som väcker talan. Ibland kan det dock vara sft 

att kommunen väcker talan mot en fastighetsägare för att fft en exekutionsti

tel. men att fastighetsiigarcn gör inviindningar om ersättningens storlek. Hur 

kostnaderna bör fördelas mellan parterna i s{1dana blandade miil där parterna 
ömsevis för talan mot varandra, bör enligt utskottets mening regleras pä i 

princip samma sätt som i 15 kap. 6 §. Förutsiittningen bör dock anges vara att 

fastighetsägaren förlorar målet. f fråga om de blandade rrnllen avses cHirmed 

de mål där fastighetsägaren framstår som överviigande förlorande. Vad 

dliremot giiller tvister om enbart hetalningsvillkoren. dvs. diir ersiittningsbe

loppets storlek inte ifrägasatts, bör denna regel inte tilliimpas. I sådana 

tvister kan det endast vara frfaga om niir beloppen skall betalas, vilken ränta 

som skall utgå och om en säkerhet är godtagbar eller inte. Talan torde i 

sådana fall ofta väckas av kommunen för att få en exekutionstitcl mot en 

fastighetsägare som inte betalar i rätt tid. För prövningen av rättegångskost

nadsfrågor i sildana mål bör riitteg;ingsbalkens regler i tillämpliga delar 

kunna gälla. Hänvisningen till dessa regler bör dock, så som föreslås i 

propositionen, ske via lagen om domstolar i fastighetsmål. 

Utskottet föreslår med anledning av propositionsförslaget såvitt nu är i 

fråga att 15 kap. 8 *andra stycket erhf1ller följande lydelse: 

11 Riksdagcn JW!6!87. JCJsam/. Nr I 
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I mM som avses i första stycket skall bestiimmelserna i lagen (1%9:2 .. Ui) BoU 1986/87:1 

om domstolar i fastighetsmitl tilliimpas. Förlorar fastighetsiigaren, skall 17 Bemyndiganden 
dock 6 * tilliimpas. om miikt in!L' rör endast betalningsvillkoren enligt 6 

kap. 35 *· 
Siivitt iindringar i 15 kap. lagförslaget inte förordats m·an tillstyrks det av 

utskottet. 

17 Bemyndiganden 

I lagförslagets 16 kap. I *behandlas 111.a. fri1gan om regeringens möjligheter 
att meddela föreskrifter om krav pä byggnader m.m. Regeringen föresl{1s fä 

bemyndigande att utöver bestiimmelserna i 3 kap. meddela de föreskrifter 
som behövs till skydd för liv. personlig siikerhet eller hiilsa samt för liimplig 
utformning av byggnader och andra anliiggningar eller anordningar samt 
tomter och allmiinna platser. Regeringens möjlighet att meddela föreskrifter 
föreslf1s kunna delegeras till myndighet som regeringen bestiimmer. 

I 16 kap. 2 * behandlas friigan om typglldkiinnande. I 3 * anges att 
godkiinnande för meddelas av den myndighet som regeringen bestiimmer. 
Föreskrifter om avgifter för typgodkiinnande föresl{1s meddelas av regering

en eller myndighet regeringen bestiimmer. 
Utskottet vill fiireslä att riksdagen i 16 kap. 2 och 3 **inför ett tilliigg med 

innebörd att inte bara typgodkännande utan ocks<°1 tillverkningskontroll skall 
kunna utföras och att iiven sädan kontroll skall kunna beslutas av myndighet 
s!lm regeringen bestämmer. Utskottet förordar att det skall vara möjligt att 
utföra s[1dan kontroll iiven utan samband med typgodkännande. Liksom 

beträffande typgodkännande föreslås att föreskrifter om avgifter för beslut 
om tillverkningskontroll skall fä meddelas av regeringen eller av myndighet 
som regeringen bestiimmer. Vad nu förordats av utsh1ttet innebär vidare att i 

8 kap. 29 * andra stycket bör göras ett tillägg av innebörden att byggnads
niimnden i bygglovsbeslutet. vid fastställande av vissa handlingar som legat 
till grund för beslutet. skall godta även tillverkningskontrollerade material. 
konstruktioner m.m. 

Vad nu redovisats om inneh{1llet i 16 kap. 1-3 ** har tagits upp i 
propositionen i den allmiinna motiveringen (s. 98-100). Vad diir anförts 

bl. a. om regeringens möjligheter att meddela föreskrifter samt om innehfölet 

m. m. i dessa har inte givit utskottet anledning till erinran eller siirskilt 

uttalande. Utskottet har noterat vad i propositionen (s. lllO) anförts 11m att 

statens planverk fått i uppdrag att liigga fram förslag till föreskrifter som kan 

behövas i anslutning till \'issa kapitel i PBL. Planverket skall iiven redovisa de 

allmänna rad som iir oundgiingligen nödvändiga för förståelsen av föreskrif

terna. Reglerna skall enligt propositionen utformas enkelt och tydligt och 
med beaktande av de riktlinjer för förenkling av myndigheternas handliigg

ning som riksdagen stiillt sig bakllm ( prop. 1983/8.f: 11 lJ. K U 25). 13ostadsut

skottet finner det viktigt att si1 sker. 

Utskottet föresliir sammanfattningsvis att riksdagen antar 16 kap. med de 

tilliigg i 2 och 3 **som utskottet ovan föreslagit samt i önigt enligt förslaget i 
propositionen. 162 



I~ Övcrg<'mgshcstiim mclscr 

18. I Ikraftträdande 

I propositionen friresliis att PBL triidcr i kraft den I januari 1987. Denna 

tidpunkt bör- för att medge erforderlig riksdagsbchandling- skjutas upp till 

den I juli 1987. Utskottet föreslfir sMunda att PBL träder i kraft den 1 juli 

I 987. Det senarelagda ikrafttriidandet för konsekvenser för en rad andra 

angivna tidpunkter. bl.a. i frf1ga om viickande av talan i ersättnings- och 

inlösenm{1l. vilka tidpunkter ocksf1 bör senareläggas ett halv;lr. 

18.2 Generalplaner 111. 111. 

I 17 kap. 3 * fjärde stycket görs en hänvisning till lagen om fiirsöksverksam

hct med förenklade regler om byggnadslov m.m. i vissa kommuner. Av skäl 

som framgått ovan bör denna lag ej införas. Det aktuella stycket _bör si1lunda 

inte införas. I övrigt tillstyrker utskottet 17 kap. 3 §. 

Utskottet notaar att endast generalplaner som faststiillts skall giilla som 

omdtdesbestiirnrne !ser. 

18.3 Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner 111. 111. 

18.3. I Den ge11ere/la giltighete1i m· iildre pfa11er 

Den huvudsakliga innebörden av prnpositionsförslaget är att alla äldre. 

enligt dagens regler fortfarande giltiga planer. dvs. huvudsakligen stads- och 

byggnadsplancr. skall fortsiitta att giilla. Undantag görs dock för sådana 

avstyekningsplaner för vilka regering eller Hinsstyrclse enligt 168 § BL 

förordnat om tätbebyggelsdörbud. Dessa föreslås upphöra att gälla. Betriif

fande genomförandetid se 18.3.2. 
Utskottet uppmiirksammar i detta sammanhang en fr<lga som for bedömas 

ha stor praktisk vikt. I 39 § BS ges för närvarande bestlimmelser om placering 

av byggnader pi1 tomter. Bl. a. gäller att byggnader inom område med 

stadsplan eller byggnadsplan skall. såvida inte nagot annat föreskrivits i 

planen eller medges av byggnadsnämnden. liiggas ·i gatulinje eller. om 

förgård finns. i inre förg<'trdslinje. I övrigt fär - ocksö där inte annat iir 

föreskrivet - friliggande byggnader inte förläggas niirmare gränsen till 

granntomt än halva tillåtna hushöjden. dock inte närmare iin 4,5 meter. 

Avståndet mellan byggnader pä samma tomt skall vara minst den tillåtna 

hushöjden. Från bestämmelserna om avständ får byggnadsnämnden - efter 

hörande av ägaren av angriinsande tomt - medge undantag. om det är 

p[1kallat av siirskilda skäl och kan ske utan men för granne eller fara för 

sundhet. brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och .utan att ett liimpligt 

bebyggande av området försvåras. 

Som nämndes gäller bestiimmelsen i 39 * BS bara om inte nägot annat 

föreskrivits i ·en plan. Enligt vad planverket har upplyst förekommer 

planbestämmelser rörande de i 39 * BS reglerade frtigorna endast sällan. De 
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flesta planer förutsätter att innehållet i 39 * BS gäller vid sidan av planen. Om Bo U 1986/87: I 
39 § BS upphävs tillsammans med BS i övrigt, i enlighet !'led vad som föresli1s 18 Öl'ergångs-
i 17 kap. 1 *, kommer enligt planverkets uppskattning ca 50 000 planer att hestiimmelser 
sakna regler om byggnaders Hige i förhällande till gata, förgärdsmark, 

granntomter och andra byggnader på tomten. Några motsvarande bestiim-

melser i PBL finns inte. Propositionsförslaget förutsätter att planerna 

tillfogas bestiimmelser i dessa avseenden i den utsträckning kommunerna 

anser det behövligt. Det kommer emellertid att innebiira ett omfattande 

arbete i kommunerna. 

En mer iindamälsenlig ordning iir - som planverket föreslagit - att 

bestiimmelsen i 39 § BS fftr fortsiitta att gälla som detaljplanebestämmelse i 

den män inte resp. plan inne häller nt1gon annan bestiimmelse. En överg;ings

bestämmelse med denna innebörd bör alltsi1 tas in i 17 kap. Utskottet föresUr 

därför att till 17 kap. 4 * förs ett tredje stycke av följande lydelse: 

Om inte annat är föreskrivet i sådan plan eller bestiimmclse som enligt 

första stycket skall giilla som detaljplan enligt denna lag. skall .W * 
byggnadsstadgan ( 1959:612) tilliimpas som bestiimmelse i planen. 

18.3.2 Genomförandetid 

Äldre planer föresläs i propositionen rn viss genomförandetid enligt 5 kap. 

5 *· Om en stadsplan eller byggnadsplan har fastställts efter utgiingen av är 

1978, föreslås genomförandetiden vara tio år från den dag faststiillandebeslu

tet vann laga kraft. Är planen fastställd dessförinnan skall genomförandeti

den anses ha gått ut. Det innebär att planen visserligen fortsiitter att giilla och 

att den ger byggrätt, men att den kan upphävas eller ändras utan beaktande 

av de riittigheter som uppkommit genom planen med stöd av 5 kap. 11 §. 

andra stycket. 

I centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 12 såvitt nu iir i fråga 

hemställs om tillkännagivande av att även planer fastställda före 1979 skall 

ges genomförandetid. 

I folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 n hemstiills att genomfö

randetiden för äldre planer utökas så att alla planer som fastställts efter 

utg{mgen av är 1978 skall ges en genomförandetid på tio år räknat frim PBL:s 

ikraftträdande. I yrkandet 3 o såvitt nu är i fråga begärs vidare att även vissa 

planer antagna före 1978 skall få genomförandetid. 

Utskottet, som ställer sig bakom huvudprinciperna i propositionsförslaget, 

finner dock att den föreslagna ordningen rymmer vissa tilliimpningsproblem, 

som gör den sväröversk;ldlig. Även om kommuner och myndigheter 

naturligtvis efter viss registerforskning kan konstatera vilken dag som 

beslutet om en plan som fastställts före utgängen av år 1978 vunnit laga kraft 

och vilken dag som således tio år senare utgör slutdagen för genomförandeti

den, gäller inte detsamma för berörda sakägare och i än mindre grad för 

andra intressenter. En ordning som innebär att alla äldre planer som 

fastställts genom lagakraftvunnet beslut efter den angivna tidpunkten får en 

och samma genomförandetid torde vara lättare att överskåda för alla berörda 164 



intressenter. Utskottet finner diirför skäl att delvis ansluta sig till den lösning BoU 1986/87: l 
som förcspräkas i folkpartiets partimotion. Att bestämma genomförandeti- 18 Övergångs-
den för de hiir aktuella planerna till tio {1r frän PBL:s ikraftträdande skulle bestämmelser 

dock försvåra angelägna planändringar och vidmakthillla olägenheterna av 

nuvarande ordning under alltför lång tid. Tiden kan inte lämpligen sättas 

liingrc iin till fem år efter dagen för PBL:s ikraftträdande. Om det anses 

erforderligt för att ge rimlig tid till genomförande har kommun möjlighet att 

förliinga genomförandetiden. 

Utskottet finner således lämpligt att alla stads- och byggnadsplancr som 

faststiillts efter utg{rngen av 1978 skall ges en genomförandetid av fem år från 

PBL:s ikrafttriidande. I enlighet med vad som angetts i propositionen (s. 864) 

avses med uttrycket fastställd att fastställelsebeslutet vunnit laga kraft. 

Planer. som länsstyrelsen fastställt före den 1 januari 1979, men som 

överklagats och som vunnit laga kraft genom regeringsbcslut efter denna 

dag, för alltsf1 också genomförandetid. Om liinsstyrelsens beslut däremot inte 

överklagats, bör det av praktiska skäl vara liinsstyrelsens beslutsdatum som 

iir avgörande, inte den dag da besvärstiden gick ut. 

Förslaget i folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 o såvitt rör 

frågan om genomförandetid även för vissa planer antagna före 1978 strider 

mot tanken på att äldre planer skall kunna omprövas. Yrkandet bör därför 

inte bifallas. Detsamma gäller centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande 

12 sävitt nu är i fråga. 

Utskottet förordar att riksdagen med anledning av propositionsförslaget 

och partimotionerna 1985/86:69 (c) yrkande 12 och 1985/86:80 (fp) yrkande

na 3 n och 3 o, det första och det sista yrkandet såvitt nu iir i fråga, antar 

följande lydelse av I 7 kap. 4 * andra stycket: 

I fr~1ga om stadsplaner och byggnadsplaner. som har fastställts efter 

utgangcn av ilr I 978. skall genomförandetiden enligt 5 kap. 5 *vara fem 

är räknat från ikraftträdandet. I fråga om övriga planer och bestiimmelser 

som avses i första stycket skall genomförandetiden anses ha gått ut. 

18.3.3 Inskränkt giltighet al' vissa nya regler 

Propositionen innehåller förslag om att inlösenskyldigheten för kommun 

enligt 14 kap. 1 § inte skall gälla inom område med stadsplan intill utgången 

av år 1990. Vidare föreslås att kommunens rätt att enligt 6 kap. 24 § andra 

stycket lösa in mark, som inte bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med 

detaljplan, inte skall gälla för sådana äldre planer som inte skall anses ha 

någon genomförandetid. Inom planområden där planen fastställts efter 

utgången av 1978 och därför kommer att ha en genomförandetid intill 

utgången av juni 1992 kommer däremot sådan inlösenrätt att föreligga efter 

utgången av genomförandetiden. De nya reglerna om huvudmann_askap för 

allmänna platser i 6 kap. 26 § och om bygglov till åtgärder på kvartersmark 

för allmänt ändamål i 8 kap. 11 § fjärde stycket avses inte gälla för de äldre 

planområdena. Äldre bestämmelser föreslås gälla i fråga om planer som 

antagits men inte fastställts när PBL träder i kraft. Utskottet tillstyrker 

förslagen med nödvändig ändring i fråga om angivna tidpunkter. 165 



18. 3 . .f F.rsii1111i11g 1 ·id ii11dri11g m · pla11 1·ars gc110111jåra11de1id .1·kall a11ses ha 
gi/11111. Den s. k gara11tiregcl11 

18.3.-1. l Inledning 

Enligt förslaget till 17 kaf1. -I * andra stycket föresläs i propositionen endast 

stadsplaner och byggnadsplaner som faststiillts efter utg{111gen av 1978 ha 

nf1gon genomförandetid. I fråga om planer tillkomna dessförinnan skulle 

sttledes komma att gälla att genomförandetiden anses utgången och att de 

genast efter PBL:s ikrafttriidande kan iindrns .. eller upphävas utan att de 

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (5 kap. 11 * andra 

stycket). Den s. k. garantiregeln i 8 * har till syfte att för en äldre plan som 

inte for någon genomförandetid garantera ägarna till berörda fastigheter 

kompensation p~I vissa villkor för att dessa inte skall drabbas nsbligt hårt vid 

upphävande eller ändring av planen (prop. s. -118). Rätten till kompensation 

är i propositionen utformad som en rätt att påkalla inlösen av fastigheten. Att 

fastighetsiigarna inte föreslt1s fä någoi1 rätt till intrfmgsersättning beror pt1 att 

de - som ju i intriingsfallen för behiilla fastigheten - inte skall kunna 

tillgodogöra sig värdet av byggriitten en gång till. om kommunen sedermera 

upprättar en plan som till:Her bebyggelse (prop. s. -122). 
För att inlösenrätten skall föreligga avses tre villkor giilla i materiellt 

hänseende. För det första mt1ste hinder mot bebyggelse av marken ha r;'itt' i 

form av långvarigt nybyggnadsförbud enligt 35 eller 109 * BL. Om inget 

sådant förbud rföt och planen iindå inte blivit bebyggd. m{1ste man anta att 

det inte funnits rimliga ekonomiska möjligheter att realisera planen och i 

sådana fall bör ingen ersättning utgå (prop. s. -121 ). Med långvarigt avses i 

princip ett hyggnadsförbud som i praktiken förhindrat byggande fr.o.m. 1979 
(prop. s. 867). dvs. varat minst atta år. 

För det andra bör fastigheten vara bcliigen i ett område som till större 

delen är bebyggt i huvudsaklig enlighet med planen. Fastigheter inom 

outbyggda eller endast till bcgriinsad del utbyggda områden bör inte komma i 

fråga för kompensation (prnp. s. -121 ). I specialmotiveringen har villkoret 

konkretiserats till att avse ca tv{1 tredjedelar eller mer av området. Med 

"område" avses inte alltid hela planområdet. utan även en del av detta om 

utbyggnadsgraden diir skiljer sig fr[m det övriga planområdet (prop. s. 868). 
Det tredje villkoret är att upphävandet eller ändringen av.den äldre planen 

medför att marken inte får bebyggas eller fftr bebyggas endast i en 

utsträckning som iir uppenbart oskiilig. Om fastigheten inte alls. eller endast i 

begränsad omfattning, får bebyggas skall villkoret vara uppfyllt. För fall. där 

fastigheten för bebyggas för enskilt ändamiil på annat. sätt iin som tidigare 

medgavs. ges i propositionen följande riktlinjer för skälighetsbedömningen. 

För en- och tvåfamiljshus. i detta sammanhang ofta liktydigt IT)ed 

fritidsbostäder, anges att föriindringcn av byggrätten - inom ramen. för det 

ursprungliga ändamålet - endast i rena undantagsfall skall föranleda någon 

kompensation till fastighctsiigaren. 

För kontors-. handels- och flerhostadshus anges att byggriittsbegränsning

ar bör kunna ske oberoende av gällande plan och utan kompensation sä länge 

fastighctsiigarcn får bygga ungefär i samma utsträckning som övriga fastig

hetsägare i omgivningen. För industrifastigheter anges att ekonomisk 
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kompensation kan komma i fr<'tga endast om det iir fdga 0111 ··kraftiga BoU 1986/87: 1 
begränsningar av den tidigare hyggrätten som kder till stora föriindringar av 18 Öl'l'rgångs-
fastighetens marknadsvärde··. bestämmelser 

Ett fjärde, formellt villkor förcsbs vara att talan väcks före utgimgcn av 

1996. Detta sammanhiinger med en i proposition 1985/86:90 föreslagen 

övergtmgsbestiimmclse till vissa ändringar i ExL, som innebiir att marbgare, 

om han s{1 begär. skall fä cxpropriationscrsiittning i mål diir talan vii<.:ks senast 

1996 beräknad med hänsyn till de planförhällanden som rfaldc vid tidpunkten 

för PBL:s ikraftträdande. 

I övrigt uttalas i PBL-propositioncn (s. 869) att fr~1gan huruvida inlösen

skyldighet föreligger eller ej hör avgöras med hiinsyn till förhilllandena di1 

inlösenmålet avgörs. Om kommunen inlett planarbete när mälet skall 

avgöras, finns i vissa fall förutsiittningar att vilandcförklara millct i avvaktan 

pä att planläggningen slutförs. Först diirmcd klarläggs ju vilken ny byggriitt 

som kommer att medges och om denna är uppenbart oskiilig eller ej i 

förhållande till elen gamla planen. 

Den s. k. garantiregeln anses i centerpartiets partimotion 1985/86:69 vara 

alltför sträng mot fastighetsiigarna, vars riittssäkerhct anses ha trätts för niir. 

I motionens yrkande 12 stivitt nu är i frf1ga begärs ett tillkiinnagivancle om 

ytterligare utredning med beaktande av både kommunens och den enskildes 

intressen. 

I folkpartiets partimotion 1985/86:811 yrkande 3 o siivitt nu är i fråga 

hemställs att ersättningsvillkoren för fastigheter som drabbats av nybygg

naclsförbucl förbättras. Propositionsförslaget anst!S för restriktivt utformat. 

18.3.4.2 Villkoren för crsiittning 

Utskottets överväganden rörande utformningen av crsättningsvillkoren iir 

följande. I propositionen har - som framgått ovan - med hänvisning till viss 

risk för dubbelkompensation ersättningsrätten utformats som en skyldighet 

för kommunerna att lösa in mark. inte att utge ersättning för intdmgsskador. 

Enligt utskottets uppfattning kan detta många gånger leda till en olycklig 

låsning av förhandlingsläget mellan kommunen och de markiigare som 

berörs av byggrättsbegränsningar i en ändrad eller upphävd plan. Kommu

nen kanske inte alls har något behov av marken -som ju även fortsättningsvis 

får förutsättas hli använd för enskilt ändamål - och fastighetsägarna torde 

många gånger inte heller se sig betjänta av· att få avstå frfm marken. Enligt 

utskottets mening är det mer ändamålsenligt att tillerkänna markiigarna en 

generell rätt till skadeersättning i de aktuella fallen. Kommunen hör dock fä 

rätt att välja om den hellre vill lösa in marken. Om kommunen föredrar 

detta, bortfaller även problemet med att markägarna kan bli dubbelt 

kompenserade i fall de får behålla fastigheten och kommunen sedermera 

tillåter den byggrätt vars bortfall var anledningen till att ersättningen utgavs. 

Utskottet förutsätter att kommunerna tar berättigad hiinsyn till synpunkter 

som framkommer vid det samråd som skall ske. Utskottet påpekar i detta 

sammanhang att det vore stötande om kommunen utnyttjade sin möjlighet 

att upphäva planen för en enstaka fastighet i ett i övrigt utbyggt område för 

att den skall bevaras obebyggd och tjäna som grönområde för övriga boende. 167 



Det korrekta i en sädan situation hör vara att planen iindras sil att fastigheten Bo U 1986/87: I 
blir utlagd som parkmark. Di\ har fastighetsägari:n rätt att bli inlöst. 18 Övergångs-

Utskottet anser vidare att det inte bör stiillas upp som ett villkor för bestämmelser 
ersiittning att marken berörts av långvariga nybyggnadsförbud. I vissa fall 

kan det niimligen vara slumpmiissigt om förbud giillt under den i propositio-

nen avsedda tiden Mta iu eller endast under en del av denna tid. Vidare 

förekommer s. k. latenta nybyggnadsförbud, där fastighcts~igare kan förmo-

das ha avstått från att utnyttja sin byggrätt i medvetande om att kommunen 

vid en byggnadslovsansökning i enlighet med en födtldrad plan skulle ha 

utverkat ett länsstyrelseförordnande om sådant förhud. Riittviseskiil talar 

därför för att alla fastighetsägare behandlas lika vid omprövning av äldre 

planer, oavsett om dessa belagts med nybyggnads förbud eller ej. Kretsen av 

ersiittningsberiittigade bi)r alltså vidgas i fiirh{1llande till propositionsför-

slaget. 

Vad som däremot inte bör iindras i förhMlande till propositionsförslaget iir 

villkoret att marken skall vara belägen i område som till större del iir bebyggt 

i huvudsak i enlighet med den iilclre planen och att upphiivandet eller 

iindringen av denna medför att bebyggelsen medges endast i en utstriickning 

som är uppenbart oskälig. 

Vad gäller kraven på det område som tjiinar som bedömningsgrund avses 

enligt propositionen (s. 868) inte alltid hela planomrädet. Klart avgränsade 

delar av ett planomräde och utbyggnadsförhi"illandena i en sådan del skall 

kunna användas som bcdömningsgrund. De uttalanden och avgränsningar 

som gjorts i propositionen kan dock ofta ge anledriing till tolkningstvister. 

Den försöksverksamhet som planverket bedrivit tillsammans med några 

kommuner visar på behov av mer entydiga riktlinjer för avgriinsning av det 

område som avses. Utskottet anser det därför erforderligt att giira det 

förtydligandet att med omrade bör i detta sammanhang i regel först~1s 

kvarter. I vissa sammanhang, när ett kvarter endast omfattar en eller ett par 
fastigheter. kan flera kvarter som utgör en naturlig sammanhiingande 

bebyggelsegrupp och diir planen byggts ut tas till utgångspunkt för avgriins

ningen. Därav följer att det för delar av planomraden som inte blivit 

bebyggda blir möjligt att utan ersiittning inskriinka eller helt upphiiva 
oliimpliga byggrätter. 

I propositionen (s. 868) anges att ett område bör vara utbyggt till ungefär 

två tredjedelar för att det skall varå till större delen bebyggt i huvudsak i 

enlighet med planen. Däremot krävs inte att planens byggrätter behöver vara 

fullt utnyttjade. Några ytterligare klarliigganden kan här behövas. Ett 

omräde som bebyggts med fritidshus kan anses vara utbyggt i huvudsak i 

enlighet med planen även om den i planen medgivna byggrätten endast till 

ringa del utnyttjats på fastigheterna. Det som bör vara avgörande är syftet 

med planen. En plan över ett äldre bebyggelseområde som förutsiittcr att 

området omdanas skall inte omfattas av ersättningsrätten om omdaningen 
inte kommit till stånd. 

När det gäller skälighetsbedömningcn ansluter sig utskottet till vad som 

anförts i propositionen, bl. a. om att det bör röra sig om kraftiga inskränk

ningar i byggrätten, ledande till betydande siinkningar av marknadsvärdet. 

för att ersättning skall kunna komma i fråga. Vid bedömning av om 168 



kompensation skall utgä bör en grund regel vara att fastighetsiigaren hör Bo U 1986/87: I 
Milas skadeslös i förhtillande till dagens lagstiftning. Det bör stil helt klart att /8 Övergångs-
fastighetsiigaren utan rätt till ersiittning eller inlösen skall vara skyldig att täla bestiimmelser 
sådan inskränkning av fastighetens bebyggande som hade varit möjlig att 

genomföra enligt dagens lagstiftning. Omviint gäller att om inskriinkningen 

av en fastighetsägares möjligheter att bebygga fastigheten går utöver dagens 

lagstiftning, han skall ges rätt till kompensation. 

De motiv som sålunda finns redovisade i propositionen till ledning för 

tolkning av begreppet "uppenbart oskiilig" torde vara tillriickligt klargöran

de i de fall byggrätten för obebyggda fastigheter ändras. :--.lär det t.ex. gäller 

fastigheter för en- och tvåfamiljshus framgär det att relativt kraftiga 

förändringar av byggrätter måste tiilas st1 länge de håller sig inom samma 

anviindningssätt. Det vanligaste fallet vad gäller förändring av byggriitter 

torde vara kraftiga begränsningar av tillåten byggnadsrätt i syfte att hindra 

permanentbosättning. Sådana iitgärdcr bör sälunda inte medföra kompensa

tion till fastighetsiigaren. Om den tidigare byggriitten helt sliicks ut bör 

emellertid kompensation utga. Det finns i rcgeringspraxis också flera 

avgöranden som bekräftar detta synsiitt. (Set. ex. rcgeringsbeslut den 30 juni 

1972 diarienummer P 2482/69 m. fl. (civildepartementet). den 6 juli 1978 

diarienummer PI 1472/76 (bostadsdepartcmentct) och den 24 februari 1982 

diarienummer PI 405/81 ( bostadsdepartementet).) 

Beträffande obebyggda fastigheter avsedda för kontors-. industri-. han

dels- eller tlcrbostadsändamäl framgf1r dl't av propositionen att planiindring

ar kan ske utan hänsynstagande till den befintliga planen. Det avgörande 

skall i stället vara i vilken utsträckning fastigheterna i omgivningen har fatt 

bebyggas. Får fastighetsiigaren s<'ilunda inte bebygga sin fastighet i samma 

utsträckning som har skett på omkringliggande fastigheter. skall han ha riitt 

till kompensation. 

En situation som kommer att bli vanlig i praktiken och som inte niirmarc 

har kommenterats i motiven iir emellertid de fall d:.I fastigheterna iir 

bebyggda och dä gällande plan medger en större byggnadsriitt iin det 

befintliga huset. 

Om den befintliga byggnaden har ett miljömiissigt eller kulturhistoriskt 

värde i den mening som avses i 3 kap. 12 ~.bör möjligheten vara större att 

utan kompensation sänka befintliga byggnadsriitter och anpassa dem till det 

befintliga huset, än om byggnaden saknar sf1dana viirden. Det skulle annars 

föreligga uppenbara risker att befintliga. miljömiissigt eller kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader skulle rivas. Samma synsätt bör giilla i de fall den 

värdefulla byggnaden behålls men utnyttjande av ytterligare exploaterings

möjlighetcr intill byggnaden på samma fastighet skulle spoliera de miljömiis

siga eller kulturhistoriska värdena i byggnaden. I giillande regeringspraxis 

finns också ett flertal avgöranden som bekräftar detta synsätt. Rl'geringen 

har sålunda medgett planändringar som innebär att planer. som har tilli1tit 

betydligt högre exploatering än den befintliga byggnaden. iindras s{1 att de 

överensstämmer med byggnaden. (Set.ex. regeringsbeslut (bostadsdeparte

mentct) den 10 april 1980 diarienummer PI 166 7/79. den 9 februari 1984 

diarienummer PI 1309/83 och den 6 juni 1985 PI 2163/84.) Beträffande 
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miljömiissigt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse blir sälcdes slutsat- Bo U 1986/87: .I 
sen att en fastighetsLigare skall vara skyldig att tlila en större inskrLinkning iin /8 Örergångs-
som skulle blivit fallet om dessa kvaliteter ej förelegat. bestiimme/ser 

Är det s:! att byggnaden Lir saneringsmogen och inte har n<lgot miljömiissigt 

eller kulturhistoriskt viirde. anser utskottet att samma bedömning skall 

tillämpas som för obebyggda fastigheter. Kompensation biir sälcdes utgå till 

fastighetsiigare som inte far bygga i samma utstriickning som gäller för 

fastigheter inom kvarteret. 

I de fall ett kvarter bara omfattar en eller ett par fastigheter eller dit planen 

ej ger jiimförbara riittigheter för fastigheterna inom kvarteret, anser 

utskottet att ekonomisk kompensation bör komma i fr:iga endast om si\dan 

vidare utbyggnad viigras som innebiir kraftiga begränsningar av den tidigare 

byggriitten och som leder till betydande förändringar av fastighetens 

marknadsviirde. Utskottet fiirutsiitter att kommunerna. vid förändring av 

byggriitter avseende kommersiella och industriella iindamaL beaktar de 

förutsättningar under vilka fastighetsupplåtclsen har skett. Detta kan vara 

aktuellt t.ex. niir kommunen salt en tomt för ett industriellt ändamiil och 

utbyggnaden sker etappvis. 

Vad i detta avsnitt och tidigare anförts innebär salunda sammanfattnings

vis att planer fastställda före den I januari 1979 inte för någon genomförande

tid. Ändras en sf1dan plan så att byggriitten tas bort eller begränsas kan under 

vissa förutsättningar ersiittning utgå enligt den hiir aktuella garantiregeln. 

Planer fastställda under perioden den I januari 1979- den 30 juni 1911.7 ges en 

fem{1rig genomförandetid. DLirmed stiirks fastighetsiigarens miijlighet att 

utnyttja sin byggriitt jiimfört med dagens byggnadslagstiftning. 

I H.3.4.3 Begriinsning av ersiittningsbclopp 

Liksom andra ersättningsfri1gor enligt PBL bör ersiittningsfo1gan avgiiras 

efter expropriationsrättsliga principer, dvs. som en jämförelse mellan å ena 

sidan marknadsvärdet av beriird fastighet enligt den äldre planen och å den 

andra det nya. lägre marknadsviirdc som uppkommer genom att planen 

iindras eller upphiivs. Utskottet noterar att regeringen i proposition 1985/ 
86:90 föreslagit att fastighetsiigare skall ha rätt att få marknadsvärdct före 

planändringen fastställt med hänsyn till de planförhMlanden som gällde vid 

PBL:s ikraftträdande. Denna regel kommer alltså-om riksdagen antar den -

att bli tillämplig i de fall kommunerna väljer att lösa in fastigheter som berörs 

av ändring av äldre planer. 

När det gäller skadeersättningar enligt garantiregeln bör dock vissa 

kompletterande överväganden göras. Fastighetsägaren behåller ju i sådana 

fall fastigheten och skall enligt regeln få viss ersättning för den skada 

planbeslutet medför för honom. Även i dessa fall är det naturligt att det är en 

marknadsvärdesskillnad före och efter beslutet som bör ersiittas. Dock iir det 

här fråga om en ganska speciell ersättningsrätt som dessutom kommer att få 
en tidsbegränsad giltighetstid. Med skada är det i detta sammanhang 

naturligt att avse den viirdeminskning som fastighetsägaren för bära i 

förhållande till värdet av vad han en gång betalat för fastigheten, omräknat 

till nuvärde. En metod för sådana beräkningar finns i anvisningarna till 36 * 170 



kommunalskattelagen. varav följer att vid realisationsvinstberäkning om- BoU 1986/87: I 

kostnaderna för egendomen (köpeskilling. inköpsprovision, förbättrings- 18 Öi-ergångs-
kostnader m. m.) - uppräknat med vissa index - för dras av fr<'in det pris som bestämmelser 
erhMlits vid avyttring. Värdet före beslutet bör enligt utskottets mening 

begränsas till vad som motsvarar det belopp som kan framräknas som 

omkostnadsbelopp vid realisationsvinstberäkning. Det krävs inte att fastig-

hetsägaren är skattskyldig för realisationsvinsten enligt 36 § kommunalskat-

telagen. De aktuella lagrummen anvisar alternativa beräkningsmetoder. 

Enligt utskottets mening bör den för fastighetsägaren minst ogynnsamma 

metoden användas. I vissa fall kan beräkningarna bli komplicerade. Begräns-

ningsregeln bör därför bara användas när kommunen begär det. 

18.3.4.4 Tid för talans väckande m. m. 

Utskottet har tidigare föreslagit att äldre planer som fastställts efter utgången 

av 1978 skall ha en genomförandetid av fem år från PBL:s ikraftträdande och 

att genomförandetiden skall löpa ut med utgangen av juni 1992. Mark- och 

övriga sakägare inom sådana planområden skall salunda vara tillförsäkrade 

full ersättning för skador genom planändringar som sker dessförinnan. 

Garantiregeln för äldre planer. som inte får någon genomförandetid, bör ha 

samma tidsbegränsning, dvs. den bör gälla i fråga om talan om ersättning som 

väcks före utgången av juni 1992. 

För tillämpningen i övrigt av garantiregeln bör, genom en hänvisning till 14 

kap. 9 § och 15 kap. 1 §. ExL:s regler kunna gälla, utom att den siirskilda 

rättegångskostnadsregeln i 15 kap. 6 § bör göras tillämplig i ExL:s ställe. 

18.3.5 Utskollets lagförslag 

De ändringar av garantiregeln i förhållande till propositionsförslaget som 

utskottet har förespråkat innebär att yrkandena i partimotionerna 1985/86:69 

(c) yrkande 12 och 1985/86:80 (fp) yrkande 3 o, båda yrkandena såvitt nu är i 

fråga. åtminstone delvis tillgodosetts. Utskottet föreslår riksdagen att med 

anledning av propositionsförslaget och motionerna anta följande förslag till 

lydelse av 17 kap. 8 ~: 

Om skada uppkommer till följd av att en plan eller bestämmelse, vars 

genomförandetid enligt 4 § skall anses ha gått ut, upphävs eller ändras. 

har ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet rätt till ersättning av 

kommunen. 

Rätt till ersättning föreligger om fastigheten 

1. är belägen inom ett område som till större delen är bebyggt i 

huvudsak i enlighet med planen och 

2. efter upphävandet eller ändringen inte får bebyggas eller får 

bebyggas endast i en utsträckning som är uppenbart oskälig. 

Ersättning enligt första stycket skall bestämmas som skillnaden mellan 

fastighetens marknadsvärdc före och efter beslutet att upphäva eller 

ändra planen. Fastighetens marknadsvärde före beslutet skall bestämmas 

med hänsyn till såväl de planförhållanden som de ersättningsprinciper 171 



som gällde vid lagens ikraftträdande. Om kommunen begiir det. för dock 

värdet inte bestiimmas högre iin ett belopp som motsvarar vad som enligt 

anvisningarna till 36 * kommunalskattelagen ( 1928:370) fär dras av vid 

beräkning av realisationsvinst vid avyttring av fastighet. 

Talan om ersiittning enligt första stycket skall viickas före utgången av 

juni 1992. l lar iigarc eller innehavare av siirskild riitt till fastighet viickt 

talan och har han riitt till ersiittning. f<'tr kommunen i stiillet lösa 

fastigheten eller riitlighcten. 

I mttl om ersiittning och inlösen skall i (ivrigt 14 kap. LJ *samt 15 kap. 1 

och 6 ** tillämpas. 

18.4 Regionplaner, tomtindelningar, nyhyggnadsförbud, andra beslut enligt 
BL, särskilda krav pa befintliga byggnader, påföljder m. m., gatukostnader 
m. m. samt pågaende mål och ärenden m. m. 

De i propositionen föreslagna bestämmelserna innchiir bl. a. att nyhygg

nadsförbud som har utfärdats med stöd av BL upphör att gälla vid 

ikraftträdande av PBL. Av stor praktisk vikt blir därvid att de förbud som 

utfärdats enligt 35 och 109 ~* BL i avvaktan på iindring av aktuella planer 

kommer att upphöra. Av detta följer att bygglovsansi>kningar som överens

stiimmer med den inaktuella planen skall bifallas. Kommunen har emellertid 

- som förut beskrivits - möjlighet att enligt 8 kap. 23 * besluta om anstiind 

med avgörande av lovfrt1gan. om arbete pt1gär med revidering av planen. 

Anständstiden iir tv11 år frfm det ansökningen kom in. Om kommunen inte 

hunnit avgöra planärendet inom denna tid. betyder det att ansökningen 

enligt den ursprungliga planen skall bifallas. I propositionen (s. 426) pekas 

p{t möjligheten för kommunen att i ett liige när planarbetet inte hinner 

slutföras. i stället upphäva planen. om förutsiittningar finns för detta. Vad 

som i ett sftdant fall kommer att gälla rörande möjligheten att fä bygglov har 

utskottet berört tidigare. I propositionen påpekas (s. 864) att fastighetsäga

ren inte skall ha rätt till förlängning av genomförandetiden för planer som 

tillkommit enligt BL och som saknar genomförandetid. 

Utskottet tillstyrker i huvudsak propositinnsförslagct som i nu aktuella 

delar inte berörts av några motionsyrkandcn. Konsekvensiindringar hör 

emellertid göras i fr[1ga om angivna tidpunkter för talans väckande m. m. 

Vidare skall i 17 kap. 2.3 § andra stycket hänvisningen till lagen om 

försöksverksamhet med förenklade regler om bygglov m. m. i vissa kommu

ner utgii. 

19 Sammanfattning av regler om lösenskyldighet och 
skadeersättning i PBL enligt utskottets förslag 

19. I Skyldighet att lösa mark 

Skyldighel får kom1111111 ni.fl. 1111 /iisa mark fiireligger i fiilj1111de fall 

I. ~ark för allmiin plats enligt detaljplan. Om kommunen inte iir 

huvudman för allmän plats. giiller skyldigheten viigh{1llaren. som för 

bestiimma om äganderiitt. nyttjanderiitt eller annan siirskild riitt skall 

fön·iirvas ( 14 kap. I * första stycket) 

BoU 1986/87: I 
19 Sammanfaltning 
av regler om lösen
skyldiglzet och 
skadeersiiltning i 
PBL enlig! 111sko1tet.1· 

förslag 
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2. Mark för annat lin allmän plats eller enskilt hehyggande enligt detaljplan 

( 14 kap. l § första stycket) 

3. Nyttjanderätt eller annan särskild ditt till mark för enskilt hebyggande 
enligt detaljplan, vilken mark också skall anviindas för allmän trafikanliigg

ning m.m. Huvudman för anHiggningen hestiimmer vilken rätt som skall 

förvärvas (14 kap. 2 §) 

4. Fastighet, för vilken synnerligt men vid anviindningen uppkommer 

genom lindring/upphävande av detaljplan under genomförandetiden m.m. 

(14 kap. 5 § andra stycket) 

5. Fastighet, för vilken synnerligt men vid användningen uppkommer 

genom vissa fall av vägrade lov m.m. ( 14 kap. 8 § tredje stycket). 

Diirllliil'cr skall kommunen på grund ai• ii1·ergci11gshc.1·1ii111111elsen111 l'll/'ll 

lii.1·m1kyldig i följwufr filll 

6. Mark som enligt stadsplan skall användas för annat iindam<'tl iin enskilt 

bebyggande, om ägarens nyttjande st<°1r i uppenbart missförhallande till 

markens tidigare värde. Talan viicks senast den 30 juni 1991 (17 kap. 5 § 

första stycket) 

7. Fastighet, för vilken synnerligt men vid användningen uppkommer 

genom fastställd generalplan. Talan viicks senast den 30 juni 1988 (17 kap. 

3 § andra stycket) 

8. D:o genom förbud mot schaktning m.m. inom omräde som berörs av 

generalplan. Talan viicks senast den 30 juni 1991 ( 17 kap. 15 §andra stycket) 

9. Fastighet, för vilken synnerligt men vid anviindningen uppkommer 

genom nybyggnadsförhud i skydds- och säkerhetsomdden. Giiller anliigg

ningens iigare eller kommun. Talan väcks senast den 30 juni 198~ ( 17 kap. 

16 § tredje stycket). 

19.2 Skyldighet för kommun (i vissa fall staten) att betala full skadeersättning 

/:'ölja11dc bcs/111 eller ätgiirda mcdf6r ji1ll sk11dccrsiitt11i11g.1skyldigliet l//a11 krai· 
på all skadan skall 61·er.l'tiga e111·is.1· kl'lllifikatio11sgrii11s 

.1. Föreliiggande att ta hort byggnad m. m. eller lindra utfart eller utg;ing 
(14kap.3§) 

2. Genomförande av ny detaljplan inom område som varit avsett för 

allmän samfärdsel, innebärande annan användning eller iindrat höjdläge ( 14 

kap. 4 §) 

3. Ändring/upphävande av detaljplan före genomförandetidens utgång 

m.m. (14 kap. 5 §första stycket) 

4. Tilltriidc m.m. för fullgörande av uppgift enligt PBL (14 kap. 6 §) 

5. Vägrat bygglov. Skyldighet att återbetala gatukostnadsersättning plus 

ränta, om fastigheten inte kan användas på sätt som förutsattes när 

ersättningen togs ut (14 kap. 7 § första och andra styckena) 

6. Vägrat bygglov för ersättningsbyggnad till en genom olyckshändelse 

förstörd byggnad, om bygglovsansökningen gjorts inom fem ar frän förstörel

sen (14 kap. 7 § tredje stycket). 
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Följandi' /Jes/111 medför ji1/l skacleersiittni11gsskyldighcr. under 
Jörllfsiilflling af/ pägåollle 11wrka111·ii11dni11g a1·se1·iirl Jör.1Tåras 
i110111 bi'r<)rd del m'fas1ighe1en 

7. Skyddsbestimmdser för siirskilt värdefulla byggnader i detaljplan eller 

områdesbestämmelser (14 kap. 8 §första stycket 3) 

8. Omrädesbestämmelser rörande vegetation och markytans utformning 

och höjdläge inom bebyggelseomdtden eller skydds- eller säkerhetsområden 

(14 kap. 8 § första stycket 4) 

9. Vägrat marklov med hänsyn till bebyggelse- eller skydds- eller 

säkcrhetsintressen (14 kap. 8 §första stycket 5) 

Talan skall i alla fallen väckas inom två år från beslut/åtgärd. Talan for 

viickas senare om skadan inte rimligen kunde förutses (15 kap. 4 §).Skada= 

genom beslutet eller åtgärden minskat marknadsvärde (14 kap. 10 § första 

stycket). I fallen 7-9 beaktas flera skador inom en tioårsperiod (14 kap. 8 § 

fjärde stycket). 

Övergångsbestämmelser 

10. Fastställd generalplan som medför att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras. Talan väcks senast den 30 juni 1988 (17 kap. 3 §andra 

stycket) 

11. Förhud mot schaktning m.m. som enligt fastställd generalplan kan 

viisentligt försvåra områdets användning. Talan väcks senast den 30 juni 1991 

12. Nyhyggnadsförbud i skydds- eller säkerhetsområden. Talan väcks 

senast den 30 juni 1988 (17 kap. 16 §tredje stycket) 

13. Ändring/upphävande av stads/byggnadsplan fastställd före den 1 
januari 1979, om området är i huvudsak utbyggt i enlighet med planen och 

iindringen/upphävandet medför uppenbart oskälig byggrätt. Skada = mins

kat marknadsviirde. dock viss begränsningsregel. om .kommunen begiir det. 

Talan väcks senast den 30 juni 1992. Rätt för kommunen att i stället begära 

inlösen (17 kap. 8 §.den s.k. garantiregeln). 

19.3 Skyldighet för kommun (i visst fall staten) att betala reducerad 

skadeersättning 

Följande beslut medför rcduci'rad skadcersiitmingsskyldighct, under 
förutsii1111i11g att skadan iir betydande i Jörlulllail(fe rill 1·iirdet m· bcriird del a1· 

fas1ighcrcn 

1. Vägrat bygglov för ersättningsbyggnad till en pä annat sätt än genom 

olyckshändelse förstörd byggnad. om bygglovsansökningen gjorts inom fem 

{1r frim förstörelsen (14 kap. 8 § första stycket 1) 

2. Rivningsförbud i detaljplan eller områdcsbestämmelser eller viigrat 

rivningslov med hänsyn till att byggnaden behövs för bostadsförsörjningen 

eller bör bevaras p{1 grund av kulturhistoriskt m.m. värde ( 14 kap. 8 *första 

stycket 2) 

Talan skall viickas inom två år från beslutet. I visst fall senare ( 15 kap. 4 *l· 
Skada = genom beslutet minskat marknadsvärde minus belopp som ligger 

under griinsen betydande skada (14 kap. 10 §första och andra styckena). 
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20 I kmstiillan 

Utskottet hemstiiller 

1. beträffande al'slag pä propositio11e11 
att riksdagen a\'slör motionl'rna 1985/86:66 yrkanck 1 s{1vitt nu iir i 

fraga samt yrkande 2 och 1985/86:80 yrkande I. 

2. betriiffande tillsiittandc a1· ('/l kommittt; för att följa tillii111p11i11ge11 
al' PBL 

att riksdagen avsl{ir motion 1985/86:Bo506. 

3. beträffande jii111stiilldhe1.1·11.1pektc11 i .rn111hiil/spla11cringrn 
att riksdagen nlL'd avslag pil motionerna l 98..J./85:2319 och 1985/ 

86: Bo520 och ml'd bifall till regeringens förslag anta~ 1 kap. 1 * med 

den lydelse som anges i bilaga 1 till detta betiinkande . 

..J.. beträffande plansysteml'ts fiirenlighet 111ed rcgcri11g1jär111e11s 

11or111begrepp 
att riksdagen med avslag p[1 motionerna 1985/86:66 yrkande 1 st1vitt nu 

iir i friiga. 1985/86:69 yrkande 1 och 1985/86:80 yrkande 2 och med 

anledning av regeringens förslag antar 1 kap. 3 * första Ol'h andra 

styckena . ..J. kap. 1 * samt 5 kap. 2 ~ tredje stycket och 33 * med dl'n 

lydelse som i bilaga 1 till detta betiinkande betecknats som utskottets 

förslag. 

5. betriiffande l'BL:s förenlighet med Europ11rildsko111·c11tio11rn 

att riksdagen med avslag p:'1 motionerna 1985/86:67 yrkande I och 

l 985/86:80 yrkande 3 a och med bifall till regeringens förslag antar 1 

kap. 6 § med den lydelse som anges i bilaga 1 till detta betiinkande. 

6. beträffande kom1111111s 1111)}/ighct att lösa in _fi1stighctcr so111 intl' 

bebyggts i rnlighet med t!etaljpl1111 
att riksdagen med avslag p{1 motion l 985/86:80 yrkande 3 d och med 

bifall till regeringens förslag antar 6 kap. 2..J. § andra styeket med den 

lydelse som anges i bilaga 1 till detta betiinkande. 

7. beträffande ge110111föra11dctidcm liingd 
att riksdagen med avslag p<I motion 1985/86:80 yrkande 3 c och med 

anledning av regeringens förslag antar 5 kap. 5 * första och fjiirde 

styckena samt 8 kap. 11 *första stycket 1 med den lydclsl' som i bilaga 

1 till detta betiinkande betecknats som utskottets förslag. 

8. betriiffande regler om bcbrggclscmiljöns utformning 111.111. 
att riksdagen med avslag på motion 1985/86:73 yrkandena 1 och 2 och 

med anledning av regeringens förslag antar 2 kap . ..J. *med den lydclsl' 

som i bilaga l till detta beti1nkande betecknats som utskottets förslag. 
9. betriiffandl' heak11111dc 111· kli111111d111a i /)('byggclscpla11eri11ge11 

att riksdagen med avslag p{1 motion 1985/86: lfo5 l 0 och llll'd bifall till 

regeringens förslag antar 3 kap. 3 *med den lydelse som anges i bilaga 

1 till detta betänkande. 

10. beträffande .\·kiirpta kra1• ji:ir i11st11/latio11 a1· direkt1-erka11de 
efriir111e 

att riksdagen avslår motion 1985/86: Bo512 yrkande 1. 

11. beträffande hygg1111ds111aterial so111 kan orsaka allergi 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:73 yrkande 5 såvitt nu är i 

fr{1ga och 1985/86:77 yrkande 2. 
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12. hetriiffandc förråd ji"ir fi.irraring uv rotfrukter 111.111. BoU 1986/87: 1 

att riksdagen avslår motion 1985/86:73 yrkande 5 sävitt nu iir i fr;iga, 20 Hemställan 
13. betriiffande minimiyta fiir lwsllld.1"1"11111 111.111. 

att riksdagen avslt1r motion 1985/86:73 yrkande 7, 

14. beträffande ö1·crsyn lll' bullcrl'iirden 
att riksdagen avsE1r motion 1985/86:Bo508. 

15. beträffande skydd mot kemiska hiil.1oriskcr i hostiidcr 111. 111. 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86: Bo516 och 1985/86:Bo517, 

16. hetriiffande 1•arsu111hc1.1·a.1·11ekten 1·id ombyggnad 
att riksdagen med avslag pii motionerna 1985/86:73 yrkandena 9 a och 

9 b samt 1985/86:74 detta yrkande shitt nu iir i fdtga och med bifall till 

regeringens förslag antar J kap. 10 * si'1vitt nu iir i friiga med elen 

lydelse som anges i bilaga 1 till detta betiinkande, 

17. beträffande stamlardkra1· 1·id ombyggnad 
att riksdagen avslår motion 1984/85:2217 s{1vitt nu iir i fråga, 

18. betriiffande 11ndcrhållskml'l't fi:ir jord- och skogshrukeis drifts
byggnader 111.111. 

att riksdagen med avslag ptt motion 1985/86:69 yrkande 2 och med 

bifall till regeringens förslag antar 3 kap. 13 * med den lydelse som 

anges i bilaga I till detta betiinkande. 

19. betriiffande tillgiinglighetskravet 
att riksdagen med avslag på motionerna 1984/85:2217 motionen såvitt 

nu är i fråga. 1985/86:73 yrkande 5 såvitt nu är i fri1ga och 8 samt 

1985/86:77 yrkande 3 och med bifall till regeringens förslag antar 3 

kap. 7 § med den lydelse som anges i bilaga 1 till detta betänkande. 

20. beträffande lätmader i tillgänglighetskravet 
att riksdagen avslår motion 1984/85:2152 yrkande 5. 

21. beträffande tillgänglighetskravet avseende vissa fritidshus 
att riksdagen med avslag på motion 1985/86:77 yrkande 4 och med 

bifall till regeringens förslag antar 3 kap. 9 § med den lydelse som 

anges i hilaga I till detta hetänkande, 

22. beträffande tillgiinglighetskravet i samband med ombyggnad 

m.m. 
att riksdagen med avslag p<'t motionerna 1985/86:73 yrkande 6 samt 

1985/86:77 yrkandena 5. 6 och 7 och med bifall till regeringens förslag 

antar 3 kap. JO *i vad avser tillgiinglighetsfn\gor med den lydelse som 

anges i hilaga I till detta beliinkande, 

23. betriiffande tillgiinglighetskrai·et niir om/Jyggnad ei planeras 
att riksdagen med avslag p<I motion 1985/86:73 yrkande 9 c och med 

bifall till regeringens förslag antar 17 kap. 21 * med den lydelse som 

anges i bilaga I till detta betiinkande, 

24. bctriiffande tillgiingliglzetskrarc·t 1·id an/iiggningar 
att riksdagen med avslag p~t motion 1985/86: 77 yrkande 8 och med 

bifall till regeringens förslag antar 3 kap. 14 * med elen lydelse som 

anges i bilaga I till detta hetiinkande, 

25. beträffande tillgiinglighct i den yure 111iljii11 
att riksdagen avsl{n motionerna 1984/85: 1478, 1984/85:2135 och 
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26. bc:triiffande s. k. f'<1rkcri11gskiip 
att riksdagen som sin mening ger regeringen till k:inna vad uhkoltct 

anfört om vissa övn\':igamkn. 

27. betr:iffandt:' wfor11111i11g m· ji"ircskrifiem<1 ti/11'/U. 111. 111. 

alt riksdagen avsli1r motion 198-1/85:2801 yrkande 10 si1vitt nu iir i 

fri1ga. 
28. betr:iffande til/ii111p11ing1järcskri{ter rörwulc nybrgg11<1d 111. 111. 

att riksdagen avsli"1r motion 198518(1:73 yrkande -1. 

29. betriiffande föreskrijia ll\'.H'l'lllle 1·a11rnrlllsch/n111or 
att riksdagen avsl[1r motion 1985/1-:(): Bo502. 

30. betr:ilfande siikahet.rnnurdningar på bru1111slock 
att riksdagen avsl[1r motion 1985/86: 80503. 

31. betr:iffande i1111ehäl/c1 i ii\·crsikt.1p/1111em11 

att riksdagen avsl{ir motionerna 1985/86:69 yrkande t2 siivitt nu iir i 

fråga och 1985/l'\6:80 yrkande 3 b. 

32. beträffande differentierad sen'iccnirä 
att riksdagen avsli1r motitin 198-1/85:2707 yrkande 20. 

33. beträffande sa111nid rid 11pprii11a11cle 111· ii1·crsiktsplll11 

att riksdagen med avslag pil motionerna 1985/86:68 och 1985/86: Bo505 

yrkande I bi1da yrkandena siivitt nu :ir i fri1ga och med bifall till 

regeringens förslag antar -I kap. 3 *med den lyddse som anges i bilaga 

I till detta bl'tiinkande. 

3-1. hetr:iffande reglering ll\' l>yggnaders <1111·ii11cl11i11g fiir lw11clc/sii11-

dl1111ål 111. 111. 

att riksdagen avslt1r motionerna I 9!'\-1/85:2801 yrkande 12 s{1vitt nu :ir i 

fdga och l9X5/86:80 yrkande 3 j, 
35. betriiffande ko1111111111alll rnruförsii1j11ingspla11a 111. 111. 

alt riksdagen avsli'tr motion 198-1/85: 1097. 

36. bctriiffande 111å11gfi111ktio11cll />cbyggclsc 

att riksdagen avslftr motion 1985/86:75, 
37. beträffande samråd l'id uppriillandc ai· detaljplan m. m. 

att riksdagen med avslag på motionerna 1985/86:68 såvitt nu är i fråga, 

1985/86:69 yrkande 3, 1985/86:73 yrkande 10 samt 1985/86:80505 

yrkande 1 sistnämnda yrkande såvitt nu är i fråga och med bifall till 

regeringens förslag antar 5 kap. 20 § med den lydelse som anges i 

bilaga 1 till detta betänkande, 

38. beträffande reglerna för kallelse till samråd 

att riksdagen med avslag på motionerna 1985/86:73 yrkande 11 a, 

1985/l'\6:79 yrkande 1 samt 1985/86:80 yrkande 3 k och med anledning 

av regeringens förslag antar 5 kap. 25 §första stycket med den lydelse 

som anges i bilaga 1 till detta bct:inkande, 

39. beträffande reglerna om 1111derriittelse om utställni11g 

att riksdagen med avslag på motion 1985/86:73 yrkande 11 b och med 

bifall till regeringens förslag antar 5 kap. 25 *.tredje stycket med den 

lydelse som anges i bilaga 1 till detta betänkande, 

40. beträffande ordningen för tillkän11agivande al' beslut om detalj

pla11 

att riksdagen med avslag på motion 1985/86:79 yrkande 2 och med 

12 Riksdagen /Ci86!87. 11.J sam!. Nr I 
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bifall till regeringens förslag antar 5 kap. 30 * med den lydelse som 

angL'S i bilaga 1 till detta hctiinkanck. 

41. betriiffandc tidshl'grii11st1dl' 0111nidl'.1hcstii111111c/scr 
att riksdagen avsl{1r motion ll)85/K(1:(1l/ yrkanck 4. 

42. betriiffande hl'slw 11111 ga111kos111adcr 111. 111. 

att riksdagen med avslag pi1 motionerna 1984;85:2676. 1985/86:72 

samt 1985/86:78 de b<"ida fiirstniimnda motinnerna siivitt nu iir i friiga 

och med bifall till regeringens förslag antar (i kap. 31-34 **med den 

lydelse som angL'S i bilaga 1 till detta betiinkande. 

43. bctriirfande he1t1/11i11g.1Til!korc11 111·see11de ga111kos111<1d 

att riksdagen med avslag pi\ mntionerna 1984/85:26 76 samt 1985/86:72 

biida mntionerna s;\vitt nu iir i friiga och med bifall till regeringens 

fi.irslag antar 6 kap. 35 *med den lydelse som angt·s i bilaga 1 till lktta 

betiinkande. 

44. betriiffande ko11111w11ji1//111iik1ii;es och ko111111wwla 11iim11dcrs 

hes/ur 0111 ga111kos11wda 111. 111. 
att riksdagen med ankdning a\· r~·gningcm fiirslag antar 13 kap. 1 * 

första stycket 4 nch andra styckl'l ,amt 15 kap. 8 *första stycket med 

den lydelse som i bilaga 1 till detta bl'liinkande hL·tecknats som 

utskottets förslag. 

45. bl'triiffande Jimnema .fi"ir rcgio11pla11cri11ge11 i Stockholms liin 

att riksdagen avsliir motion 1984/85:783. 

46. betriiffande hygglm· 111a11ji'ir planlagt område 
att riksdagen avsliir motionerna 1984185:664 och 1984/8.5:2684. 

47. betriiffande hygg/m· i glesh1·gd 

att riksdagen avsl{ir motion 1984/85:2801 yrkande 12 si1vitt nu iir i 

fr;lga. 

48. betriiffande hvgglm· .fi'ir hyggnada som rillhiir sill/ och la11ds
ti11gsko1111111111 
;11t ribd;igen mcd a\'slag p;i motion 1985/86:70 yrkandena 1nch2 nch 

med bifall till regeringens förslag antar 8 kap. 1 * första och andra 

styckena med den lydelse som anges i bilaga 1 till detta betiinkanck. 

49. betrnffande bvgglorspliktens· omji11111i11g m·serndc jord- och 
skogshntkcts cko1u1111ihygg11ader 

att riksdagen med a\'slag p[1 motion 11J85/86:69 yrkande 6 och med 

bifall till regeringens förslag antar 8 kap. 3 *första stycket 3 med den 

lydelse som anges i bilaga 1 till detta bet:inkamk. 

50. bl'lr;iffande bygg/m· fiir hrggnader som ej ingär i samlad 

hchrggclse 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:69 vrkande 5 s{1vitt nu 

;ir i fri'iga antar 8 kap. 4 *andra styeket med elen lydelse som i bilaga l 

till detta betiinkande betecknats som utsktittets förslag. 

51. beträffande kommunala bes/w om bygglo1•Jp/ikrms 0111/auning 
att riksdagen med anledning av motionerna 1985/86:69 yrkande 5 

s{1vitt nu iir i fräga och 1985/86:80 yrkande 3 e och regeringens förslag 

antar 8 kap. 5 §första och tredje styckena med den lydelse som i bilaga 

1 till detta betänkande betecknats som utskottets förslag. 
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52. bctriiffandc hygglu1·splikt al' miljömiissiga skäl BolJ 1986/87: 1. 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag antar 8 kap. 6 * 20 Hemställan 
andra och fjiirde styckena med den lydelse som i bilaga 1 till detta 
betänkande betecknats som utskottets förslag. 

53. beträffande friytor för lek och utevistelse 
att riksdagen med avslag på motion 1985/86:73 yrkande 13 och med 

anledning av regeringens förslag antar 8 kap. 2 §med den lydelse som i 

bilaga 1 till detta betänkande betecknats som utskottets förslag_, 

54. beträffande bygglov inom områden som inte omfattas al' 

detaljplan 
att riksdagen med avslag p:1 motion 1985/86:80 yrkandena 3 f. 3 g och 3 

h och med bifall till regeringens förslag antar 8 kap. 12 * med den 

lydelse som framg{ir av bilaga 1 till detta betiinkande. 

55. beträffande giltighetstiden för förh1111dshesked 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:80 yrkande 3 i och 

regeringens förslag antar 8 kap. 34 S andra och tredje styckena med 

den lydelse som i bilaga 1 till detta betiinkandc betecknats som 

utskottets förslag, 

56. beträffande fiirutsiit111i11gar för ri1·ningslol' m. 111. 

att riksdagen med avslag pä motion 1985/86:74 savitt nu iir i fräga och 

med anledning av regeringens förslag antar 8 kap. 16 * med den 

lydelse som i bilaga l till detta betlinkande betecknats som uhkottcts 

förslag. 

57. bctrtiffande ansökningsha11dli11gar i hygglo1·siirendrn 
att riksdagen med avslag p;1 motion 1985/86:73 yrkande 3 och med 

bifall till regeringens förslag antar 8 kap. 20 * med elen lydelse som 

anges i bilaga 1 till detta betänkande. 

58. beträffande al'grii11sning av den krets som skall beredas tillfälle att 
yttra sig ö1·c·r bygglm·sansökmz 
att riksdagen med avslag pt1 motion 1985/86:73 yrkande 14 och med 

bifall till regeringens förslag antar 8 kap. 22 § med elen lydelse som 
anges i bilaga I till detta betänkande, 

59. beträffande hyresgiistinflytande enligt bostadssaneringslagen 
att riksdagen med avslag p{1 motion 1985/86:73 yrkande 12 och med 

bifall till regeringens förslag antar 8 kap. 31 s med elen lydelse som 

anges i bilaga I till detta bctiinkanclc, 

60. beträffande den enskildes ställning i hygglovsproced11re11 

att riksdagen avslftr motion 1984/85:2674. 

61. bctriiffandc bygglovgil'ningen i de s. k. frikommunerna 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:3218 yrkande l avslår 

proposition 1984/85:207 och motionerna 1984/85:3217 yrkandena I a 

och 1b.1984/85:3218 yrkandena 2 och 3 och 1984/85:3219 yrkande l, 
62. beträffande l'iss rtldgil'ning till frikommunerna 

att riksdagen avslår motion 1984/85:3218 yrkande 4. 

63. betriiffandc byggnadsnämndens personal 

att riksdagen med avslag på motion 1985/86:71 och med bifall till 

regeringens förslag antar 11 kap. 4 s med den lydelse som anges i 

bilaga 1 till detta betänkande. 179 



M. betr;iffande pl1111eri11gshidrag 
att riksdagen avsl~ir mntion I 1JX5/X6:73 yrkande 16. 

65. betriiffanck /Jyggwuls11ii111111fr11s gra11sk11i11g 111. 111. 

att riksdagen med avslag pt1 motion 19X5/X6:73 yrkande 15 och med 

bifall till regeringens förslag antar X kap. 29 * fiir~;ta. tredje och fj~irdc 

styckena med den lydelse som anges i bilaga I till detta betfokande. 
66. beträffande taxcsiit111inge11 i bygglm·siirenclcn m. m. 

att riksdagen 

a) avslår motion 1985/86:69 yrkande 7. 

b) med anledning av regeringens förslag antar 11 kap. 5 * andra 

stycket med den lydelse som i bilaga 1 till detta betiinkande betecknats 

som utskottets förslag. 

67. betriit"fande /Jygg111uls11ii11111dc11s shldigher all i11gri1111 1·id 0!01·

ligt byggande 
att riksdagen med avslag på motion l 9X5/8(1:69 yrkande X och med 

bifall till regeringens förslag antar 10 kap. I * med den lydelse som 

anges i bilaga I till detta beUnkande. 

6X. beträffande bygg11ad.1·111-giji .10111 c11 cl<'I ar m-giji1sys1e111c1 
att riksdagen med avslag: p[1 motion 1985/8h:Bo504 s;ivitt nu iir i fr[1ga 

och med bifall till regeringens förslag antar IO kap. 4 *med den lydelse 

som anges i bilaga I till detta betiinkande. 

69. beträffande särskild 111·gif1 som rn dcl cll" m·gifis.1-rs1c111ct 
att riksdagen med avslag pii motion 1985/86:Bo504 sävitt nu iir i fri1ga 

och med bifall till regeringens förslag antar ltl kap. 6 *med den lydl'lsL' 

som anges i bilaga I till detta betiinkande. 

70. betriiffande ridare ö1·1•1Tiiga11dc11 0111 orc/11i11ge11 ji)r i11gi1·111u/c a1· 

bc.1Tiir 
att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet 

anfört. 
71. beträffande fi.irtl'Ck11i11g t11· he.l"l"iirsberiiuigacle 

att riksdagen avsbr motion 1985186:77 yrkande 9. 

72. beträffande bc.1Tiirsriiuc11s 0111jit1mi11g 
att riksdagen med avslag p{1 motionerna l 985/X6:69 yrkande 9 och 

1985/86:76 och med bifall till regeringens förslag antar 13 kap. 5 *med 

den lydelse som anges i bilaga 1 till detta betiinkande. 

73. betriiffande 111öjlighct att ö1wk/aga bygglonbes/111 som goclragits 

enligt bost1ulssa11cri11gslagc11 
att riksdagen med avslag pi1 motion 1985/86:80 yrkande 3 I oeh med 

bifall till regeringens förslag antar 13 kap. 6 * med den lydelse som 

anges i bilaga 1 till detta betiinkande. 

74. betriiffande do111stolspriil'11i11g m· 1·isst1 hygglonji·ägor 

att riksdagen avslfa motion 1985/86:67 yrkande 2. 

75. beträffande ersii1t11i11g till JMjcl al' 1·iigracl rirning 111. 111. 

att riksdagen med avslag pa motion 1985/86:73 yrkande 17 och med 

anledning av regeringens förslag antar 14 kap. 8 * första stycket 

punkterna 2 och 3 med den lydelse som i bilaga l till detta betiinkande 

betecknats som utskottets förslag:. 

76. hetriiffandc crsiittning på gruncl lll" 111arkt1111·ii11d11i11gsbes1ii111111cl

ser som ger företriide för t11ris111c11 111. 111. 

att riksdagen avslår motion 1985/86:92 yrkande 2. 
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77. hetrtiffande rnhetlig hali{ikatio11.1xrii11s BoU 1986/87: 1 
att riksdagen avsl{1r motionerna 1985/86:69 yrkande 10 och 1985/86:80 20 Hemställan 
yrkande 3 m b~1da yrkandena s;'1vitt nu iir i fr[1ga. 

78. betriitfande asii1111i11g ji'ir br111111e11 byggnad 
att riksdagen antar 14 kap. 7 * tredje stycket med den lydelse som i 

bilaga 1 till detta betänkande betecknats som utskottets förslag, 

79. beträffande ackumulerad skada 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86: 80518 såvitt nu iir i 

frl1ga och regeringens förslag antar 14 kap. 8 § fjärde stycket med den 

lydelse som i hilaga 1 till detta betänkande betecknats som utskottets 

förslag, 

80. beträffande ersä1111ing och inlösen 1·id halificerad skada 
att riksdagen med anledning av motionerna 1985/86:69 yrkande 1 U och 

1985/86:80 yrkande 3 m bada yrkandena såvitt nu är. i fråga och 

regeringens förslag antar 14 kap. 8 § andra stycket och JO § andra 

stycket med den lydelse som i bilaga 1 till detta betänkande betecknats 

som utskottets förslag. 

81. betriiffande rällegångskosmader i mäl som väckts a1· sakiigare 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:69 yrkande 11 och 

regeringens förslag antar 15 kap. 6 *med den lydelse som i bilaga 1 till 
detta hetänkande betecknats som utskottets förslag, 

82. beträffande ersäuning för gawkos111ads1l'is1er m. 111. 
att riksdagen med anledning av reg.eringens förslag antar Jj kap. 8 * 
andra stycket med den lydelse som i hilaga 1 till detta hetänkande 

betecknats som utskottets förslag, 

83. betriiffande mäjlighet all meddela tilfrerkningskontro/1111. m. 
att riksdagen med anledning av regeringens förslag antar 8 kap. 29 * 
andra stycket och 16 kap. 2 * tredje stycket och 3 s med den lydelse 

som i bilaga 1 till detta betänkande betecknats som utskottets förslag. 

84. beträffande genomförandetid för vissa äldre planer m. m. 
att riksdagen med anledning av motionerna 1985/86:69 yrkande 12 

samt 1985/86:80 yrkandena 3 n och 3 o det förstnämnda och det 

sistnämnda motionsyrkandet såvitt nu är i frfiga och med anledning av 

regeringens förslag antar 17 kap. 4 § andra stycket med den lydelse 

som i bilaga I till detta betänkande betecknats som utskottets förslag, 

85. beträffande viss bestämmelse enligt byggnadsstadgan 
att riksdagen antar 17 kap. 4 § tredje stycket med den lydelse som i 

bilaga 1 till detta betänkande betecknats som utskottets förslag, 

86. beträffande rätt till ersättning för ändring a1• vissa äldre planer 
att riksdagen med anledning av motionerna 1985/86:69 yrkande 12 

samt 1985/86:80 yrkande 3 o bäda yrkandena såvitt nu är i fråga och 

med anledning av regeringens förslag antar 17 kap. 8 ~ med den 

lydelse som i bilaga l till detta betänkande betecknats som utskottets 

förslag, 

87. beträffande ikrafllriidande av lagen 
att riksdagen med anledning av regeringens förslag antar 17 kap. I § 

första stycket med den lydelse som i bilaga 1 till detta betänkande 

betecknats som utskottets förslag. 181 



88. bctrMfande lagfi.irslager stirill der inre hehandlars 01·a11 . BoU 1986/87: 1 
att riksdagen i övrigt antar en plan- och bygglag enligt bilaga I till detta 20 Hemstiillan 
betiinkande. 

Stockholm den 8 oktober 1986 

Pi1 hostaclsutskottets vägnar 

Kjell A. Mattsson 

Niirvarande: Kjell A. Mattsson (c), Oskar Lindkvist (s), Magnus Persson (s). 
Erling Bager (fp). Per Olof Häkansson (s). Knut Billing (m). Margareta 
Palmqvist (s), Karl-Göran Biörsmark (fp). Bertil Danielsson (m). Rune 
Evensson (s). Birgitta Hambraeus (c). Tore Claeson (vpk). Nils Nordh (s). 
Margareta Gard (m) och Britta Sun<.lin (s). 
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Reservationer 

1 En ny plan- och bygglag (mom. l) 

Knut Billing. Bertil Danielsson och Margareta Gard (alla m) anser att 
utskottets yttrande och hemställan bort lyda: 

Utskottet 

Plan- och bygglagen 

Frågan om en ny bygglagstiftning har varit aktuell i ca 20 år. Flera förslag har 
utarbetats. Förslagen har genomgaende inneburit en ökning av det offentliga 
inflytandet över markanvändningen på den enskildes bekostnad. 

Moderata samlingspartiet har genom åren konsekvent motsatt sig denna 
utveckling och arbetat för att de enskilda människorna skall fä mer att säga 

till om. Den proposition om en ny plan- och bygglag ( PBL) som nu 
behandlats har sälcdes föregåtts av en granskning av lagrådet under mer iin 
ett år. Efter lagrådets bitvis skarpa kritik utarbetades en proposition som 

förelades riksdagen strax efter valet 1985. 
Plan- och bygglagstiftningen handlar ytterst om vem som skall ha makten 

över markanvändningen. den enskilde markiigaren eller politiker och den 
offentliga administrationen. 

Det är ett värde i sig att medborgarna i sa stor utsträckning som möjligt kan 
bli egendomsägare. Ägandet skänker oberoende och trygghet samt ger 
personlig tillfredsstiillelse. Den som iiger någonting tar större ansvar för dess 

skötsel till fromma för såväl den enskilde som för samhället. Om ägandet 
stimuleras bidrar detta också till en önskvärd ökning av det reala sparandet. 

Markäganderätten är av grundläggande betydelse för vårt samhälle. Med 

iigandet följer rätten att bruka egendomen. att bebygga och sälja den m. m. 
Ingrepp i äganderätten. exempelvis planläggning, kan dock motiveras med 
hänsyn till motstående intressen mellan markägare och behov av gemensam
ma eller allmänna anläggningar. 

Rättigheter som givits genom offentliga beslut skall vara av absolut 
karaktär och kunna hävdas och nyttjas med fullständigt rättsskydd. Den rätt 

som givits fastighetsägare att bygga i enlighet med fastställda planer är en 
sådan rätt. 

Alltsedan andra världskrigets slut har makten för politikerna ökat alltmer 
på de enskilda människornas bekostnad. Ett av de områden detta märks 

tydligast på är byggande och markanvändning. Framför allt är det rådigheten 

över egendomen som inskränkts. Som exempel på ingrepp i äganderätten 

kan nämnas att staten vid köp och försäljning av jord- och skogsbruksfas

tigheter bestämmer både köpare och pris. Rätten att bygga på icke planlagt 

område är borttagen. Genom markvillkoret bestämmer kommunerna i 

praktiken vem som får bygga i tätbebyggelsc. Staten bestämmer om man får 

plantera skog på sin mark. Fiske rättsinnehavarens urgamla rätt att bestämma 

vem som skall fä fiska och hur detta skall ske avskaffades för ett stort antal 
vattenägare häromåret. Även andra metoder att motverka äganderättens 

betydelse finns. Med låneregler favoriseras bostadsrätter så att numera 
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endast undantagsvis radhus byggs med äganderätt. 
Denna utveckling måste brytas. Äganderätten skall innefatta bestämman

derätt över det iigda. I annat fall förlorar bt1de friheten och tryggheten för alla 
egendomsägare sitt innehåll. Viljan att ta på sig iigaransvar, med de 

ekonomiska förpliktelser det för med sig, har minskat. Att fler människor 
blir egendomsägare är ytterst en demokratifn1ga. För att demokratin skall 
fungera krävs fria och oberoende människor som kan stå emot pätryckningar 
inte minst ekonomiska. Ett eget iigande bidrar till att stärka individerna. 

Ett spritt ägande ökar också variationsrikedomen. De hyresliigenheter 

som i stor mängd producerades under 1960-talet hade t. ex. aldrig blivit s{1 
enformiga om de enskilda miinniskorna fått bestämma. 

Plan- och bygglagstiftningen måste stärka de enskilda människornas 
rättigheter och underlätta ett spritt iigande. Regeringens proposition om 

PBL har motsatt inriktning. Kommunalpolitikernas makt ökas. Detta 
tillsammans med reglerna för ersättning vid intrång gör att den enskilda 
äganderättens innehåll alltmer urholkas. 

Inte i någon del av betydelse stärks den enskildes riitt i PBL-förslaget 
jämfört med i dag. När motsatsen hävdats har det som när det gäller t. ex. 
återuppbyggnad av eldhärjad fastighet varit fråga om en uppföljning av 

gällande praxis. I andra fall har man genom införandet av områdesbestäm
mclser givit kommunerna möjlighet att ta tillbaka en given rättighet. 

Delreformer 

Den nuvarande bygglagstiftningen behöver reformeras. Den intrcsseavviig

ning som beslutande instanser alltid gör har alltmer kommit att gynna det 
allmänna. Utgångspunkten för en förändrad byggnadslagstiftning skall vara 
att den enskilde medborgarens frihet ökas och rättsliga ställning förstärks 
med beaktande av det allmännas intressen. Det är oklokt att pä en gång 
revidera hela plan- och bygglagstiftningen. Lagrådet som visserligen ur 
lagstiftningsteknisk synvinkel anser att en samlad revision är fördelaktig tycks 

vara medveten om att det rent innehållsmässigt är svårt att genomarbeta ett 
så stort lagkomplex. Det skriver att man får räkna med att en översyn kan bli 
nödvändig efter en tid. Det är detsamma som att erkänna att de människor 

som först råkar ut för PBL blir försöksobjekt. 

Det är viktigt att lagarna är konsistenta såväl innehållsmässigt som rent 

lagtekniskt. Detta uppnås genom delreformer av nuvarande lagstiftning. 
Propositionen bör därför avslås av riksdagen. 

Grund lagsfrågan 

Lagrådets tyngsta kritik mot regeringsförslaget var att det stred mot 
grundlagen. I bl. a. motion 1985/86:66 (m) kritiserades också regeringens 

PBL-förslag för att det stred mot grundlagen. Under riksdagsbchandlingen 

ansåg ett enigt konstitutionsutskott (KU 1985/86:8 y) detsamma. Bostadsut

skottet har därför tvingats att omarbeta regeringsförslaget så att det numera 

är förenligt med Sveriges grundlagar. Detta förfarande är unikt. Moderata 

samlingspartiet medverkade till dessa ändringar eftersom ett minimikrav på 

de förslag som föreläggs riksdagen skall vara att de är grundlagsenliga. 
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Förhållandet mellan allmänna och enskilda intressen 

Som tidigare framhMlits m[1ste det enskilda intresset stärkas. Detta framförs 

också i motion 1985/86:80 (fp). Den utveckling som skett under efterkrigsti

den mot att allt fler verksamheter skall omfattas av tillståndspriivning hos 

olika myndigheter har moderata samlingspartiet aktivt motarbetat bl. a. 

genom reservationer i riksdagen. Det gäller I. ex. beträffande ett generellt 

strandskydd, generellt förbud mot dikning. tillståndsplikt för tiiktverksam

het och förköpslagen. Dessa och andra omotiverade restriktioner i mark

äganderätten måste upphävas. 

I motion 1985/86:67 (m) framförs att den enskilda iiganderätten iir en av de 

grundläggande rättigheterna i Europakonventionen och att iiganderiitten till 

mark främst innefattar rätten att bruka marken och att bebygga den. 

Utskottet instämmer i detta. Enligt motionen strider PBL ocks~1 mot 

konventionen om de mänskliga rättigheterna eftersom PBL endast betonar 

det allmänna intresset. Även i motion 1985/86:80 (fp) yrkande 3 a framförs 

liknande synpunkter. 

Det är tveksamt om det är förenligt med Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna med ett förfarande där kommunala myndigheter 

skall göra intresseavviigningar mellan kommunalpolitiska och enskilda 

intressen. Det torde bli svårt att fullt ut beakta grundlagens krav pa saklighet 

och opartiskhet. Kravet på likhet inför lagen kommer säkert inte att 

uppfyllas. Kommunerna får också möjlighet både att tvinga fram bebyggelse 

och att förhindra den trots motstånd från den enskilde markiigaren. PBL 

kommer att tillämpas olika i olika kommuner. Även kan tillämpningen 

komma att variera i samma kommun med olika politiska majoriteter. 

Godtycket i lagtillämpningen sätts i system. 

Genomförandetider 

Ett av de ur den enskildes synpunkt sämsta förslagen i propositionen iir 

systemet med genomförandetider. Det innebär att nagon absolut byggrätt 

endast föreligger under genomförandetiden. Genom godtyckligt satta ge

nomförandetider, inom ramen för 5 till 15 år, kan kommunerna skaffa sig 

total kontroll över markanvändningen särskilt som en icke utnyttjad byggrätt 

är skäl nog för en kommun att lösa in marken. Att som regeringen gör, 

motivera denna långtgående maktförskjutning med att markiigarcns ställ

ning stärks under genomförandetiden, är närmast kriinkande. Med de 

föreslagna genomförandetiderna blir planeringshorisonterna korta och osä

kerheten stor. Fritidshustomter kan inte längre reserveras för nästa genera

tion och företag kan inte längre kosta på sig att ha reservmark för eventuell 

expansion. Obebyggda tomter kan inte längre liimnas som säkerhet för Ian 

utan man tvingas låna pengar till högre ränta vilket t. ex. driver upp 

bostadskostnaderna. 

Uppfattningen att det i gällande lagstiftning iir rätten till ersättning som gör 

att planeringsförutsättningarna blir låsta är felaktig. Låsningen kommer sig i 

stället av att kommunerna inte vill ersätta de personer som kommer i kläm 

vid en planändring. 
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Vid inlösen av fastigheter skall i princip iiven förv~intningsvärdcn ersättas. BoU 1986/87: 1 
I marknadsviirdet för en fastighet ing[1r alltid ett förväntningsviirdc i höjande Resen·a1io11er 
eller siinkandc riktning. Detta p{tvcrkas naturligt nog också av Mgiirder som 
stat och kommun vidtar. Byggandet av en genomfartsled kan verka sänkandc 
mcdan förbättrad infrastruktur kan fä motsatt dfekt. Att människors 
förväntningar om framtiden bidrar till prissiittningen p{1 olika varor och 
tjiinstcr är en central del av det marknadsekonomiska systemet. 

Ett viktigt motiv för reglerna om omprövningsbara planer i PBL är att sätta 
press på markiigaren att genomföra planen under genomförandctidcn. Har 

si1 inte skett har kommunen rätt att expropriera fastigheten - ovisst till vilket 

viirdc. Även om marken inte socialiseras gör markägare med outnyttjade 
byggriittcr förluster när genomförandetiden gått ut. Byggföretag och andra 

blir mindre intresserade av planlagd mark som byggreserv. Det är inte 
förbjudet att inneha sadan mark. Men bara det faktum att dessa markinne

hav strider mot plancringsambitionerna påstås göra PBL:s regler motivera
de. Enligt utskottets mening är det tvärtom av värde både för kommuner, 

näringsliv och medborgare med reservmark. 
Frågan om vilken planstatus ett omräde har när genomförandetiderna g<ltt 

ut är viktig. Planer gäller tills de ändras eller upphävs. Därför kan rent 
formellt s. k. planlösa tillstånd inte finnas. Däremot ger PBL kommunerna 

s;ldana instrument att innehållet i planen endast kan realiseras om kommu
nen stt vill. För markägarna gör osäkerheten och utlämnandet till kommunal

politikernas goda vilja att förhallandct ändå reellt kan betraktas som 
planlöst. Planen ger inte markägarna någon trygghet. Systemet med 
genomförandetider är oacceptabelt. 

N ybyggnadsförbud 

I dagsliiget tillämpar många kommuner nybyggnadsförbud. Dessa har i vissa 
fall funnits i decennier. Skälen till nybyggnadsförbuden är i många fall att 
kommunerna vill ändra planen men inte vill betala tomtägarna för förluster 
som uppstår vid planändring. Denna ordning är oacceptabel för de enskilda 
fastighetsägarna. Utgångspunkten vid planändringar måste vara att mark
ägare far behålla tidigare givna rättigheter. I annat fall skall de erhålla full 

kompensation för lidna förluster. Detta tvingar kommunerna till ett stort 

hänsynstagande till enskilda intressen. 

Givetvis måste planer kunna ändras när förutsättningarna ändras. Att 

under den tidsperiod en planläggning äger rum belägga planområdet med 

nybyggnadsförbud är rimligt. En maximal tid för sadant förbud bör vara två 

är. Har inte planen ändrats under denna tid sätts nybyggnadsförbudct ur 

kraft. 

Krav på byggnader m. m. 

I dag styrs utformningen av byggnader i stor utsträckning av Svensk 

byggnorm som är mycket detaljerad. Enligt vår mening bör byggnormer 

endast innehålla enkla funktionskrav som t. ex. säkerhetsföreskrifter. Ett 

större ansvar läggs då på byggarna att utforma bostäder som folk vill ha. Det 186 



kan också medföra att bostiiderna blir billigare att bygga. Mångfalden BoU 1986/87: l 
kommer att öka. Resavationer 

Under en bng tid har moderata samlingspartiet arbetat för en förenkling 

av de regler som styr byggandet. I ett flertal riksdagsmotioner har framförts 

krav om att t. ex. Svensk byggnorm kraftigt skulle bantas. 

Motion 1984/85:2801 (fp) yrkande 10 tar.nu upp dessa tankegångar. Det 

hemställs att en skyndsam översyn av lagstiftningen på bostadsområdet skall 

göras i syfte att åstadkomma en avreglering och minskad detaljstyrning. 

Kravet på en utredning enligt motionen stämmer väl överens med de 

principer som ovan redovisats varför den tillstyrks. 

Även i motion 1984/85:2152 (c) yrkande 5 krävs lättnader i normkraven i 

frågan om tillgänglighet för att underliitta tillkomsten av smä billiga 

bostäder. Detta krav överensstämmer också med utskottets synsätt varför 

motionen tillstyrks. 

Försvarsutskottet har i sitt yttrande över PBL påpekat att en flexibilitet 

beträffande uppvärmningssystcm bör dterstriivas. Syftet iir att svenska 

bränslen och uthålliga energiformer skall kunna användas i händelse av kris 

eller krig. Utskottet instämmer i·detta yttrande vilket bör tas i beaktande i 

nyss niimnda utredning. 

Att byggnader hålls i sådant skick att det går att vistas säkert i dem är en 

självklarhet. Utskottet förutsiitter att ägarna underhåller sina byggnader sf1 

att detta är möjligt. Renovering av äldre byggnader hör ske varsamt. Det är 

inte rimligt att alltid efterstriiva nybyggnadsstandard i äldre hus. Detta har 

framförts också i motion 1984/85:2217 (c) där det hemställs att dispenser från 

byggnormens krav om nybyggnadsstandard vid ombyggnad skall kunna 

göras. Detta är dock att gå en omväg. Genom begränsning av normkraven 

som ovan föreslagits tillgodoses syftet med motionen. 

Vad gäller parkering föreslogs i lagrådsremissen att fastighetsägare skulle 

kunna bli skyldiga att svara för en parkerings tillkomst och drift. Parkerings

köp nämndes som exempel. Parkeringsköp innebär att en fastighetsägare av 

kommunen tvingas bidra ekonomiskt till kommunala parkeringsanläggning

ar. Lagrådet framhöll att det för niirvarande råder osäkerhet om i vilken 

utsträckning det är lagligen möjligt att av en byggande kräva åtaganden av 

detta slag. Ocks[1 frågan om förutsättningar och formerna för ett åtagande 

var enligt lagrådet ovissa. 

Utskottet instämn1er i lagrådets kritik. Ett system med parkeringsköp bör 

inte finnas. 

Översiktsplaner 

Enligt propositionen bör den kommunala översiktsplaneringen lagregleras. 

Hela kommunen får då någon sorts lagreglerad planstatus. Visserligen 

kommer, efter bostadsutskottets förändringar av n:geringsförslaget, över

siktsplaner inte att ha någon bindande verkan. Genom sitt innehitll kommer 

de dock i realiteten att vara starkt styrande. Risken är uppenbar att 

markanvändning och byggande utanför detaljplanelagt område helt kommer 

att styras av översiktsplanerna vilkas detaljeringsgrad dessutom ökar med 

tiden. 187 



Utskottet stöder kravet i motion 1985/86:66 (m) att övcrsiktsplaneringen BoU 1986/87: 1 

skall vara frivillig och utgöra ett bcslutsunderlag där olika utvecklings~1ltcrna- Reservationer 
tiv ski~seras. Planerna kan vara summariska och behöver inte omfatta hela 

kommunen. 

Med denna typ av planer tillgodosö också kraven i motion 1985/86:69 

yrkande 12 och motion 1985/86:80 yrkande 3 b varför dessa tillstyrks. 

Områdesbestämmelser 

I propositionen föreslås att kommunerna skall kunna använda ytterligare 

planinstitut i form avs. k. omrödesbestämmelser. Dessa skall användas när 

kommunerna vill detaljreglera markanvändningen utanför detaljplanelagt 

omrftdc. Om rådesbestämmelser hanteras av byggnadsnämnderna. De mark

ägare som på grund av områdesbestämmelser far användningsmöjligheterna 

av sin mark inskränkta skall inte kunna fä sin mark inlöst. Stora arealer mark 

kan på s{1 sätt fä begränsad nyttjanderiitt. Detta är en av de avgörande 

föriindringarna i PBl. gentemot dagens lagstiftning. Med hjälp av omrädes

bestiimmelser kan kommunerna begrlinsa den enskildes rådighet över 

markanvlindningcn pä betydande arealer. Förslaget är oacceptabelt. Detta 

institut skall inte införas. 

Detaljplan 

Detaljplaner skall erslitta nuvarande stads- och byggnadsplaner. De ger dock 

kommunerna större möjligheter än i dag att detaljföreskriva hur byggnader 

får användas. 

Reglerna riskerar att bli alltmer detaljerade. Reglering av varusortiment 

och i praktiken etableringskontroll kan bli några resultat. 

Detaljplanernas korta genomförandetider innebär också att kommunerna 

blir tvingade att lägga ned mer arbete på planeringsarbete än i dag. 

Utredningar, planbedömningar, revisioner och nya planer blir en ständigt 

återkommande uppgift och måste göras oftare än i dag. Detta leder till ökad 

byräkrati och ökade kostnader. 

När det gäller livsmedelshandel får kommunerna begränsa eller förbjuda 

den med hänsyn till vad som bedöms vara en "lämplig samhällsutveckling". 

Detta är uppenbart stridande mot marknadsekonomiska grundprinciper, 

vilka påtalas i motion 1985/86:66 (m) och 1985/86:80 (fp ). Det är orimligt att 

politiker styr varuutbud och tillgänglighet för detalj- och partihandel. Det är 

konsumenten som själv skall välja var och när inköpen skall göras. Ju fler 

försäljningsställcn desto större valfrihet. Även bensinstationer bör kunna 

tillhandahålla den service som livsmedelsförsäljning innebär. Det är dess

utom i många fall ett villkor för att de skall kunna överleva. 

I motion 1984/85:2707 (m) yrkande 20 föreslås att ändringar i nuvarande 

lagar skall göras så att det blir möjligt att differentiera servicenivån i olika 

detaljplaneområden. Det bör framhållas att detta endast kan komma i fråga i 

helt nya planområden för fritidsbebyggelse där reglerna kan bli kända för alla 

som flyttar dit. Motionen tillstyrks. 
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Gatukostnader 

Reglerna för gatukostnaderna har inte fungerat tillfredsstiillande. Sedan 
lagen triitt i kraft har det uppstått prohlcm med tillämpningen. Därför måste 
lagen ändras. Utskottet anser att följande principer skall giilla. 

• Fördelningen av kostnader för gator och andra anläggningar skall endast 

omfatta de fastigheter som får siirskild nytta av titgärderna. Fördelningen 

skall ocksä ta hänsyn till att befintliga fastigheter som regel har betalat 

ersättning för de äldre gatorna. Endast fastigheter som ligger i anslutning 

till de nya gatorna skall drahbas av avgifter. Om anläggningsarbetena 

utförs enbart för att möjliggöra delning av ett antal fastigheter skall 

kostnaderna endast hiiras av dessa. 

• Kommunerna skall ha samr;}dsskyldighet betriiffande utredningar om 

gatukostnadsersättning. Om fastighetsägare motsiitter sig föreslagen stan

dard hiinskjuts frågan till samtliga berörda fastighetsiigarc. Kommunen 

skall inte kunna fatta beslut som går emot majoriteten av dessa fastighets

iigare. 

• De möjligheter som finns i lagen att jämka betalningsvillkoren skall 

tillämpas generöst. Detta bör innebära att fastighetsägarna erbjuds lån. 

borgen för lån. långa amorteringstider eller anstånd med betalning 

avvaktan på att fastighet siiljs eller delas. 

Kommunfullmiiktige får inte delegera beslut om gatukostnader. 

!vted ovan skisserade förslag tillgodoses motion 1984/85:2676 (m) och 

motion 1985/86:72 (m). 

Regionplan 

Nu giiller en särskild lag om regionplaneringen enbart för Stockholms län. 

Det iir otillfredsställande med en speciallagstiftning för olika landsdelar. Det 

hehov av samordning som föreligger bör kunna tillfredsställas på samma siitt i 

Stockholms län som i övriga landet. I motion 1984/85:78 (m) framförs 

liknande tankegångar. Riksdagen bör upphäva lagen (1968:598) angaende 

handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län. 

Därmed tillgodoses syftet med motionen. 

Bygglov 

Enligt propositionen skall bygglovsplikten både kunna minskas och utökas. 

Detta är tänkt att ske med hjälp av områdesbestämmclser. Överenskommel

sen mellan socialdemokraterna och centern innebär i detta hänseende en 

skenbar förbättring eftersom bygglovsplikten generellt skall minskas i 

glesbygden. Samtidigt öppnas möjligheterna för kommunerna att kräva 

bygglov i glesbygd och att t. o. m. utöka bygglovsplikten med de ovan 

kritiserade områdsbestämmclserna. 

Bygglovsplikten utanför planlagt område kan minskas. Om en kommun av 

exempelvis kulturhistoriska skäl vill reglera byggandet i något avseende inom 

ett visst område bör dctaljplaneinstitutet väljas. Härigenom skulle det bli 

möjligt att slopa liimplighetsprövning och bygglov för en- och tvåfamiljshus 

BoU 1986187:1 
Resen·ationer 

189 



och motsvarande i områden som ej omfattas av detaljplan. Bo U 1986/87: I 
Inom omr{tden med detaljplan skall bygglovsplikt i princip gälla. Ram.:-n Resen•a/ioner 

för de t1tgiirder som kan vidtas utan bygglov hör dock vidgas. D.:-t gäller 
exempelvis underhML om- och tillhyggnader. Diirmed ges kommunerna 

ingen möjlighet att utöka bygglovsplikten. 

Genom ställningstagandet att bygglovsplikten utanför planlagt område 

skall minskas bifalls motion 1984/85:664 och dlirmecl tillgodoses motion 

1984/85:2684 (m) och motion 1984/85:2801 (fp) yrkande 12. 

I motion 1985/86:2674 (fp) hemställs att .:-n utredning skall tillsättas med 

uppgift att utarbeta förslag till förbättringar av den enskildes stlillning i 

bygglovsproceduren. Mot bakgrund av ovan redovisade principiella stånd

punkt anser utskottet att förslaget är utmärkt och tillstyrker motionen. 

Ersättnings bestämmelser 

Vad gäller ersiittningsbestiimmclscrna vid intrång är regeringens förslag 

utmanande. Lagrådet har pätalat att det är tveksamt om förslaget är förenligt 

med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna pä grund av 

talighetströsklar pä upp till 20 'k. 
Överenskommelsen mellan socialdemokraterna och centern inncblir en 

förändring av ersiittningströsklarna i fråga om vissa markreglerande åtgärder 

jfönfört med propositionen. Markägare skall tåla bagatellartade intrång. Vad 

som är bagatellartat blir dock en bedömningsfråga. Till yttermera visso 

kommer likadana skador att bedömas olika. eftersom det i uppgörelsen anses 

att ersättningsbeloppet skall vara avhängigt av markägarens ekonomiska 

stlillning. Detta är en från rättssäkerhetssynpunkt stötande ståndpunkt. 

I överenskommelsen föreslås att elen högsta gränsen för intrång som någon 

skall t[tla är 10 % och då endast om det rör sig om ett i ahsoluta tal litet 

belopp. Med tanke på att 10 % hittills från regeringshåll ansetts som 

bagatellartat. kan man befara att 9 % nu blir den allmänt tillämpade gränsen. 

I fråga om hyggnaclsreglerande åtgärder skall enligt överenskommelsen 
avdrag för hclopp under tålighetströskcln göras. En sjlilvrisk i markägandet 

införs därmed. 
Enligt utskottets mening skall markägaren hållas skadeslös vid ingrepp i 

äganderätten. Det betyder att också förväntningsvärde i görligaste mån skall 

ersättas och att ingrepp i pågående markanvändning skall ersättas. Det gäller 

även om en förändring av produktionsinriktning för jordbrukare förhindras. 

På så sätt bär stat och kommun det fulla ansvaret av de beslut som fattas. 

Genom att PBL med följdlagstiftning ger kommunerna möjligheter att 

besluta om vittgående inskränkningar i äganderätten kommer antalet 

markägare som råkar ut för ingrepp att bli fler än i nuläget. De totala 

intrangcn för hl. a. jord- och skogshrukct ökar. 

Domstolsprövning 

I bl. a. motion 1985/86:66 från moderata samlingspartiet framförs att 

rättegångskostnadsreglerna bör ändras så att inte enskild part avstår att fä sin 

rätt prövad på grund av risken att fä ersätta motpartens rättegångskostnader. 190 



En spiirr för s. k. okynncsmäl m;bte dock finnas. Med tanke på att en stor Bo U 1986/87: 1 
andel domar iindras i högre instans bör samma regler för riittegängskostnadcr Resern1tio11er 

gälla för ett m{1l i samtliga instanser. 

Övergångsbestämmelser 

Som en konsekvens av systemet med tidsbegränsade hyggriitter riskerar alla 

planer att förlora sin giltighet. Fiir den som iir fastställd före 1979 skall 

genomförandetiden anses ha gått ut. Övriga fär en ytterst begränsad 

genomförandetid efter fem ftr. 

I huvudsak kommer inte någon kompensation till markiigarna för förluster 

att betalas ut. Endast om mycket bestämda kriterier är uppfyllda kan 

kompensation crhi1llas. 

Övergångsbestämmelserna är en följd av systemet med genomförandeti

der. Kommunpolitikerna får genom denna bestämmelse frihet att sätta 

gällande planer ur spel utan att behöva ersätta markägarna. Det är självklart 

att även ägare till tomter som har byggri1tt enligt gamla planer skall 

kompenseras för förluster som orsakas av statliga och kommunala beslut. 

Det enda sättet att undvika den konfiskation som kan bli fallet med PBL är 

att avsl{1 hela förslaget till ny PBL. 

Med anledning av det anförda tillstyrker utskottet bifall till motion 

1985/86:66. Propositionen och motioner med ändringsförslag avstyrks. 

Det betyder att nuvarande lagstiftning successivt reformeras. Bl. a. · 

följande principer hör ligga till grund för en ny lagstiftning. 

Plamystem. Generalplanen avskaffas och ersätts med en frivillig översikts

plan. Översiktsplanen skall inte vara styrande utan i stället utgöra ett 

beslutsunderlag. i vilket olika utvccklingsaltcrnativ skisseras. Snabbhet och 

flexibilitet i planprocessen cfterstriivas. 

Kommunerna skall själva fastställa detaljplanerna eftersom de har bättre 

detaljkännedom än den statliga myndigheten. 

Alla planer med rättsvcrkan skall kunna överklagas. 

Ersiitmingsbestiimmelser. Vid planändringar skall utgångspunkten vara att 

full ersättning för förluster skall ges. Vid intrång och andra markreglerande 

åtgärder skall markägarna h{1llas skadeslösa. Om byggnader bedöms vara av 

sil.dant kulturhistoriskt värde att de skall bevaras skall fastighetsägarna 

kunna erhålla kompensation för fördyringar som drabbar dem på grund av 

detta. 

Byggnadsförhud. Det skall inte vara möjligt för kommuner att år efter år 

låta byggnadsförhud ligga över stora områden. Temporära nybyggnadsför

bud måste dock kunna tillgripas vid planändringar. Kommunerna måste i en 

sådan situation kunna visa att de verkligen arbetar med en detaljplan för att 

fä införa byggnadsförbud. Byggnadsförbud för gälla i högst två år. Kommu

nen har då denna tidrymd att utarbeta ny plan. 

Plangenomförande. Det m[1ste ges positiva ·incitament till plangenomfö

rande i stället för de negativa som begränsade byggrätter innebär. Det 

behövs andra effektivare metoder för att garantera ett plangenomförande. 

Exploateringssamverkan är ett exempel på sådana metoder. 

Byggande utanför plan. Det räcker med att detaljplaner läggs för 191 



tättbebyggda omdtden och för omri1den i kiinsliga kulturmiljöer m. m. BoU 1986/87: 1 
Byggande utanför planlagt område kan därmed släppas hdt fritt. Reserrutioner 

·Minskat byggkrångel. Reglerna i hyggnadsstadga och Svens~ byggnorm 
måste förenklas och detaljeringsgraden minskas. Bygglovsplikten för om

byggnads- och tillbyggnadsatgärder bör slopas utom i speciellt känsliga 
områden. Därmed minskas också byr:'1kratin i byggandet. Har inte byggnads
niimnden reagerat pa anmiilan inom tre mtrnader far detta betraktas som att 

byggnadslov beviljats. 

Sammanfattning 

Vad utskottet ovan anfört innebär sälunda ett avslag på de i detta betiinkande 

behandlade propositionerna 1985/86: 1 med förslag till ny plan- oeh bygglag 
oeh 1984/85 :207 om försöksverksamhet med förenklade regler om byggnads

lov m. m. i vissa kommuner. Beträffande sistnämnda propositioner gäller att 
ett genomförande av vad utskottet nu anfört om byggnadslovgivningcn 

innebiir en betydande lättnad jämfört med i dag. Nagra speciella byggnads
lovsreglcr för \'issa kommuner behövs därför inte. 

Utskottets förslag till riksdagen innebär en tillstyrkan av moderata 
samlingspartiets partimotion 1985/86:66 yrkande 1. av folkpartiets partimo
tioner 1984/85:2801 yrkande JU såvitt nu är i fråga. 1985/86:80 yrkande I, 

centerpartiets partimotion 1985/86:69 yrkande l såvitt nu är i fråga. Vidare 
tillstyrker utskottet motionerna 1984/85:664 (m). 1984/85:783 (m), 1984/ 

85:2152 (c) yrkande 5 och 1984/85:2674 (fp). 
Utskottets ställningstagande ovan innebär också att utskottet föreslår 

riksdagen att med anledning av moderata samlingspartiets partimotiom:r 

1984/85:2707 yrkande 20 och 1985/86:66 yrkande 2, motionerna 1984/85:2676 
(m), 1984/85:2684 (m) och 1985/86:72 (m) som sin mening ge regeringen till 

känna vad utskottet ovan anfört om en reformerad byggnadslagstiftning. 
Övriga i detta betänkande behandlade motionsyrkandcn avstyrks. Vissa 

av dem har tillgodosetts genom vad utskottet ovan förordat och föreslagit. 

Hemställan 

Utskottet hemstiil!er1 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:664. 1984/85:783. 

1984/85:2152 yrkande 5. 1984/85:2674, 1984/85:2801 yrkande JO såvitt 

nu iir i fr{tga och yrkande 12, 1984/85:3218 yrkande l, 1985/86:66 

yrkande I och 1985/86:80 yrkande I samt med anledning av motioner

na 1984/85:2676. 1984/85:2684, 1984/85:2707 yrkande 211, 1984/ 

85:3218 yrkandena 2-4. 1985/86:66 yrkande 2, 1985186:69 och 

1985/86:72 
a) avsl[1r propositionerna 1984/85 :2117 och l 985i86: 1 samt motioner

na 1984/85: 1097. 1984/85: 1478. 1984/85:2135. 1984/85:2217. 1984/ 
85:2319, 1984/85:3217yrkande l, 1984/85:3219yrkande I, 1985/86:67, 

1985/86:68. 1985/86:70. 1985/86:71. 1985/86:73. 1985/86:74, 1985/ 

86:75. 1985/86:76. 1985/86:77. 1985/86:78. 1985/86:79, 1985/86:80 

1 Vid bifall till di:nna hemställan förfaller utskottets hemställan i dess hclhi:t. 
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yrkandena 2 och 1 a-o. 1985186:92 yrkande 2. llJ85!86:13o502. I3oU 1986/87: I 
1985/86: 80501. 1985/86: Ho50-L 1985/86: Ho505 yrkande 1. 1985/ Reserva1ioner 

86: Bo506. 1985/86: Bo511X. 1985/86: Bo5 l Il. 1985/86: Ho5 l 2 yrkande 1. 
1985/86: Bo5 l 6. 1985/86: Ho5 l 7. 1985/86: Ho5 l 8 och l 985/8(1:lfo52!1. 

b) som sin mening ger regeringen till Unna vad utskottet anfört. 

2 En ny plan-och bygglag (mom. I) 

Erling Bager och Karl-Göran Biörsmark (båda fp) anser att utskottets 

yttrande och hemställan bort lyda: 

Utskottet 

Sammanfattning av regeringens förslag m. m. 

I proposition 1985/86: 1 läggs fram ett förslag till en ny plan- och bygglag 
(PBL). Avsikten är att PBL skall ersätta den nuvarande byggnadslagen 

(BL). byggnadsstadgan (BS) och lagen om påföljder och ingripanden vid 
olovligt byggande. 

Lagförslagets huvudsakliga inriktning kan sammanfattas på följande sätt. 
Alla kommuner skall ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela 

yta. Planen skall kunna ändras och fördjupas för olika delomrfalen. 

Områdesbestämmelser kan antas för att bl. a. säkerställa syftet med över
siktsplanen inom begränsade områden. Dagens stadsplan och byggnadsplan 
föreslås ersättas av en enda som kallas detaljplan. Regionplan skall kunna 
användas för samordning av flera kommuners planläggning. 

Nybyggnadsförbuden avvecklas. Detaljplaner föreslås för en genomföran

detid som begränsar byggrätten i tiden. Om en byggnad strider mot 
detaljplanen, får fastighetsägaren ändå göra både yttre och inre ändringar av 
byggnaden. 

Länsstyrelsens fastställelseprövning av planer föreslås slopad. Länsstyrel
sen skall på vissa i lagen angivna grunder kunna upphäva detaljplaner och 
områdesbestämmclser. Översiktsplaner skall inte prövas av länsstyrelsen. 

Medborgarinflytandet avses förbättras. Alla boende som berörs av en plan 
eller ett beslut om tillstånd, skall. liksom hyresgästernas organisationer. ha 
samma ställning som sakiigarna. 

Tillstånd till byggande m. m. avses lämnas i form av bygglov. rivningslov 
och marklov. Förhandsbesked skall kunna lämnas beträffande r1tgärder som 

kräver bygglov. 

Skyldigheten att söka lov skall kunna varieras genom kommunala beslut. 

Kommun kan besluta att vissa åtgärder inom områden utan detaljplan får 

utföras utan bygglov. Exempel på sådana åtgärder är uppförande av 

komplementbyggnader. mindre tillbyggnader och inre ändringar av byggna

der. För områden med detaljplan föreslås kommunerna i planen ges 

möjlighet att besluta att enklare fritidshus. kolonistugor och liknande 

byggnader får uppföras eller byggas till eller på annat sätt ändras utan lov. 
Av den ovan redovisade sammanfattningen framgår att propositionens 

13 Riksdagen /986i87. /'I sam/. Nr 1 
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förslag i allt viisentligt bygger p{i principerna i dagens byggnadslagstiftning. 

Emellertid innebiir trots detta ett förverkligande av regeringi.·ns förslag en 

genomgripande föriindring av nu giillande ordning för den fysiska plarn> 

ringen. 

Den nuvarande byggnadslagstiftningen iir sdröversktidlig. I byggnads

stadgan f1terfinns en mängd regler som borde finnas i en förordning. 

Lagstiftningen iir ocksä otidsenlig bl. a. för att i den inte regleras den 

översiktliga planering som niistan alla kommuner bedriver. Det sakn<ls t. ex. 

iiven lagregler för medborgarinflytande över denna planering. 

M;°mga fastigheter har kommit att beläggas med nybyggnadsförbud. 

Nybyggnadsfiirbuden iir ett resultat av att planerna har en obegränsad 

giltighetstid. Detta har medfört att det finns många byggriitter som samhälls

utvccklingen gjort mycket oHimpliga. Då kommunerna har saknat resurser 

att upprätta och genomföra nya planer och i samband med det ge ersättning 

till fastighetsägare med byggriitter har de i stiillet valt att lägga nybyggnads

förbud. 

Byggnadslagstiftningen berör i hög grad den enskildes intressen. Det 

understryker ytterligare vikten av en enkel lagstiftning som iir lätt att 

överblicka. Det för inte dela några oklarheter om t. ex. vilka i1tgiirder som 

kräver bygglov. I dessa avseenden är PBL en förbättring, t. ex. genom att det 

i lagen införs en riitt att erhålla förhandsbesked vid ansökan om bygglov och 

genom att skyddet för pågiiende markanviindning förstärks. 

Sammanfattning av utskottets förslag 

En rad politiska beslut under senare är har försvagat den enskildes stiillning 

gentemot det allmiinna. Förslaget till ny plan- och bygglag utgör-som det nu 

hr utformat - ytterligare ett steg i samma riktning .. Det kan diirför enligt 

utskottets uppfattning inte godtas i sitt nuvarande skick. 

Som anförs i folkpartiets partimotion 1985/86:80 iir det emellertid angelä

get att en ny och modern plan- och bygglag kan komma till stånd. De 

Emgvariga byggnadsförbuden är ett av flera tecken p{1 att det nuvarande 

regelsystemct är föriildrat. Utskottet anser därför att den gällande bygglagen 

inte kan ligga till grund för ett successivt reformarbete. 

Planering är ofta en fräga om avviigningar mellan olika angelägna men 

sinsemellan motstridande intressen. Utan en genomtiinkt lagstiftning riske

rar viktiga värden s[1som kulturminnes- och naturvård att komma i kläm. 

Det måste dock starkt understrykas att utgångspunkten för en plan- och 

bygglag m<iste vara den enskildes rätt att förfoga över sin egendom. Det lir 

bara med stöd av lagen som den enskilde kan hävda sin rätt gentemot 

myndigheterna. Niir allmänna intressen måste göra sig gällande skall rimliga 

ersiittningsregler garantera kompensation. 

Under utskottsarbetet har vissa förbättringar föreslagits. framför allt vad 

gäller kraven på bygglov utanför tiitbcbyggelse men ocksä vissa avsnitt i 

ersiittningsrcglcrna. Förbättringarna iir dock enligt utskottets uppfattning 

inte tillriickliga. De förändringar som måste komma till stånd är så pass 

omfattande att den föreliggande propositionen bör avslås och regeringen få i 
uppdrag att återkomma till riksdagen med ett omarbetat förslag. 

BoU 1986/87:1 
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Mot dcnrni ordning kan invändas att den skulle innebiira en viss försening BoU 1986187: I 
av en redan utdragen lagstiftningsrrocess. Reserl'{ltioner 

Men enbart det faktum att ett omfattande och mångårigt lagstiftningsarbe
te nu är inne i sitt slutskede iir inte tillriickligt skäl att godta ett regclsystem 
som efter viss tid kan beröva människor byggriitter utan ersiittning. Ett nytt 
förslag till plan- och bygglag som utgår fritn vad nedan förordas bör 
skyndsamt föreläggas riksdagen. 

Utskottet utvecklar nedan sin syn rå hur en plan- och bygglag bör utformas 

samt motiven för att avslå det nu föreliggande regeringsförslaget. Enligt 

utskottets mening bör riksdagen allts{1 avsl{1 rrorositionen och hemställa att 
regeringen återkommer med ett nytt förslag som tillgodoser följande krav på 

förbättringar. 

o Den enskildes ställning bör framhävas tydligare i lagen. I PBL sägs att 
mark får bebyggas om det iir lämpligt ur allmän synpunkt. Utskottet 

föreslår att lagen utformas så att det finns en rätt att bygga men att den kan 
inskränkas beroende på allmänna intressen. Härigenom utformas också 
lagen i enlighet med Eurnpadomstolens tolkning av artikel I i första 

tilläggsprotokollet till Europart1dskonventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som Sverige har 
skrivit under. 

o Det är angeläget att översiktsplanerna inte blir alltför detaljerade. 
Införandet av en översiktsplan far inte leda till ett kostsamt och 

omfattande planeringsarbete i kommunerna. 
o I propositionen föreslås att en detaljplan ges en genomförandetid p{i 5-15 

år. Enligt utskottets mening bör detta ändras så att genomförandetiden 
normalt skall sättas till lägst 15 ~1r, i undantagsfall till l 0 år. Någon 
maximitid bör inte anges i lagen. 

o Kommunen skall inte ges möjlighet att utan normalt expropriationsförfa

rande lösa in mark som inte har bebyggts sedan genomförandetiden i en 
plan har gått ut. 

o Möjligheterna för kommunerna att besluta att fögärder får vidtas utan 
krav på bygglov bör utökas väsentligt. Det skall t. ex. alltid vara möjligt att 
besluta att garage, förråd, bastu osv. skall få byggas utan lov. 

o Alla skall ha rätt att göra mindre tillbyggnader eller mindre ombyggnader 

även om åtgärderna strider mot en detaljplan eller andra bestämmelser. 
o Avskaffandet av det s. k. tätbebyggelseförbudet måste innebära att det 

blir lättare att få bygglov i områden som inte är detaljplanerade. 

o Kommun skall inte kunna vägra bygglov i mer än två år med hänvisning till 

att kommunen avser att upprätta en detaljplan för ett område. 

o Kommunens beslut om förhandsbesked om rätt att bygga skall gälla i 

minst ett år. 
o Det skall inte vara möjligt att i detaljplan reglera utvecklingen av handeln. 

o Organisationer som berörs av en plan. t. ex. miljögrupper, naturvårds

föreningar och köpmannaföreningar skall ha möjligheter att påverka 

planarbetet och rätt att överklaga beslut. 
o Hyresgästerna skall kunna överklaga ett beslut om bygglov även om 

hyresgästföreningen tillstyrkt bygglovet enligt bostadssaneringslagen. 195 



c Ersiittningen till fastighetsiigare för vissa hebyggelsereglerande åtgärder BoU 1986/87: 1 
som t. ex. att viigra rivningslov och skydd för kulturhistoriskt värdefulla Reservationer 
fastigheter m[iste utformas st1 att enskildas riitt h:ittre tillvaratas. 

ci Planer som är faststi\llda efter 1978 skall ges en genomförandetid pä tio år 

efter PBL:s ikrafttriiclande. Ersiittningsreglerna till mark:igare i områden 

med iildre planer med nybyggnadsförbud miiste bli generösare iin i det 

liggande förslaget. 

Vad utskottet nu sammanfattningsvis redovisat om en ny PBL utvecklas 

ytterligare nedan. Utskottets uppfattning om innehållet i en sådan ny 

lagstiftning tillgodoser kraven i folkpartiets partimotion 1985/86:80. 

Plansystemets förenlighet med regeringsformens 
norm begrepp 

Inledning 

En frtiga som behandlas ingaende bl. a. i lagddets yttrande över PBL

förslaget giiller hur PBL:s reglering av kommunernas planliiggning förhMler 

sig till bestiimmelserna om normgivning i regeringsformen (RF). Denna 

friiga har oeksii iignats stor uppmärksamhet i propositionen och under 

riksdagsbehandlingen. Beträffande översiktsplanerna har satts i friiga om 

dessa kan anses innefatta bindande riktlinjer. Vad rör omrilclesbestämmelser 

och detaljplaner i"ir friigan om dessa skall anses utgöra föreskrifter enligt RF:s 

mening eller om de iir förvaltningsbeslut. l ett yttrande till bostadsutskottet 

anför konstitutionsutskottet alt det i dessa frågor finns utrymme att komma 

till olika tolkningsresultat och att det inte är acceptabelt att denna osäkerhet 

kvarstiir. Med anledning av de olika uppfattningar som förts fram har 

bostaclsutskottet utarbetat ett förslag till ändringar i propositionens lagför

slag i avsikt att undanröja oklarheten i fdtga om PBL-förslagets förenlighet 

med normgivningen enligt RF. Bostadsutskottet beslöt den 20 mars 1986 

inh:imta lagrädets yttrande över förslaget. Lagradet avgav den 3 april ett 

yttrande iiver förslaget. Bostadsutskottets lagräclsremiss samt lagrådets 

yttrande har tagits in i en bilagedcl till detta betänkande. Utskottet hänvisar 

till denna hilaga. 

Bostadsutskottcts förslag till utformning aY ett nytt PBL-förslag 

Det nya PBL-förslaget som regeringen enligt utskottets uppfattning bör 

förelägga riksdagen bör självfallet vara utformat s{1 att varje tvekan om 

plansystemets förenlighet med regeringsformens normbegrepp undanröjs. I 

avsikt att undanröja denna tvekan måste plansystemet i PBL i detta 

hänseende ges en annorlunda utformning. Utskottet hänvisar i denna fråga 

till sin lagddsremiss i ärendet av den 20 mars 1986 och lagrådets yttrande 

över remissen den 3 april 1986. 

Med utgångspunkt i remissen och lagrådets yttrande vill utskottet framhål

la vikten av att, i ett nytt PBL-förslag, översiktsplanerna inte görs till ett 

bindande planinstrument för den efterföljande planeringen och för eventuell 

bygglovgivning utanför detaljplan. Översiktsplanerna får inte göras mera 196 



omfattande och detaljerade än vad den aktuella planeringssituationen 
kräver. 

Om i ett framtida plansystem områdesbestämmelser skall ingii som en del i 
plansystemet måste bestämmelserna utformas sf1 att de omfattar endast 
begränsade delar av en kommun. De får heller inte rikta sig till ett för stort 

antal fastigheter eller träffa alltför många människor. Personkretsen bör med 

andra ord begränsas i numerärt avseende. 

Även beträffande detaljplaneinstitutets utformning har detta en geogra

fisk och en numerär aspekt. 

Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till vad i folkpartiets partimo

tion 1985/86:80, i bostadsutskottets lagrådsremiss och i lagrådets yttrande 

anförts som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet ovan förordat 

om förändringar i avsikt att uppna förenlighet mellan RF och PBL. 

Utskottet föreslår att vad lagrädet förordat bctriiffande :indringar i 

PBL-förslaget får vägleda det fortsatta arbetet. Dock bör sävitt avser 4 kap. 

1 § den av utskottet föreslagna förändringen gälla. Detta innebär att det av 

översiktsplanen skall framgå grunddragen i den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden. 

Europakonventionen-' PBL 

Enligt artikel 1 i tilläggsprotokoll till Europarådskonventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundhiggande friheterna är konventions

staterna förpliktade att lämna envar fysisk eller juridisk persons egendom 

okränkt. Denna förpliktelse måste vara utgfmgspunkten för regleringen i 

PBL av rätten till bebyggelse av mark. Av konventionen följer visserligen att 
nyttjandet av enskild egendom kan inskränkas av hänsyn till allmänna 

intressen. Den i propositionen föreslagna lydelsen av 1 kap. 6 ~ger emellertid 

inte uttryck enbart åt detta utan anger att allmänna intressen skall vara helt 

avgörande för om marken skall få användas för bebyggelse eller inte. Den i 

regeringsförslaget förordade lydelsen kan därför inte anses vara förenlig med 

den tolkning som Europadomstolen gjort av konventionen. Av konventio

nen följer att det måste ske en avvägning av olika allmiinna och enskilda 
intressen i bebyggelsefrågor. Detta bör ocksä komma till klart uttryck i 

lagtexten. I riksdagens tillkännagivande till regeringen att utforma ett nytt 

PBL-förslag bör ingå ett uttalande härom. Vad nu förordats innebär en 

anslutning till vad i motion 1985/86:67 (m) yrkande 1 och i folkpartiets 

partimotion 1985/86:80 föreslagits. 

Ett system med genomförandetid- genomförandetidens längd 

För att komma till rätta med problemen med långvariga nybyggnadsförbud 

är det motiverat att införa en ordning med genomförandetider. En förutsätt

ning för att utskottet skall vara berett att acceptera en sådan ordning är dock 

att kommunen i vidare omfattning än vad regeringen har föreslagit skall 

betala ersättning för skador som kan följa pa ändring eller upphävande av en 

plan. Till denna fråga skall utskottet återkomma nedan. I fråga om hur lång 

tid som bör förflyta innan en plan skall få ändras. dvs. hur lång genomföran-

BoU 1986/87: l 
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detiden skall fä vara. har utskottet en annan uppfattning än den som kommer Bo U 1986/87: I 
till uttryck i propositionen. Den föreslagna minimitiden fem iir är för mimga Ueservatimzer 
fastighetsägare alldeles för kort för att medge genomförande av större 

byggprojekt. Den minsta tid som generellt bör tillåtas är 15 är. I undantags-

fall kan den minsta tiden fä siittas till 10 t1r. När det giiller att bestiimma 

genomförandetidens Hingd, bör det avgörande vara vilken typ av bebyggelse 

som planen skall reglera. Detaljplaner för bostadsområden bör kunna ges en 

betydligt längre genomförandetid. Den minsta tiden för sådana planområden 

bör inte vara kortare än 15 år. Någon övre gräns bör inte anges i 

lagstiftningen. Kommunerna kan alltså fastställa planer som ger den enskilde 

rätt att bebygga mark under mycket lång tid, exempelvis 30 eller 40 är. Det 

bör slutligen också göras möjligt för kommunerna att anta planer utan n:.'igon 

genomförandetid alls. Utskottets uppfattning överensstämmer med vad som 

förordats i folkpartiets partimotion 1985/86:80. Ett tillkiinnagivande 

enlighet med motioniirernas förslag bör diirför göras av riksdagen. 

Inlösen efter genomförandetidens utgång 

Enligt 6 kap. 24 § andra stycket lagförslaget avses kommunen efter 

genomförandetidens utgång få riitt att lösa in mark som inte har bebyggts i 

huvudsaklig överensstämmelse med en detaljplan. Utskottet anser att 

kommunerna inte bör ges en sådan lösenrätt. Anledningen till att en plan inte 

har genomförts kan vara att planen varit s(1 utformad att den varit svår att 

förverkliga. Det kan ocksit finnas andra skäl till att markägaren inte bebyggt 

sin mark, t. ex. att han velat spara den för sina barn eller andra anhöriga. 

Ylarkägarens motiv bör kunna prövas mot de motiv som kommunen kan ha 

för att vilja lösa marken. Kommunen bör därför vara hänvisad till att ansöka 

om expropriationstillstånd varvid dess behov av marken bör vägas mot 

markägarens synpunkter. Yrkande 3 di folkpartiets partimotion 1985/86:80 

bör därför bifallas. Ett tillkännagivande till regeringen om att ett nytt 

PBL-förslag tar hänsyn till vad nu och i partimotionen förordas bör sålunda 

göras av riksdagen. 

Klimatdata 

Det har under senare år vuxit fram en ökande medvetenhet och kunskap om 

vikten av att beakta klimatologiska förhållanden vid placering och utförande 

av byggnader. Inte minst ur energihushållningssynpunkt är det av stor 

betydelse att bebyggelsen anpassas till dessa förhållanden. Vid byggnadens 

placering bör sålunda hänsyn tas till orientering i viiderstreck, vanligen 

rådande vindförhällanden, befintlig växtlighet. områdets typografi samt 

byggnadens utformning med avseende t. ex. på skuggande hyggnadsdelar 

m. m. Genom att redan vid bebyggelseplaneringen ta hänsyn till klimatdata 

av detta slag skapas förutsättningar för att byggnaderna placeras pil ett siitt 

som främjar god energihushållning. 

Enligt bostadsutskottcts mening bör det med hänvisning till det ovan 

anförda i det omarbetade förslaget till PBL skrivas in att klimatdata skall 

beaktas vid bebyggelseplanering. Vad nu anförts ligger helt i linje med 198 



förslaget i motion· llJ85/86:Bo510 (fp). Riksdagen bör med anledning av Boll 1986/87: I 
motionen som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet nu anfört. Reserl'(ltiona 

Utformning av föreskrifter till byggnadslagstiftningen m. m. 

Som framhålls i folkpartiets partimotion 1984185:2801 är bostadsmarknaden 
en av de mest reglerade sektorerna i samhället. Det finns si1lunda en rad 

statliga och kommunala instrument som alla styr byggandet i olika avseen
den. Det gäller t. ex. bostadslångivningen, förviirvs- och förkiipslagstiftning
en, mark- och anbudsvillkor samt bostadsanvisningslagen. Sammantaget har 

regclsystemet nu blivit sa omfattande och så sdröversk{1dligt att en 
tillfredsställande överblick saknas. 

Utvecklingen har nu gått s[1 långt att regelverket föder sig självt. Det finns 
en uppenbar risk att det blir så detaljerat att de viisentliga regleringarna 
skyms av oväsentligheter och sm<'1detaljer. Svensk byggnorm (SBN) utgör 

enligt bostadsutskottets mening ett talande exempel hiirpä. Byggnormen har 
i dag fått en sådan omfattning att de ur olika aspekter nödvändiga reglerna i 

det närmaste drunknar i den flod av onödiga detaljregleringar som SBN 

också omfattar. 
Förutom att den ökade rcgelfloran i SBN skapar ett omfattande och 

svåröverskådligt regelsystem medför den också ökade kostnader för bostads
sektorn - kostnader som den boende till sist för betala. Det går dock att 

komma till rätta med dessa problem. I det uppmärksammade Uppsala
experimentet med "normfritt byggande" lyckades s{tlunda byggförctagen 
pressa byggnadskostnaderna högst viisentligt. Resultatet från anbudstävling
cn visade bl. a. att hyrorna i nya lägenheter skulle kunna siinkas med upp till 
55 kr./m 2 bara genom en mer flexibel tillämpning av giillande byggnormer. 

Vad som nu redovisats leder utskottet till slutsatsen att utformningen av 
byggnormen m{1ste ses över. Utgångspunkten bör härvid vara att regleringen 
endast skall omfatta sådana krav som är nödvändiga med avseende på de 

boendes hälsa och säkerhet. Dessutom bör normen reglera energifrågor och 
frågor om handikapptillgänglighet. Övriga regler kan enligt bostadsutskot
tets mening utmönstras ur byggnormen. 

Vad utskottet nu med anledning av folkpartiets partimotion 1984/85:2801 
yrkande 10 såvitt nu är i fråga anfört bör riksdagen som sin mening ge 
regeringen till känna. 

Bullervärden 

I Svensk byggnorm (SBN) regleras vilka ljudnivåer som inomhus kan 

accepteras från olika bullerkällor. Dessa bullervärden har fastställts med 

utgångspunkt i vad som enligt hälsoskyddslagstiftningcn är att betrakta som 

sanitär olägenhet. 

Enligt hälsoskyddslagstiftningen är en störning som kan vara skadlig för 

människans hälsa och som inte är ringa eller tillfällig att betrakta som en 

sanitär olägenhet. Frågan om en störning skall anses vara ringa eller ej är i sin 

tur beroende av hur människor i allmänhet uppfattar störningen. Härvidlag 

kan det finnas betydande skillnader mellan olika människor. Många 199 



människor lider av överkänslighetsreaktioner. Störningar som ger upphov BoU 1986/87: 1 
till sfalana reaktioner hos manga människor kan betraktas som sanitär Resen'ationer 
oliigenhet. Ett hänsynstagande till människor som är något kiinsligare än 

··normalt'" skall alltsfi enligt utskottets mening göras vid bedömningen av vad 

som är sanitär olägenhet. 

I praxis har det visat sig att bullerstörningar mycket ofta förorsakar besvär 

för miinniskor som kanske är· något känsligare än normalt, dvs. att även 

'"godkända'" värden ofta ger klagomål i bostäder särskilt när det gäller 

l<\gfrekvent ljud från värmepumpar. fläktar, kompressorer o. d. 

Trots att den nuvarande byggnormens gränsvärden för buller kan vara 

uppfyllda finns det sälunda mänga människor som störs svårt. Samtidigt är 

det oftast tekniskt möjligt att sänka ljudnidn på störande installationer till 

en nivii som ligger väsentligt under elen i SBN accepterade nivån. Med 

hänvisning härtill är det enligt bostaclsutskottets mening angeläget att 

giillande regler i fråga om bullerstörningar i SBN snarast ses över. 

Vad utskottet nu med anledning av motion 1985/86:80508 (fp) anfört bör 

riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

lnnehållet i översiktsplanerna m. m. 

Det plansystem som föreslås i propositionen innebär i huvudsak en anpass

ning till den praxis som råder i kommunerna. Enligt förslaget skall varje 

kommun ha en översiktsplan. I denna skall anges dels hur kommunerna avser 

att tillgodose riksintressen enligt NRL. dels grunclclragen i elen framtida 

markanvändningen. 

I den gällande byggnaclslagstiftningen finn5 inga regler om att kommunen 

skall upprätta planer för markanvändningen i hela kommunen. Den översikt

liga plan som anges i byggnaclslagen är generalplanen. Praktiskt taget alla 

kommuner har dock antagit s. k. kommunöversikter. 

Den i propositionen föreslagna översiktsplanen skall omfatta hela kommu

nen. Detta innebär dock inte att särskilda riktlinjer måste anges för alla 

områden. I de flesta kommuner finns områden där inga särskilda riktlinjer 

behövs. I dessa fall anges i planen endast att de allmänna reglerna i PBL 

gäller. 

Översiktsplanen fastställs av kommunfullmäktige. Innan den antas skall 

samrt1d ske med länsstyrelsen och andra som har ett väsentligt intresse av 

planen. Förslaget till översiktsplan skall också ställas ut. Genom att 

översiktsplanen skrivs in i PBL skapas således garantier för en bred debatt 

kring planens innehåll. 

I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen som finns i olika 

delar av kommunen. Den utgör därmed ett underlag för fortsatt planering. 

Översiktsplanen har dock ingen bindande verkan. 

Kommunerna skall ha antagit en översiktsplan senast den I januari 1990. I 

propositionen anförs att '"kommunerna i sin översiktliga planläggning enligt 

PBL bör kunna i stor utsträckning bygga vidare på det planmaterial som 

redan finns. Alltför höga krav hör inte ställas i det inledande skedet - - -. I 

de flesta fall bör det emellertid vara tillräckligt att lägga kommunöversikten 

och aktuella områdesplaner till grund för översiktsplanen'" (s. 128). 200 



I propositionen konstateras vidare att de flesta kommuner redan bedriver BoU 1986/87: I 
en kontinuerlig fysisk översiktsplanering som i stora delar uppfyller de krav Reservationer 
som ställs i PBL. 

Översiktsplanen är inte bindande vare sig för myndigheter eller enskilda. 
Den kommer dock. liksom befintliga kommunöversikter, områdesplancr 
m. m. i praktiken att få en stor betydelse för kommande beslut. Detta har 
också framhållits av lagrädet. I propositionen konstateras också att den "i 
praktiken får stor betydelse vid beslut i markanvändningsfrågor". 

När det gäller utformningen av översiktsplanen konstateras i propositio

nen att det "knappast (är) möjligt att, utöver det obligatoriska innehållet, 
förutse hur översiktsplanerna kommer att utformas" (s. 451 ). 

Statskontoret har utvärderat de administrativa kostnaderna för en plan
och bygglag (rapport 1985:46) och då konstaterat att den knappast medför 

ökade krav på administrativa resurser för kommunerna. 
Utskottet anser att det är angeläget att inte ställa alltför höga krav på 

innehållet i översiktsplanerna. De formuleringar som återfinns i propositio
nen om att kraven på den första översiktsplanen inte behöver vara så höga 

kan tolkas som att kraven kan ställas högre i framtiden. Så bör inte bli fallet. 
Införandet av översiktsplanen för inte leda till att ett omfattande och 

kostsamt planeringsarbete påbörjas i kommunerna. Detta bör i en ny 

proposition klart utsägas. 
Vad nu anförts av utskottet ligger helt i linje med förslag i folkpartiets 

partimotion 1985/86:80. Även vad utskottet anfört om innehållet och 
utformningen av översiktsplanerna bör riksdagen som sin mening ge 
regeringen till känna. 

Reglering av byggnaders användning för handelsändamål 

I PBL föreslås att byggnaders användning skall kunna regleras i detaljplan. I 
specialmotiveringen sägs "att det i vissa fall kan finnas behov av en mer 
preciserad angivelse av byggnaders användning än som sker i dag" (s. 576). 

Längre fram sägs att "konkurrensen (bör) ges så fritt spelrum som möjligt för 
att hålla priserna nere och öka företagens effektivitet till konsumenternas 
fördel". 

De regleringsmöjligheter som PBL föreslås ge riskerar dock enligt 
utskottets uppfattning att fä motsatt effekt. I planen skall kunna anges en 
huvudsaklig användning av kvartersmark för partihandel eller för detalj han

del. Gränsen mellan dessa är i verkligheten flytande, och detta kan därför i 

realiteten skapa inskränkningar i etablcringsrätten. 

I propositionen sägs också att det skall vara möjligt att reglera vilket slags 

detaljhandel som skall få förekomma. Vissa varuslag sägs medföra särskilda 

planproblem och kan därför behöva regleras. Vidare hävdas att "inom 

kategorin detaljhandel kan livsmedelshandcln i vissa lägen behöva begränsas 

eller helt förbjudas med hänsyn till kravet på en lämplig samhällsutveckling. 

Som exempel kan nämnas stormarknader eller bensinstationer.·· Dessa 

begränsningar skall kunna vidtas om de "är nödvändiga för en totalt sett 

ändamålsenlig handclsstruktur". 
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ar mot de föreslagna möjligheterna att i detaljplan påverka utvecklingen av BoU 1986/87: I 
handeln. I moderata samlingspartiets partimotion 1985/86:66 finns uttalande Reservationer 
av samma innebörd utan att något yrkande framställs. 

Näringsfrihctsombudsmannen har de senaste åren behandlat ett flertal fall 

där kommuner med olika metoder sökt begränsa konkurrensen. Det är 

angeliiget att kommunerna inte ges större möjligheter att styra detaljhan-. 

delns utveckling. Vid beslut om bygglov skall självfallet hänsyn kunna tas till 

om den planerade verksamheten är lämpligt. ex. med hänsyn till den trafik 

som alstras. 

Etablcringsfrihet. konkurrens och näringsfrihet ingår i den marknadseko

nomi som vi eftersträvar. Etableringar av det slag som omnämns i propositio

nen föregås ofta av ganska ingående marknadsundcrsökningar, och det är 

först i efterhand som det kan konstateras om en etablering varit riktig eller 

inte. Mi1ttstockcn är dä huruvida konsumenterna använt sig av de tjänster 

som erbjudits. Det är med andra ord konsumenterna som enligt utskottets 

uppfattning skall avgöra vad som är en lämplig samhällsutveckling vad gäller 

omfattning och lokalisering av handeln. 

Bostadsutskottet som delar uppfattningen i den avvikande meningen (m, 

fp) till näringsutskottets yttrande 1985/86:3 y ansluter sig till kravet i 

folkpartiets partimotioner 1984/85:2801 och 1985/86:80. 

Riksdagen bör enligt bostadsutskottets uppfattning med anledning av 

motionerna som sin mening ge regeringen till känna vad nu anförts om att 

detaljplaner inte skall kunna användas för att styra utvecklingen av 

detaljhandeln. 

Förfarandet vid antagande av detaljplan m. m. 

När förslag till detaljplan upprättas skall kommunen samråda med länsstyrel

sen, fastighetsbildningsmyndigheten och kommuner som berörs av förslaget. 

Sakägare och bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av 

förslaget samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har 

ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd (5 kap. 
20 §). 

Innan detaljpl'an antas skall kommunen ställa ut planförslaget under minst 

tre veckor (5 kap. 23 §). Kungörelse om utställning av planförslaget skall 

anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Underrättelse 

om innehållet i kungörelsen skall (5 kap. 25 §)i vanligt brev sändas till kända 

sakägare. till känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhand

lingsordning eller, om förhandlingsordning inte gäller, till känd hyresgäst

förening som är ansluten till riksorganisationen. Vidare skall brev sändas till 

andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Underrättelse per brev 

behöver inte sändas (5 kap. 25 ~ tredje stycket) om ett stort antal personer 

skall underrättas och det skulle innebära större kostnad och besvär än som är 

försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen att sända den till 

var och en. Markägare vars mark skall användas för allmänna platser m. m. 

och som berörs av planens expropriativa verkningar skall alltid underrättas 

per brev. 
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I folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 k föresl~1s en iindring i 5 BoU 1986/87: I 
kap. 25 §så att underriittelsc delges dem som omfattas av samrådsskyldighe- Reservationer 
ten i 5 kap. 20 §. 

Det finns enligt utskottets uppfattning inte grundad anledning att begriinsa 

den kommunala underrättelseskyldigheten i samband med uppriittande av 

detaljplan på det sätt som föreslås i propositionen. Inte endast hyrcsgiistorga

nisation utan även myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett 

väsentligt intresse av planförslaget skall underriittas om utställningen av 

planförslaget. Övriga sammanslutningar som har ett viisentligt intresse av 

planförslaget kan t. ex. vara miljögrupper, naturvårdsföreningar. köpman

naföreningar och villaägarföreningar. 

Den uppfattning om hur samrådet bör utformas i en ny PBL bygger på ett 

förslag i folkpartiets partimotion 1985/86:80. Ett riksdagens tillkännagivande 

till regeringen av vad i motionen föreslagits iir motiverat. 

Utskottet vill i sammanhanget särskilt stryka under vikten av att de 

handikappades organisationer ges goda möjligheter att delta i planarbetet. 

Det bör sålunda övervägas om inte dessa organisationer i samr{tdsskedet 

skall ges samma ställning som hyresgiistorganisation. Även denna fråga bör 

övervägas i det fortsatta utredningsarbetet i regt:ringens kansli. 

Krav på bygglov utanför planlagt område 

I dagens byggnadslagstiftning används begreppen tätbebyggelse och glesbe

byggelse. Det är allmänt omvittnat att dessa båda begrepp är oklara och 

svårförståeliga för den enskilde. Det är sålunda inte ovanligt att ett omd1de i 

lagstiftningens mening betraktas som tätbebyggclse trots att det av gemene 

man inte uppfattas som sådan. De aktuella begreppen bör enligt bostadsut

skottets mening därför mönstras ut ur en kommande ny plan- och bygglag. 

Dagens byggnadslagstiftning innebär vidare att tiitbebyggelse i princip inte 

får komma till stånd i områden som inte är detaljplanerade. Genom att 

åberopa särskilda skäl kan dock en bygglovssökande fä dispens från detta 

förbud. Detta är en enligt bostads utskottets mening olämplig ordning. En ny 

plan- och bygglag bör i stället bygga på principen att ny bebyggelse skall 

lämplighetsprövas utifrån i lagen angivna allmänna grunder. Inom områden 

som inte detaljplanelagts skall sålunda bygglov beviljas om de i lagen angivna 

generella kraven är uppfyllda. Utgångspunkten bör således vara att bygglov 

skall beviljas såvida inte starka skäl talar däremot. Möjligheterna för 

kommunerna att besluta att åtgärder får vidtas utan krav pä bygglov bör 

utökas väsentligt. Det skall t. ex. alltid vara möjligt att besluta att garage, 

förråd, bastu osv. skall fä byggas utan lov. Alla skall ha rätt att göra mindre 

tillbyggnader eller mindre ombyggnader även om åtgärderna strider mot en 

detaljplan eller andra bestämmelser. Härigenom uppnås bl. a. att det inom 

områden utanför plan blir lättare att få bygglov i enlighet med vad som 

föreslås i folkpartiets partimotioner 1984/85:2801 samt 1985/86:80. 

Vad utskottet med anledning av partimotionerna 1984/85:2801yrkande12 

såvitt nu är i fråga och 1985/86:80 yrkande 3 g anfört bör riksdagen som sin 

mening ge regeringen till känna. 
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Vissa krav på när detaljplanläggning skall ske 

Som utskottet anfört ovan bör utgångspunkten för bygglovsprövningen vara 
att lov skall beviljas om marken är lämplig för bebyggelse och de generella 
kraven i lagen är uppfyllda. Det finns naturligtvis situationer diir en 

detaljplancläggning kan behöva föregå byggandet. Kommunen bör i sådana 
fall ges möjlighet att avslå en bygglovsansökan med hänvisning till att· 

planläggning först måste ske. Samtidigt bör till denna avslagsmöjlighet 
kopplas en garanti för att en planläggning också kommer till stånd inom en 
inte alltför avlägsen framtid. Det bör alltså inte vara möjligt för en kommun 
att'avslå en bygglovsansökan i avvaktan på en detaljplanelliggning som sedan 

aldrig kommer till stånd. Om en kommun avslår en bygglovsansökan med 
hänsyn till behovet av dctaljplaneläggning bör därför en sådan planläggning 
ske inom två år från det att ansökan avslagits. Har niigon plan inte upprrittats 

inom denna tid skall ansökan om bygglov utan vidare dröjsmål prövas enligt 
lagens allmänna regler. 

Vad utskottet nu med anledning av folkpartiets partimotion 1985/86:80 

yrkande 3 k anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

Den enskildes ställning i bygglovsprocedurcn 

Som framhålls i motion 1984/85:2674 (fp) blir byggnadsprojekt i Sverige före 
byggstarten föremål för en omfattande förhandsgranskning av en rad 
myndigheter, kommunala och statliga. Granskningen iir avsedd att kontrol

lera att byggnaderna fär en sådan kvalitet att säkerhet och hälsa inte kommer 
att iiventyras, att de statliga krediterna beviljas med lämpliga belopp samt att 

byggnadsarbetena bedrivs sa att störningar på byggarbetsmarknaden i 
görligaste mån kan undvikas. 

I vissa betydelsefulla hänseenden äger granskningen rum på grundval av 
fasta och accepterade bestämmelser och beprövad erfarenhet. Detta gäller 

t. ex. sådana egenskaper hos en byggnad, som avser stabilitet, brandsäkerhet 
och liknande. Mot denna typ av myndighetsgranskning riktas sällan eller 
aldrig några invändningar. Den seriösa svenska byggnadsindustrin har såvitt 
bekant aldrig motsatt sig motiverade åtgärder i fråga om konstruktioner och 
andra anordningar som syftar till ett fullgott skydd för byggnadernas ägare 

och brukare. I fråga om säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatserna intar 

Sverige en tätposition. 
I samband med förfarandet kring ansökningar om byggnadslov förekom

mer en typ av skönsmässighet i bedömningen. som ofta har sin grund i en 

lokal tolkning av de byggnadsreglerandc bestämmelserna. Det egentliga 

innehållet i de reglerande bestämmelserna kan ha färgats av ett slags 

"rådande tolkningsrutin". 

Det ligger enligt utskottets mening en fara i att byggnadsreglerande 

bestämmelser kan ges olika tolkningar i skilda kommuner samt att dessa 
tolkningar ger upphov till en kostsam och arbetskrävande extrainsats för den 

som söker byggnadslov. Om projekteringar till följd av felaktiga tolkningar 

leder spikrakt till störningar i byggprocessen och därmed till bekymmer för 

berörda byggarbetare och byggföretag. 

BoU 1986/87: 1 
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Byggnadslovsprocessen tillhör de mycket känsliga inslagen i hela hyggpro- BoU 1986/87: 1 
cessen. Den påverkar snart sagt alla led i den kedja av i1tgiirder som kostar Resen·a1ioncr 

pengar för den slutliga konsumenten. Byggföretaget är i detta läge siirskilt 

ömtåligt och producenten därmed utomordentligt känslig för önskemitl 

(välgrundade eller ej) från granskande myndighetspersoner. Varje försening 

av byggstarten till följd av invändningar från granskningsmyndighetens sida 

måste vägas mot de fördyringar av byggprojektet som en underkastelse 

under önskemålen från myndigheterna kräver. Det ligger i sakens natur att 

den byggnadslovssökande för att undvika ytterligare tidsutdräkt och ytterli-

gare stora kostnader faller undan. Man fogar sig i tjänstemannens önskemtil. 

Det blir också dyrbart att i denna situation föra klagomålen vidare genom 

besvär. 

Sammantaget innebär det nu anförda enligt hostadsutskottets mening en 

osäkerhet och påfrestning på byggverksamheten som är otillfredsställande. 

Den enskildes rätt står många gånger inte i ett rimligt förhållande till 

myndigheternas utövning. 

Det är enligt bostadsutskottets mening angeläget att rättssäkerheten för 

den bygglovssökande stärks. Utskottet förordar därför. med anslutning till 

motion 1984/85:2674 (fp), att i det fortsatta arbetet med en ny plan- och 

bygglag den enskildes rättsliga ställning i bygglovsproeeduren ytterligare 

övervägs. Vad utskottet nu anfört bör ges regeringen till känna. 

Besvärsrätt i fråga om planbeslut 

Enligt 13 kap. 5 § regeringens lagförslag får endast den anföra besvär över 

beslut i frågor om detaljplan, omrädesbestämmelser och fastighetsplan som 

skriftligen har framfört synpunkter under den tid planförslaget m. m. varit 

utställt. Den som av någon anledning inte framfört några synpunkter, t. ex. 

därför att han inte känt till utställningen. förlorar således alla möjligheter att 

påverka planförslaget. Inte ens uppenbara övergrepp på sina rättigheter kan 

han få korrigerade genom att föra talan hos länsstyrelsen. En sådan 

inskränkning i den traditionella svenska rätten att få överklaga myndighets

beslut är oacceptabel. Var och en som är herättigad att delta i samråd om 

planförslaget bör också ges rätt att anföra besvär till länsstyrelsen oavsett om 

han anfört synpunkter tidigare eller ej. Detta bör vara en självklar 

utgångspunkt för regeringens vidare överväganden inför ett nytt förslag till 

plan- och bygglagen. Vad utskottet här anfört bör riksdagen med anledning 

av motion 1985/86:76 (fp) som sin mening ge regeringen till känna. Därmed 

ansluter sig utskottet även till yrkande 9 i centerpartiets partimotion 

1985/86:69. 

Hyresgästers besvärsrätt 

Enligt 13 kap. 6 § regeringens lagförslag förhindras enskilda hyresgäster att 

överklaga bygglovsbeslut som en hyresgästorganisation har godtagit. Den 

enskilde hyresgästen blir alltså - hur befogade hans synpunkter än må vara -

betagen möjligheten att göra dessa synpunkter gällande, t. ex. i ROT-frågor. 

Följden kan bli att hyresgästen kan påtvingas betydande hyreshöjningar eller 205 



t. o. m. flyttning från fastigheten. Hyresgiistföreningar iir ofta inte tillräckligt Bo U 1986/87: 1 
representativa för hyresgästerna i fastigheter som berörs av ombyggnadspro- Reservationer 
jekt. Det finns inte heller ni1gra krav p[1 att de skall vara representativa. Det 
är principiellt fel att hyresgästföreningarna skall tilldelas ett slags myndig-
hetsfunktion i bygglovsärenden och att de diirmed skall kunna hindra 

enskilda från att fö sina intressen prövade. Med bifall till vad som förordas i 

folkpartiets partimotion 1985/86:80 yrkande 3 I hör därför riksdagen som sin 
mening ge regeringen till känna att enskilda hyresgäster bör ha full 

hesvärsrätt i bygglovsfrågor. 

Ersättningsreglcrna 

Utskottets principiella utgångspunkt är att äganderätten skall lämnas 
okränkt. Det innebär att det inte är rätten att använda mark för bebyggelse 
utan inskränkningar i denna rätt som behöver motiveras. 

Därav följer att sakägare som av hänsyn till allmänna intressen drabbas av 
inskränkningar i sin äganderiitt bör ha rätt till ersättning. 

I propositionen föreslås också att i vissa andra fall ersättning skall utgå 
först när skadan överstiger vissa kvalifikationsgränser. Kvalifikationsgrän
sen för bebyggelseregleringar (vägrat återuppförande, vägrad rivning och 

skyddshestämmelser för särskilt värdefulla byggnader) föreslås ligga på en 
relativt hög nivå; för rätt till ersättning krävs att skadan skall vara betydande i 
förhållande till värdet av berörda delar av fastigheten. Utmärkande för 

kvalifikationsgränsen betydande skada anses vidare vara att den del av 
skadan som ligger under kvalifikationsgränsen skall sakägaren alltid själv få 

bära. Hur hög kvalifikationsgränsen i praktiken skall vara har inte klarlagts. 
Dels sägs i propositionen (s. 391) att dagens praxis vid begränsning av 
byggrätt skall vara vägledande, dels sägs (s. 416) att ingen enhetlig praxis 
finns! 

När det gäller markreglerande begrepp (vägrat marklov, om rådesbestäm
melser om vegetation och markyta) anges i propositionsförslaget att endast 

ingrepp som medför att pågående markanvändning avsevärt försväras skall 
ersättas. I sådana fall avses ersättning utgå för hela skadan. Den föreslagna 

kvalifikationsgränsen är densamma som den som 1972 infördes i bl. a. 
naturvårdslagen och som avgör om ingrepp bör ske genom bildande av 

naturreservat (med ersättning) eller naturvårdsområde (utan ersättning). 

Utskottet finner att det i och för sig kan vara motiverat med en ordning som 

innebär att sakägare får tåla vissa former av begränsade intrång utan rätt till 

ersättning. Det rör sig då om fall där intrånget sker för att tillvarata starka 

allmänna intressen, t. ex. för bevarande av värdefull bebyggelse eller miljö. 

Den i propositionen föreslagna ordningen finner dock utskottet vara både 

komplicerad och otydlig. Gränsen "betydande skada" har exempelvis inte 

blivit definierad på ett användbart sätt. En rimligare ordning är, enligt 

utskottets mening, att kvalifikationsgränsen "avsevärt intrång i pågående 
markanvändning" får gälla såväl vid bebyggelsereglering som vid markregle

ring enligt PBL. När det gäller storleken av den skada som en sakägare skall 

få bära utan ersättning finns det skäl att erinra om det uttalande som gjordes i 

proposition 1972: 111 bil. 2 s. 335 om att endast bagatellartade intrång skulle 206 



behöva tålas utan ersättning. Denna princip hör alltjämt gälla och medföra BoU 1986/87: I 
att skada som beloppmässigt är betydande alltid skall crsiittas. Man få också Rescrl'tltio11er 
ta hänsyn till hur fastigheten är belånad. så att intrång aldrig skall kunna 
medföra att fastigheten eller fastighetsdelen får ett negativt värde. dvs. iir 
värd mindre än vad den är belånad för. 

En särskild fråga är hur skadan av en restriktion skall mätas i förh{1llande 
till den berörda fastigheten. Av nuvarande praxis torde följa att ett intrång 
skall sättas i relation till den ekonomiska enhet eller brukningsenhet som 
intrånget drabbar. 

Vad avser ersättningsreglerna i PBL kan det enligt utskottets uppfattning 
finnas skäl att något jämka denna ordning. Utskottet förordar att skadan av 
en restriktion enligt PBL i stället relateras till berörd del av fastigheten. I 
praktiken torde detta ha störst betydelse i fråga om reglering av marken 
(punkterna 4 och 5). När det gäller kulturhistoriskt eller miljömässigt 
värdefulla byggnader får man utgå från att den ekonomiska enheten iir 
byggnader med tillhörande normalstor tomt. dvs. oftast hela den aktuella 
fastigheten. När en kommun beslutar om skyddsbestämmelser för en sådan 
byggnad får detta betraktas som något för ägaren inte bara negativt 
(kostnadskrävande underhåll, hinder mot rivning och ombyggnader). Det 
kan också i åtskilliga fall höja status och värde på fastigheten. Därför kan 
skyddsbestämmelser ofta göras mycket effektiva, utan att intrånget går över 
gränsen för vad som är mer än bagatellartat. 

Utskottet vill erinra om att 1972 års ersättningsregler inte bara infördes i 
byggnadslagen utan bl. a. också i naturvårdslagen. Frågan kan därför resas 
om motsvarande jämkning som ovan förordats beträffande PBL ocksft bör 
företas vad avser ingrepp i syfte att värna naturvårdens intressen enligt bl. a. 
naturvårdslagen. 

Utskottet vill inte medverka till en sådan förändring. NVL riktar i första 
hand in sig på jord- och skogsbruk. Det är fråga om att i en niiring. som 
bygger på biologisk produktion. ta naturvårdshänsyn av marginell ekono
misk betydelse. vars främsta syfte är att bibehålla den biologiska mångfald 
som hotas av de moderna brukningsmetoderna och är en förutsättning för att 
på sikt bibehålla den biologiska produktionsförmågan. 

De ingrepp som regleras i PBL är av principiellt annorlunda slag. eftersom 
de syftar till att värna en annan typ av allmänna intressen. främst av 
exploateringskaraktär. 

Eftersom de flesta naturvårdskvaliteter är olikformigt fördelade i landska
pet skulle en relatering av ersättningen till berörd del av fastigheten i 
naturvårdslagen kunna försvaga naturvårdens ställning. Det viil utskottet 
inte medverka till. 

Vad utskottet nu har förordat bör riksdagen med anledning av folkpartiets 
partimotion 1985/86:80 yrkande 3 m som sin mening ge regeringen till känna. 

Genomförandetid för äldre planer, fastställda efter 1978 

I propositionen föreslås att planer. som fastställts efter utgången av 1978, 
skall få en genomförandetid på tio år, räknat från dagen då fastställelsebeslu
tet vann laga kraft. Utskottet kan inte ansluta sig till denna lösning, som 207 



medför att t. ex. en plan som är fastställd i januari 1979 hara skulle fä två års BoU 1986/87: I 
genomförandetid. Enligt utskottets mening bör alla planer, som fastställts Reservationer 
efter utgången av 1978, i stället få tio års genomförandetid räknat frän dagen 
då PBL träder i kraft. Därmed skapas tillräckliga garantier för att hcrörda 

markägare skall hinna genomföra planen, innan den kan ändras eller 
upphävas enligt PBL:s regler. Detta bör riksdagen med bifall till folkpartiets 
partimotion 1985/86:80 yrkande 3 n ge regeringen till känna. 

Garantiregler för äldre planer, fastställda före 1979 

Reglerna i propositionsförslaget beträffande planer som fastställts före 1979 
är enligt utskottets mening alldeles för snävt utformade. För dessa planer · 

föreslås kategoriskt gälla att de inte skall få någon genomförandetid alls ( 17 
kap. 4 §). I stället skall markägarna få rätt att begära inlösen av marken 
enligt den s. k. garantiregeln i 17 kap. 8 §, men bara om en rad villkor iir 
uppfyllda, t. ex. att marken varit belagd med långvariga nybyggnadsförbud 

och att markägarna drabbats av total och nästan total förlust av bygg.rätten. 
Enligt utskottets uppfattning måste markägarnas skydd radikalt förbättras i 

övergångsreglerna till en omarbetad PBL. Garantiregeln måste förbättras så 
att den ger sakägarna ett ekonomiskt skydd som motsvarar det som i övrigt 
bör gälla för de kvalificerade ersättningsfallen i PBL. dvs. sakägarna skall 
inte heller i dessa fall utan ersättning behöva tåla mer än bagatellartat intrång 

i sina rättigheter enligt de äldre planerna. Detta är en viktig princip, och dess 
förverkligande torde dessutom vara nödvändigt av hänsyn till Sveriges 
förpliktelser enligt Europarådskonventionen, såsom också lagrådet antytt i 
sitt yttrande. 

Riksdagen bör sålunda med bifall till folkpartiets partimotion 1985/86:80 
yrkande 3 o som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet har anfört. 

Åtgärder i samband med genomförandet 

När ett omarbetat PBL-förslag sedermera skall genomföras är det av största 
vikt att de som särskilt berörs av lagen - ägare av fast egendom - ges.en 
fullgod information om den nya lagstiftningens innebörd. Eftersom en ny 

lagstiftning kan väntas medföra betydande förändringar är det viktigt att 

fastighetsägarna informeras om hur deras rättigheter enligt nuvarande 
byggnadslagstiftning berörs av den nya lagstiftningen. 

Regeringens förslag innebär t. ex. att en ägare av fast egendom måste ha 

kännedom om t. ex. datum för fastställelse av stadsplan för att veta när 

byggrätten släcks ut. 
Som emellertid har framgått av det ovan anförda uppkommer inte dessa 

problem enligt utskottets förslag. Dock finns, som inledningsvis i detta 

avsnitt anförts, goda skäl för regeringen att, i samband med genomförandet 
av ett omarbetat PBL-förslag, vidta åtgärd i avsikt att informera berörda 

fastighetsägare m. fl. om den nya lagstiftningens innebörd. Utskottet förut
sätter att så kommer att ske. 
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Sammanfattning 

Vad ovan anförts och föreslagits innebär att utskottet bifaller yrkandena i 
folkpartiets, centerpartiets och moderata samlingspartiets partimotioner om 
avslag på proposition 1985/86:1 om en ny plan- och bygglag. Utskottet 
avstyrker även proposition 1984/85:207 om försöksverksamhet med förenk
lade regler om byggnadslov m. m. i vissa kommuner. Bl. a. är även detta 
regeringsförslag tveksamt från grundlagssynpunkt. 

Vad i vissa motioner föreslagits bl. a. om den enskildes rättsliga ställning i 
bygglovsprocedurcn, om utformningen av Svensk byggnorm, om möjlighet 

att med användande av byggnadslagstiftningen reglera byggnaders använd
ning för handelsändamål, om ett system med genomförandetid om plansyste

met, om bygglovskravets utformning och omfattning, om ersättningsreglerna 
samt om övergångsbestämmelserna bör riksdagen som sin mening ge 
regeringen till känna. 

Övriga motionsyrkanden hör avslås av riksdagen. Vissa av dessa yrkanden 

har dock i sak tillgodosetts genom vad utskottet ovan förordat och hemställt. 

Hemställan 

Utskottet hemst~iller 1 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:3218 yrkande l, 

1985/86:66 yrkande l och 1985/86:80 yrkandena l och 2 samt med 
anledning av motionerna 1984/85:2674. 1984/85:2801 yrkandena 10 
såvitt nu är i fråga och 12, 1985/86:67 yrkande 1. 1985/86:69 yrkandena 
1 och 9. 1985/86:76. 1985/86:80 yrkande 3 a-o. 1985/86:80508 och 

1985186: Bo510 

a) avsl{ir propositionerna 1984/85 :207 och 1985/86: 1 samt motioner
na 1984185:664. 1984/85:783. 1984/85: l1J97, 1984/85:1478. 1984/ 
85:2135. 1984185:2152 yrkande 5. 1984/85:2217. 1984/85:2319. 1984/ 
85:2676, 1984/85:2684. 1984/85:2707 yrkande 20, 1984/85:3217 yrkan
de 1, 1984/85:3218 yrkandena 2-4. 1984/85:3219 yrkande I. 1985/ 
86:66 yrkande 2, 1985/86:67 yrkande 2, 1985/86:68. 1985186:69 
yrkandena 2-8 samt 10-12. 1985/86:70, 1985/86:71, 1985/86:72, 

1985/86:73, 1985/86:74. 1985/86:75. 1985/86:77, 1985/86:78. 1985/ 
86:79, 1985/86:92 yrkande 2. 1985/86: Bo502, 1985/86:80503. 1985/ 

86: 80504, 1985/86: Bo505 yrkande I. 1985/86:Bo506. I 985!86:Bo512 
yrkande I. 1985/86:Bn516, 1985/86:Bo517. 1985/86:Bo518 och 1985/ 

86:Bo520. 

b) som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

1 Vid bifall till denna hemställan förfaller utskottets hemställan i dess helhet. 

l-l RiksdaMCll 1986187. /9saml. Nr I 
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3 Regler om bebyggelsemiljöns utformning (mom. 8) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 53 som börjar "Enligt näringsut

skottets'' och slutar "1985/86:73 yrkande 1" bort lyda: 

dels den del av utskottets betänkande på s. 54 som börjar "Utskottet delar" 

och slutar "nu anförts" bort lyda: 

Utskottet instämmer med vad i vänsterpartiet kommunisternas partimo

tion 1985/86:7> anförts och föreslagits om markreservationer för sol- och 

vindenergianläggningar. 

Som framhålls i näringsutskottets yttrande ingår utvecklandet av nya 

energikällor och ny teknik för elproduktion såsom t. ex. vinelenergi och 

solceller i den strategi för avveckling av kärnkraften som riksdagen ställt sig 

bakom (prop. 1984/85:120. NU 1984/85:30). De av riksdagen godkända 

riktlinjerna innebär bl. a. att effekterna av stora vindkraftverk skall utvär

deras. 

En särskild utredare har tillkallats för att föreslå lämpliga lägen för stora 

vindkraftsaggregat i Sverige. 

Det finns sålunda goda motiv för riksdagen att tillstyrka vänsterpartiet 

kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 1 om att i 2 kap. 4 §i punkt 

6 PBL-förslaget skall tas in en bestämmelse av innebörden att markreserva

tioner för sol- och vindenergianläggningar skall beaktas när bebyggelsemil

jön utformas. 

Även yrkande 2 i samma motion bör vinna riksdagens bifall. I yrkandet 

föreslås att i 2 kap. 4 § görs ett tillägg som går ut på att behovet av 

gemensamma lokaler skall kunna hävdas starkare än vad som blir följden av 

om regeringens förslag antas. 

Att det ofta finns ett stort behov av sådana lokaler i våra bostadsområden 

torde vara en allmänt omfattad uppfattning. Tillgången på sådana lokaler är 

emellertid inte sällan alltför knapp. I avsikt att råda bot på denna brist 

behöver i PBL anges att det skall finnas möjligheter att anordna gemensam

hetslokaler inom eller i nära anslutning till områden med samn1anhållen 

bebyggelse. 

dels utskottet under 8 bort hemställa 

8. beträffande regler om bebyggelsemiljöns utformning m. m. 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkandena 1 och 2 

och med anledning av regeringens förslag antar 2 kap. 4 § med den 

lydelse som i bilaga 3 till detta betänkande betecknats som reservan

tens förslag, 

BoU 1986/87:1 
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4 Skärpta krav för installation av direktverkande elvärme 
(mom. 10) 

Kjell A. Mattsson (c), Birgitta Hambraeus (c) och Tore Clacson (vpk) anser 
att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 56 som börjar "I sam hand"' och 
slutar ''hänvisning härtill" hort lyda: 

Redan när riksdagen år 1981 beslutade att direktverkande elvärme endast 

skulle tillåtas i särskilt energisnåla byggnader aviserades en omprövning av 
dessa krav till mitten av 1980-talet. Någon sådan omprövning har dock ännu 

inte kommit till stånd - detta trots den snabba tekniska utveckling som skett 
på området sedan år 1981. Inte heller utredningen om el och inhemska 
bränslen (ELIN), som haft till uppgift att överväga vilka krav som bör ställas 

på användningen av el för uppvärmningsändamål, föreslår någon ändring av 

de aktuella kraven. Behovet av en omprövning är dock enligt bostadsutskot
tets mening så stort att en sådan bör komma till stånd utan vidare dröjsmål. 

Den teknikutveckling som skett i byggandet sedan år 1981 har bl. a. 
inneburit att kravet på att ett hus skall vara särskilt energisnålt för att 
direktverkande elvärme skall få användas inte utgör någon egentlig restrik
tion för användningen av denna uppvärmningsform. I stort sett all nyproduk
tion uppfyller sålunda kraven utan att några särskilda åtgärder har vidtagits. 
Det framstår mot bakgrund härav både som nödvändigt och möjligt att 

skärpa kraven för att direktverkande elvärme skall få installeras. Det är i dag 

möjligt att med beprövad teknik bygga småhus som inte fordrar någon 
särskild energitillförsel alls för uppvärmning. Det enda som behövs är en 

braskamin för de veckor på året då det är särskilt kallt samt en radiatoreffekt 
på omkring 1 000 W som används närt. ex. husägaren är bortrest. Moderna 
flerfamiljshus, kontorsbyggnader och hotell m. m. kan värmas upp med den 
överskottsenergi som alstras av t. ex. maskininstallationer, kyl- och frysan

läggningar och belysning m. m. Som framgår av vad nu anförts finns det 
således goda tekniska förutsättningar för att väsentligt skärpa kraven för 
installation av direktverkande elvärme. 

Med hänvisning till det nu anförda bör enligt bostadsutskottets mening 
som krav för installation av direktverkande elvärme gälla att hästa teknik för 
energihushållning används i det aktuella huset. Vid hcdömningcn av vad som 
är bästa teknik skall vägas in såväl vad som är tekniskt som ekonomiskt 

möjligt. Vid denna bedömning skall beaktas ett pris på elkraften som satts 
med ledning av den långsiktiga marginalkostnaden, dvs. priset skall beräknas 

på grundval av kostnaden .för ytterligare tillkommande elkraft. 

Vad utskottet med anledning av centerpartiets partimotion 1985/86:Bo512 

yrkande 1 anfört om skräpta krav för installation av direktverkande elvärme 

bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. De ytterligare 
överväganden som erfordras bör göras så skyndsamt, att de skärpta kraven 

kan träda i kraft samtidigt med att PBL träder i kraft, dvs. den 1juli1987. 

dels utskottet under 10 bort hemställa 
10. beträffande skärpta krav för installation av direktverkande 

elvärme 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:Bo512 yrkande 1 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 
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5 Byggnadsmaterial som kan orsaka allergi (mom. 11) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 59 som börjar ''Med hänvisning" 
och slutar "1985/86:77 (s) yrkande 2" bort lyda: 

Även om vissa åtgärder vidtagits för att bättre anpassa boendemiljön också 

för allergiker. så är dessa åtgärder enligt bostadsutskottets mening otillräck
liga. 

Det kommer snart sagt varje dag rapporter om nya allergiframkallande 
ämnen. Antalet allergiker är bl. a. som en följd härav också i ständigt 

viixande. För att förbättra allergikernas situation och för att om möjligt 
förhindra att allt fler människor får allergiska problem bör kraftfulla åtgärder 
sättas in för att förbättra boendemiljön ur allergisynpunkt. 

PBL innefattar bl. a. krav på att byggnader skall ge möjlighet till god 
hygien -3 kap. 5 §.Häri inbegrips att i byggnaden ingående byggnadsmateri
al inte skall medföra hygieniska olägenheter därför att de t. ex. avger 
formaldehyd eller elak lukt. Vid bedömningen av om sådan olägenhet 
föreligger skall enligt propositionen hänsyn tas till människor som är något 
känsligare än ··normalt". Enligt bostadsutskottets mening bör denna bedöm

ning i stället göras med utgangspunkt i att använda material m. m. inte skall 
medföra besvär för någon. Först härigenom skapas garantier för att alla skall 
kunna vistas i bostaden. 

Vad utskottet nu med anledning av motionerna\ 985/86:73 (vpk) yrkande 5 

såvitt nu är i fråga och 1985/86:77 (s) yrkande 2 anfört bör riksdagen som sin 
mening ge regeringen till känna. 

dels utskottet under 11 bort hemställa 
11. beträffande byggnadsmaterial som kan. orsaka allergi 

att riksdagen med anledning av motionerna 1985/86:73 yrkande 5 
såvitt nu är i fråga och 1985/86:77 yrkande 2 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört, 

6 Förråd för förvaring av rotfrukter m. m. (mom. 12) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 59 som börjar "Vad i" och slutar 

"av sådana" bort lyda: 

Det finns i dag en ökande medvetenhet om vikten av att förvara det vi äter 

på ett riktigt sätt. En riktig förvaring är en av förutsättningarna för att kunna 
bevara kvaliteten på produkterna. Inte minst gäller detta råvaror som kan 

långtidsförvaras som t. ex. olika slag av rotfrukter. Det blir också allt 
vanligare att man odlar sina egna rotfrukter somt. ex. potatis och morötter. 

Dagens moderna bostäder svarar dock dåligt mot de krav på förvaringsut

rymmen som detta för med sig. För att komma till rätta med denna brist bör 

enligt bostadsutskottets mening tillämpningsföreskrifterna till 3 kap. i PBL 

utformas så att det klart framgår att nytillkommande bostäder skall förses 
med lämpliga förvaringsutrymmen för bl. a. rotfrukter. 
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Vad utskottet nu med anledning av vlinsterpartiet kommunisternas BoU 1986/87: l 

partimotion 1985/86:73 yrkande 5 såvitt nu är i fråga anfört bör riksdagen Reservationer 
som sin mening ge regeringen till känna. · 

dels utskottet under 12 bort hemställa 
12. beträffande förråd för förvaring av rotfrukter m. m. 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 5 såvitt nu 

är i fråga som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

7 Minimiyta för bostadsrum m. m. (mom. 13) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 59 som börjar "Som framgått" 

och slutar "Motionsyrkandct avstyrks" bort lyda: 

Bland de sedan lång tid tillbaka gällande bostadspolitiska målen ingår 

bl. a. att alla skall ha tillgång till en rymlig och välplanerad bostad. Detta är 

också en målsättning som knappast torde ifrågasättas av någon. Samtidigt 

finns det enligt bostadsutskottets mening tendenser till att målen i dessa 

avseenden är på väg att urholkas. Sålunda har den genomsnittliga lägenhets

ytan i nyproduktionen minskat under senare år. Dessutom har experiment 

meds. k. normfritt byggande genomförts där den huvudsakliga målsättning

en tycks ha varit att krympa bostadsytorna. Denna utveckling måste enligt 

bostadsutskottets mening hejdas. 

Som framhålls i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 

måste frågor kring bostadskvaliteten ges stor uppmärksamhet i PBL. I 

anslutning till bestämmelserna i 3 kap. bör sålunda tillämpningsföreskrifter 

bl. a. med krav på tillräckligt stora bostadsrum, tillgång till tvättstuga och 

uteplats/balkong utfärdas. Endast härigenom skapas garantier för att de 

övergripande målen om rymliga och välplanerade bostäder verkligen upp

fylls. 
Vad utskottet med anledning av motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 7 anfört 

bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

dels utskottet under 13 bort hemställa 
13. beträffande minimiyta för bostadsrum m. m. 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 7 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

8 Varsamhetsaspekten vid ombyggnad (mom. 16) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 61 som börjar "De grundläggan

de" och slutar ''Motionsyrkandena avstyrks" bort lyda: 

Enligt bostadsutskottets mening bör frågor kring bevarandet av den 

befintliga bebyggelsen och de värden den representerar ges en ökad tyngd i 

PBL jämfört med i dagens lagstiftning. Bestämmelserna i 3 kap. 10 §innebär 

också ett steg framåt i detta avseende. Häri stadgas sålunda bl. a. att om- och 

tillbyggnader skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag samt dess 213 



byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärli- Bo U 1986/87: 1 
ga värden tas till vara. Utskottet har inga invändningar mot förslaget i denna Resermtioner 
del. Däremot bör inte kravet på varsamhet vid t. ex. ombyggnad begränsas 
till att avse endast tekniska och andra liknande värden hos själva byggnaden. 
Som framhalls i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 

måste kravet på varsamhet vid om- och tillbyggnad utsträckas till att omfatta 
också de boende i den berörda byggnaden. Detta innebär bl. a. att 

ombyggnaden skall utföras på ett sådant sätt att de boendes möjligheter att 
bo kvar i byggnaden efter ombyggnaden inte försvåras eller omöjliggörs. I 

enlighet med förslaget i motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 9 a bör detta 
komma till uttryck i lagstiftningen genom att till första stycket i 3 kap. 10 § 

fogas orden "samt så att stor hänsyn tas till dess brukare··. 

Utskottet kan ställa sig bakom de krav på byggnader vid om- och 
tillbyggnad som kommer till uttryck i 3 kap. 10 §. Som anförs i vänsterpartiet 
kommunisternas partimotion 1985/86:73 kan dock invändningar resas mot 
att kommunen genom detaljplan eller områdesbcstämmelser skall kunna 
avvika från dessa ombyggnadsföreskrifter om bebyggelsen inom området 

ändå får långsiktigt godtagbara egenskaper. De krav som genom ombygg
nadsföreskrifterna ställs på en byggnad vid om- och tillbyggnad har alla en 
sådan tyngd, och då inte minst kraven på tillgänglighet, att de inte bör kunna 

åsidosättas genom kommunala beslut. I enlighet med förslaget i motion 

1985/86:73 (vpk) yrkande 9 b bör sålunda tredje stycket i 3 kap. 10 § utgå. 
Vad utskottet nu anfört innebär att motion 1985/86:74 (c) såvitt nu är i 

fråga avstyrks. 

dels utskottet under 16 bort hemställa 
16. beträffande varsamhetsaspekten vid ombyggnad 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkandena 9 a och 9 
b och med anledning av regeringens förslag samt med avslag pa motion 
1985/86:74 detta yrkande såvitt nu är i fråga antar 3 kap. 10 §såvitt nu 
är i fråga med den lydelse som i bilaga 3 till detta betänkande 
betecknats som reservantens förslag, 

9 Tillgänglighetskravct (mom. 19) 

Tore C!aeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande som på s. 65 börjar "Betydelsen av" 

och på s. 66 slutar "propositionen förordats" bort lyda: 

Betydelsen av att bebyggelsen och bebyggelsemiljön i sin helhet görs 

tillgänglig för alla kan enligt bostadsutskottets mening inte nog betonas. Det 

är därför nödvändigt att samhället har höga ambitioner niir det gäller att öka 

tillgängligheten. Även om det i och för sig har vidtagits en rad åtgärder för att 

förbättra tillgängligheten, så har dessa åtgärder enligt bostadsutskottets 

mening inte varit tillräckliga. Utskottet tvingas dessutom konstatera att inte 

. heller plan- och bygglagcn nilr upp till en erforderlig ambitionsnivå. 

Förslaget är i viisentliga stycken ofullständigt och otillräckligt. Ett talande 

exempel härpå är att nyproducerade tvåvåningshus enligt förslaget endast 

behöver förberedas för en eventuell framtida hissinstallation. Som framhålls 214 



i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 är förslaget p1'\ BoU 1986/87: 1 
denna punkt endast en halvmesyr. Det torde stä uppenbart för alla att en Resermtioner 
förberedelse av detta slag inte skapar några som helst garantier för att en 

hissinstallation verkligen skall komma till stånd någon gi'mg i framtiden. 

Enligt bostadsutskottets mening bör därför tillgänglighetskraven redan nu 

utökas till att också omfatta hissinstallationer i nyproduceradt: tvåvåningshus 

i enlighet med vad som föreslås i motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 8. Detta 

bör också komma till uttryck i lagtexten genom att andra stycket i 3 kap. 7 § 

utgår. 

Utöver den nu förordade lagändringen bör enligt bostadsutskottets 

mening vissa tillgänglighetsfrågor ytterligare belysas i de tilliimpningsföre

skriftcr som avses bli utfärdade till 3 kap. 7 §. En viktig fråga som härvid 

måste uppmärksammas är utformningen av miljiin med avseende på 

orienterbarheten för synskadade. Tillämpningsföreskrifterna måste enligt 

utskottets mening även i övrigt ges en sådan utformning att bcst~immelscrna i 

PBL om tillgänglighet i alla avseenden ocksii förs ut i praktisk tillämpning. 

Vad utskottet nu med anledning av motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 5 

såvitt nu är i frc]ga anfört om tilliimpningsföreskrifternas utformning med 

avseende på tillgänglighctskraven bör av riksdagen ges regeringen till känna. 

Utskottets ställningstagande i denna del innebär att motionerna 1984/ 

85:2217 såvitt nu är i fråga samt 1985/86:73 yrkande 3-den senare motionen i 

den mån den inte tillgodosetts genom vad utskottet ovan anfört - avstyrks. 

dels utskottet under 19 bort hemställa 

19. beträffande rillgänglighetskravet 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkandena 5 såvitt 

nu är i fråga och 8 samt regeringens förslag och med avslag på 

motionerna 1984/85:2217 såvitt nu är i fråga samt 1985/86:77 yrkande 3 

a) antar 3 kap. 7 § med den lydelse som i bilaga 3 till detta 

betänkande betecknats som reservantens förslag, 
b) som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört om 

tillämpningsföreskrifternas utformning, 

10 Lättnader i tillgänglighetskravet (mom. 20) 

Kjell A. Mattsson och Birgitta Hambraeus (båda c) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 66 som börjar "Även vad" och 

slutar ··nu anförda" bort lyda: 

Det finns i dag ett dokumenterat behov av och en stor efterfrågan på små 

och billiga lägenheter för i första hand unga människor. De unga har ofta 

begränsade ekonomiska resurser och kan därför inte betala en alltför hög 

hyra. Samtidigt har de i många fall inte något behov av stora familjelägenhe

ter. Det framstår enligt bostadsutskottets mening mot bakgrund härav som 

nödvändigt att bl. a. tillgänglighetskraven skall kunna nyanseras på ett 

sådant sätt att smålägenheterna inte försvinner som en följd av en alltför 

strikt tillämpning av dessa krav. Denna nyansering bör enligt bostadsutskot

tets mening dessutom kunna gälla andra krav t. ex. i fråga om utrustning och 
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Vad utskottet nu med anledning av motion 1984/85:2152 (c) yrkande 5 BoU 1986/87:1 

anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Reservationer 

dels utskottet under 20 bort hemstiilla 

20. beträffande liillnader i tillgiinglighetskra1·e1 

att riksdagen med anledning av motion 1984/85:2152 yrkande 5 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

11 Tillgiinglighetskravct i samband med ombyggnad m. m. 
(mom. 22) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande pä s. 67 som börjar "Utskottet har" 

och slutar "'propositionen förordats" bort lyda: 

Med anslutning till förslaget i viinsterpartiet kommunisternas partimotion 

1985/86:73 har utskottet ovan stiillt sig bakom förslag med syfte att ytterligare 

förbättra tillgängligheten i den nytillkommande bebyggelsen och bebyggelse

miljön. Vad utskottet härvid anfört om vikten av att öka tillgängligheten 

gäller naturligtvis också det befintliga bostadsbcst<'mdet. Först sedan också 

detta bestånd i sin hL'lhet gjorts tillgängligt for alla kan de övergripande 

miilen i detta avseende sägas ha uppn(1tts. Med hänvisning till det nu anförda 

är det enligt bostadsutskottets mening nödvändigt att kraven pt1 tillgiinglighet · 

hävdas fullt ut liven vid om- och tillbyggnad. 

Som framhi1lls i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 

har kraven på tillgänglighet fått dälig genomslagskraft vid ombyggnad. 

Moderniseringsstatistiken visar sålunda att endast ca 10 '/( av trevåningshu

sen försags med hiss i samband med ombyggnad år 1984. Av fyravåningshu

sen hade ca 60 q hiss efter ombyggnad. Statistiken visar också på stora 

lokala variationer. Medan samtliga ombyggda trevaningshus i Malmö hade 

hiss efter ombyggnad försågs endast l av drygt 50 ombyggda trevåningshus 

med hiss i Göteborg år 1984. Avstegen fdm hisskravet har således snarare 

blivit regel än undantag i de flesta kommuner. Mycket tyder på att detsamma 

gäller tillgängligheten i andra avseenden. Denna utveckling stämmer dåligt 

med, flera beslut som riksdagen fattat, bl. a. det handlingsprogram i 

handikappfrågor som riksdagen antog år 1983 och besluten om förbättrade 

boendeförhållanden för äldre. handikappade och långvarigt sjuka från vf1ren 

1985. För att uppnå de mål som anges i dessa beslut måste enligt utskottets 

mening en väsentlig skärpning av kravet på tillgänglighet vid ombyggnad ske. 

Det måste också komma till uttryck i föreskrifterna i Svensk byggnorm 

(SBN). 

Förslaget att kommunen skall kunna ställa lägre krav på tillgänglighet än 

som är skäligt om omrädet ändå får långsiktigt godtagbara egenskaper är 

förvimande mot bakgrund av de miil riksdagen fastlagt för tillgiingligheten 

för funktionshindrade. Det innebär en väsentlig nedtrappning av ambitions

nivån. Den omständigheten att det finns andra hus i området med god 

tillgänglighet minskar inte betydelsen t. ex. av att installera hiss och därmed 

ta ett steg mot målet. I praktiken ges kommun full frihet att knappast ställa 

några krav alls på tillgänglighet. Det är sannolikt att byggherreintressena 216 



kommer att påverka kommunen till en mycket låg ambitionsnivä. Förslaget BoU 1986/87: I 

iir enligt utskottets mening inte heller förenligt med det handlingsprogram i Reservationer 

hanclikappfrågor som riksdagen antagit. Utskottet förordar sålunda att 

möjligheten till avsteg från kraven på tillgänglighet endast skall få utnyttjas 

ytterst restriktivt. 

Vad utskottet med anledning av motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 6 anfört 

bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Vad utskottet nu 

anfört innebiir att motion 1985/86:77 (s) yrkandena 5, 6 och 7 i väsentliga 

delar tillgodosetts. Motionsyrkandena avstyrks. 

dels utskottet under 22 bort hemställa 

22. beträffande tillgänglighetskral'et i samband med ombyggnad 

m. m. 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 6 och 

regeringens förslag samt med avslag på motion 1985/86:77 yrkandena 

5. 6 och 7 

a) antar 3 kap. 10 *i vad avser tillgänglighetsfrågor med elen lydelse 

som anges i bilaga 1 till detta betänkande, 

b) som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

restriktivitet vid avsteg från kraven på tillgänglighet, 

12 Tillgänglighetskravct när ombyggnad ej planeras 
(mom. 23) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 68 som börjar "De av" och slutar 

"21 §tillstyrks" bort lyda: 

Som anförs i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 så är 

inte merparten av bebyggelsen med dålig tillgänglighet aktuell för ombygg

nad. De åtgärder som är mest aktuella i bebyggelsen friin 1950- och 

1960-talen kan ofta genomföras utan hyggnaclslov. En kommun med 

ambitiös planering för ökad tillgänglighet har därmed små möjligheter att fä 

planeringen genomförd. I handlingsprogrammet för handikappfrågor som 

riksdagen antagit sägs att en "möjlighet bör öppnas för kommunerna att iiven 

när ombyggnad inte planeras. beträffande befintliga byggnader ställa krav p[1 

tillgänglighet i flagranta fall av gensträvighet från fastighetsägarens sida". 

Bostadsutskottct delar denna uppfattning. 

För att målen om en ökad tillgänglighet i bebyggelsen och bebyggelsemil

jön skall uppnås måste genom PBL en möjlighet öppnas för kommunerna så 

att krav på tillgänglighet skall kunna ställas på befintlig bebyggelse även utan 

samband med om- eller tillbyggnad. 

Med anslutning till vad i motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 9 c anförts bör 

till 17 kap. 21 §föras ett nytt andra stycke av följande lydelse: 

Även utan samband med om- eller tillbyggnad skall byggnader som 

uppförts före ikraftträdandet av denna lag eller för vilka byggnadslov har 

meddelats före nämnda dag handikappanpassas i skälig utsträckning. 
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dels utskottet under 23 bort hemst~illa 
23. beträffande 1illgä11glighetskravel när ombyggnad ej planeras 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 9 c och 
regeringens förslag antar 17 kap. 21 § med den lydelse som i bilaga 3 
till detta betänkande betecknats som reservantens förslag, 

13 Tillämpningsföreskriftcr rörande nybyggnad m. m. 
(mom. 28) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 71 som börjar "Utskottet delar" 
och slutar "Motionsyrkandet avstyrks" bort lyda: 

Det har under senare tid vuxit fram en ökad medvetenhet om närmiljöns 

betydelse för en fungerande boendemiljö. I byggnadslagstiftningen har 
satuncla under 1970-talet införts bestämmelser som syftar till att skapa en god 

närmiljö. inte minst för barnen. I 53 * 4 mom. BS stadgas att tillräckligt stor 
och för lek och utevistelse Himpacl friyta skall finnas på tomt. I 55 § 1 mom. 

BS krävs att s{1dana ytor liksom parkeringsytor m. m. skall redovisas på 
situationsplan som skall bifogas ansökan om byggnadslov. 

I förslaget till PBL skärps {1 ena sidan kraven på utemiljön i förhållande till 

ovannämnda stadganden genom förslaget i 3 kap. 15 §om tomter. Naturför
utsättningar skall således tas till vara. och friytor skall prioriteras framför 

parkeringsutrymmen. 
Å andra sidan har de stycken i aktuella paragrafer i 3 kap. som berör 

utemiljöns utformning undantagits i det uppdrag som regeringen givit 
planverket att utforma föreskrifter för tillämpningen av PBL. Härigenom 
kommer enligt bostadsutskottets mening kommunerna att sakna stöd att 
hävda specifika krav på utemiljöns utformning, som annars skulle skärpas 
enligt intentionerna med PBL. 

För att ge kommunerna en reell möjlighet att hävda de övergripande 
kraven på utemiljöns utformning såsom de kommer till uttryck i PBL måste 
enligt bostadsutskottcts mening tillämpningsförcskrifter utfärdas till de 
aktuella stadgandcna i enlighet med vad som förordas i motion 1985/86:73 
(vpk) yrkande 4. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till · 

känna. 

dels utskottet under 28 bort hemställa 
28. beträffande tilliimpningsföreskrif1er rörande nybyggnad m. m. 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 4 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

14 Reglering av byggnaders användning för handelsändamål 
m. m. (mom. 34) 

Kjell A. Mattsson och Birgitta Hambraeus (båda e) anser att 

dels elen del av utskottets betänkande på s. 79 som börjar "Enligt bostadsut

skottets" och slutar "1985/86:80 yrkande 3 j" bort lyda: 
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Enligt PBL skall (5 kap. 3 §) i detaljplan kunna anges användningen av BoU 1986/87: 1 
kvartcrsmark m. m. I detaljplan får vidare meddelas bestämmelser om bl. a. Reservationer 
byggnaders användning (5 kap. 7 § ). 

Av propositionen framgår att en gräns skall kunna dras mellan handclsom
råden och industriområden. 

Vidare bör enligt propositionen det vara möjligt att i detaljplan reglera 
olika former av detaljhandel. Sålunda anför bostadsministern att det enligt 
hans uppfattning skall vara möjligt att ange huvudsaklig användning av 
kvartersmark för partihandel eller detaljhandel. Även inom gruppen detalj

handel anges att en viss reglering bör finnas. Så skall det t. ex. vara möjligt att 
skilja ut områden där detaljhandeln får avse resp. inte avse skrymmande 
varuslag. 

Enligt utskottets mening får det anses rimligt att i detaljplan reglera 
byggnaders användning i stort genom att göra en gränsdragning mellan 

handel och industri. Därutöver bör i detaljplan ingen reglering i nu berört 

avseende kunna göras. Att såsom föreslås i propositionen göra en uppdelning 
av olika typer av handel är olämpligt och gynnar varken branschens eller 
konsumenternas intressen. 

Vad utskottet nu med anledning av folkpartiets partimotioner anfört om 
reglering av byggnaders användning bör ges regeringen till känna. 

dels utskottet under 34 bort hemställa 
34. beträffande reglering av byggnaders användning för lwndelsän

damål m. m. 
att riksdagen med anledning av motionerna 1984/85:2801 yrkande 12 

såvitt nu är i fråga och 1985/86:80 yrkande 3 j som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört, 

15 Samråd vid upprättande av detaljplan m. m. (mom. 37) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 82 som börjar "Vad rör" och 
slutar "Motionsyrkandet avstyrks" bort lyda: 
. Som framgått av vad utskottet anfört ovan skall vissa myndigheter och 

organisationer ovillkorligen omfattas av samrådsskyldigheten när planer 
upprättas eller ändras medan vissa andra organisationer endast skall beredas 

tillfälle till samråd. 
Den i propositionen gjorda uppdelningen kan accepteras utom vad 

beträffar utformning av samråd med de arbetande. 

Enligt förslaget i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 

yrkande 10 bör representanter för denna grupp ingå bland dem som 

ovillkorligen skall omfattas av samrådet. 

Utskottet föreslår en ändring i 5 kap. 20 ~ i enlighet härmed. 

dels utskottet under 37 bort hemställa 
37. beträffande samråd vid upprättande av detaljplan m. m. 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 10 och 
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nu lir i fräga. 1985/86:69 yrkande 3 och 1985/86:Bo505 yrkande I BoU 1986/87: I 

sistnämnda yrkande sävitt nu är i frt1ga antar 5 kap. 20 § med den Reserl'lltioner 
lydelse som i bilaga 3 till detta hetiinkande betecknats som reservan-
tens förslag. 

16 Reglerna för kallelse till samråd (mom. 38) 

Tore Claeson (vpk) anser- under förutsättning av bifall till reservation 15-

att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 83 som börjar "Sistnämnda 
yrkande" och slutar "i motionen" hort lyda: 

Utskottet har ovan tillstyrkt yrkande 10 i vänsterpartiet kommunisternas 

partimotion om att de arbetande ovillkorligen skall omfattas av samrädet. 

En följd av denna inställning innebär att en ändring i 5 kap. 25 * biir göras 

enligt yrkande 11 a i samma motion. 

dels utskottet under 38 bort hernstiilla 

38. beträffande reglerna för kallelse till samråd 
att riksdagen med anledning av motion I 985/86:73 yrkande 11 a och 

regeringens förslag samt med avslag pä motionerna 1985/86:79 

yrkande I och l 985/86:80 yrkande 3 kantar 5 kap. 25 §första stycket 

med den lydelse som i bilaga 3 till d<:tta betänkande betecknats som 

reservantens förslag. 

17 Reglerna om underrättelse om utställning (mom. 39) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betrinkande pä s. 83 som börjar "Utskottet. som" 

och slutar "1985/86:73 yrkande 11 b" bort lyda: 

Utskottet anser att 5 kap. 25 * tredje stycket bör utgå ur lagen. I detta 

stycke anges bl. a. att underrättelse om kungörelse av planförslag inte 

behöver sändas till dem som omfattas av samd1dsskyldigheten om ett stort 

antal personer skall underrättas och det skulle inneblira större kostnad och 

besvär än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen 

att sända den till var och en av dem. 

Även om det kan finnas motiv för den i propositionen föreslagna 

ordningen finner utskottet det viktigt att underrättelse når dem som omfattas 

av samrådet. 

Vad nu föreslagits innebär en ändring även i 5 kap. 27 §. I detta lagrum 

föreslås att andra meningen i andra stycket utgår. 

Utskottet, som föreslår att lagrummet utgår, tillstyrker därmed vänster

partiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 11 b. 

dels utskottet under 39 bort hemställa 

39. beträffande reglerna om 11nderriittelse om lllställning 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 11 b och 

med avslag på regeringens förslag antar 5 kap. 25 §tredje stycket och 

27 § andra stycket med den lydelse som i bilaga 3 till detta betänkande 

betecknats som reservantens förslag. 
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18 Friytor för lek och utevistelse (mom. 53) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels elen del av utskottets betänkande som på s. 104 börjar "Krav på'' och på 

s. 105 slutar "avstyrks salunda"' bort lyda: 

Utskottet har ovan betonat vikten av en väl fungerande närmiljö och dess 
betydelse för de boende. I anslutning till förslagen i viinsterpartiet kommu

nisternas partimotion 1985/86:73 har utskottet också förordat att kommuner

na genom tillämpningsföreskrifter skall ges en reell möjlighet att hävda 

kraven på friytor i 3 kap. Som utskottet härvid anfört innebiir förslaget till 

PBL att kraven i detta avseende skiirps i förhållande till dagens lagstiftning. 

Samtidigt ivingas utskottet konstatera att kommunernas möjlighet att i 
byggnadslovsprövningen hävda kvalitetskraven pi1 utemiljön minskar. I dag 

ställs bl. a. krav på situationsplan som visar utemiljöns utformning. I 

propositionen föreslås mer allmänt hållna bestämmelser om vad som behövs 

för att pröva den sökta åtgiirden och att kommunerna själva skall fö avgöra 

vilka handlingar som skall begiiras. Motivet för detta anges vara ett led i att ge 

kommunerna större ansvar för tillståndsprövningen. 

Detta innebär emellertid att möjligheterna för tillständsprövning vad 

beträffar friytor för lek och utevistelse helt kommer att försvinna om 

förslaget genomförs. Inte heller vid ombyggnad föreligger tillståndsplikt för 
friytor, och planverket har inte heller uppdrag att utfärda föreskrifter för 

utemiljön vid ombyggnader. 
När det giiller utemiljön. kommer PBL enligt utskottets mening således att 

ge kommunerna mindre stöd att hävda kvalitetskrav än vad gällande 

lagstiftning ger. vilket innebär ett steg tillbaka till 1960-talets förhållanden. 

Detta iir ett enligt bostads utskottets mening oacceptabelt förhållande. Enligt 

bostadsutskottets mening bör därför bygglovsplikt införas för friytor för lek 

och utevistelse. 

Med anslutning till förslaget i motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 4 förordar 

utskottet att till första stycket 8 kap. 2 § förs en ny punkt 10 av följande 

lydelse: 

10. anordna friytor för lek och utevistelse. 

dels utskottet under SJ bort hemställa 

53. beträffande friytor för lek och wevistelse 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 13 och 

regeringens förslag antar 8 kap. 2 § med den lydelse som i bilaga 3 till 

detta. betänkande betecknats som reservantens förslag, 

19 Ansökningshandlingar i bygglovsärcndcn (mom. 57) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande som på s. 112 börjar "Den av" och på 

s. 1 !:' slutar "20 * tillstyrks" bort lyda: 

Utskottet har ovan anslutit sig till förslag i vänsterpartiet kommunisternas 

partimotion 1985/86:73 som alla syftar till att ge en bättre utemiljö bl. a. 

genom att skapa garantier för att friytor för lek och utevistelse dels kommer 
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till, dels får en riktig utformning. Med hänvisning till vad utskottet härvid BoU 1986/87: l 
anfört om betydelsen av en väl fungerande närmiljö förordar utskottet att Resen·ationer 
krav på redovisning av utemiljöns utformning i situationsplan skall ställas 
som villkor för prövning av bygglovsansökan. Med anslutning till förslaget i 
vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 3 förordar 
utskottet sålunda att 8 kap. 20 § första stycket ersätts med t.vå nya stycken av 

följande lydelse. 
När ansökan görs, skall en situationsplan lämnas in, som visar både de 
befintliga byggnadernas och tillämnade byggnaders läge. Om ansökningen 
avser en byggnad som inrymmer en eller flera bostadslägenheter, skall 

situationsplanen dessutom visa utrymmen för lek och utevistelse, för 
parkering samt för tillfartsvägar för biltrafik. 
Därutöver skall de ritningar, beskrivningar och uppgifter lämnas in som 

behövs för prövningen. 

dels utskottet under 57 bort hemställa 
57. beträffande ansökningshandlingar i bygglovsiirenden 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 3 och 
regeringens förslag antar 8 kap. 20 §med den lydelse som i bilaga 3 till 
detta betänkande betecknats som reservantens förslag, 

20 Avgränsning av den krets som skall beredas tillfälle att yttra 
sig över bygglovsansökan (mom. 58) 

Tore Claeson (vpk) anser - under förutsättning av bifall till reservation 15 -

att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 113 som börjar "Enligt dagens" 
och slutar "22 § tillstyrks" bort lyda: 

Utskottet har ovan anslutit sig till förslaget i vänsterpartiet kommunister
nas partimotion 1985/86:73 om att samrådskretsen vid upprättande av 
detaljplan skall utökas till att omfatta också arbetande inom det tilltänkta 
planområdet. Vad utskottet härvid anfört äger giltighet också i fråga om 
behovet av att utöka den sakägarkrets som skall beredas tillfälle att yttra sig 
över en bygglovsansökan somt. ex. innebär en avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Även i detta fall hör således sakägarkretsen utökas 

till att omfatta också arbetande. 

Med anslutning till motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 14 förordar utskottet 

att efter ordet "förening" i första stycket 8 kap. 22 § tillförs orden "samt 

arbetande". 

dels utskottet under 58 bort hemställa 

58. beträffande avgränsning av den krets som skall beredas tillfälle 

att yttra sig över bygglovsansökan 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 14 och 

regeringens förslag antar 8 kap. 22 §med den lydelse som i bilaga 3 till 
detta betänkande betecknats som reservantens förslag, 
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21 Hyresgästinflytande enligt bostadssancringslagen 
(mom. 59) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 113 som börjar "Bestämmelserna 

i" och slutar "31 § tillstyrks" bort lyda: 

Genom bestämmelserna i 8 kap. 31 § tillförsäkras hyrcsgiistcrna ett 

inflytande över bygglovspliktiga ombyggnadsåtgiirdcr som går utöver vad 

som krävs för att uppn[1 lägsta godtagbara standard. Som framh{11ls i 

vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 bör dock detta 

inflytande inte begränsas till att avse endast ombyggnadsåtgärder. Utskottet 

förordar sålunda att hyresgästinflytandet skall utökas till att omfatta samtliga 

byggnadsåtgärder m. m. som avses i 8 kap. 1 §första stycket punkterna 1-6, 
dvs. ny- och tillbyggnad. inredning och ianspråktagande för viisentligt ändrat 

ändamål samt vissa invändiga ändringar. 

Vad utskottet nu med anledning av motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 12 

anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. I avvaktan på 

att erfarenheter skall vinnas av lagstiftningen tillstyrker dock utskottet 8 kap. 

31 §. 

dels utskottet under 59 bort hemställa 

59. beträffande hyresgästinflytande enligt bostadssa11eringslage11 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 12 och 

regeringens förslag 

a) antar 8 kap. 31 § med den lydelse som anges i bilaga 1 till detta 

betänkande, 

b) som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om· 

hyresgästinflytandet, 

22 Plancringsbidrag (mom. 64) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 117 som börjar "Bostadsutskottet 

kan" och slutar "yrkande 16 avstyrks" bort lyda: 

Plan- och bygglagen kommer. att få stor betydelse för den kommunala 

verksamheten och den kommande fysiska planeringen under mycket limg 

tid. PBL:s innehåll innebär bl. a. att samhället får en något större kontroll 

över olika förändringar, men innebär även stor frihet för enskilda, i vissa fall 

på bekostnad av samhällsintresset. Det finns en viss nedtoning av kollektiva 

och kommunala krav och intressen till förmån för "den enskilde". 

Många kommuner och deras byggnadsnämnder får ett mycket stort 

ansvarsområde och kan få ekonomiska svårigheter att hålla sig med egen 

sakkunnig personal som exempelvis kan ekologi- och miljöfragor. De 

fattigaste kommunerna har ofta stora miljö- och planfrågor att brottas med. 

Det framstår enligt bostadsutskottets mening mot bakgrund härav som 

nödvändigt att införa ett särskilt ekonomiskt stöd för vissa kommuner. 

Utskottet förordar sålunda att ett särskilt planeringsbidrag införs för 

kommuner med liten befolkning och stor yta i enlighet med vad som föreslas i 

BoU 1986/87:1 

Resen·ationcr 
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motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 16. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen BoU 1986/87:1 

som sin mening ge regeringen till känna. Reservationer 

dels utskottet under 64 bort hemställa 

64. beträffande planeringsbidrag 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 16 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

23 Byggnadsnämndensgranskningm. m. (mom. 65) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels elen del av utskottets betänkande på s. 11 LJ som börjar "Bostadsutskottet 

hat" och slutar "avsnitt 17'' bort lyda: 

Som framhålls i vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 

har 8 kap. 29 * fått en utformning som innebär att det grundläggande kravet 

om att alla skall behandlas lika inför lagen kan ifrågasiittas. Om en subjektiv 

bedömning av en byggherrcs kvalifikationer skall ligga till grund för i vilken 

utsträckning granskning av ritningar och övriga handlingar skall ske, kan det 

ge utrymme för godtycke och "svågerpolitik", och tvivelaktiga ärenden kan 

släppas igenom. 

Utskottet förordar mot bakgrund härav att 8 kap. 29 * ändras· i enlighet 
med förslaget i motion 1985/86:73 (vpk) yrkande 15. I första meningen i 

paragrafens första stycke bör sålunda orden "och till byggherrens kvalifika

tioner" utgå. 

dels utskottet under 65 bort hemställa 

65. betrliffande bygg11ads11äm11dens gransk11ing m. m. 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 15 och 

regeringens förslag antar 8 kap. 29 §första, tredje och fjärde styckena 

med den lydelse som i bilaga 3 till detta betänkande betecknats som 

reservantens förslag. 

24 Byggnadsnämndens skyldighet att ingripa vid olovligt 
byggande ( mom. 67) 

Kjell A. Mattsson och Birgitta Hambraeus (båda c) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 121 som börjar "Den av" och 

slutar "innehåll m. m." bort lyda: 

Som anförs i centerpartiets partimotion 1985/86:69 uppfattas påföljdsbe

stämmelserna som byråkratiska. Det är enligt utskottets mening omotiverat 

att byggnadsavgift skall påföras även i sådana fall av olovligt byggande som 

vid en bygglovsprövning skulle ha godkänts. Det förefaller också onödigt att 

påföra byggnadsavgift i de fall där ändringar omgående vidtas i en omfattning 

som medför att åtgärder kan godkännas. 

En lagändring enligt förslaget i centerpartiets partimotion bör därför göras 

av riksdagen. 

Utskottet behandlar nedan frågan om byggnadsavgiften och den särskilda 

avgiften skall ingå i sanktionssystemct. 224 



dels utskottet under 67 bort hemsmila BoU 1986/87: I 
6 7. beträffande l>yggnadsniimndens skyldighet alt ingripa vid olm·- Reserl'iltioner 

ligt byggande 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:69 yrkande 8 och 
regeringens förslag antar 10 kap. 1 smed den lydelse som i bilaga 2 till 

detta betiinkande betecknats som reservanternas förslag, 

25 Byggnadsavgift och siirskild avgift som en del av 
sanktionssystcmet (mom. 68 och 69) 

Kjell A. Mattsson och Birgitta Hambraeus (båda c) anser att 

dds den del av utskottets bctiinkandc som pii s. 122 börjar "Utskottet 

anförde" och p[1 s. l 23 slutar "motsvarande del" bort lyda: 

Utskottet har ovan redogjort för niir hyggnadsavgift och siirskild avgift 

skall tas ut. 

Metoden att beHigga en rad handlingar, som en enskild utför i strid med 

giillande bestiimmelser. med siirskilda avgifter iir en av orsakerna till att det 

hos allmiinhcten växer fram en negativ instiillning till samhällets myndighe

ter. Tilliimpningen av sådana bestiimmelser blir också med nödvändighet 

'stelbent och upplevs som omotiverad och trakasserande. 

Lagstiftningen hör som framgått ovan utformas så att en åtgärd, som 

utförts trots att hyggnadslov skulle ha erfordrats. inte skall belastas med en 

hyggnadsavgift om åtgärden kan godkiinnas av byggnadsnämnden. Avgift 

skall inte heller utgå om ändring som byggnadsnämnden kräver för att kunna 

bc·vilja hyggnadslov omgöende vidtas. 

I enlighet med denna uppfattning anser utskottet att byggnadsavgift och 

särskild avgift skall utgå ur påföljdssystemet. Kvar blir endast tilHiggsavgiften 

som tillämpas på <ltgärder av allvarligare karaktär, som anges i 10 kap. 7 *· 
Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till ändringar i 10 

kap. som tillgodoser vad utskottet ovan förordat. 

dels utskottet under 68 och 69 bort hemställa 

68 och 69. beträffande byggnadsm·gift och särskild avgift som en del 

al' sanktionssystemet 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86: Bo504 och regering

ens förslag som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 
anfört, 

26 Ersättning till följd av vägrad rivning m. m. (mom. 75) 

Tore Claeson (vpk) anser att 

dels den del av utskottets betänkande på s. 138 som börjar "Att ersättning" 

och slutar "yrkande 1 T bort lyda: 

I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1985/86:73 yrkande 17 har 

föreslagits att fastighetsägare som i\liiggs att riva eller skydda särskilt 

värdefulla byggnader inte skall vara berättigade till ersättning från kommu

nen för detta. Detta yrkande finner utskottet vara välmotiverat. De 

I 5 Riksdagen 1986187. fCJ sam/. Nr I 
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fastighetsägare som innehar kulturhistoriskt och miljömiissigt så intressanta BoU 1986/87: I 
byggnader att dessa bör bevaras. bör ocksa vara skyldiga att medverka till Särskilda yttranden 

bcvarandet iiven om dL'tta i vissa fall kan medföra en viss förlust i ekonomisk 

mening. Förlusten torde i de flesta fall bli mycket mt1ttlig: byggnaden med 

dess viirde behiills ju. UtsknttL't finner cHirför med anledning av motionsyr-

kandet att ersiittningsrätten i 14 kap. 8 * första stycket 2 och 3 inte hör 

i1~föras. Detta föranleder vissa följdiindringar i paragrafen i övrigt samt i 14 

kap. 10 *· 
dels utskottet under 75. 79 och 80 bort hemställa 

75. bctriiffande ersiitt11i11g till fiiljd ll\" riigrad rirning 111. m. 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:73 yrkande 17 och 

regeringens förslag antar 14 kap. 8 * första stycket med den lydelse 

som i bilaga 3 till detta betiinkande betecknats som reservantens 

förslag. 

79. betrLiffande ackumulerad skada 

att riksdagen med avslag pi1 motion 1985/86:80518 s:hitt nu iir i fdga 

och regeringens förslag antar 14 kap. 8 * fjärde stycket med den 

lydelse som i bilaga 3 till detta betiinkande betecknats som reservan

tens förslag. 

80. beträffande ersiittning och inlösm vid krnlificerad skada 

att riksdagen med avslag pii motionerna 1985/86:69 yrkande 10 och 

1985/86:80 yrkande 3 m bi1da yrkandena siivitt nu iir i fr{1ga och 

regeringens förslag antar 14 kap. 8 * andra stycket och 10 * andra 
stycket med den lydelse som i bilaga 3 till detta betiinkandc betecknats 

som reservantens förslag. 

Särskilda yttranden 

1 Markrescrvationerför vindkraftverk 111. 111. 

Kjell A. Mattsson och Birgitta Ilambraeus (båda e) anför: 

Som framg;ir av utskottets betLinkande (s. 53) finns i PBL och NRL 

bestLimmelser som syftar till att energiförsörjningens intressen skall tillgodo

ses i samband med planliiggningen. Vi hiinvisar till vad bostadsutskottet 

anfört och till niiringsutskottets yttrande ~U 1985/86:3 y i frågan. 

I en reservation till bostadsutskottets betänkande BoU 1986/87:3 med 

förslag till naturresurslag utvecklar vi vår syn pi1 fri1gan. 

2 Samråd vid upprättande av översiktsplaner och detaljplaner 

Tore Claeson (vpk) anför: 

I PUL-förslaget anges att kommunen när översiktsplan upprättas eller ändras 

skall samr{1da med länsstyrelsen och övriga kommuner som berörs av planen. 

I princip finns liknande samr~1dsskyldighet vid uppri'tttande eller ändring av 

detaljplan. Andra. t. ex. myndigheter, sammanslutningar och enskilda som 

berörs av planförslag. skall beredas tillfälle till samdid. 
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Jag finner det lämpligt att, för att uppnil ett smidigt förfarande. giira den i Bo U 1986/87: I 
propositionen föreslagna uppdelningen mellan dem som ovillkorligen skall Särskilda yt1ra11de11 

omfattas av samrådet och dem som skall hercdas tillfälle. Jag vill emellertid 
stryka under vikten av att hl. a. de handikappades organisationer och 

hyresgästorganisationer regelmässigt understiills förslag till planer eller till 
planändringar. Jag förutsiitter att så sker. 

3 Mångf unktionell bebyggelse 

Birgitta Hambraeus (c) anför: 

I motion 1985186:75 (c) har jag föreslagit iindringar i PBL sa att m[ingfunktio

nell bebyggelse stimuleras. 
Det är viktigt att planläggningen gör det lätt att bygga mfogsidiga 

lokalsamhällen. 

Utskottet konstaterar i betiinkandet ( s. 81) att varken dagens byggnads

lagstiftning .eller PBL hindrar att man bygger omrtiden för olika funktioner. 

somt. ex. hostäder, handel. kontor, kaffer, lätt industri osv. Det iir bra att 

utskottet slär fast detta. Emellertid finns anledning att fösta uppmärksamhet 

på att tilHimpningen av lagstiftningen såvitt nu är i fdtga inte sällan medför en 

olämplig och inte önskviird uppdelning av olika funktioner inom en 

kommun, något som i sin tur innebär att många av våra samhiillcn är 

uppdelade t. ex. i bostadsområden. affärsområdcn. industriområden etc. 
:\1in erfarenhet är att hyggnadsniimnden upprätthåller en funktionsupp

delning mycket beroende på den arbetsmetodik som används. Praxis iir att 

plankartorna har olika färger för att markera olika markanviindningsiinda

mål. Detta sätt att beskriva markanvändningen kan innehiira inte avsedda 

lösningar beträffande bebyggelseutformning diirför att hyggnadsniimnden 

kan känna viss tvekan att t. ex. vid en planändring föreslå en ändrad 

markanvändning. Jag förutsätter att bl. a. planverket och Kommunförbun

det i samband med introduktionen av PBL uppmiirksammar de förtroende

valda och handliiggarna i byggnadsnämnden på det problem jag nu beskrivit 

så att den önskvärda variationen i bebyggelse kan uppniis. 

4 Förutsättningarförrivningslov m. m. 

Birgitta Hambraeus (c) anför: 

Genom PBL införs en permanent rivningsreglering utformad som ett 

tillstilndsförfarande. Enligt förslaget skall siilunda rivningslov normalt 

krävas inom områden med detaljplan. Dessutom ges kommunen möjlighet 

att genom områdesbestämmelser införa skyldighet att söka rivningslov även 

inom andra områden. Sammantaget bör dessa ittgärder enligt min mening 

kunna leda till att det i framtiden blir svarare att riva ett hus. 

Trots att PBL således ger uttryck för en ökad medvetenhet om vikten av att 

låta den befintliga bebyggelsen bestå bör enligt min mening dessa frågor 

ytterligare uppmiirksammas. 

Den rivningsvåg som dragit fram över landet under efterkrigstiden har 
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upprört mfmga. En betydande del av det befintliga fastighctsbeståndet har BoU 1986/87: I 
utförts pt1 ett sätt och med en hantverksskicklighet som vi i dag inte kan Särskilda yttranden 
återskapa. Rivning av en sådan fastighet iir otlterkallelig. Utanför vårt lands 

griinser finns också en stor medvetenhet härom. Exempel hiirp[1 iir det 

bevarande och den ftteruppbyggnad av iildrc bebyggelse som skett p{1 den 

europeiska kontinenten efter andra viirldskrigct. I liir har man insett vilka 

kvaliteter den äldre bebyggelsen inrymmer och vilken samhörighet den 

markerar med tidigare generationer. 

Av vad jag ovan anfört framgår att rivning av en byggnad bara bör ske 
undantagsvis och bara när ingen vili ha huset kvar. I stiillet bör i första hand 

andra lösningar väljas. Det kant. l'X. vara fr{1ga om försäljning av fastigheten 

till intressenter som atar sig att upprusta och vf1rda densamma. För detta 

ändamål bör ocks{1 övervägas ett generöst statligt stöd som gör det möjligt att 

bevara och vårda en annars rivningshotad äldre bebyggelse. 

5 Besvärsrätt för hyresgäster 

Kjell A. Mattsson och Birgitta I lambraeus (båda c) anför: 

Av 13 kap. 6 * följer att enskilda hyresgäster inte har bcsviirsriitt i sådana 

bygglovsfrågor som har prövats enligt bostadssaneringslagen, dvs. där 

bygglovet meddelas med stöd antingen av ett s. k. hyresgästintyg från 

vederbörande hyresgästförening eller av ett medgivande av hyresnämnden. 

Begränsningen av besvärsrätten är en nödvändig konsekvens av bostadssane

ringslagen i dess nuvarande utformning. Den reella prövningen av hyresgäs

ternas intresse görs enligt denna lag av hyresgästföreningen eller. om denna 

inte godkänner bygglovsansökningen. av hyrcsniimndcn. De enskilda hyres
gästerna har besvärsrätt enligt bostadssaneringslagen. Skulle de fä besvärs

rätt även enligt PBL. skulle detta medföra enbart en fördröjning av 
bygglovsproceduren. utan att besviirsprövningen skulle kunna leda till ett 

annat resultat än som redan blivit följden av prövningen enligt bostadssane

ringslagen. Det iir därför inte tänkbart med en annan lösning än den som 

föreslås i propositionens förslag till utformning av 13 kap. 6 *. Frågeställning
en ger oss dock anledning att aktualisera de kritiska synpunkter på 

utformningen av bostadssaneringslagen som vi framfört i andra samman

hang. Hyresgästföreningar som tillhör Hyresgästernas riksförbund har enligt 

denna lag fått en alltför stark ställning i förhållande till de enskilda 

hyresgästerna. som ofta inte är och inte önskar vara medlemmar i dessa 

föreningar. Särskilt illa anpassad är lagstiftningen till det förhållandet att det 

ibland bildas hyresgästföreningar som önskar stå utanför riksförbundet. 

Sådana sammanslutningar tillerkänns ofta ingen rätt alls enligt den nuvaran

de lagstiftningen. Vi önskar se en annan ordning på denna punkt. 

I motion 1985/86:Bo226 har centerpartiet tagit upp frågan om hur 

hyresgästernas inflytande skall kanaliseras. Där föreslås att s. k. hyresgästin

tyg enligt bostadssaneringslagen skall lämnas av en hyresgästförening som 

bildats av de boende i den berörda fastigheten. Motionen kommer att 

behandlas av bostadsutskottet senare under detta riksmöte. 
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6 Ersättningsrcglerna för vissa markintrång 

Birgitta Hambraeus (c) anför: 

Enligt min mening skyddas naturen för dåligt genom skogsv[irdslagen. 

Centern har begiirt en omprövning av denna lag. Lagen driver fram en 

kvalitetssänkning för att få fram stora kvantiteter snabbt till massaindustrin. 

Den iir anpassad till storskogsbrukets metoder med kalhyggen på enorma 

områden, skogsodling, markberedning, tunga processorer, snabbväxande 

importerade trädslag och få människor i skogsarbetc. Bonden som själv 

brukar sin skog har andra möjligheter att bevara naturens mångfald och 

sköta skogen så att kvaliteten befrämjas. Skogsvårdslagcn bör ändras så att 

detta naturvänliga skogsbruk underlättas. Då kommer "en naturlig fortsätt

ning av den pågående markanvändningen" (s. 145) inte att innebiira att 

naturen störs. Och ingen får därmed rätt till ersättning från samhället för att 

han låter bli att skada naturen. 

BoU 1986/87:1 
Särskilda yttranden 
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Förslag till 
Plan- och bygglag 

H:irigenom föreskrivs följande. 

Regeri11gens fiirs/ag Utskottets j()rslag 

1 kap. Inledande bestämmelser 

I * Denna lag inneh~iller bestiimmelser om planHiggning av mark och vatten 
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den 
enskilda människans frihet fr:imja en samhällsutveckling med jiimlika och 
goda sociala levnadsförhållanden för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 

2 * Det iir en kommunal angeliigenhet att planlägga anviindningen av mark 
och vatten. 

3 * Varje kommun skall ha en aktu
ell översiktsplan. som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen 
skall i stort ange hur mark- och 
vattenomrf1den är avsedda att an
vändas och hur bebyggelseutveck-
I ingen bör ske. 

Den 11iirmare regleringen av mar
kens anv:indning och bebyggelsen 
inom delar m· kommunen sker ge
nom de t a I j p I an e r. 

3 ~ Varje kommun skall ha en aktu
ell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen 
skall i stort ange hur mark- och 
vattenomräden iir avsedda att an
viindas och hur bebyggelseutveck
lingen bör ske. Öwrsiktspla11e11 är 
illle bimlande för my11digheter och 
e11ski/da. 

Regleringen av markens använd
ning och av bebyggelsen inom kom
munen sker genom det a I j p I a -
ner. En detaljplan får 0111fatta e11-
dast e11 begränsad del tff kom1111111en. 

För begriinsade områden av kommunen som inte omfattas av detaljplan 
far omrildesbestiimmelser antas. om det behövs för att syftet med 
översiktsplanen skall uppnås eller för att siikerstiilla att riksintressen enligt 
lagen (UOUU:UOU) om hushallning med naturresurser m. m. tillgodoses. 

Fastighets planer för antas för att underlätta genomförandet av 
detaljplaner. 

För samordning av flera kommuners planläggning får region p 1 an er 
antas. 

4 § Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning. fyllning. 
trädfällning och skogsplantering fordras tillstånd i form av bygg I o v. 
rivnings 1 o v respektive marklov i den omfattning som följer av c!enna 
lag. ' 

Beträffande i1tgiirder som kriiver bygglov får ges förhandsbesked 
huruvida byggande kan tillåtas pa den avsedda platsen. 

5 * Vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och enskilda 
intressen beaktas. om inte annat iir siirskilt fört>skrivct. 

6 ~ För att mark skall fä användas för bebyggelse skall den vara friln allmän 
synpunkt fönplig för iindamälct. Lämplighetsbedömningen sker vid plan
liiggning eller i iirenden om bygglov eller förhandsbesked. 

HoU 1986/87: l 
Bilaga I 

1 kap. 1-6 §* 
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Regeri11gc11s fiirs/ag Utskollct.1· förslag 

7 § I varje kommun skall det finnas en hyggnadsniimnd. som har det 
niirmastc inseendet över byggnaclsverksamhctL'n i kommunen. 

8 § Linsstyrclscn har tillsyn över plan- och byggnadsviisendet i fö1et och 
skall samverka med kommunerna i deras planliiggning. 

Statens planverk har den allmiinna uppsikten över plan- och byggnadsvii
sendet i riket. 

2 kap. Allmiinna intressen som skall beaktas vid planHiggning 
och vid lokalisering av bebyggelse 

I § Planliiggning skall ske så att den foimjaren fdn allmiin synpunkt liimplig 
utveckling och ger förutsiittningar för en friin social synpunkt god bostads-. 
arbets-. trafik- och fritidsmiljii. Hänsyn skall diirvid tas till förh{1llandena i 
angriinsande kommuner. Mark- och vattenomriiden skall anviindas för det 
eller de iindamttl för vilka omrtidcna är mest lämpade med hiinsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 

Vad som anges i första stycket skall beaktas iivcn i iirendcn om bygglov och 
förhandsbesked. 

2 § Vid planläggning och i iirenden om bygglov och förhandsbesked skall 
lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser m. m. ti!Himpas. 

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som iir Himpad för iindamftlet med 
hänsyn till 

1. de boendes och iivrigas hiilsa. 
2. jord-. berg- och grundvattenförh[1llandena. 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattcnförsörjning och avlopp samt 

annan samhiillsservice. 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller

störningar. 
Bebyggelse och anliiggningar som för sin funktion kriiver tillförsel av 

energi skall lokaliseras på ett siitt som iir lämpligt med hiinsyn till energiför
sörjningen och energihushållningen. 

4 § Inom områden med samlad be
byggelse skall bebyggelsemiljön ut
formas med hänsyn till behovet av 

1. skydd mot uppkomst och sprid
ning av brand samt mot trafikolyck
or och andra olyckshändelser, 

2. skyddsatgärder för civilförsva
ret. 

3,. hushållning med energi och vat
ten samt goda klimatiska och hy
gieniska förhållanden. 

4. trafikförsörjning och god tra
fikmiljö, 

5. möjligheter för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienterings
förmåga att använda området, 

4 § Inom områden med samman
häl/en bebyggelse skall bebyggelse
miljön utformas med hänsyn till be
hovet av 

1. skydd mot uppkomst och sprid
ning av brand samt mot trafikolyck
or och andra olyckshiindelser. 

2. skyddsatgärder för civilförsva
ret, 

3. hushållning med energi och vat
ten samt goda klimatiska och hy
gieniska förhållanden, 

4. trafikförsörjning och god tra
fikmiljö, 

5. möjligheter för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienterings
förmåga att använda omddet. 
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6. fiirlindringar och komplette
ringar. 

Inom eller i nära anslutning till 
områden med samlad bebyggelse 
skall det finnas lämpliga platser för 
lek. motion och annan utevistelse 
samt möjligheter att anordna en rim
lig samhällsservice och kommersiell 
service. 

3 kap. Krav på byggnader m. m. 

Nya byggnader 

Utskollets förslag 

6. förändringar och komplette
ringar. 

Inom eller i niira anslutning till 
omr{iden med s111n111a11hålle11 bebyg
gelse skall det finnas lämpliga platsL'r 
för lek. motion och annan utevistelse 
samt möjligheter att anordna en rim
lig samhällsservicL' och kommersiL'll 
service. 

I § Byggnader skall placeras och utformas på ett siitt som iir liimpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena pii 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg. som iir Himplig för 
byggnaderna som sådana och ger en god hclhetsverkan. 

2 § Byggnader skall placeras och utformas si1 att de elln dL'ras avsedda 
användning inte inverkar menligt pä trafiksäkerheten eller pi1 annat sätt 
medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Inverkan pft 
grundvattnet som kan vara skadlig för omgivningen skall begränsas. I fri1ga 
om byggnader som skall placeras under markytan skall dessutom i skiilig 
omfattning beaktas att användningen av marken över byggnaderna inte 
försvåras. 

3 § Byggnader skall medge god hushftllning med energi. I områden där 
knapphet på vatten rader eller kan befaras uppkomma skall byggnader 
dessutom medge god hushällning med vatten. 

I byggnader som innehi'iller bostäder eller arbetslokaler skall uppvärm
ningssystemet i skälig utsträckning utformas sa att skilda cnL'rgislag som iir 
lämpliga friin allmän energisynpunkt kan anviindas utan omfattande änd
ringar. 

En- eller tvi1böstadshus som i huvudsak skall värmas upp med d eller 
naturgas skall i skälig utsträckning utföras si1 att ett byte till uppviirmning 
med annat energislag underlättas. Sådana byggnader far förses med upp
värmningssystem för direktverkande elvärme endast om det finns särskilda 
skäl. 

4 § Byggnaders grundkonstruktion. stomme och andra bärande delar skall 
ha betryggande bärförmåga. stadga och beständighet. Övriga byggnadsdelar 
skall ha en med hänsyn till ändamålet tillfredsställande hållfasthet. 

5 § Byggnader skall vara lämpliga för sitt ändamål och ge möjlighet till 
trevnad. god hygien. en god arbetsmiljö och ett tillfredsställande inomhuskli
mat. 

6 § Byggnader skall ge ett tillfredsställande skydd mot olycksfall, mot 
uppkomst och spridning av brand och mot personskador vid brand. 

Avfall skall kunna tas om hand och forslas bort från byggnader pf1 ett 
tillfredsställande siitt. 
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7 § Byggnader. som innehåller hostLidcr. arhctslokalcr eller lokaler till vilka 
allmänheten har tilltriidc. skall vara tillgängliga för personer med nedsatt 
rördsc- eller oricnteringsförmi1ga och inriittadc sii att bostiiderna och 
lokalerna blir tillgängliga för och kan användas av dessa personer. I den 
utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på tillgiinglighct skall 
byggnader vara försedda med hiss eller annan lyftanordning. 

Kravet att bostäder skall vara tillgängliga genom hiss eller annan lyftanord
ning gäller inte byggnader som har färre iin tre våningsplan. Om sådana 
byggnader innehåller bostiider som inte nås från marken. skall de dock 
utföras så att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan sdrighet. 

I fråga om en- eller tvåbostadshus för undantag medges fr{m kravet pa 
tillgänglighet till byggnaden. om det Lir befogat med hiinsyn till terriingen. 

Beträffande byggnader som inneh<lllcr arbetslokaler for. siivitt gäller dessa 
lokaler, undantag medges frfm första stycket. om det iir befogat med hiinsyn 
till arten av den verksamhet för vilken lokalerna iir avsedda. 

8 § Byggnader skall utföras med sfalant material och p{1 si1dant sätt att 
reparations-. underh{1lls- och driftkostnader begränsas. 

9 § I fr<"1ga om fritidshus med högst tva bostiider giifler intl' bestiimmelserna i 
3. 7 och 8 §§. 

I fråga om byggnader som får uppföras utan bygglov skall hcstiimmclserna 
i 1-8 §§ tillämpas i skälig utstriickning. 

Befintliga byggnader 

JO§ Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad skall 
utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadsteknis
ka. historiska, kulturhistoriska. miljömässiga och konstniirliga värden tas till 
vara. 

Härutöver skall tillses att 
1. tillbyggnader som kräver bygglov uppfyller kraven i 1-8 §§ och att 

andra tillbyggnader uppfyller dessa krav i skälig utstriickning. 
2. ombyggnader utförs så att de delar som byggs om tillförs de i 1-8 §§ 

angivna egenskaperna i den omfattning som följer av föreskrifter meddelade 
med stöd av denna lag. 

3. andra ändringar än tillbyggnad eller ombyggnad utförs sf1 att ändringar
na i skälig utsträckning uppfyller kraven i 1-8 §§. 

I detaljplan eller omradcsbestämmelser kan kommunen ställa lägre krav 
än vad som följer av andra stycket 2 under förutsättning att bebyggelsen inom 
området får långsiktigt godtagbara egenskaper. 

Vid tillämpning av andra och tredje styckena skall hänsyn tas till 
byggnadens förutsättningar. Vid ändring av fritidshus med högst tvfi bostiider 
gäller inte bestämmelserna i 3. 7 och 8 §§. 

11 § Med ombyggnad avses åtgärder som fordrar bygglov och avsevärt 
förlänger brukstidcn för byggnaden eller en del av den. Även sådant 
inredningsarbete som syftar till en väsentligt ändrad anviindning av byggna
den eller en del av den utgör ombyggnad. 

12 § Byggnader som är särskilt vär
defulla från historisk. kulturhisto-

12 § Byggnader. som är särskilt vär
defulla från historisk, kulturhisto-

risk, miljömässig eller konstnärlig risk, miljömässig eller konstnärlig 
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synpunkt eller som ingår i rn samlad 
hehyggdse av denna karaktiir för 
inte förvanskas. 

Utskoll<'IS förslag 

synpunkt eller som ing!tr i el/ hebyg
gel.1·eo111rclde av cknna karaktiir, för 
inte förvanskas. 

13 § Byggnader skall undcrhiillas s{1 att deras egenskaper i de hiinseenden 
som avses i 3-7 §§i huvudsak bevaras. Anordningar som avser att tillgodose 
kraven i 6 och 7 ~g skall hållas i sti111d. Byggnaders yttre skall hi1llas i vilrdat 
skick. 

Underhållet skall anpassas till byggnadens värde fr{111 historisk. kultur
historisk. miljömiissig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktiir. 

Byggnader som avses i 12 § skall undcrhällas så att deras siirart bevaras. 

Andra anläggningar än byggnader Andra anläggningar än byggnader 
m.m. 

t.i § I friiga om anläggningar och 
anordningar för vilka bygglov krävs 
skall vad som föreskrivs om byggna
der i 1-13 §§ tillämpas. I fråga om 
övriga anliiggningar och anordning
ar som anges i 8 kap. skall 1-13 §§ 
tillämpas i skälig utsträckning. 

Tomter, allmänna platser m. m. 

14 § 1 fd1ga om anläggningar för 
vilka bygglov kriivs skall vad som 
föreskrivs om byggnader i 1-13 §§ 
tillämpas. 1 fdiga om övriga anliigg
ningar som anges i 8 kap. skall 
1-13 §§ tilliimpas i skälig utsträck
ning. 

15 § Tomter som tas i anspr{1k för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som 
är liimpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbildcn och till natur- och 
kulturviirdena pi1 platsen. Dessutom skall tillses att 

I. naturförutsättningarna sä långt möjligt tas till vara, 
2. betydande oHigenheter för omgivningen inte uppkommer. 
3. risken för olycksfall begriinsas och betydande olägenheter för trafiken 

inte uppkommer. 
4. det finns en lämpligt beHigen utfart eller annan utgäng frän tomten samt 

anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet p{t 
framkomlighet för utryckningsfordon till och frän bebyggelsen pi\ tomten. 

5. tomten, 'om det inte är obefogat med hänsyn till terriingen och 
förh[tllandcna i övrigt. kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orientcri ngsförmi1ga, 

6. lämpligt utrymme för parkering. lastning och lossning av fordon i skiilig 
utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. 

Om tomter tas i anspräk för bebyggelse som innehiilkr en eller flera 
bostiider eller lokaler för barnstuga. skola eller annan jämförlig verksamhet. 
skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på 
tomten eller pft utrymmen i närheten av denna. 

Om det inte finns tillriickliga utrymmen för att anordna både parkering och 
friyta. skall i första hand friyta anordnas. 

16 § På bebyggda tomter fär bestrimmelserna i 15 § första stycket 6 samt 
andra och tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning. 

Vid tillbyggnad som kräver bygglov eller vid ombyggnad skall tomten 
anordnas si1 att den uppfyller kraven i 15 § i skälig utsträckning. 
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17 * Tomter skall. oavsett om ek har tagits i anspräk för bebyggelse eller 
inte, hiillas i vf1rdat skick. De skall skötas s;l att betydande oHigcnhcter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och s{1 att risken fiir olycksfall 
begränsas. Hyggnadsniimnden kan besluta att plantering skall utföras och att 
befintlig växtlighet skall bevaras. 

Anordningar som har tillkommit för att uppfylla kraven i 15 *skall h;lllas i 
stfö1d i skiilig utsträckning. 

Lekplatser och fasta anordningar pit lekplatser skall underhållas så att 
risken för olycksfall begränsas. 

18 § I fråga om allmiinna platser och områden för andra anliiggningar iin 
byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 15-17 §§tillämpas i skiilig 
utsträckning. 

4 kap. Översiktsplan 

l * Översiktsplanen skall 111göra un
derlag för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden. 

Planen skall ange 
1. grunddragen i den avsedda an

vändningen av mark- och vattcnom
riiden samt riktlinjer för tillkomst. 
förändring och bevarande av bebyg
gelse, 

2. hur kommunen avser att tillgo
dose riksintressen enligt lagen 
(0000:000) om hushiillning med na
turresurser m. m. 

2 § Översiktsplanen beslår rll" en 
särskild handling samt en eller flera 
karlar. Planen skall utformas så, att 
dess innebörd kan utliisas utan svå
righet. 

1 * I översiktsplanen skall redol"isas· 
allmänna intressen som bör beaktas 
l"id beslut om anviindningcn av 
mark- och vattenområden. 

A 1· planen skall framgä 
I. grunddragcn i fråga om den 

avsedda anviindningen av mark- och 
vattenområden samt i fräga om till
komst, förändring och bevarande av 
be byggelsc, 

2. hur kommunen avser att tillgo
dose riksintressen enligt Jagen 
(0000:000) om hushållning med na
turresurser m. m. 

2 § Översiktsplanen skall utformas 
så, att dess innebörd kan utHisas utan 
svårighet. 

Till planen skall fogas en s{1dan planbeskrivning som avses i 8 § och 
liinsstyrelsens gransknings yttrande enligt 9 ~. 

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, skall det anmärkas i 
planen. 

3 * När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen uppriittas, skall 
'kommunen samråda med länsstyrelsen samt regionplancorgan och kommu
ner som berörs av förslaget. Andra som har ett väsentligt intresse av förslaget 
skall beredas tillfälle till samnld. 

4 § Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under 
samradyt bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse och 
förslagets innebörd redovisas. 

Resultatet av samrildct och förslag med anledning av de synpunktt?r som 
har framförts skall redovisas i en sam rådsredogörelse. 

' 
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5 * Under sarnriidet itligger det länsstyrt:lsen siirskilt att 
1. ge r~1d om tillämpningen av 2 kap. och verka för att riksintressen enligt 

lagen (0000:000) om hushMlning med naturresurser m. m. tillgodoses. 
2. verka för att si1dana frågor om användningen av mark- och vattenomd

den som angiir tvä eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt siitt, 
3. ta till \'ara statens intressen. 

6 * Innan översiktsplant:n eller en ändring av den antas, skall kommunen 
stiilla ut planförslaget under minst två mimader. Den som vill Himna 
synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under utställningstiden. 

7 * Kungörelse om utstiillningen av planförslaget skall minst en vecka före 
utställningstidens början ansli1s på kommunens anslagstavla och införas i 
ortstidning. Av kungörelsen skall framgå var utställningen äger rum samt 
inom vilken tid. pa vilket sätt och till vem synpunkter pä förslaget skall 
liimnas. Avser förslaget t:n viss del av kommunen. skall det framgii av 
kungörelsen. 

Fiir kungörandet skall giilla vad som är föreskrivet i lagen (1977:654) om 
kungörande i mål och ärendt:n hos myndighet m. m. 

Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samrådsredogörclse 
skall, innan förslaget stiills ut, sändas till länsstyrelsen samt till rcgionplane
organ m:h kommuner som berörs av förslaget. 

8 * Under utstiillningstidcn skall planförslaget <ltföljas av 
I. planbeskrivning som avses i andra stycket. 
2. sanu;'tdsredogörelsen. 
3. gällande översiktsplan. 
4. st1dant planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för 

en bedömning av förslaget. 
I planheskrivningen skall redovisas planeringsförutsiittningarna. skälen till 

planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att vidta för att 
fullfölja planen. 

Avser förslaget iindring av översiktsplanen för en viss del av kommunen. 
skall 1indringcns verkningar för andra delar av kommunen redovisas. 

9 * Liinsstyrelsen skall under utstiillningstiden avge ett granskningsyttrande 
över planförslaget. 

Av yttrandet skall framgå om 
l. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt lagen (0000:000) om 

hush{11lning med naturn:surser m. m., 
2. s{1dana fr{1gor rörande användningen av mark- och vattenområden soni 

ang[1r två eller flera kommuner intt: samordnas på ett Himpligt sätt. 
3. bebyggelsen blir olämplig med hiinsyn till de boendes och övrigas hälsa 

eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

10 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanstiilla de avliimnade 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande 
som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

Om förslaget lindras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning ske. 

11 § Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige. 
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12 * Beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först sedan beslutet 
vunnit laga kraft. 

l3 * När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit 
laga kraft. skall planen. planbeskrivningen, samrådsrcdogörelsen. gransk
ningsyttrandet. utliitandct enligt 10 *och ett protokollsutdrag med beslutet 
utan dröjsm<'ll siindas till statens planverk. länsstyrelsen. regionplaneorgan 
och kommuner som beriirs. 

5 kap. Detaljplan och områdcsbestämmelscr 

Detaljplan 

1 * Prövning av markens liimplighct 
för bebyggelse och reglering av be
byggelsemiljöns utformning skall 
ske genom detaljplan för 

1. ny samlad bebyggelse. 
2. ny enstaka byggnad vars an

vändning fr'tr betydande inverkan pit 
omgivningen eller som skall förläg
gas inom ett omdde där det råder 
stor efterfrågan på mark för bebyg
gelse, om tillkomsten av byggnaden 
inte kan prövas i samband med pröv
ning av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked. 

1 * Prövning av markens lämplighet 
för bebyggelse och reglering av be
byggelsemiljöns utformning skall 
ske genom detaljplan för 

1. ny samma11/ul/lcn bebyggelse, 
2. ny enstaka byggnad vars an

vändning får betydande inverkan p{1 
omgirningcn eller som skall förläg
gas inom ett område där det ddcr 
stor efterfd1gan på mark för bebyg
gelse, om tillkomsten av byggnaden 
inte kan prövas i samband med pröv
ning av ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked, 

3. bebyggelse som skall förändras 3. bebyggelse som skall förändras 
eller bevaras, om regleringen behö- eller bevaras. om regleringen behö-
ver ske i ett sammanhang. ver ske i ett sammanhang. 

Första stycket skall tillämpas ocksi1 i fråga om andra anläggningar än 
byggnader, om anHiggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 s. 

Detaljplan behöver inte uppriittas i den mån tillräcklig reglering har skett 
genom områdeshestiimmclser. 

2 § Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga 
bebyggelse-, äganderätts- och fastighctsförhållanden som kan inverka p:I 
planens genomförande. 

I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan 
komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§ skall planen dessutom 
utformas så att de fördelar som kan vinnas med den överväger de olägenheter 
som planen orsakar enskilda. 

Detaljplanen fär ime omf alta eu 
större område iin som är befi>gat med 
hänsyn till .1:1ftet med planen och dm 
tid för att grnomföra den som skall 
bestämmas enligt 5 §. 

3 § I detaljplanen skall redovisas och till gränserna anges 
1. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker. 
2. kvartersmark för bland annat bebyggelse. idrotts- och fri tidsanläggning

ar, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi 
samt skydds- och säkerhetsområden, 
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3. vattenomr{1dcn för bland annat båthamnar och friluftsbad. 
I tröga om allmiinna platser för vilka kommunen är huvudman skall 

anviindningcn och utformningen anges. För kvartcrsmark och vattenområ
den skall anviindningcn anges. 

4 ~ Om kommunen inte skall vara huv·udman för de allmänna platserna 
inom planomrädet. skall det anges i detaljplanen. 

5 * I detaljplanen skall anges den lid 
inom l'ilken lor skall sökas för att 
planen skall få genomföra.i· (genom
jörandetid). Tiden skall bestämmas 
s{1 att det finns rimliga miijlighcter 
att genomföra planen och vara minst 
fem och högst femton år. Tiden 
räknas från den dag då beslutet att 
anta planen vinner laga kraft eller 
frän den dag dessförinnan då nägon 
del av planen fiir genomföras pti 
grund av förordnande enligt 13 kap. 
8 *andra stycket. I planen kan anges 
att tiden skall räknas från senare 
tidpunkt än den d[1 beslutet att anta 
planen vinner laga kraft. För skilda 
omri1den av planen kan olika ge
nomförandetider bcstiimmas. 

5 * I detaljplanen skall anges en 
geno111föra11detid. Tiden skall bc
stiimmas så att det' finns rimliga 
möjligheter att genomföra planen 
och vara minst fem och högst femton 
år. Tiden räknas från den dag då 
beslutet att anta planen vinner laga 
kraft eller fdm den dag dessförinnan 
d~1 nägon del av planen far genomfri
ras på grund av förordnande enligt 
13 kap. 8 S andra stycket. I planen 
kan anges att tiden skall räknas från 
senare tidpunkt iin den då beslutet 
att anta planen vinner laga kraft. För 
skilda områden av planen kan olika 
genomförandetider bestämmas. 

Saknar planen bestämmelser om genomförandetid. iir tiden femton iir friin 
dag som anges i första stycket. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 
l·H. 

L:.fter genomförandetidens wgång 
fortsiiller planen all gälla 1ills den 
ändras eller upphiil·s. 

6 * Medger detaljplanen tillfällig användning av mark eller byggnader enligt 
7 * första stycket 9. skall i planen bestiimmas den tid under vilken 
anviindningcn för påg<i. Tiden får bestämmas till högst tio år och skall räknas 
fran den dag som anges i 5 § första stycket. Saknar planen bestämmelser om 
tiden. är denna fem år. Om förlängning av tiden finns bestämmelser i 15 §. 

7 * Utöver vad som enligt 3 § skall 
redovisas i detaljplanen for i planen 
meddelas bestämmelser om 

1. i vad mån åtgärder kräver lov 
enligt 8 kap. 5 ~ tredje stycket. 6 § 
första stycket 2 och 3. 8 * första 
stycket samt 9 § första och andra 
styckena. 

2. den största omfattning i vilken 
byggande över och under markytan 
far ske och. om det finns särskilda 
skäl med hänsyn till bostadsförsörj
ningen eller miljön. även den minsta 

7 * Utöver vad som enligt 3 * skall 
redovisas i detaljplanen får i planen 
meddelas bestämmelser om 

1. i vad miin åtgärder kräver lov 
enligt 8 kap. 5 §första stycket. 6 * 
första stycket 2 och 3 sam/ andra 
slycket, 8 § första och lredje styckena 
samt 9 § första och andra styckena. 

2. den största omfattning i vilken 
byggande över och under markytan 
far ske och, om det finns särskilda 
skäl med hänsyn till bostaclsförsörj
ningen eller miljön. även den minsta 
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omfattning i vilken byggandet skall 
ske, 

3. byggnaders användning, varvid 
för bostadsbyggnader kan bestäm
mas andelen lägenheter av olika slag 
och storlek. 

4. placering. utformning och utfö
rande av byggnader, andra ant:igg
ningar, a11ord11i11g11r och tomter. var
vid ombyggnadsbestämmelser enligt 
3 kap. 10 * tredje stycket och 
skyddsbestiimmelser för byggnader 
som avses i 3 kap. 12 * fttr meddelas. 

5. vegetation samt markytans ut
formning och hiijcföge. 

6. användning och utformning av 
allm:inna platser för vilka kommu
nen inte skall vara huvudman, 

7. stängsel samt utfart eller annan 
utgilng mot allmänna platser, 

8. placering och utformning av 
parkeringsplatser samt förbud att 
anviinda viss mark för parkering, 

9. tillfällig anviindning av mark 
eller byggnader. som inte genast 
behöver tas i anspriik för det iinda
miil som anges i planen. 

IO. markreservat för allmänna 
ledningar, energianliiggningar samt 
trafik- och viiganordningar. 

11. skyddsanordningar för att 
motverka störningar fri'm omgiv
ningen och, om det finns särskilda 
skäl. högsta tillåtna värden för stör
ningar genom luftförorening. buller, 
skakning, ljus eller annat sådant som 
priivas enligt miljöskyddslagen 
(1969:387). 

Utskatli'/.I' fiir.1lt1g 

omfattning i vilken byggandet skall 
·ske. 

3. byggnaders anviindning. varvid 
för bostadsbyggnader kan bestiim
mas andelen lägenheter av olika slag 
och storlek. 

4. placering, utformning och utfö
rande av byggnader. andra anHigg
ningar och tomter. varvid ombygg
nadsbestiimmelser enligt 3 kap. 10 * 
tredje stycket, skyddsbcstiimmelser 
för byggnader som avses i 3 kap. 12 * 
och rirni11g.1fiirb11d för sådana bygg
mulcr far meddelas, 

5. vegetation samt markytans ut
formning och höjdUge. 

6. anviindning och utformning av 
allmiinna platser för vilka kommu
nen inte skall vara huvudman. 

7. stiingscl samt utfart eller annan 
utg;\ng mot allm:inna platser, 

8. placering och utformning av 
parkeringsplatser samt förbud att 
anviinda viss mark för parkering, 

9. tillfällig användning av mark 
eller byggnader, som inte genast 
behöver tas i anspråk för det iinda
mttl som anges i planen. 

10. markreservat för allmiinna 
ledningar, energianliiggningar samt 
trafik- och väganordningar. 

11. skyddsanordningar för att 
motverka störningar från omgiv
ningen och, om det finns särskilda 
skäl. högsta tillätna viirden för stör
ningar genom luftförorening, buller, 
skakning. ljus eller annat s;'\dant som 
prövas enligt miljöskyddslagen 
(1969:387). 

12. principerna för fastighetsin- 12. principerna för fastighetsin-
delningen och för inrättande av ge- delningen och för inrättande av ge-
mensam hetsanliiggningar. mensamhetsanliiggni ngar. 

I detaljplanen fär även meddelas bestämmelser om exploateringssamver
kan enligt 6 kap. 2 §.Om en detaljplan antas efter det att ett exploaterings
beslut enligt lagen (0000:000) om exploateringssamverkan har vunnit laga 
kraft, skall det anges i planen om den skall genomföras enligt nämnda lag. 
Skall mark tas i anspråk fr{m någon fastighet vars iigare inte deltar i 
samverkan. skall planen innehtilla uppgift därom. 

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn till 
syftet med den. 

Il § T detaljplanen fär bestämmas att bygglov inte skall Himnas till titgiirder 
som innebär viisentlig ändring av markens användning förrän 
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I. viss trafik-. vatten-. avlopps- eller cncrgianliiggning för vilken kommu
nen inte skall vara huvudman har kommit till stånd, 

2. viss byggnad eller anläggning pi1 tomten har rivits, byggts om eller fatt 
en i planen angiven ändrad anviindning eller utfarten eller annan utgang frän 
fastigheten har ändrats eller 

3. beslut om antagande av en i detaljplanen förutsatt fastighctsplan har 
vunnit laga kraft eller fastighetsplancn för genomföras efter förordnande 
enligt 13 kap. 8 * andra stycket. 

9 § Detaljplanen besti1r av en plankarta och en särskild handling med 
bestämmelser eller. om innehiillet framgår tydligt. av endast endera av dessa 
handlingar. 

Av en plankarta skall framgi·1 hur planomd1det delas upp pä mark för skilda 
ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika omrftden. 

Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgt1r hur planen 
reglerar miljön. 

10 * Till detaljplanen skall fogas en sädan planbeskrivning som anges i 26 * 
och en s[1dan genomförandebeskrivning som anges i 6 kap. I §. 

I I * Före genomförandetidens utgtmg får mot berörda fastighetsiigares 
hestridande detaljplanen iindras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
på grund av nya förh{11landen av stor allmän vikt. vilka inte kunnat förutses 
vid planliiggningen. 

Efter genomförandetidens utgfmg får planen ändras eller upphävas utan 
att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestiimmelser i 
14 *·Om förlängning av tid för tillfällig markanvändning finns bestämmelser 
i 15 §. 

12 * Bestiimmclserna i 1-10 **skall tillämpas även när en detaljplan ändras 
eller upphävs. 

13 * Om detaljplanen iindras eller helt eller delvis upphävs för ett omrädc 
som omfattas av en fastighetsplan. skall det framgå av detaljplanen i vilka 
delar fastighetsplanen enligt 6 kap. 11 ~ upphör att gälla. 

Att detaljplanen i vissa fall ändras till följd av att en fastighetsplan antas 
framgår av 6 kap. S *· 
14 * Innan genomförandetiden gfltt ut kan den förlängas med högst fem år i 
sänder. Efter det att genomförandetiden gf1tt ut. kan den förnyas med högst 
km år i siinder. Förliingning och förnyelse kan avse visst omrfide av 
detaljplanen. 
_ I !ar under genomförandetiden åtgärder vidtagits för planens genomföran
de såvitt gäller viss fastighet men har åtgärderna inte kunnat fullföljas pä 
grund av omstiindigheter över vilka kommunen rader, skall genomförandeti
den förlängas i skiilig utsträckning för den fastigheten. Ansökan om 
förlängning skall göras före genomförandetidens utgång. 

15 * Den tid under vilken tillfällig markanvändning får p[1gå kan förlängas 
med högst fem [n i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 
tjugo ar. 
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Områdesbcstämmelser 

16 § För begränsade områden som 
inte omfattas av detaljplan kan om
rådesbestämmclser antas för att sä
kerställa att syftet med översiktspla
nen uppnås eller att ett riksintresse 
enligt lagen (0000:000) om hushåll
ning med naturresurser m. m. tillgo
doses. Med områdesbestämmelser 
får regleras 

1. i vad mån :°ttgärdcr kräver lov 
enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 § 
första stycket I och 3, 7 §. 8 §andra 
stycket och 9 § tredje stycket. 

2. grunddragen för användningen 
av mark- och vattenområden för 
bebyggelse eller för fritid~anlägg

ningar, kommunikationsleder och 
andra jiimförliga ändamål, 

3. största tillåtna byggnads- eller 
bruksarean för fritidshus och storle
ken på tomter till sådana hus, 

4. placering, utformning och utfö
rande av byggnader, andra anHigg
ningar, anordningar eller tomter, 
varvid ombyggnadsbestämmelser 
enligt 3 kap. 10 § tredje stycket och 
skyddsbcstämmelser för byggnader 
som avses i 3 kap. 12 §får meddelas, 

5. användning och utformning av 
allmänna platser, 

6. vegetation samt markytans ut
formning och höjdläge inom sådana 
områden som avses i 8 kap. 9 § 
tredje stycket, 

7. skyddsanordningar för att mot
verka störningar från omgivningen, 

8. cxploateringssamvcrkan enligt 
6 kap. 2 §. 

Utskollets förslllg 

16 § För begränsade områden som 
inte omfattas av detaljplan kan om
rådcsbestämmclser antas för att sii
kerställa att syftet med översiktspla
nen uppnås eller att ett riksintresse 
enligt lagen (0000:000) om hushåll
ning med naturresurser m. 111. tillgo
doses. Med områdesbcstämmelser 
får regleras 

I. i vad mån åtgärder kriiver lov 
enligt 8 kap. 5 § första stycket. 6 § 
första stycket 1 och 3 samt andra och 
tredje styckena, 7 §. 8 § andra ocli' 
tredje styckena stmll 9 § tredje 
stycket, 

2. grunddragen för anviindningen 
av mark- och vattenområden för 
bebyggelse eller för fritidsanlägg
ningar, kommunikationsleder och 
andra jämförliga ~indamäl, 

3. största tillåtna byggnads- eller 
bruksarean för fritidshus och storle
ken på tomter till sådana hus. 

4. placering, utformning och utfö
rande av byggnader, andra anHigg
ningar eller tomter. varvid omhygg
nadsbestämmclser enligt 3 kap. 10 § 
tredje stycket. skyddsbestämmelscr 
för byggnader som avses i 3 kap. 12 ~ 
och ril'lli11g.1förhud för sådana hygg
nader for meddelas, 

5. användning och utformning av 
allmänna platser, 

6. vegetation samt markytans ut
formning och höjdläge inom sådana 
områden som avses i 8 kap. 9 § 
tredje stycket, 

7. skyddsanordningar för att mot
verka störningar från omgivningen, 

8. exploateringssamverkan enligt 
6 kap. 2 §. 

17 § Områdcsbestämmelserna och skälen till dem skall redovisas i en 
särskild handling. Handlingen skall utformas så att det tydligt framgår hur 
bestämmelserna reglerar miljön. 

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även när områdesbcstämmelser
na ändras eller upphävs. 

16 Riksilagen 1986187. /9 sam/. Nr 1 
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Förfarandet m. m. 

18 * Detaljplanen bör grundas p;\ ett program som anger utg{mgspunktcr 
och mål för planen. 

19 * Niir förslag till detaljplan upprättas skall det. om det inte är uppenbart 
onödigt. finnas en eller flera för iindamitlet avsedda kartor (grundkarta) och 
en fastighctsförtl.'ckning. I fastighl.'tsförteckningcn skall i den mån de berörs 
av planen redovisas 

I. fastigheter. mark som :ir samfälld för flera fastigheter och andra 
ornrådl.'n samt iigare till och innehavare av annan särskild riitt än bostadsriitt 
och hyresrätt i nämnda egendom. 

2. gemensamhctsanläggningar enligt anläggningslagen ( 1973: 1149) samt 
ägarna till de fastigheter som deltar i anbggningen. 

Om en samfällighctsförening enligt lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av 
samfälligheter förvaltar samfällighet. siirskild riitt dll.'r gcmcnsamhetsan
läggning skall i stället för iigare eller innehavare anges föreningen. 

20 * Niir förslag till detaljplan upprättas. skall kommunen samr{1da med 
liinsstyrclscn. fastighetsbildningsmyndigheten och kommuner som berörs av 
förslaget. Sak ägare och de bostadsrättshavare. hyresgäster och boende som 
berörs av förslaget samt de myndigheter. sammanslutningar och l.'nskilda i 
övrigt som har ett väsentligt intresse av fiirslagl.'t skall beredas tillfälle till 
samråd. 

21 § Samritdet syftar till ett utbyte av information och synpunktl.'r. Under 
samrådet bör motiven till förslaget. planeringsunderlag av betydelse samt de 
viktigaste följderna av förslaget redovisas. Om det finns ett program för 
planen, skall också programmet redovisas. 

Resultatet av samr{1clet och förslag med anledning av de synpunkter som 
har framförts skall redovisas i en sam rådsredogörelse. 

22 § Under samriidet åligger det Unsstyrclscn särskilt att 
I. ge dd om tilliimpningen av 2 och 3 kap. och verka för att riksintrl.'ssen 

enligt lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser m. m. tillgodoses. 
2. verka för att s[1dana frågor om anviindningen av mark- och vattenomd

den som angi1r tvä eller flera kommuner samordnas på ett liimpligt sätt. 
3. ta till vara statens intressen. 

23 § Innan detaljplanen antas. skall kommunen ställa ut planförslaget under 
minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta 
skriftligen under utställningstiden. 

24 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka före 
utställningstidens början ansns på kommunens anslagstavla och införas i 
ortstidning. Av kungörelsen skall framgi1 

1. var planområdet ligger. 
2. om förslaget avviker från översiktsplanen. 
3. vilken mark eller särskild rätt till mark som till följd av planens 

antagande kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§. 
4. var utställningen äger rum. 
5. inom vilken tid. på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget skall 

lämnas. 
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6. att den som inte senast under utställningstidcn framfört synpunkter på 
förslaget enligt 13 kap. 5 * kan förlora riitten att överklaga beslut att anta 
planen. 

För kungörandet skall giilla vad som är föreskrivet i· lagen ( 1977:65..() om 
kungörande i mål och ärenden hos myndighet n1. rn. 

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning t;nligt 26' *·en genomfö
randebeskrivning enligt 6 kap. I * och samrädsrcdogörelsen skall. innan 
förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen och kommuner som berörs av 
förslaget. 

25 * Underrättelse om innehället i kungörelsen skall senast dagen för 
kungörandet i vanligt brev siindas till 

1. kända sakägarc, 
2. känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning 

för en fastighet som berörs av planförslaget eller. om förhandlingsordning 
inte giiller. kiind förening av hyresgäster som är ansluten till en riksorganisa
tion och inom vars verksamhetsomräde fastigheten är beHigen, 

3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget. 
Om förslaget berör en samfällig- Om förslaget berör en samfällig-

het för vilken finns styrelse eller het för vilken finns styrelse eller 
annan utsedd att förvalta samfällig
hetens angelägenheter. för underriit
telsen siindas till en ledamot av sty
relsen eller till förvaltaren. Saknas 
styrelse eller förvaltare, fär undcr
riittclsen sändas till en av dcliigarna 
för att hållas tillgänglig för alla. I 
sådant fi1/l skall kungörelsen innehål
la uppgift om hos 1·em underriiuel.ffn 
hålls tillgiin}ilig. 

annan utsedd att förvalta samfällig
hetens angelägenheter. far underriit
telsen siindas till en ledamot av sty-
relsen eller till förvaltaren. Saknas 
styrelse eller förvaltare. far under
rättelsen siindas till en av deHigarna 
för att hiillas tillgänglig för alla. 

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas. om ett stort antal 
personer skall underrättas och det skulle innebiira större kostnad och besviir 
än som är försvarligt med hiinsyn till iindam[tlet med underriittelscn att sända 
den till var och en av dem. Ägare av sådan mark och innehavare av si1dan 
särskild rätt till mark som avses i 24 * första stycket 3 skall dock alltid 
underrättas enligt första stycket. 

26 * Under utstiillningstiden skall planförslaget <ltföljas av 
I. planbeskrivningen och genomförandehcskrivningen, 
2. samrådsredogörelscn, 
3. pro"gram för planen, grundkarta och fastighetsförteckning, om s[1dana 

handlingar har upprättats. 
4. annat plancringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för 

en bedömning av förslaget. 
I planheskrivningen skall redovisas planeringsförutsiittningarna, planens 

syfte och skälen till planens utformning. Beskrivningen skall ätföljas av 
illustrationsmaterial. om det inte iir uppenbart onödigt. Om planförslaget 
avviker från översiktsplanen, skall avvikelsen och skälen till denna redovisas 
i beskrivningen. 

Annat tillgängligt material som belyser förslagets innebörd. bör ocks{1 
ställas ut. 
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27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanstiilla de avlämnade 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlätande 
som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

Utliitandct eller ett meddelande om var utlätandet hålls tillgängligt skall 
för kännedom snarast möjligt i vanligt brev siindas till dem som inte fritt sina 
synpunkter på det utställda förslaget tillgodosedda. Om ett stort antal 
personer skall underriittas, f<'\r underrättelse i stiillet ske genom kungörelse 
på det sätt som anges i 24 §. 

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen. skall ny utställning ske. 

28 § I stället för vad som föreskrivs i 18 §. 20 §. 21 § andra stycket samt 
22- 27 §§ får best~immelserna i andra stycket tillämpas (enkelt planförfaran
de), om förslaget till detaljplan iir av begränsad betydelse. saknar intresse för 
allmiinhetcn samt iir förenligt med översiktsplanen och liinsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 §. 

Vid enkelt planförfarande skall länsstyrelsen och de som anges i 25 §första 
stycket beredas tillfälle till samräd. När förslag till detaljplan föreligger skall 
de underrättas om detta och, om de inte godkänner förslaget. under minst tvti 
veckor ha tillfälle att skriftligen liimna synpunkter pä förslaget. Denna tid 
kan förkortas om alla berörda är ense om det. En sammanställning av 
inkomna synpunkter och förslag med anledning av dem skall redovisas i ett 
särskilt utlåtande som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

29 § Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte iir av 
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 

30 § Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om 
antagande av detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 
skall meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet samt 
uppgift om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta sändas i vanligt 
brev till 

I. länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av 
planen, 

2. sakägare, bostadsrättshavare. hyresgäster och boende samt sådan 
organisation eller förening som avses i 25 § första stycket 2, om de senast 
under utstiillningstiden eller under den i 28 § andra stycket angivna tiden 
skriftligen har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda 
dler om de har besvärsrätt på grund av bestämmelsen i 13 kap. 5 § andra 
stycket. 

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2 och det 
skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med hänsyn 
till ändamålet med underrättelsen att sända den till var och en av dem, får 
underrättelse i stället ske genom kungörelse i ortstidning på det sätt som 
anges i 24 §.Ägare av sådan mark och innehavare av sådan särskild rätt till 
mark som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§skall dock alltid 
underrättas enligt första stycket. 

Kungörelse som avses i andra stycket skall införas i ortstidning samma dag 
som beslutet att anta planen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av 
kungörelsen skall framgå vad beslutet avser, tidpunkten för tillkännagivan
det och vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta. 
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31 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft, skall detta 
kungliras i ortstidning. I kungörelsen skall tas in en upplysning om innehållet 
i 15 kap. 4 §. 

Snarast möjligt efter det att beslutet har vunnit laga kraft och senast en 
månad diirefter skall två exemplar av planen, planbeskrivningen och 
genomförandebeskrivningen sändas till länsstyrelsen. 

32 § Bestämmelserna i 18-31 §§ skall tilliimpas även när detaljplaner 
ändras eller upphävs. 

33 § Bestiimmelserna i 20-31 §§ 
skall tillämpas när områdesbestäm
melscr antas. ändras eller upphävs. 

33 § Bestämmelserna i 19 §om fas
tighet5förteckning och bestiimmelser-
1w i 20-31 §§ skall tillämpas när 
områdesbestämmelser antas, ändras 
eller upphävs. 

34 § Beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller omrädcsbcstäm
melser gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft eller får genomföras efter 
förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. 

35 § Områdesbestämmelser upphör att gälla när det för området föreligger 
ett lagakraftvunnet beslut att anta detaljplan eller ett förordnande enligt 13 
kap. 8 § andra stycket att planen får genomföras. 

36 § Av 8 kap. 11, 12, 17 och 18 §§ 
följer att bygglov, rivningslov och 
marklov får vägras till åtgärder som 
strider mot detaljplan eller områdes
bcstämmelser. Även åtgärder som 
inte kräver lov och som avser bygg
nader, andra anläggningar, tomter 
och allmänna platser skall utföras så 
att de inte strider mot detaljplan 
eller områdcsbestämmelser. 

36 § Av 8 kap. 11, 12, 16 och 18 §§ 
följer att bygglov, rivningslov och 
marklov illle får meddelas i strid mot 
detaljplan eller områdesbestämmel
ser i vidare mån än som sägs där. 
Åtgärder som inte kräver lov och 
som avser byggnader, andra anlägg
ningar, tomter och allmänna platser 
skall utföras så att de inte strider mot 
detaljplan eller områdesbestäm-
melser. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författningar 
än denna lag inte meddelas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 

6 kap. Plangenomförande 

Genomförandebeskrivning 

1 § Vid upprättandet av förslag till detaljplan skall i en särskild handling 
(genomförandebeskrivning) redovisas de organisatoriska, tekniska, ekono
miska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och även 
i övrigt ändamålsenligt genomförande av planen. 

Exploateringssamverkan 

2 § Kommunen får besluta att exploateringssamverkan enligt lagen 
(0000:000) om exploateringssamverkan får ske, om det med hänsyn till 
bebyggelscutvecklingen är angeläget att i ett sammahang ställa i ordning 
mark för bebyggelse och utföra sådana anordningar som behövs för 
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bebyggelsen. Si1dant beslut meddelas genom detaljplan eller 0111r{1deshe
stiimmelser. 

I beslutet skall anges samverkansområdets huvudsakliga avgriinsning samt 
den tid inom vilken ett exploatcringsbeslut enligt lagen om exploatcrings
samverkan skall meddelas. Denna tid får bcstäminas till hi.igst fem år från den 
dag da beslutet att anta planen eller omräcksbestiimmclserna vinner laga 
kraft eller från den dag dessförinnan då del av planen eller av omrädesbe
stämmelserna får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra 
stycket. Har något exploateringsbeslut inte meddelats inom dcli angivna 
tiden, upphör planen eller områdesbestiimmelserna att gälla såvitt avser 
kommunens beslut om exploateringssamverkan. 

Fastighetsplan 

3 § I fastighetsplan kan för omräden som omfattas av detaljplan meddelas 
bestiimmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut. lednings
rätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanUiggningar. 

Fastighetsplan skall antas om 
1. det behövs för genomförande av en iindamMsenlig indelning i fas

tigheter, 
2. detaljplanens genomförande i andra fall underlättas genom en fastig

hetsplan, 
3. en fastighetsägare begär det och planen inte är uppenbart onödig. 

4 ~ Fastighetsplanen skall omfatta ett lämpligt avgränsat område. Skälig 
hänsyn skall tas till befintliga bebyggelse-. ägancjeriitts- och fastighctsförhål
landen som kan inverka p{1 planens genomförande. 

Om planen skall reglera markens indelning i fastigheter eller om den skall 
ge bestämmelser om servitut och liknande siirskilda ri\ttigheter. tillämpas 
3 kap. I s fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Om planen skall reglera inriittandet av en gcmensamhetsanliiggning. 
tillämpas 5 och 6 §§ anläggningslagen (1973:1149). Skall den ge bestiimmel
ser om ledningsriitt. tillämpas 6 ~ lcdhingsriittslagen (1973: 1144). 

5 § Fastighetsplanen får inte strida mot detaljplanen. Om syftet med 
detaljplanen inte motverkas. får dock mindre avvikelser göras. I sådana fall 
skall detaljplanen anses ha den utformning som framgår av fastighetsplanen. 

6 § I den män det behövs med hiinsyn till syftet med fastighetsplanen skall i 
planen anges 

I. områdets indelning i fastigheter. 
2. vilka servitut, ledningsrätter och liknande särskilda riittigheter som 

skall bildas, ändras eller upphävas, 
3. de anläggningar som skall utgöra gemensamhctsanläggning~n. 
4. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningarna och de 

utrymmen som skall tas i anspråk för anliiggningarna. 

7 § I fastighetsplanen får bestämmas att planen gäller endast under förut
sättning att beslutet att anta en viss detaljplan har vunnit laga kraft eller för 
genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. 
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8 § Fastighetsplilnen bestfa av en plankarta och en särskild handling med 
bestämmelser eller, om innchfillet framgår tydligt, av endast endera av dessa 
handlingar. 

9 § Till fastighetsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges i 
12 §. 

10 § Före utgången av detaljplanens genomförandetid får mot berörda 
fastighetsägares bcstridandc fastighetsplanen ändras eller upphiivas endast 
om det lir nödvändigt på grund av nya förhMlanden av stor allmfo vikt, vilka 
inte kunnat förutses vid planliiggningen. 

Efter utgången av detaljplanens genomförandetid för fastighetsplanen 
ii.ndras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom fastighets
planen beaktas. 

11 § Om detaljplanen ändras och detta medför att fastighetsplanen strider 
mot detaljplanen, upphör fastighctsplanen att gälla i de dt'lar som den strider 
mot detaljplanen. Om detaljplanen helt eller delvis upphiivs, upphör 
fastighetsplanen att gälla i de delar som berörs. 

12 § Fastighetsplanen upprättas i samma ordning som gäller för detaljpla
nen. Om fastighetsplanen inte upprlittas gemensamt med detaljplanen 
behöver dock sanmki inte ske med länsstyrelsen och kommuner som berörs 
av förslaget. Inte heller behöver planförslaget siindas till dem. 

I planbeskrivningen skall redovisas vilken detaljplan som fastighctsplanen 
hänför sig till och skälen till den utformning av fastighetsplanen som har 
valts. Om planförslaget avviker från detaljplanen, skall avvikelsen och 
skälen till denna redovisas i beskrivningen. 

13 § Fastighctsplanen antas av byggnadsnämnden eller, om planen har 
upprättats gemensamt med detaljplanen och denna ej skall antas av 
nämnden, av den som antar detaljplanen. 

14 § Bestämmelserna i 3-9, 12 och 13 §§tillämpas liven när fastighetspla
nen ändras eller upphävs. 

15 § Beslut att anta, ändra eller upphäva fastighetsplan gäller först sedan 
beslutet har vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande enligt 13 
kap. 8 § andra stycket. · 

16 § Av 8 kap. 11 § följer att bygglov inte får meddelas i strid mot 
fastighetsplan. Även åtgärder som inte kräver bygglov och som avser 
byggnader, andra anläggningar, tomter och allmänna platser skall utföras så 
att de inte strider mot planen. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författningar 
än denna lag inte meddelas i strid mot fastighetsplan. 

Avstående av mark m. m. 

17 § Kommunen får lösa mark som enligt en detaljplan skall anviindas för 
allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. 

Annan mark som enligt planen skall användas för annat än enskilt 
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bebyggande för kommunen lösa, om markens användning för avsett ändamål 
inte ändå kan anses s~ikerst~illd. 

Besväras mark som kommunen får lösa enligt första eller andra stycket av 
särskild rätt, för rättigheten lösas. 

Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa mark i vissa fall finns i 
14 kap. 

18 § Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser, är den 
som äger obebyggd mark som enligt detaljplanen iir avsedd för allmän plats, 
skyldig att utan ersättning uppliita marken. om den behövs för att kvartcrs
mark som tillhörde honom när planen antogs skall kunna användas för avsett 
ända mal. 

19 § P{t ansökan av kommunen får länsstyrelsen förorda att mark. som för 
områdets iindamMsenliga anviindning enligt uppriittat förslag till detaljplan 
behövs för sådana allmänna platser för vilka kommunen är huvudman eller 
för allmänna byggnader, utan ersättning skall avstås till kommunen. P;°1 
ansökan av kommunen får länsstyrelsen ocks{1 förordna att mark som skall 
anviindas för allmiinna platser för vilka kommunen inte skall vara huvudman, 
utan ersättning skall upplåtas till huvudmannen. Antagandet av detaljplanen 
skall anst{1 till dess ansökningen har avgjorts genom beslut som vunnit laga 
kraft. 

Förordnande tar meddelas endast i den m{m det kan anses skäligt med 
hänsyn till den nytta markens ägare kan väntas få av planen och till iivriga 
omstiindigheter. 

Den mark som förordnandet avser skall anges till liige och griinser. Marken 
skall avträdas eller uppl{1tas när den behöver tas i anspråk för avsett iindamtil. 

20 § ~är fråga har väckts om till
lämpning av 19 §. skall byggnads
nämnden genast anmäla detta till 
inskrivningsmyndigheten för an
teckning i fastighetsboken. Överlå
telse av mark. som sker efter det att 
sadan anmälan har inkommit, inver
kar inte på den bedömning som skall 
ske enligt 19 § andra stycket. 

Skall detaljplanen ändras. jilr läns
styrelsen på ansökan av kommunen 
förordna att mark som har avståtts 
eller skall upp/ätas enligt 19 §byts ut 
mol annan mark. om det är lämpligt 
och kan ske utan olägenhet för 
ägaren. 

Skall dewljplanen ändras, får läns
styrelsen på ansökan av kommunen 
förordna alt mark, som har al'ståtts 
eller skall upplåtas. byts 111 mot annan 
mark. om det är lämpligt och kan ske 
wan olägenhet för iigaren. 

20 § När fråga har väckts om till
lämpning av 19 §. skall kommunen 
genast anmäla detta till inskrivnings
myndighetcn för anteckning i fastig
hetsboken. Överlåtelse av mark. 
som sker efter det att sådan anmälan 
har inkommit. inverkar inte pä den 
bedömning som skall ske enligt 19 § 
andra stycket. 
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21 § Den som har avstått mark enligt I lJ § skall frigöra marken från 
inteckning och annan siirskild rätt. Kan detta inte ske, iir han skyldig att 
ersätta skada som uppkommer för den som marken har avsti1tts till. 

22 § I ett förordnande enligt l lJ §far länsstyrelsen, i den mån det iir skäligt. 
på kommunens begäran föreskriva att markens iigarc skall vara skyldig att i 
den ordning som länsstyrelsen bestämmer bekosta anläggande av gator och 
vägar samt anordningar för vattcnförsörjning och avlopp. 

23 § Bestämmelserna i 19-22 §§ om iigarc gäller liven exploateringssamfäl
lighet enligt lagen (0000:000) om exploateringssamverkan. 

24 § Om kommunen är huvudman för allmänna platser, får kommunen efter 
genomförandetidens utgång lösa delar av fastigheter som tillhör olika iigare 
och som enligt fastighetsplanen skall utgöra en fastighet. 

En kommun som är huvudman för allmiinna platser får efter genomföran
detidens utgång även lösa mark. som inte har bebyggts i huvudsaklig 
överensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger dock inte sa länge 
det finns ett bygglov som kan tas i anspräk. 

Besväras mark som avses i första och andra styckena av siirskild riitt, får 
rättigheten lösas. 

25 § Rätt att använda mark enligt 18 eller llJ §gäller framför annan rätt till 
marken som uppkommit efter antagandet av detaljplanen. 

Upplåtande av vissa allmänna platser m. m. 

26 § Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för 
allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. Att planen skall 
utvisa om kommunen inte skall vara huvudman framgår av 5 kap. 4 §. 

Kommunen skall efter hand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med 
planen ställa i ordning gator och andra allmänna platser för vilka kommunen 
är huvudman så, att platserna kan användas för avsett ändamål. Före 
genomförandetidens utgång skall platserna upplåtas till allmänt begagnande 
inom områden som har bebyggts i enlighet med planen. Inom omrt1den som 
efter genomförandetidens utgäng bebyggs i enlighet med planen skall 
allmänna platser upplåtas till allmänt begagnande efter hand som bebyggel
sen färdigställs. 

27 § När gator och andra allmänna platser för vilka kommunen är huvudman 
upplåts till allmänt begagnande, skall de till bredd, höjdläge och utformning i 
övrigt stämma överens med detaljplanen. De skall vara utförda på ett 
ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. Mindre avvikelser från 
planen får göras, om syftet med planen inte motverkas. 

28 § Om någon vill bebygga en fastighet innan den gata till vilken fastigheten 
har utgång blivit iordningställd och avloppsledning anlagts, skall han 
anordna utfartsväg och avloppsanordning från fastigheten. Kommunen är 
skyldig att låta honom utan ersättning använda för ändamålet avsedd mark 
som kommunen äger. 

29 § Är staten väghållare inom omrade med detaljplan. skall vad som 
föreskrivs om kommunens ansvar för gator i 26 § andra stycket och 27 § i 
stället gälla staten. 
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Kostnader, som föranleds av att gatan enligt planen byggs till större bredd 
eller med dyrbarare utförande i övrigt än som behövs med hiinsyn till 
trafiken. skall dock betalas av kommunen. om inte regeringen bestämmer 
annat. 

30 § Kommunen skall svara för undl'rh[1llct av gator och s<'idana andra 
allmänna platser som kommunen är huvudman för. DL'nna underhiillsskyl
dighet bestär iiven om detaljplanen för omrädet upphiivs. 

Är staten viighiillarc inom omri1dc Är staten viighc"1llarc inom omriide 
med detaljplan, skall, med den be- med detaljplan, skall. med den be-
gränsning som anges i 29 § andra gränsning som anges i 29 § andra 
stycket. staten svara för underht1llet stycket, staten svara för underhållet 
av allmiin väg. av allmän väg i enlighet med f<Jre

skriftema i viiglagrn (197 I :948). 
Om underhMl av vägar och andra allmänna platser med enskilda väghålla

re finns bestämmelser i lagen ( 1939:608) om enskilda viigar och anläggnings
lagcn (1973:1149). 

Gatukostnader m. m. 

31 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra 
gator och andra allmiinna platser, för kommunen besluta att kostnader för 
s<°1dana åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst omrädcs behov av 
allmänna platser och av anordningar som normalt hör till allmänna platser 
skall betalas av ägarna till fastigheterna inom omradet.' 

Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis 
grund. 

Kommunen beslutar om avgränsningen av det omd1de inom vilket 
fördelning skall ske, om de kostnader som skall fördelas samt om grunderna 
för fördelningen. 

32 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra en 
gata, får kommunen besluta att kostnaden för detta skall betalas av ägarna till 
de fastigheter som är beHigna vid gatan. Diirvid för för varje fastighet tas ut en 
ersiittning som motsvarar hälften av den kostmid som belöper på gatan 
framför fastigheten. Kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till 
en gata fär tas ut med lika delar av fastighetsägarna. Kostnaden för att 
anlägga gatukors får tas ut med lika delar av ägarna till fastigheterna vid 
gatukorset. 

Om kostnaden för att anlägga eller förbättra gatan inte är densamma 
överallt, får kommunen besluta att kostnaden skall fördelas mellan fastig
hetsägarna dtcr n{1gon annan skiilig och rättvis grund än som anges i första 
stycket. 

33 § Den ersättning som enligt 31 eller 32 § belöper på varje fastighet skall 
jämkas. om de kostnader som skall ersättas är oskäligt höga eller om de 
åtgiirder som ersiittningcn avser har en omfattning eller ett utförande som 
överstiger vad som kan anses normalt med hänsyn till den anviindning som är 
tillåten för fastigheten. 

34 § Till grund för bestämmande av ersättning enligt 31 eller 32 § får Higgas 
antingen de faktiska kostnaderna eller på tidigare erfarenhet stödda beräk-
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ningar av vad det kostar att i motsvarande utförande anlägga eller förbättra 
gator och andra allmänna platser. 

35 § Skyldighet för en fastighetsägare att ersätta kommunen kostnaderna 
för gator och andra allmänna 'platser inträder när den anläggning som 
ersättningen avser kan för hans fastighet användas för avsett iindamiil. 

Ersättningsskyldighetcn skall fullgöras vid anfordran. På obetalt belopp 
skall betalas ränta enligt 6 § räntelagen ( 1975:635) från förfallodagen. 

Om ersättningsbeloppet är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter, får fastighetsiigaren dock 
betala ersättningen genom avbetalningar, om godtagbar siikerhet ställs. 
Avbetalning skall ske med minst en tiondel årligen. På obetalt belopp skall 
betalas riinta enligt 5 § räntelagen på varje del av ersättningen som förfaller 
till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till 
dess ifrågavarande del av ersättningen betalas eller ränta skall betalas enligt 
andra stycket. Om betalningsvillkoren ändå blir alltför betungande för 
fastighetsägaren, skall villkoren jämkas. 

När skyldighet att betala ersättning har inträtt, är ny ägare bunden i samma 
omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren svarar dock inte mot 
kommunen för sådan ersättning som har förfallit till betalning före tillträdes-
dag~n. . 

36 § Innan kommunen beslutar att kostnader för gator och andra allmiinna 
platser skall betalas av fastighetsägare enligt 31 eller 32 §, skall kommunen 
låta utreda frågan och upprätta det förslag som utredningen föranleder. 
Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av 
förslaget samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som kan ha ett 
väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. 

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under 
samrådet bör motiven till förslaget, plancringsunderlag av betydelse samt de 
viktigaste följderna av förslaget redovisas. Resultatet av samrådet och 
förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i en 
samrådsredogörelse. 

Förslag i fråga om betalning av kostnader som avses i 31 § skall ställas ut 
under minst tre veckor efter det att kungörelse om detta har skett på tid och 
sätt som anges i 5 kap. 24 §.Underrättelse om utställningen av förslaget skall 
dessutom i vanligt brev sändas till kända fastighetsägare vars rätt berörs av 
förslaget. Underrättelse behöver dock inte sändas till den som skriftligen har 
godkänt förslaget. Under utställningstiden skall förslaget åtföljas av sam
radsredogörelscn. Efter utställningstidens utgång får kommunen besluta i 
ärendet. 

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 32 §.skall de fastighetsägare 
vars rätt berörs och som inte har godkänt förslaget, beredas tillfälle att yttra 
sig över detta, innan beslut i ärendet fattas. Förslaget skall åtföljas av 
samrådsredogörelsen. 

37 § Mark framför fastigheter som är belägna vid torg, parker eller andra 
sådana allmänna platser, skall anses som gata till en bredd som motsvarar 
fem fjärdedelar av den enligt detaljplanen tillåtna högsta byggnadshöjden 
som gällde för fastigheten när gatan uppläts till allmänt begagnande. 

38 § Vad som föreskrivs i detta kapitel om fastigheter skall tillämpas även på 
mark som är samfälld för flera fastigheter. Med fastighetsägare avses därvid 
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iigarna av de fastigheter som har del i samfälligheten . .Är samfiillighctcn ink 
avsedd för bebyggelse, skall den anses bebyggd när den väsentligen tagits i 
anspr{ik för angivet ändamål. Den högsta tillåtna byggnadshöjden antas 
diirvid vara medeltalet av vad som gäller för de fastigheter som har del i 
samfälligheten. 

Bestämmande av ersättning 

39 * Vid bestämmande av ersiittning i fall som avses i 17 eller 24 * skall 4 
kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas. Vad som sägs i 4 kap. 3 § 
niimnda lag skall härvid tilliimpas i fråga om värdeökning som iigt rum under 
tiden från dagen tio år före den da talan om inlösen väcktes. 

7 kap. Regionplanering 

Regionplaneorgan 

I * Behöver st1dana frt1gor om användningen av mark- och vattenområden 
som angM flera kommuner utredas gemensamt eller behöver flera kommu
ners översiktliga planering samordnas och kommer utrednings- och samord
ningsvcrksamheten inte till stånd på annat sätt, fär regeringen utse ett 
regionplaneorgan. som under viss tid eller tills vidare skall ha hand om denna 
verksamhet (regionplanering). I beslutet skall regionplaneorganets huvud
sakliga uppgifter anges. 

Till regionplaneorgan kan rege
ringen utse ett befintligt kommunal
förbund. Regeringen kan också för
ordna att de berörda kommunerna 
skall bilda ett särskilt regionplane
förbund. som skall vara regionplane
organ. För ett si1dant regionplane
förbund skall lagen ( 1957:281) om 
kom11111nalförb111uf tillämpas i den 
män avvikande bestämmelser inte 
meddelas i detta kapitel. 

För lw11dliigg11inge11 av frågor om 
regionplanering för kommunerna i 
Stockholms län finns särskilda be-
stämmelse r. 

Till regionplaneorgan kan rege
ringen utse ett befintligt kommunal
förbund. Regeringen kan också för
ordna att de berörda kommunerna 
skall bilda ett siirskilt regionplane
förbund. som skall vara regionplane
organ. För ett sådant regionplane
förbund skall kommu11alförb1111d.1-/a
gc11 (1985:894) tillämpas i den män 
avvikande bestämmelser inte med
delas i detta kapitel. 

För regionplanering för kommu
nerna i Stockholms län finns särskil
da bestämmelser. 

2 * Regionplaneorgan skall inte utses om de berörda kommunerna mera 
allmänt motsätter sig det. 

3 § Regionplaneorganet skall inom regionen bevaka regionala frågor och 
fortlöpande liimna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga 
myndigheters planering. 

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för regionen eller en del av 
den. Därvid skall 4-7 §§ tillämpas. 

Regionen omfattar de kommuner för vilka regionplaneorganct har utsetts. 
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Regionplan 

4 * Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner. 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen kan. i den mtrn det har 
betydelse för regionen. ange grunddragen för användningen av mark- och 
vattenomri.idcn samt riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och anlngg
ningar. 

Bestiimmclscrna i 4 kap. 2 §om plan handlingar och deras utformning samt 
om planbeskrivning skall tillämpas pi1 regionplanen. Ni1gon redovisning av 
Mgärder för att fullfölja planen behöver dock inte Uimnas. 

5 * När förslag till regionplan eller till ändring eller upphävande av planen 
uppriittas, skall bestämmelserna i 4 kap. 3- 10 ** om samrt1d, utstiillning. 
kungörande. granskningsyttrande och utlåtande tilliimpas med den avvikel
sen att utstiillningstidcn skall vara minst tre månader. 

6 * Regionplanen antas av fullmäktige i det kommunalfiirbund eller region
plancförbund som är regionplaneorgan. Även iindring och upphiivande av 
planen beslutas av fullmiiktige. 

7 * Senast dagen efter det att juste
ring av protokollet med beslut om 
antagande, ändring eller upphävan
de av regionplanen har tillkännagi
vits på anslagstavla enligt vad som 
anges i 11 § lagrn ( 1957:281) om 
kommwwlförbund skall meddelan
de om tillkiinnagivandet och proto
kollsutdrag med beslutet sändas till 
de kommuner och liinsstyrelser som 
berörs av planen samt till rege
ringen. 

När beslutet har vunnit laga kraft 
skall planen sändas till länsstyrelser
na inom regionen. 

7 § Senast dagen efter det att juste
ring av protokollet med beslut om 
antagande, ändring eller upphiivan
dc av regionplanen har tillkännagi
vits på anslagstavla enligt vad som 
anges i 2 kap. 13 § kommunalför
lmndslagen ( 1985:894) skall medde
lande om tillkännagivandet och pro
tokollsutdrag med beslutet sändas 
till de kommuner och länsstyrelser 
som berörs av planen samt till rege
ringen. 

När beslutet har vunnit laga kraft 
skall planen sändas till länsstyrelser
na inom regionen samt till statens 
plam·erk. 

8 § Regionplanen gäller under en tid av högst sex år räknat från utgangen av 
den i 12 kap. 5 § angivna tiden eller. om regeringen har prövat beslutet att 
anta planen. fr[m dagen för regeringens beslut. 

Beslut att ändra eller upphäva planen giiller fdm den tidpunkt som anges i 
första stycket. Den ändrade planen gäller endast under den tid som återst[lf 
av den ursprungliga planens giltighetstid. 

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov 

Åtgärder som kräver bygglov 

Generella bestämmelser 

1 * Bygglov krävs för att 
I. uppföra byggnader, 
2. göra tillbyggnader. 
3. ta i anspräk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen 
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annat ändamM iin det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket 
bygglov har lämnats, 

4. göra sådana ändringar av byggnader som berör konstruktionen av de 
bärande delarna eller som avsevärt påverkar byggnadernas planlösning, 

5. i byggnader installera eller väsentligt ändra eldstiider. rök kanaler eller 
anordningar för ventilation, vattenförsörjning eller avlopp, 

6. i byggnader installera eller väsentligt ändra hissar. 
Kravet p[1 bygglov för de åtgärder som anges i första stycket 4 och 5 gäller 

inte i fråga om byggnader som tillhör staten eller landstingskommuner. 
I friiga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed 

jlimförlig nliring inom områden som inte omfattas av detaljplan krävs 
bygglov endast för åtgärder som anges i första stycket 3. 

I 4 och 10 §§ finns slirskilda be- I 4 och 10 ~§ finns särskilda be-
stiimmdser för en- eller tvåbostads
hus och för vissa byggnader avsedda 
för totalförsvaret. Enligt 5-7 §§kan 
kommunenjoreskriva undantag från 
kravL'! p<l bygglov eller längre gåen
de krav. 

2 § I fr{1ga om andra anläggningar 
än byggnader och beiräffande anord
ningar krävs bygglov för att 

I. anordna nöjesparker. djurpar
ker, idrottsplatser, skidbackar med 
liftar, campingplatser, skjutbanor, 
småb<'1tshamnar, friluftsbad, motor
banor och goltbanor, 

2. anordna upplag eller material
gardar, 

3. anordna tunnlar eller bergrum 
som inte är avsedda för tunnclb.ana 
eller gruvdrift, 

4. inrätta fasta cisterner eller and
ra fasta anordningar för hälso- och 
miljöjärliga mror och för varor som 
kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser, 

5. uppföra radio- eller telemaster 
eller torn, 

6. uppföra vindkraftverk om vind
turbinens diameter är större än två 
meter eller om kraftverket placeras 
på ett avstånd från gränsen som är 
mindre lin kraftverkets höjd över 
marken eller om kraftverket skall 
fast monteras på en byggnad, 

7. uppföra murar eller plank, 
8. anordna parkeringsplatser ut

omhus, 
9. väsentligt ändra anläggningar 

eller anordningar som avses i 1-8. 

stiimmelser för en- eller tvåbostads
hus och för vissa byggnader avsedda 
för totalförsvaret. Enligt 5-7 §§kan 
kommunen hesl11ta om undantag 
från kravet på bygglov eller om läng
re gäende krav. 

2 § I fråga om andra anläggningar 
än byggnader krävs bygglov för att 

1. anordna nöjesparker, djurpar
ker. idrottsplatser, skidbackar med 
liftar, campingplatser, skjutbanor, 
sm;'\biitshamnar, friluftsbad, motor
banor och golfbanor, 

2. anordna upplag eller material
gårdar, 

3. anordna tunnlar eller bergrum 
som inte är avsedda för tunnelbana 
eller gruvdrift, 

4. inrätta fasta cisterner eller and
ra fasta anläggningar för kemiska 
produkter, som är hälso- och miljö
farliga, och för varor som kan med
föra brand eller andra olyckshän
delser, 

5. uppföra radio- eller telemaster 
eller torn, 

6. uppföra vindkraftverk, om 
vindturbinens diameter är större än 
två meter eller om kraftverket place
ras på ett avstånd från gränsen som 
är mindre än kraftverkets höjd över 
marken eller om kraftverket skall 
fast monteras på en hyggnad, 

7. uppföra murar eller plank, 
8. anordna parkeringsplatser ut

omhus, 
9. väsentligt ändra anläggningar 

som avses i 1-8. 
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Bygglov för att inriitta eller uppfö
ra en anordning enligt första stycket 
4 eller 5 eller för att iindra ancmi
ningcn krävs inte, om anordningen 
är avsedd för endast en viss fastig
hets behov. Bygglov för ~1tgärdcr 

enligt första stycket 8 behövs inte, 
om det på fastigheten finns endast 
ett eller två enbostadshus eller ett 
tviibostadshus och parkeringsplat
sen är avsedd uteslutande för fastig
hetens behov eller om parkerings
platsen anHiggs med stöd av vägla
gen (1971:948) eller på mark som i 
detaljplan har avsatts till gata eller 
väg. 

Enligt 5 §får kommuncnfiireskri-
1·a undantag frän kravet på bygglov. 
I 10 § finns siirskilda bestämmelser 
för vissa anläggningar och anord-. 
ningar avsedda för totalförsvaret. 

U1.1k1111t·1.1 .fi"irslag 

Bygglov för att inriitta eller uppfö
ra en anliiggning enligt första stycket 
4 eller 5 eller för att ändra a11/ägg
ninge11 kriivs inte. om a11/ägg11ingen 
iir avsedd för endast en viss fastig
hets behov. Bygglov för åtgärder 
enligt första stycket 8 behövs inte, 
om det pii fastigheten finns endast 
ett eller tv{t enbostadshus eller ett 
tvf1bostadshus och parkeringsplat
sen iir avsedd uteslutande för fastig
hetens behov elle.r om parkerings
platsen anliiggs med stöd av viigla- . 
gen ( 197 J :948) eller pi1 mark som i 
detaljplan har avsatts till gata eller 
väg. 

Enligt 5 § för kommunen medge 
undantag frän kravet på bygglov. I 
10 § finns särskilda bestiimmelser 
för vissa anläggningar avsedda för 
totalförsvaret. 

Särskilda bestiimmc/ser för områden med detaljplan 

3 § I områden med detaljplan 
krävs. utöver vad som föreskrivs i 1 
och 2 §§. bygglov för att 

1. färga om byggnader eller byta 
fasadbeklädnad eller taktäcknings
material samt för att göra sådana 
lindringar av byggnader som avse
värt päverkar hyggnadem yttre utse
ende, 

2. sätta upp eller väsentligt ändra 
skyltar eller ljusanordningar, 
3. uppföra, bygga till eller pii annat 
sätt ändra ekonomibyggnader för 
jordbruk. skogsbruk eller därmed 
jämförlig niiring. 

I 4 och 10 §§ finns särskilda be
stämmelser för en- eller tvåbostads
hus och för vissa byggnader avsedda 
för totalförsvaret. Enligt 5 § tredje 
stycket för kommunen i fråga om 
1·issa enklare byggnader föreskrirn 
undantag frfm kravet på bygglov 
enligt första stycket. 

3 § I omräden med detaljplan 
krävs, utöver vad som föreskrivs i J 
och 2 **· bygglov för att 

1. färga om byggnader eller byta 
fasadbeklädnad eller taktäcknings
material samt för att göra andra 
ändringar av byggnader som avse
värt påverkar deras yttre utseende, 

2. sätta upp eller väsentligt ändra 
skyltar eller ljusanordningar. 

3. uppföra. bygga till eller pii an
nat siitt ändra ekonomibyggnader 
för jordbruk. skogsbruk eller diir
med jämförlig näring. 

I 4 och LO §§ finns särskilda be
stämmelser för en- eller tvåbostads
hus och för vissa byggnader avsedda 
för totalförsvaret. Enligt 5 § får 
kommunen medge undantag från 
kravet på bygglov enligt första 
stycket. 

Särskilda bestämmelser för en- eller fl'l1boswdshus 

4 § Bestämmelserna i I - 3 ~ § gäller 
inte i fråga om nedan angivna åtgär
der beträffande en- eller tvåbostads-

4 § Bestämmelserna i 1-3 §§ gäl
ler inte i fråga om nedan angivna 
åtgärder beträffande en- eller två-
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hus och till dem hörande fristående 
uthus. garage och andra mindre 
byggnader (komplementbyggna
der): 

1. installera eller ändra anord
ningar för vattenförsörjning eller av
lopp, om byggnaden skall vara an
sluten till en egen anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp. 

2. göra andra invändiga iindring
ar, som inte innebär att det inreds 
någon ytterligare bostad eller nägon 
lokal för handel, hantverk eller indu
stri och ej heller berör konstruktio
nen av byggnadens bärande delar, 
cldstiider eller rökkanalcr, 

3. färga om byggnader inom om
råden med detaljplan, om byggna
dens karaktiir diirigenom inte ändras 
väsentligt, 

4. med mur eller plank anordna 
skyddade uteplatser i anslutning till 
bostadshuset, om muren eller plan
ket inte är högre än 1,8 meter. inte 
striicker sig mer än 3 meter ut från 
huset och inte placeras närmare 
gränsen iin 4,5 meter, 

5. anordna skärmtak över sadana 
uteplatser som anges i 4 eller över 
altaner, balkonger eller entrecr, om 
skärmtaket inte är större än 12 kvad
ratmeter och inte sträcker sig niirma
re griinsen iin 4.5 meter, 

6. uppföra högst tv{i komplement
byggnader i omedelbar närhet av 
bostadshuset, om byggnadernas 
sammanlagda byggnadsarea inte är 
större än JO kvadratmeter, tak
nockshöjden inte överstiger 3 meter 
och byggnaderna inte placeras när
mare gränsen än 4,5 meter. 

Om de grannar som berörs med
ger att fltgärder som avses i första 
stycket 4-6 utförs närmare gränsen 

U1.1k11111·1s Ji'in/ag 

bostadshus och till dem hörande 
frist{1ende uthus, garage och andra 
mindre byggnader (komplement
byggnader): 

1. installera eller iindra anord
ningar för vattcnförsörjning eller av
lopp. om byggnaden skall vara an
sluten till en egen anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp, 

2. göra andra invändiga iindring
ar, som inte innebär att det inreds 
någon ytterligare bostad eller nägon 
lokal för handel, hantverk eller indu
stri och ej heller berör konstruktio
nen av byggnadens bärande delar, 
eldstäder eller rökkanaler, 

3. färga om byggnader inom om
råden med detaljplan. om byggna
dens karaktär diirigenom inte ändras 
väsentligt, 

4. med mur eller plank anordna 
skyddade uteplatser i anslutning till 
bostadshuset. om muren eller plan
ket inte är högre än 1,8 meter. inte 
sträcker sig mer än 3,0 meter ut från 
huset och inte placeras närmare 
gränsen än 4,5 meter. 

5. anordna skärmtak över sådana 
uteplatser som anges i 4 eller över 
altaner. balkonger eller entreer. om 
skärmtaket inte är större än 12,0 
kvadratmeter och inte sträcker sig 
niirmare gr~insen än 4.5 meter. 

6. uppföra högst två komplement
byggnader i omedelbar närhet av 
bostadshuset. om byggnadernas 
sammanlagda byggnadsarea inte iir 
större ~in 10.0 kvadratmeter. tak
nockshöjden inte överstiger 3,0 me
ter och byggnaderna inte placeras 
närmare gränsen än 4.5 meter. 

En- och tvåbos1adsh11s som ej in
går i samlad bebyggelse är undantag
na från bestämmelserna i 1-3 §.li 
äi·en i fråga om följande åtgärder 

1. göra mindre tillbyggnader, om 
åtgärden inte sträcker sig närmare 
gränsen iin 4,5 meter, 

2. utföra sådana å1gärder som av
ses i I .9 första stycket 4 och 5. 

Om de grannar som berörs med
ger att åtgärder som avses i första 
stycket 4-6 och i andra stycket I 
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än 4.5 meter. krävs inte bygglov. 
Anges i en detaljplan eller områdes
bestämmelser att byggnader skall 
placeras pä ett visst avstånd från 
gränsen, krävs dock alltid bygglov 
för åtgärder som avses i första styck
et 6, om de skall utföras inom det 
angivna avståndet. 

Enligt 6 § får kommunen i ett 
särskilt fall föreskrim att den åtgärd 
som avses i första stycket 3 kräver 
bygglov. 

Utskollel.1 .fijrs/11g 

utförs närmare gränsen än 4,5 me
ter, krävs inte bygglov. Anges i en 
detaljplan eller områdesbestämmel
ser att byggnader skall placeras på 
ett visst avstånd frän gränsen. krävs 
dock alltid bygglov för åtgärder som 
avses i första stycket 6 och i andra 
st,vcket I, om de skall utföras inom 
det angivna avståndet. 

Enligt 6 § får kommunen bestäm
ma att de åtgärder som avses i första 
stycket 3 och andra stycket kräver 
bygglov. 

Kommunala bes/lit om bygglovspliktens omfattning 

5 § Kommunen får i områdesbe
stämmelser föreskriva att bygglov 
inte krävs för att 

1. uppföra komplementbyggna
der, 

2. göra mindre tillbyggnader. 
3. utföra sådana åtgärder som av

ses i 1 § första stycket 4 och 5, 
4. utföra eller ändra anläggningar 

eller anordningar som avses i 2 §. 
5. bygga till eller på annat sätt 

ändra industribyggnader. 

5 § Kommunen får i detaljplan eller 
områdesbestämmelser besluta att 
bygglov inte krävs för att på det sätt 
som närmare anges i planen eller 
bestämmelserna 

1. uppföra komplementbyggna
der, 

2. göra mindre tillbyggnader, 
3. utföra sådana åtgärder som av

ses i 1 § första stycket 4 och 5, 
4. utföra eller ändra anläggningar 

som avses i 2 §. 
5. bygga till eller pa annat sätt 

ändra industribyggnader. 
6. uppföra, bygga till eller på an-

11a1 säll ii11dra enklare fritidshus, ko
lonistugor och liknande byggnader. 

Bestämmelser enligt första stycket 1-4 får inte meddelas. om bygglov 
krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. Inte heller 
får sådana bestämmelser meddelas beträffande åtgärder som avser arbetslo
kaler el.Jer personalrum i andra byggnader än industribyggnader. Bestäm
melser enligt första stycket 5 får meddelas endast om yrkesinspektioncn samt 
skyddsombud, skyddskommitte eller organisation som företräder arbetsta
garna har tillstyrkt bestämmelserna. 

Kommu11en får i detaljplan före
skriva att e11klare fritidshus, koloni
stugor och liknande byggnader på det 
sätt som närmare anges i planen får 
uppföras, byggas till eller på annat 
sätt ändras uran bygglov. Om sådan 
tillstyrkan föreligger som anges i a11d-
ra stycket tredje meningen, får kom-
munen i detaljplan föreskriva att 
bygglov inte krävs för att på det sätt 
som närmare anges i planen bygga till 
eller på annat sätt ändra industri-
byggnader. 

17 Riksdagen 1986i87. /9saml. Nr I 

Inom samlad bebyggelse krävs 
medgivande från berörda grannar, 
om åtgärder som ai•.1·e.1· i första stycket 
I och 2 skall utföras wan bygglov. 
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Regeringens förslag 

6 § Kommunen får för ett omrt1dc 
som utgör en viirdefull miljö fiire
skril'll att bygglov krävs för att 

l. inom omräden som inte omfat
tas av detaljplan utföra sådana åtgär
der som avses i 3 § första stycket 1, 

2. inom områden med detaljplan 
färga om en- eller tvåbostadshus och 
komplementbyggnader, 

3. underhålla sådan bebyggelse 
med särskilt bevarandevärde som 
avses i 3 kap. 12 §. 

Kommunen får vidare, om det 
finns siirskilda skäl, föreskriva att 
bygglov krävs för att inom områden 
som inte omfattas av detaljplan upp
föra, bygga till eller p{1 annat sätt 
ändra ekonomibyggnader för jord
bruk, skogsbruk eller därmed jäm
förlig näring. 

Föreskrift enligt första och a11dra 
styckena skall meddelas genom de
taljplan eller områdesbcstiimmclser. 

I fråga om byggnader som avses i 
10 § får föreskrift enligt första och 
andra styckena inte meddelas. 

7 § Kommunen far i områdesbe
stämmelser föreskrh·a att . bygglov 
krävs för att siitta upp eller väsentligt 
ändra ljusanordningar inom områ
den som ligger i närheten av befintli
ga eller planerade anläggningar för 
totalförsvaret, statliga flygplatser, 
andra flygplatser för allmänt bruk, 
kärnreaktorer eller andra kärnener
gianläggningar. 

Utskottets fiirslag 

6 § Kommunen får för ett område 
som utgör en viirdefull miljö bestäm
ma att bygglov krävs för att 

1. inom områden som inte omfat
tas av detaljplan utföra sådana åtgär
der som avses i 3 § första stycket I, 

2. inom områden med detaljplan 
färga om en- eller tvåbostadshus och 
komplementbyggnader. 

3. underhålla slidan bebyggelse 
med särskilt bevarandevärde som 
som avses i 3 kap. 12 §. 

Komm11ne11 får, i område11 som 
lllgör en värdeji1ll miljö eller i onml
de11 för rilka områdesbestiimmelser 
lllfiirdats, bestämma att hygglol' 
krävs för att lltföra sådana ätgiirder 
som a1·ses i 4 * a11dra stycket. 

Kommunen får vidare, om det 
finns särskilda skäl, bestämma att 
bygglov krävs för att inom områden 
som inte omfattas av detaljplan upp
föra, bygga till eller pli annat sätt 
ändra ekonomibyggnader för jord
bruk, skogsbruk eller därmed jäm
förlig näring. 

Bestämmelser enligt första-tredje 
styckena skall meddelas genom de
taljplan eller om rådesbestämmelser. 

I fråga om byggnader som avses i 
10 § får bestämmelser enligt första 
och andra styckena inte meddelas. 

7 § Kommunen får i områdesbe
stämmelser beslwa att bygglov krävs 
för att sätta upp eller väsentligt änd
ra ljusanordningar, inom områden 
som ligger i närheten av befintliga 
eller planerade anläggningar för to
talförsvaret, statliga flygplatser. 
andra flygplatser för allmänt bruk. 
kärnreaktorer, andra kärnenergian
läggningar eller andra a11läggni11gar 
som kräver ett skydds- eller säker
hetsområde. 

Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov 

8 § Inom omdden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader 
eller delar av byggnader. om inte annat har bestämts i planen. 

Kommunen får i områdesbcstäm- Kommunen får i omradesbestäm-
melser föreskriva att rivningslov melser bes/Illa att rivningslov krävs 
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krävs för att riva byggnader eller 
delar av byggnader. 

Rivningslov behövs inte för att 
riva sådana byggnader eller delar av 
byggnader som får uppföras utan 
bygglov. Kommunen får dock före
skriva att rivningslov krävs för såda
na åtgärder. 

Utskottets förslag 

för att riva byggnader eller delar av 
byggnader. 

Rivningslov behövs inte för att 
riva sådana byggnader eller delar av 
byggnader som får uppföras utan 
bygglov. Kommunen får dock.beslu
ta att rivningslov krävs för sådana 
åtgärder. 

9 § Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i 
planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för 
tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om ett visst höjdläge för 
markytan anges i planen, krävs dock inte marklov för att höja eller sänka 
markytan till denna nivå. 

Kommunen får i detaljplan före
skriva att marklov krävs för trädfäll
ning eller skogsplantering. 

Kommunen får i områdesbestäm
melser föreskriva att marklov krävs 
för schaktning, fyllning, trädfällning 
eller skogsplantering inom områden 
som är avsedda för bebyggelse eller 
inom områden som ligger i närheten 
av befintliga eller planerade anlägg
ningar för totalförsvaret, statliga 
flygplatser, andra flygplatser för all
mänt bruk, kärnreaktorer, andra 
kärnenergianläggningar eller andra 
anläggningar som kräver ett skydds
eller säkerhetsområde. 

Kommunen får i detaljplan beslu
ta att marklov krävs för trädfällning 
eller skogsplantering. 

Kommunen får i områdesbestäm-
melser beslwa att marklov krävs för 
schaktning, fyllning, trädfällning el
ler skogsplantering inom områden 
som är avsedda för bebyggelse eller 
inom områden som ligger i närheten 
av befintliga eller planerade anlägg
ningar för totalförsvaret, statliga 
flygplatser, andra flygplatser för all
mänt bruk, kärnreaktorer, andra 
kärnenergianläggningar eller andra 
anläggningar som kräver ett skydds
eller säkerhetsområde. 

Vissa för totalförsvaret avsedda byggnader m. m. 

10 § Bestämmelserna om bygglov, 
rivningslov och marklov gäller inte 
åtgärder med byggnader, andra an
läggningar eller anordningar som är 
avsedda för totalförsvaret och som 
är av hemlig natur. Sådana åtgärder 
skall föregås av samråd med länssty
relsen. som på lämpligt sätt skall 
underrätta kommunen om åtgärder
na och var de skall utföras. 

Förutsättningar för lov 

Bygglov 

Il § Ansökningar om bygglov för 
åtgärder inom områden med detalj
plan skall bifallas om 

1. åtgärden inte strider mot de
taljplanen, varvid det förhållandet 

JO§ Bestämmelserna om bygglov, 
rivningslov och marklov gäller inte 
åtgärder med byggnader eller andra 
anläggningar som är avsedda för 
totalförsvaret och som är av hemlig 
natur. Sådana åtgärder skall föregås 
av samråd med länsstyrelsen, som på 
lämpligt sätt skall underrätta kom
munen om åtgärderna och var de 
skall utföras. 

Il § Ansökningar om bygglov för 
åtgärder inom områden med detalj
plan skall bifallas om 

1. åtgärden inte strider mot de~ 
taljplanen, varvid det förhållandet 
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att genomföramktiden löpt 111 inte att genomförandetiden inte b6rjill 
utgör hinder mot att bygglov lämnas, löpa utgör hinder mot att bygglov 

lämnas, 
2. den fastighet och den byggnad 2. den fastighet och den byggnad pt1 

p{1 vilken :°1tgärden skall utföras vilken åtgärden skall utföras stiim-
stämmer öwrens med detaljplanen mer överens med detaljplanen och 
och med den fastighetsplan som gäl- med den fastighetsplan som gäller 
ler för området. och för omrädet, och 

3. ätgiirden kan antas uppfylla 3. ätgärden kan antas uppfylla 
kraven i 3 kap. kraven i 3 kap. 

Om fastigheten inte stämmer överens med fastighetsplanen och om 
ansökningen kommer in före utg[mgen av genomförandetiden för detaljpla
nen. skall sökanden föreHiggas att inom viss tid visa att ansökan om 
förriittning gjorts för att genomföra den fastighetsindelning, som förutsätts i 
fastighetsplanen. 

Beträffande st1dana inre åtgärder i byggnader som anges il §första stycket 
4-6 och siidana yttre åtgiirder pä byggnader som anges i 3 *första stycket 1 
skall bygglov lämnas även om förutsättningarna i första stycket 2 inte är 
uppfyllda. 

Även om förutsättningarna i första stycket iir uppfyllda, för bygglov till 
i1tgiirder p{1 mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt 
iindami\l lämnas endast om iindamålet är närmare angivet i planen. 

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 
detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet 
med planen. 

12 * Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas 
av detaljplan skall bifallas om åtgärden 

1. uppfyller kraven i 2 kap .. 
2. inte skall föregås av detaljplancläggning p{1 grund av bestämmelserna i 

5 kap. I §. 
3. inte strider mot områdesbestämmclser och 
4. kan antas uppfylla kraven i 3 kap. 
Beträffande en- eller t\'åbostadshus skall ansökningar om bygglov till 

kompletteringsåtgärder som anges i 13 § bifallas, om åtgärden uppfyller 
kraven i första stycket 4 och inte strider mot si1dana omd'1desbestämmclser 
som anges i 5 kap. 16 § 3 eller 4. 

Bestämmelserna i andra stycket gäller även andra byggnader än en- eller 
tvåbostadshus, om ansökningen avser sådana inre åtgärder i byggnader som 
anges il §första stycket 4-6. sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i 
3 § första stycket I eller underhållsåtgärder på sådana byggnader som avses i 
3 kap. 12 §. 

Bygglov far lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 
områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestiim
melscrna. 

13 § Med kompletteringsåtgärder avses att 
1. uppföra komplementbyggnader, 
2. göra mindre tillbyggnader, 
3. utföra sådana inre åtgärder i byggnader som anges i 1 § första stycket 

4-6 och sädana yttre åtgärder på byggnader som anges i 3 *första stycket 1. 
4. utföra underhållsatgärdcr på sådana byggnader som avses i 3 kap. 12 §. 
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14 § Kan hygglov inte lämnas på grund av hcstämmelserna i 11 eller 12 §.får 
bygglov för tillfällig åtgärd lämnas. om sökanden begär det. Sådant lov skall 
lämnas. om den ansökta åtgärden har stöd i en detaljplanebestiimmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark. 

I ett bygglov som avses i första stycket får medges att en byggnad eller 
annan anläggning uppförs. byggs till eller i övrigt ändras och att en hyggnads 
eller en byggnadsdels användning ändras. Lovet skall lämnas för högst tio t1r. 
Tiden kan på sökandens hegäran förlängas med högst fem år i sänder. Den 
sammanlagda tiden får dock inte överstiga tjugo år. 

15 § Om bygglov har vägrats till en viss åtgärd på grund av att tillstånd till 
expropriation har lämnats och tillståndet har upphört att gälla. får en ny 
ansökan om bygglov till åtgärden inte avslås på samma grund förrän tio år har 
förflutit från den dag då det första tillståndet till expropriation meddelades. 

l?ivningslov och marklov 

16 § Ansökningar om rivningslov 
skall bifallas, om inte byggnaden 
eller byggnadsdelcn behövs för bo
stadsförsörjningen eller bör bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyg
gelsens historiska. kulturhistoriska. 
miljömässiga eller konstnärliga 
värde. 

16 § Ansökningar om rivningslov 
skall bifallas. om inte byggnaden 
eller byggnadsdelen 

1. omfattas m· rivning.~förbud i 
detaljplan eller områdesbestiim
me/ser, 

2. behövs för bostadsförsörjning
cn eller 

3. bör bevaras på grund av bygg
nadens eller bebyggelsens historis
ka, kulturhistoriska. miljömässiga 
eller konstnärliga värde. 

17 § Om upprustningsåläggandc enligt 2 § bostadssancringslagen 
(1973:531) har meddelats och åläggandet inte har förfallit, får rivningslov 
inte lämnas för den byggnad som avses med åläggandet. 

Rivnings/av får inte heller lämnas 
för sådana byggnader som avses i 
3 kap. 12 § och som om/allas m' 
skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller i områdesbestämme/ser. 

18 § Ansökningar om marklov skall bifallas om den sökta åtgärden inte 
l. strider mot detaljplan eller områdcsbestämmelser, 
2. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyg

gelse, 
3. medför olägenheter för användningen av sådana försvarsanläggningar 

eller andra anläggningar som avses i 9 § tredje stycket, 
4. i annat fall medför störningar för omgivningen. 
Marklov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 

detaljplan eller områdesbestämmelser. om avvikelserna är förenliga med 
syftet med planen eller bestämmelserna. 
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Handläggningen av lovärenden 

Generella bestämmelser 

Utskollets förslag 

19 § Byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov, rivningslov och 
marklov. 

Ansökningar om lov skall göras hos nämnden. Ansökningarna skall vara 
skriftliga. Beträffande enkla åtgärder får ansökan dock göras muntligen. 

Bestämmelser om prövning av Best~immelser om prövning av 
bygglov eller marklov utan ansökan bygglov. rivningslov eller marklov 
finns i 10 kap. 19 §andra stycket. utan ansökan finns i 10 kap. 19 § 

andra stycket. 

20 § När ansökan görs, skall de ritningar. beskrivningar och uppgifter i 
övrigt Himnas in som behövs för prövningen. 

Är ansökningshandlingarna ofullständiga. får byggnadsnämnden föreläg
ga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet. 
får ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas. 

Följs inte ett föreläggande enligt 11 § andra stycket, får ärendet avgöras i 
befintligt skick. 

FöreHigganden som avses i andra och tredje styckena skall innehålla en 
upplysning om verkan av att föreläggandet inte följs. 

21 § Även om en åtgärd med bygg- 21 § Även om en åtgärd med bygg-
nader. andra anläggningar, anord- nader. andra anläggningar eller 
ningar eller mark inte kräver lov mark inte kräver lov enligt 1-9 §§, 
enligt 1-9 §§. skall byggnadsnämn- skall byggnadsnämnden, om det he-
den. om det begärs. pröva frågan om gärs. pröva frågan om lov till 
lov till åtgärden. åtgärden. 

Bestämmelserna i denna lag om lov skall tillämpas i ärenden enligt första 
stycket. 

22 § Innan lov lämnas, skall byggnadsnämnden genom underrättelse bereda 
kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende 
som berörs samt sådan känd organisation eller förening som anges i 5 kap. 
25 § första stycket 2 tillfälle att yttra sig över ansökningen. om åtgärden 

1. innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller 
2. skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden 

inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestäm
melscr. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 § tredje stycket första meningen får 
underrättelse ske genom kungörelse i ortstidning. 

Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det 
som tillförts ärendet genom andra än honom själv och tillfälle beretts honom 
att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ett ärende utan att 
så skett, om det är uppenbart onödigt att sökanden yttrar sig. 

23 § Begärs tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan 
om lov avser eller påbörjas arbete för att anta, ändra eller upphäva 
detaljplan, områdcsbestämmelser eller fastighetsplan som berör byggnaden 
eller marken, får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörandet om 
lov till dess att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts eller planarbe
tet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att 
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ansökningen om .lov kom in till byggnadsnämnden, skall dock ansökni.ngen 
avgöras utan dröjsmål. 

24 § Begärs upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen (1973:531) 
.beträffande den byggnad. som en ansökan om rivningslov avser, skall 
byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörandet om lov till dess att 
ärendet om upprustningsåHiggandet avgjorts. 

25 § Om byggnadsnämnden finner anledning anta att en åtgärd som kräver 
lov fordrar tillstånd'även av någon annan myndighet, sk<.111 nämnden upplysa 
sökanden om detta. 

26 § Beslut varigenom ett ärende 26 § Beslut varigenom ett ärende 
om lov avgörs, skall innehålla skälen om lov avgörs. skall innehålla skälen 
till beslutet i enlighet med vad som till beslutet i enlighet med vad som 
föreskrivs i 17 § förvaltningslagen föreskrivs i 20 § förvaltningslagen 
(197 J :290). (1986:223). 

Beslut varigenom lov lämnas, skall ange 
l. lovets giltighetstid, 
2. de anmälningar och besiktningar som behövs för tillsyn och kontroll 

enligt 9 kap. och 
3. de villkor och upplysningar i övrigt som behövs .. 

27 § Sökanden och den som har beretts tillfälle att yttra sig enligt 22 § och 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda skall av byggnadsnämnden 
omedelbart underrättas om innehållet i beslut varigenom ett ärende qm lov 
avgörs. Är det uppenbart att beslutet går honom emot, skall han även 
underrättas om vad han har att iaktta vid överklagande av beslutet och om 
skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller annan handling. Underrät
telse får ske genom delgivning. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 § tredje stycket första meningen får 
underrättelse ske genom kungörelse i ortstidning. Sökanden skall dock alltid 
underrättas enligt första stycket. 

28 § Om förordnande enligt 12 kap. 4 § meddelats, skall byggnadsnämnden 
genast sända sådana beslut om lov och förhandsbesked som omfattas av 
förordnandet till länsstyrelsen. 

Särskilda bestämmelser om bygglov · 

29 § Byggnadsnämnden får anpassa sin granskning av ritningar och övriga 
handlingar till den sökta åtgärdens art och omfattning och till byggherrens 
kvalifikationer. 

Nämnden skall i beslutet om bygg
lov fastställa de ritningar och övriga 
handlingar som har legat till grund 
för lovet. Nämnden skall godta typ
godkända material, konstruktioner 
och anordningar i de avseenden som 
typgodkännandet gäller. 

Nämnden skall i beslutet om bygg
lov fastställa de ritningar och övriga 
handlingar som har legat till grund 
för lovet. Nämnden skall godta typ
godkända eller tillverkningskontrol
lerade material, konstruktioner och 
anordningar i de avseenden som typ
godkännandet eller tillverknings-
kontrollen gäller. 

l beslutet om bygglov eller senare kan nämnden bestämma att konstruk-
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tionshandlingar och andra handlingar skall ges in till nämnden innan 
arbetena pi'\ börjas. Sådana handlingar skall granskas av nämnden. Byggher
ren skall underrättas om resultatet av granskningen. 

I beslutet om bygglov kan nämnden även bestämma att handlingar som 
beskriver byggnaden i färdigställt skick skall ges in till nämnden, när 
arbetena har avslutats. 

30 § Bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum för verksamheter 
där arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares räkning får lämnas 
endast om 

1. yrkesinspektionen har yttrat sig över åtgärdens lämplighet från arbets
miljösynpunkt och 

2. om det av yttrandet framgår att skyddsombud. skyddskommitte eller 
organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över 
ansökningen. 

Första stycket 2 gäller endast om det är känt för vilket slag av verksamhet 
arbetslokalen är avsedd. 

Bygglov som avser byggnader med tillfälliga personalbostäder för sam
manlagt minst tio boende får lämnas endast om organisation som företräder 
arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

31 § Om en organisation av hyresgäster motsätter sig att sådana åtgärder 
som avses i 2 a §andra stycket bostadssaneringslagen (1973:531) vidtas. får 
bygglov lämnas endast om hyresnämnden medger det. 

32 § I beslut om bygglov får bestämmas att byggnadsarbeten inte får 
påbörjas förrän fastighetsägaren har betalat ersättning för gator eller andra 
allmänna platser eller ställt säkerhet för ersättningen. 

Om bygglov eller marklov medde- Om bygglov eller marklov medde-
las till en åtgärd som redan har las till en åtgärd som redan har 
utförts, får i beslutet om lov föreskri- utförts, får i beslutet om lov bestiim-
vas skyldighet att vidta de ändringar mas skyldighet att vidta de iindringar 
i det utförda som behövs. I beslutet i det utförda som behövs. I beslutet 
skall anges en viss tid inom vilken 
ändringarna skall vara utförda. 

Giltighetstiden för lov 

skall anges en viss tid inom vilken 
ändringarna skall vara utförda. 

33 § Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte 
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem är från dagen för beslutet 
om lov. 

Bestämmelser om bygglov för tillfälliga åtgärder finns i 14 §. 

Förhandsbesked 

34 § På ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Meddelas det sökta tillståndet; Meddelas det sökta tillståndet får 
skall nämnden bestämma en viss tid bestiimma.1· de villkor som behövs. 
från dagen för beslutet, högst två år, Tillståndet är bindande vid prövning 
inom vilken ansökan om bygg/01' av ansökan om bygglov som görs 
skall göras samt föreskriva de villkor inom två år från dagen för bes/litet. 
i övrigt som behövs. Tillståndet är 
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bindande vid prövriing av ansökan 
om bygglov som· görs inom den be
stämda tiden. 

Görs inte ansökan om bygglov 
inom den bestämda tiden, upphör 
tillståndet att gälla. I beslutet om 
förhandsbesked skall tas in en upp
lysning om detta. Sökanden skall 
också upplysas om att tillståndet inte 
medför rätt att påbörja den sökta 
åtgärden. 

Utskottets förslag 

Görs inte ansökan om bygglov 
inom den tid som anges i andra 
stycket, upphör tillståndet att gälla. I 
beslutet om förhandsbesked skall tas 
in en upplysning om detta. Sökan
den skall också upplysas om att till
ståndet inte medför rätt att påbörja 
den sökta åtgärden. 

Bestämmelserna 
förhandsbesked. 

i 19-23 samt 25-28 §§ skall tillämpas i fråga om 

9 kap. Byggnadsarbeten, tillsyn och besiktning 

I § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-. rivnings
cller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt 
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrift eller beslut som har 
meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Han skall vidare se till att 
kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. 

2 § Arbetena skall planeras och utföras med aktsamhet så att personer och 
egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppkommer. 

3 § För arbeten som kräver lov skall det finnas en ansvarig arbetsledare som 
har utsetts av byggherren. Om arbetena är av mindre omfattning, kan dock 
byggnadsnämnden bestämma att ansvarig arbetsledare inte skall utses. För 
skilda delar av ett arbete kan olika ansvariga arbetsledare utses. En av dem 
skall samordna deras uppgifter. 

Till ansvarig arbetsledare får utses endast den som har fått godkännande 
(riksbehörighet) av den myndighet som regeringen bestämmer eller den som 
byggnadsnämnden godkänner för ett visst arbete. Riksbehörighct får 
meddelas för visst slag av arbete och får begränsas till viss tid. 

Den ansvarige arbetsledaren skall leda och ha fortlöpande tillsyn över 
arbetena så att de utförs på föreskrivet sätt. Han skall vara närvarande vid 
byggnadsnämndens besiktningar. 

Om byggnadsnämnden finner att den ansvarige arbetsledaren har äsido
satt sina skyldigheter. får nämnden ta ifrån honom ledningen av arbetet. Om 
han grovt har åsidosatt sina skyldigheter, kan nämnden besluta att han under 
viss tid inte får vara ansvarig arbetsledare inom kommunen. Nämnden skall 
anmäla sådana beslut till den myndighet som avses i andra stycket. Om en 
ansvarig arbetsledare med riksbehörighet grovt har åsidosatt sina skyldighe
ter, får myndigheten återkalla godkännandet av honom. 

4 § När en byggnad eller annan anläggning skall uppföras, byggas till eller på 
annat sätt ändras eller när den skall rivas och åtgärden kräver bygglov eller 
rivningslov. skall den ansvarige arbetsledaren göra anmälan till byggnads
nämnden innan arbetena påbörjas och när de har slutförts. Om ansvarig 
arbetsledare inte har blivit utsedd, skall anmälningarna göras av byggherren. 
Nämnden får medge befrielse helt eller delvis från anmälningsskyldigheten. 

Utöver vad som följer av första stycket skall anmälan göras vid de tillfällen 
som byggnadsnämnden bestämmer i beslutet om lov. · 
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5 § När till byggnadsnämnden har inkommit en anmälan enligt 4 § första 
stycket att en byggnad skall uppföras eller byggas till eller att annan 
anläggning skall utföras eller väsentligt ändras, skall nämnden skyndsamt 
låta utstaka byggnaden. tillbyggnaden eller anläggningen och utmärka dess 
höjdläge, om detta är motiverat med hänsyn till förhållandena på platsen och 
omständigheterna i övrigt. Är byggnaden eller anläggningen till sitt läge 
direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, skall grannen kallas till 
utstakningen. 

6 § Byggnadsnämnden skall i erforderlig utsträckning besikta arbeten som 
kräver bygglov. Slutbesiktning skall göras. om det inte är uppenbart onödigt, 
och skall alltid göras, om byggherren eller yrkesinspektionen begär det. Skall 
en byggnad besiktas av någon annan myndighet än nämnden, skall nämnden 
verka för att den besiktningen på ett lämpligt sätt samordnas med nämndens 
besiktningar. 

Byggnadsnämnden får, om byggnaders och andra anläggningars egenska
per och funktioner inte på ett enkelt sätt kan iakttas och bedömas vid 
nämndens besiktningar. begära att byggherren skall förete bevis av sakkun
nig om att egenskaperna och funktionerna uppfyller kraven i 3 kap. 

Byggnadsnämnden skall utfärda skriftligt bevis över vad som förekommit 
vid nämndens besiktningar. 

10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m. 

Inledande bestämmelser 

I § Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt 
detta kapitel sa snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett 
av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon föreskrift eller 
något beslut som har meddelats med stöd av dessa .bestämmelser. 

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits 
utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt 
eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgiirden meddelas i efterhand. 

2 § Om någon begär det, skall bygg
nadsnämnden lämna skriftlig upp
lysning om det beträffande en viss 
byggnad. annan anläggning eller 
anordning har vidtagits någon åtgärd 
som föranleder ingripande enligt 
detta kapitel. 

2 § Om någon begär det. skall bygg
nadsnämnden lämria skriftlig upp
lysning om det beträffande en viss 
byggnad eller annan anläggning har 
vidtagits någon åtgärd som föranle
der ingripande enligt detta kapitel. 

Förbud att fortsätta byggnadsarbeten m. m. 

3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att ett visst byggnads~. rivnings- eller 
markarbete eller en viss åtgärd fortsätts, om det är uppenbart att arbetet eller 
åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut 
som har meddelats med stöd av lagen. 

Är det uppenbart att ett arbete eller en .åtgärd som avses i första stycket 
äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller 
hälsa. skall nämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätts. även om de 
förutsättningar som anges i första stycket inte föreligger. 

Förbud enligt första eller andra stycket får förenas med vite. 
Beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart. 
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Avgifter 

Utskottets förslag 

4 § Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov eller 
marklov. skall byggnadsavgift tas ut. 

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra 
gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §.skulle ha 
betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften skall 
dock bestämmas till minst 500 kronor. När avgiften bestäms på grundval av 
taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av 
normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det särskilda 
fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader för 
nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra 
mätningstekniska åtgärder. · 

Är överträdelsen ringa. får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre 
belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges. 

5 § Byggnadsavgift skall inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om påföljd 
eller ingripande enligt detta kapitel tas upp till överläggning vid sammanträ
de med byggnadsnämnden. Byggnadsavgift skall inte heller tas ut. om 
åtgärden avser rivning av en byggnad och rivningen har företagits 

1. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig för 
att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller 

2. därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda eller 
någon annan liknande händelse. 

6 § Särskild avgift skall tas ut om, i andra fall än som avses i 4 § första 
stycket, en överträdelse sker genom att 

I. arbete utförs utan ansvarig arbetsledare i strid mot bestämmelserna i 9 
kap. 3 §. 

2. någon underlåter att göra sådana anmälningar till byggnadsnämnden 
som avses i 9 kap. 4 § eller 

3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har 
meddelat enligt denna lag. 

Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst 200 och högst I 000 
kronor. Är överträdelsen ringa, behöver någon avgift inte tas ut. 

7 § I sådana fall som avses i 4 § första stycket skall förutom byggnadsavgift 
även tilläggsavgift tas ut, om åtgärden innebär att 

I. en byggnad uppförs, 
2. en tillbyggnad görs, 
3. en byggnad helt eller till viss del tas i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden eller byggnadsdelen 
senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats eller 

4. en byggnad rivs. 
Tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 5 §.Tilläggsavgift skall 

inte heller tas ut, om den olovliga åtgärden omfattar ett utrymme vars 
bruttoarea inte överstiger tio kvadratmeter. 

Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för 
varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean 
beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. 

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje stycket 
eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats enligt 14 §.om 
rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt eller om det annars 
finns särskilda skäl. 
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8 § Frågor om hyggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnads
nämnden. 

Finner byggnadsnämnden att förutsättningar föreligger att ta ut tilHiggsav
gift på grund av bestämmelserna i 7 § första och andra styckena. skall 
niimndcn anmäla förhållandet till allmän åklagare. 

Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän domstol pa talan av åklagaren. 
Talan får väckas endast om byggnadsnämnden har gjort anmälan enligt 
andra stycket. I fråga om sådan talan tillämpas bestämmelserna i r;ittegångs
balkcn om t1tal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter och om 
kvarstad i hrottmål. 

9 § Byggnadsavgiften skall tas ut av 
den som när överträdelsen begicks 
var ägare av den fastighet, byggnad, 
anläggning eller anordning som den 
olovliga åtgärden avsåg. Den särskil
da avgiften skall tas ut av den som 
begick överträdelsen. 

Tilläggsavgiften skall tas ut av 

9 § Byggnadsavgiften skall tas ut av 
den som när överträdelsen begicks 
var ägare av den fastighet. byggnad 
eller anläggning som den olovliga 
atgärden avsf1g. Den särskilda avgif
ten skall tas ut av den som begick 
överträdelsen. 

1. den som när överträdelsen begicks var ägare av den hyggnad som den 
olovliga ätgärden avsåg, 

2. den som begick överträdelsen, 
3. den i vars ställe denne var. 
4. den som har beretts vinning genom överträdelsen. 

10 § Var två eller flera ägare av den 
fastighet, byggnad. anläggning eller 
anordning som den olovliga åtgär
den avsag, svarar de solidariskt för 
hyggnadsavgift och tilläggsavgift 
som påförs dem i deras egenskap av 
ägare. 

10 § Var två eller flera ägare av elen 
fastighet. byggnad eller anHiggning 
som den olovliga åtgärden avsåg, 
svarar de solidariskt för byggnadsav
gift och tilläggsavgift som päförs 
dem i deras egenskap ~lv ligarc. 

11 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen nedsätta eller helt cfterge 
hyggnadsavgift eller särskild avgift som byggnadsnämnden har beslutat. 
Frågor om nedsättning eller eftergift prövas efter besvär enligt 13 kap. 2 § 
över nämndens beslut. 

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m. m. 

12 § Tingsrätten får meddela handräckning så att rättelse sker när någon 
I. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov eller 

marklov. 
2. har vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov. rivningslov eller marklov, 

om lovet har ändrats eller upphävts genom t:tt beslut som har vunnit laga 
kraft, 

3. i annat fall än som avses i 1 har vidtagit en åtgärd som strider mot denna 
lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd 
av lagen. 

4. har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts 
honom enligt 15 §, 16 § första stycket eller 17 §. 
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1.3 § Ansökningar om handräckning får göras av byggnadsnämnden. Be
stlimmelscr om sådan handräckning finns i 17 § handräckningslagcn 
( 1981 :847). 

14 § I de fall som avses i 12 § 1-3 
får byggnadsnämnden. i stället för 
att ansöka om handräckning, före
lägga ägaren av den fastighet. bygg
nad. anläggning eller anordning som 
frågan gäller att inom viss tid vidta 
rättelse. Följs inte föreliiggandct, får 
byggnadsnämnden begära hand
räckning. 

14 § I de fall som avses i 12 § 1-3 
får byggnadsnämnden, i stället för 
att ansöka om handräckning, före
lägga ägaren av den fastighet, bygg
nad eller anläggning som frågan gäl
ler att inom viss tid vidta riittelse. 
Följs inte föreläggandet, får bygg
nadsnämnden begära handräckning. 

Avser ett föreläggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts utan 
bygglov, där st1dant krävs. får byggnadsnämnden i föreläggandet förbjuda att 
åtgärden åter utförs. 

Beviljas bygglov, rivningslov eller marklov efter det att föreläggande har 
meddelats, upphör föreläggandet att gälla. 

15 § Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan åtgärd 
som åligger honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 
beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 
honom att inom en viss tid vidta åtgärden. 

16 § Om en byggnad. annan anlägg
ning eller anordning är förfallen eller 
om den är skadad till väsentlig del 
och inte slitts i stånd inom skälig tid, 
fär byggnadsnämnden förelägga 
ägaren att inom en viss tid riva 
byggnaden, anläggningen eller 
anordningen. 

16 § Om en byggnad eller annan 
anläggning är förfallen eller om den 
är skadad till väsentlig del och inte 
sätts i stånd inom skälig tid. får 
byggnadsnämnden förelägga ägaren 
att inom en viss tid riva byggnaden 
eller anläggningen. 

Om en byggnad eller annan anläggning har brister som kan äventyra 
siikerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den. får 
byggnadsnämnden förbjuda användning av byggnaden eller anläggningen. 
Förbudet får allt efter omständigheterna riktas mot ägaren, mot den som har 
nyttjanderätt till egendomen eller mot båda. 

Beslut om användningsförbud gäller omedelbart och till dess byggnads
nämnden bcstlimmer annat. 

17 § Om en byggnad, annan anlägg
ning eller anordning inom område 
med detaljplan har kommit att med
föra stora olägenheter för trafiksä
kerheten på grund av att förhållan
dena har ändrats, får byggnads
nämnden förelägga ägaren att ta 
bort den eller att vidta någon annan 
åtgärd med den. Beträffande bygg
nader får dock sådant föreläggande 
meddelas endast om byggnaden kan 
flyttas utan svårighet eller är av ringa 
värde. 

17 § Om en byggnad eller annan 
anläggning inom område med detalj
plan har kommit att medföra stora 
olägenheter för trafiksäkerheten på 
grund av att förhållandena har änd
rats, får byggnadsnämnden föreläg
ga ägaren att ta bort den eller att 
vidta någon annan åtgärd med den. 
Beträffande byggnader får dock så
dant föreläggande meddelas endast 
om byggnaden kan flyttas utan svå
righet eller är av ringa värde. 
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Inom områden med detaljplan får byggnadsnämnden, om det behövs med 
hänsyn till trafiksäkerheten, förelägga ägaren av en fastighet eller en 
byggnad att anordna stängsel eller ändra utfart eller annan utgång mot gator 
eller vägar. 

Om en byggnad, annan anlägg
ning eller anordning för industriän
damål inte längre används, får bygg
nadsnämnden förelägga ägaren att 
anordna stängsel kring den, om det 
behövs till skydd mot olycksfall. 

Om en byggnad eller annan an
läggning för industriändamål inte 
längre används, får byggnadsnämn
den förelägga ägaren att anordna 
stängsel kring den, om det behövs till 
skydd mot olycksfall. 

18 § Föreläggande enligt 14 §första stycket, 15 §, 16 § första stycket eller 
I 7 §får förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om föreläggandet 
inte följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den 
försumliges bekostnad. Förbud enligt 14 § andra stycket och 16 § andra 
stycket får förenas med vite. 

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom 
byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat, 
besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall nämnden 
se till att oskäliga kostnader inte uppstår. 

I beslut om föreliiggande enligt första stycket eller beslut enligt andra 
stycket får förordnas att beslutet skall gälla omedelbart. 

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut 
enligt andra stycket skall kunna genomföras. 

19 § Har en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov vidtagits 
utan sådant lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till 
åtgärden, skall byggnadsnämnden, innan handräckning begärs eller föreläg
gande meddelas, bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. 

Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden 
trots detta pröva frågan om lov till åtgärden. Nämnden får därvid på ägarens 
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt företa de 
åtgärder i övrigt som är nödvändiga för prövningen av ärendet. 

20 § Finner byggnadsnämnden att det föreligger brister i fråga om underhål
let av en byggnad eller annan anläggning, får nämnden uppdra åt en 
sakkunnig person att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåt
gärder. 

Verkan av föreläggande i vissa fall m. m. 

21 § Har ett föreläggande enligt 14 §första stycket, 15 §. 16 §första stycket 
eller 17 § eller ett förbud enligt 14 § andra stycket eller 16 § andra stycket 
meddelats någon i egenskap av ägare till en viss fastighet och övergår 
äganderätten till fastigheten till ny ägare, gäller föreläggandet eller förbudet i 
stället mot denne. Har i föreläggandet eller förbudet utsatts löpande vite 
enligt 4 § lagen (1985 :206) om viten och har fastigheten överlåtits genom 
köp, byte eller gåva, gäller vitet mot den nye ägaren räknat från' tidpunkten 
för äganderättsövergången, under förutsättning att anteckning om vitesföre
läggandet dessförinnan gjorts enligt 22 §. Löpande vite som avser viss period 
får endast tas ut av den som var ägare vid periodens början. Annat vite gäller 
inte mot den nye ägaren, men byggnadsnämnden får sätta ut vite för denne. 

Första stycket gäller även när ett föreläggande eller förbud har meddelats 
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någon i egenskap av tomträttshavare eller eljest som ägare av en byggnad pii 
mark som tillhör någon annan. Vad som sägs om löpande vite giiller dock 
endast i fråga om föreläggande eller förbud som har meddelats någon i 
egenskap av tomträttshavare. 

I ärenden om föreläggande eller förbud som anges i första eller andra 
stycket skall bestämmelserna i rätteg<lngsbalken om verkan av att tvisteföre
målet överlåts och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas. 

Anteckning i fastighetsboken m. m. 

22 § Den myndighet som meddelar ett föreläggande eller förbud som avses i 
21 §skall genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i fastighetsboken eller tomträttsboken. Har i föreläggandet eller förbudet 
utsatts löpande vite, skall även detta antecknas. Inskrivningsmyndigheten 
skall genast i rekommenderat brev underrätta den som senast har .sökt lagfart 
eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteckningen, om denne inte iir 
föreläggandets eller förbudets adressat. 

23 § Återkallas ett föreläggande eller förbud som har antecknats enligt 22 §. 
skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för 
motsvarande anteckning. Har ett antecknat föreläggande eller förbud 
upphävts genom lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla. eller har 
föreläggandet följts, skall byggnadsnämnden, så snart nämnden har fått 
vetskap om detta. anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning. 

24 § Gör inte byggnadsnämnden anmälan i de fall som avses i 23 §. skall 
länsstyrelsen göra sådan anmälan. om någon vars rätt berörs ansöker om det. 

Övriga bestämmelser-

25 § Överlåts egendom på vilken har utförts en {itgärd som avses i 4 § första 
stycket. mot ersättning och skall rättelse vidtas pä grund av beslut enligt detta 
kapitel. skall 4 kap. 12 § jordabalken tillämpas. om inte överlåtaren vid 
överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren annars känt till eller bort 
känna till denna. 

26 § Byggnadsavgifter och särskilda avgifter tillfaller kommunen. TilHiggs
avgifter tillfaller staten. 

27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 §första stycket 
inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden 
inom tio år från det att överträdelsen begicks, får byggnadsavgift eller 
tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift. Därvid 
skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år. 

Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 12 * 1-3 vidtogs. 
får byggnadsnämnden inte ansöka om handrlickning eller besluta om 
föreläggande enligt 14 § första stycket. 

28 § Beslut eller domar varigenom någon påförs avgift enligt detta kapital 
skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen 
inom två månader från det att beslutet eller domen vann laga kraft. En 
upplysning om detta skall tas in i beslutet eller domen. 
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29 § Betalas inte avgiften inom den tid som anges i 28 §, får avgiften 
tillsammans med en restavgift, beräknad enligt 58 § 1 mom. uppbördslagen 
( 1953:272), indrivas i den ordning som enligt nämnda lag gäller för indrivning 
av skatt. 

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit 
skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran. 

30 § Vite som har förelagts med stöd av detta kapitel får inte förvandlas till 
fängelse. 

11 kap. Byggnadsnämnden 

1 § Utöver de uppgifter hyggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i 
denna lag skall niimnden 

l. verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö, 
2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och 

dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning, 

3. samarheta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete 
och intressen berör nämndens verksamhet, 

4. lämna dd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet, 
5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade 

föreskrifter och heslut. 
Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla 

och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens 
föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning. 

2 § Om någon begär det. skall byggnadsnämnden lämna skriftliga upplys
ningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning. 

Behövs nybyggnadskarta för Behövs nybyggnadskarta för 
prövningen av en fråga om hygglov prövningen av en fråga om bygglov 
inom områden med samlad behyg- inom områden med sammanhållen 
gclse, skall hyggnadsnämnden till- bebyggelse, skall byggnadsnämnden 
handahålla sådan karta, om sökan- tillhandahålla sådan karta, om sö-
den hegär det. kanden begär det. 

3 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen (1977: 179) skall tilläm
pas i fråga om byggnadsnämnden 

2 § om antalet ledamöter m. m., 
3 § första stycket om valbarhet m. m., 
4 § om rätt till ledighet från anställning, 
5 § första stycket om mandattid, 
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång, 
6 § om ordförande och vice ordförande, 
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman-

träde, 
8 §om suppleants tjänstgöring m. m., 
9 * första stycket om beslutsförhet, 
10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m., 
11 * om delgivning m. m., 
12 § om reglemente och delegation. 
För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 §första stycket och 6 § 

kommunallagen. 
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Delegationsuppdrag enligt 3 kap. 12 * andra stycket kommunallagen för Bilaga I 
inte omfatta befogenhet att 11 kap. 3 §-

1. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt, 12 kap. J § 

2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som avses 
i 10 kap. 3 § och 16 § andra stycket eller meddela förelägganden med 
föreskrift att en åtgärd kan komma att utföras genom byggnadsnämndens 
försorg på den försumliges bekostnad eller 

3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap. 
Utan hinder av 2 § 2 förl'lllt

ningslagen (1971:290) skall 4 och 
5 §§ nämnda lag tilliimpas i samtliga 
ärenden hos byggnadsnämnden. 

4 § Byggnadsnämnden skall till sitt biträde ha minst en person med 
arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och 
med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

5 § Byggnadsnämnden får ta ut avgift i iirenden angående lov och förhands
besked samt i andra ärenden som föranleder upprättande av nybyggnadskar
ta, ritningsgranskning, besiktning, framställning av arkivbeständiga hand
lingar eller andra tids- eller kostnadskrävandc åtgärder. 

Lämnas bygglov för uppförande, Lämnas bygglov för uppförande, 
tillbyggnad eller ombyggnad av en tillbyggnad eller ombyggnad av en 
byggnad eller annan anläggning in- byggnad eller annan anläggning. fär 
om område med detaljplan eller om- byggnadsnämnden dessutom ta ut en 
rådesbestämmelser som har antagits planavgift för att täcka kostnaderna 
eller ändrats enligt denna lag. får för sådana atgiirder som erfordras 
byggnadsnämnden dessutom ta ut en för att enligt denna lag upprätta eller 
planavgift för att täcka kostnaderna ändra detaljplaner. områdesbestäm-
för sådana åtgärder som enligt denna melser och fastighetsplancr. Planav-
lag erfordras för att uppriitta eller gift får tas ut endast om fastighets-
ändra detaljplaner, områdesbestäm- ägaren har nytta av planen eller 
melser och fastighetsplaner. Planav- bestämmelserna. 
gift får tas ut endast om fastighets-
ägaren har nytta av planen eller 
bestämmelserna. 

Avgifterna får tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens 
genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grunderna för beräkning av avgifter
na skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifterna tas ut av sökanden och får tas ut i förskott. 

12 kap. Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse 
m.m. 

I § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. om det kan befaras att 
beslutet innebär att 

1. ett riksintresse enligt lagen (0000:000) om hushållning med naturresur
ser m. m. inte tillgodoses, 

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenom
råden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt 
eller 
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3. en bebyggelse blir nHimplig mt•d hiinsyn till de boendes och övrigas hiilsa 
eller till beho\'et av skydd mot olyckshiindclser. 

2 * Linsstyrelsen skall inom tre veckor fri'1n den Jag d[1 kommunens beslut 
kom in till liinsstyrelsen besluta huruvida prövning enligt I *skall ske eller ej. 

3 * Uinsstyrelsen skall upphiiva kommunens beslut i dess helhet, om nägot 
förh[tllande som avses i I * föreligger. Om kommunen har medgett det. far 
beslutet upphiivas i en viss del. 

4 * Om det finns siirskilda skiil, ft1r Hinsstyrelsen eller regeringen för ett visst 
omrade förordna att 1-3 ** skall tilliimpas p[1 beslut att Himna lov eller 
förhandsbesked. 

Om Uinsstyrdscn, efter det att ett förordnande enligt första stycket har 
meddelats, beslutar att ett lov eller förhandsbesked skall prövas, för 
länsstyrelsen förordna att lovet eller förhandsbeskedet inte skall giilla förriin 
frågan om prövning har slutligt avgjorts. 

5 * Regeringen för pröva ett beslut att anta. iindra eller upphäva en 
regionplan. Beslut om prövning skall fattas inom irc m~mader från den dag dä 
beslutet kom in till regeringen. Regeringens prövning för avse endast frågan 
huruvida planen tillgotkiser riksintressen enligt lagen (0000:000) om hushåll
ning med naturresurser m. m. 

Regeringen fär upphäva beslutet i dess helhet eller i en viss del. 

6 * Regeringen far föreliigga kommunen att inom en viss tid anta. iindra clk:r 
upphiiva en detaljplan eller omr{1desbestiimmelser (planföreliiggande), om 
det behövs för att tillgodose sildana intressen som avses i I * l och 2. 

7 * Om kommunen inte följer ett planföreläggande, för regeringen p:i 
kommunens bekostnad läta uppriitta de förslag som behövs samt anta. iindra 
eller upphiiva detaljplanen eller omriidesbestiimmelserna. Därvid skall 
llinsstyrdsen ombesörja lirendets beredning. 

13 kap. Överklagande 

1 * Följande beslut enligt denna lag 
far överklagas i den ordning som 
föreskrivs för kommun a 1 be -
svär. niimligen 

I. kommunfullmiiktigcs beslut 
om översiktsplan. 

2. knmmunfullmiiktiges beslut 
om uppdrag åt en kommunal niimnd 
att anta, iindra eller upphiiva detalj-

. planer och omr[1dcsbestiimmelser el
ler att fatta beslut om skyldighet för 
fastighetsägare att betala kostnader 
för gator och andra allmänna platser 
eller att fatta beslut om villkoren för 
s{1dan betalning, 

3. kommunfullmäktiges och kom
munala nämnders beslut att inte an-

1 * Följande beslut enligt denna lag 
far överklagas i den ordning som 
föreskrivs för kommun a 1 be -
s ,. är. niimligen 

1. kommunfullmiiktiges beslut 
om översiktsplan, 

2. kommunfullmäktiges beslut 
om uppdrag iit en kommunal niimnd 
att anta. iindra eller upphäva detalj
planer och områdeshestämmelser el
ler att fatta beslut om skyldighet för 
fastighetsägare att betala kostnader 
för gator och andra allmiinna platser 
eller att fatta beslut om villkoren för 
st1dan betalning, 

3. kommunfullmiiktiges och kom
munala niimnders beslut att inte an-
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ta, ändra eller upphäva en detalj
plan, områdesbestämmelser eller en 
fastighetsplan, 

4. kommunfullmäktiges och kom
munala nämnders beslut om skyldig
het för fastighetsägare att betala 
kostnader för gator och andra all
männa platser och om 1·illkoren för 
sådan betalning, 

5. kommunfullmäktiges beslut 
om taxa i ärenden hos byggnads
nämnden samt 

6. kommunalförbunds eller re
gionplaneförbunds fullmäktiges be
slut om regionplan. 

Utskollels förslag 

ta, ändra eller upphäva en detalj
plan, områdesbestiimmelser eller en 
fastight!tsplan, 

4. kommunfullmäktiges och kom
munala nämnders beslut om grund
erna för skyldighet att betala kostna
der för gator och andra allmänna 
platser och om generella l'illkor för 
sadan betalning, 

5. kommunfullmiiktiges beslut 
om taxa i ärenden hos byggnads
nämnden samt 

6. kommunalförbunds eller re
gionplaneförbunds fullmäktiges be
slut om regionplan. 

Andra beslut rörande gatukostna
der än de som anges i första stycket 4 
får ej överklagas. Att tvister rörande 
gatukostnader prövas lll' fastiglzets
domstol framgår av 15 kap. 8 §. 

2 § Andra beslut enligt denna lag av kommunfullmäktige och kommunala 
nämnder än de som anges i 1 § får överklagas genom besvär hos 
länsstyrelsen. 

Sådana beslut får dock inte överklagas till den del de avser frf1gor som 
redan är avgjorda genom detaljplan, områdesbestämmelscr eller förhands
besked. 

3 § Beslut som anges i 2 § första stycket överklagas genom att en bcsvärs
handling ges in till länsstyrelsen. I hesvärshandlingen skall anges vilket beslut 
som överklagas. 

Besvärshandlingen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag då justeringen av protökollet med beslutet har tillkännagetts på 
kommunens anslagstavla. I fräga om andra beslut av kommunala nämnder än 
beslut angående detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan räk
nas dock besvärstiden från den dag då klaganden fick del av beslutet. 

Besvär som inte har anförts i rätt tid för inte tas upp till prövning. Har 
besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in till kommunen, skall 
besvären ändå tas upp till prövning. Besviiren skall också tas upp till 
prövning, om besvärshandlingen har kommit in för sent till länsstyrelsen och 
detta beror på att underrättelsen om vad som skall iakttas vid överklagande 
av beslutet har innehållit en oriktig uppgift om besvärstid eller besvärsin
stans. 

4 § Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 §huruvida prövning skall ske eller 
ej och länsstyrelsens förordnande enligt 12 kap. 4 § första stycket samt 
länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 4 § andra stycket att lov eller förhandsbe
sked inte skall gälla får inte överklagas. 

Andra beslut av länsstyrelsen en
ligt denna lag än de som anges i 
första stycket får överklagas genom 
b e s v ä r h o s k a m m a r r ä t t c n om 
beslutet avser 

Andra beslut av länsstyrelsen en
ligt denna lag än de som anges i 
första stycket får överklagas genom 
besvär hos kammarrätten om 
beslutet avser 
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1. bygglov eller förhandsbesked 
inom omdtde med detaljplan. 

2. bygglov eller förhandsbesked 
inom område som inte omfattas av 
detaljplan och besviiren avser fragan 
om [1tgiirderna utgör komplette
ringsåtgiirder enligt X kap. 13 *.upp
fyller kraven i 3 kap. eller strider mot 
omri1desbestiimmelser. 

3. rivningslov eller marklov och 
besvären avser fr{igan om ittgärder
na strider mot en detaljplan eller 
omd1desbestiimme !ser. 

-1. förordnanden enligt 6 kap. 19 
l'lla 20 *att avstil eller uppl[1ta mark 
eller enligt 6 kap. 22 *om skyldighet 
att bekosta anliiggande av gator och 
v:igar samt anordningar för vatten
försörjning och avlopp. 

5. ingripanden mot försumlig ar
betsledare enligt 9 kap. 3 * fjiirde 
stycket. 

6. påföljder och ingripanden en
ligt JO kap .. 

7. debitering av avgifter som an
ges i 11 kap. 5 * 

samt genom besvär hos rege
ringen i övriga fall. 

U1.1kotlt'/S .fl"irslag 

1. bygglov eller förhandsbesked 
inom omrädc med ddaljplan, 

2. bygglov eller förhandsbesked 
inom omriide som inte omfattas av 
detaljplan och besviiren avser frågan 
om ittgiirderna utgör komplctte
rings<'1tgiirder enligt 8 kap. U *·upp
fyller kraven i 3 kap. eller strider mot 
1lm ri1desbestiim111elser. 

3. rivningslov eller marklov och 
bcsviiren avser fr<'1gan om åtgärder
na strider mot en ddaljplan eller 
onm'tdesbesrnm 111elser. 

-1. förordnanden enligt 6 kap. 19 * 
att avstä eller uppl[1ta mark eller 
enligt 6 kap. 22 § 0111 skyldighet att 
bekosta anläggande av gator och 
viigar s;.imt anordningar för vatten
försörjning och avlopp. 

5. ingripanden mot försumlig ar
betsledare enligt 9 kap. 3 * fjiirde 
stycket. 

6. påföljder och ingripanden en
ligt 10 kap .. 

7. debitering av avgifter som an
ges i 11 kap. 5 * 

samt genom besviir hos rege
r i n ge n i övriga fall. 

5 * Beslut att anta. iindra eller upphiiva en detaljplan. omd1desbestämmel
ser eller en fastighetsplan for överklagas endast av den som senast under 
utstiillningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodo
sedda. Om bestiimmelserna för enkelt planförfarande har tillämpats, fär 
bc~lutet överklagas endast av den som enligt 5 kap. 28 * har framfört 
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. 

Om ett planförslag efter utställningen eller. när bestiimmclserna om enkelt 
planförfarande tilliimpats. efter det att underrättelse skett enligt 5 kap. 28 § 
andra stycket iindras till nackdel för n{1gon. får han, utan hinder av 
bestiimmelserna i första stycket av denna paragraf. överklaga beslutet. 
Bestämmelserna i första stycket utgör inte heller hinder mot att överklaga 
beslutet pä den grunden att det inte har tillkommit i laga ordning. 

6 § Bostadshyresgiister och boende som inte är bostadsrättshavarc för inte 
överklaga ett beslut om bygglov till sådana ;!tgiirder p{t fastigheten som en 
organisation av hyresgiister har godtagit eller som hyresnämnden har 
medgett enligt 2 a §andra stycket bostadssaneringslagen (1973:531 ). 

7 § Ett beslut i fraga 0111 lov eller 
förhandsbesked inom s{1dana 
skydds- eller säkerhetsomri1den som 
avses i 8 kap. 9 * tredje stycket för 
överklagas av luftfartsverket, om be
slutet berör en civil flygplats, av 
tillsynsmyndigheten. om beslutet 

7 § Ett beslut i fr[1ga om lov eller 
förhandsbesked inom sådana 
skydds- eller siikerhetsområden som 
avses i 8 kap. 9 § tredje stycket får 
överklagas av luftfartsverket, om be
slutet berör en civil flygplats, av 
tillsynsmyndigheten. om beslutet 
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berör en kärnreaktor eller annan 
kärnenergianläggning. och av över
befälhavan::n eller den myndighet 
han bestämmer i ÖFriga fall. 

Urskoucrs ,l('irslag 

herör en kiirnreaktor eller annan 
kiirnencrgianHiggning. och i ö1·riga 
fall av överhefälhavaren. ö1·asryrel
se11 fiir cfril beredskap eller statens 
räddici11g.1Terk dler de m_nuiighcrcr 
de besriimmer. 

Avser ett beslut om bygglov eller förhandshesked sf1dana arbetslokaler 
eller personalrum som avses i 8 kap. 30 §. för beslutet överklagas av 
huvudskyddsombud eller. om si1dant ombud inte finns. annat skyddsombud 
inom verksamheten. Finns inget skyddsombud. för beslutet i stället överkla
gas av den eller de arbetstagarorganisationer som har yttrat sig över 
ansökningen. 

8 § Den myndighet som har att pröva besvär över ett beslut att anta, iindra 
eller upphäva en detaljplan. områdesbestämmclser ello:r en fastighetsplan 
skall antingen faststrilla eller upphäva beslutet i dess helhet. Om kommunen 
har medgett det, för dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras p(1 annat 
sätt. Utan kommunens medgivande för ändringar av ringa betydelse göras. 

På kommunens begäran kan myndigheten förordna att det överklagade 
beslutet. utan hinder av att besvären inte har slutligen avgjorts. för 
genomföras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av besvären. 
Sådana förordnanden får inte överklagas. 

14 kap. Skyldighet att lösa mark och utge ersättning 

Ersättning och inlösen utan kvalijiu- Inliisen 
rad skada 

1 § Mark som enligt en detaljplan skall användas för allmänna platser för 
vilka kommunen är huvudman samt annan mark som enligt planen skall 
användas för annat än enskilt bebyggande är kommunen skyldig att lösa, om 
fastighetsägaren begär det. Mark som enligt planen skall användas för 
allmänna platser för vilka någon annan än kommunen är huvudman, iir 
väghållaren skyldig att förvärva med äganderätt, nyttjanderätt eller annan 
särskild rätt, om fastighetsägaren begär det. Väghållaren får bestämma om 
förvärvet skall avse äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt. 

Om detaljplanen medger tillfällig användning av mark. skall första stycket 
inte tillämpas beträffande marken under den tid då sådan användning får 
pågå. 

I fråga om mark som är belägen inom ett samverkansomräde enligt lagen 
(0000:000) om exploateringssamverkan gäller särskilda bestämmelser. 

2 § Finns det i en detaljplan bestämmelser att mark som är avsedd för enskilt 
bebyggande, skall användas även för en allmän trafikanläggning. för en 
trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter eller för en allmän 
ledning, skall den som skall vara huvudman för anläggningen förvärva 
nyttjanderätt eller annan särskild rätt i den omfattning som behövs för 
ändamålet, om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får hestämma 
vilken rätt förvärvet skall avse. 
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3 § Har byggnadsnämnden med 
stöd av 10 kap. 17 § meddelat före
läggande att en byggnad. annan an
läggning eller anordning skall tas 
bort eller bli föremål för annan 
åtgärd eller att en utfart eller annan 
utgång skall ändras. har ägaren rätt 
till ersättning av kommunen för den 
skada han lider. 

Utskolt('/S ji)rslag 

Skadeersättning och inlösen i l'issafal/ 

3 § Ilar byggnadsnämnden med 
stöd av 10 kap. 17 § meddelat före
läggande att en byggnad. eller annan 
anläggning skall tas bort eller bli 
föremål för annan åtgärd eller att en 
utfart eller annan utgång skall änd
ras, har ägaren rätt till ersättning av 
kommunen för den skada han lider. 

4 § Blir ett område. som enligt detaljplan har varit avsett för allmän 
samfärdsel. vid genomförandet av en ny plan helt eller delvis använt för annat 
ändamål eller ändrat till sitt höjdläge och uppstår härigenom skada för 
ägaren av en fastighet som ligger intill området eller för den som innehar 
särskild rätt till fastigheten. har han rätt till ersättning av väghållaren för den 
skada han lider. 

5 § Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång. 
har ägaren av en fastighet och innehavare av särskild rätt till fastigheten rätt 
till ersättning av kommunen för den skada de lider. 

Medför ändringen eller upphävandet att synnerligt men uppkommer vid 
användningen av en fastighet. är kommunen skyldig att lösa fastigheten, om 
ägaren begär det. 

Ändras eller upphävs en detaljplan efter genomförandetidens utgång skall 
första och andra styckena tillämpas. om bygglov har sökts men ärendet inte 
slutligt avgjorts före genomförandetidens utgång. 

6 § Har sk~da uppkom~it till följd av åtgärder som avses i 16 kap. 7 §.har 
den skadelidande rätt till ersättning för skadan av kommunen eller. om 
åtgärden har vidtagits på uppdrag av en statlig myndighet. av staten. 

7 § Om ersättning har betalats för gatukostnader enligt 6 kap. 31 eller 32 § 
eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, är kommunen skyldig att betala 
tillbaka ersättningen, i den mån skada uppkommer för ägaren av fastigheten 
genom att han på grund av att bygglov vägras inte kan använda fastigheten så 
som förutsattes när ersättningen togs ut. 

Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 § räntelagen 
( 1975:635) från den dag fastighetsägaren betalade ersättningen. 

Om bygglov riigras till all ersätta 
en genom olyckshändelse förstörd 
byggnad med en i huvudsak likadan 
byggnad och amökan om bygglm• 
har gjorts inom fem år från det att 
byggnaden förstördes, har ägare eller 
innehal'are m· särskild rätt till faslig- · 
heten rätt till ersättning m· kommu
nen för den skada han lider. 
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Regeringens järslag 

Ersättning och inlö.~e11 vid kvalificerad 
skada 

8 * Ägare och innehavare av sär
skild rätt till fastigheter har riitt till 
ersättning av kommunen, om skada 
uppkommer till följd av att 

1. bygglov vägras till att ersLitta en 
riven eller pft annat sLitt förstörd 
byggnad med en i huvudsak likadan 
byggnad och ansökan om bygglov 
har gjorts inom fem t1r fr<"in det att 
byggnaden ri:vs eller förstördes, 

· 2. rivningslov vägras med stöd av 
8 kap. 16 §. 

3. skyddsbestiimmelser för bygg
nader som avses i 3 kap. 12 § medde
las i en detaljplan eller i områdesbe
stiimmelser, 

4. föreskrifter om vegetation samt 
markytans utformning och höjdläge 
inom si\dana områden som avses i 8 
kap. 9 * tredje stycket meddelas i 
omrädesbestiimmelser, 

5. marklov vägras med stöd av 8 
kap. 18 * första stycket 2 eller 3. 

Rätt till ersiittning föreligger, i fall 
som avses i första stycket 1-3. om 
skadan är betydande i förhiillande 
till värdet av herörda delar av fastig
heten och, i fall som avses. i första 
stycket 4 och 5, om skadan medför 
att pågi1ende markanvändning avse
värt försv{1ras. 

Utsko11et.1 fi'inlag 

8 * Ägare och innehavare av siirc 
skild riitt till fastigheti:r har riitt till 
ersiittning av kommunen. om skada 
uppkommer till följd av att 

I. bygglov viigras till att i:rsiitta en 
riven eller pi\ annat siitt iin genom 
olyckshiindelse förstörd byggnad 
med i:n i huvudsak likadan byggnad 
och ansökan om bygglov har gjorts 
inom fem {ir fr[m di:t att byggnadi:n 
revs el ler förstördes, 

2. rivning.1jurh11d meddelas i de
taljplan eller omrädesbcstämmc/.1·a 
eller rivningslov viigras med stöd av 8 
knp. 16 § 2 eller 3, 

3. skyddsbestiimmelser för bygg
nadi:r som avses i 3 kap. 12 * medde
las i en detaljplan eller i omri1desbe
stiimmelser, 

4. hestiimmelser om vegetation 
samt markytans utformning och 
höjdliige inom s<\dana om räden som 
avses i 8 kap. 9 S tredje stycket 
meddelas i omr:'idesbestiimmelser. 

5. marklov vägras med stöd av 8 
kap. 18 § första stycket 2 eller 3. 

Rätt till ersättning föreligger, i fall 
som avses i första stycket J och 2. om 
skadan är betydande i förhällande 
till viirdet av herörd del av fastighe
ten och, i fall som avses i första 
stycket 3-5, om skadan medför att 
pågående markanvändning avsevärt 
försvåras inom herörd del ar ji1S1ig-
heten. 

Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer vid 
användningen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa fastigheten, om 
ägaren begär det. 

Vid tillämpningen av andra och 
tredje styckena skall även beaktas 
andra beslut som avses i första styck
et och som har meddelats inom tio år 
före det senaste beslutet. 

Vid tillämpningi:n av andra och 
tredje styckena skall även beaktas 
andra beslut som avses i första styck
et samt hes/111enligt8, 9, 11 och 19 §§ 

nauirrårcls/agen ( 1964:822), under 
jiJrwsä1111ing att besluten meddelats 
inom tio år före det senaste beslutet. 
Dessutom skall beaktas scldan imw
kan m• hänsynstaga11den e11ligt 21 § 
skogsrårds/agen ( 1979:429) som i 
särskilda fall har intriift i11om samma 
tid. 
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Regeringl!lls förslag 

Har kommunen efter föreliiggan
de enligt 12 kap. 6 §beslutat skydds
bestämmclscr som avses i första 
stycket 3 för att tillgodose ett riksin
tresse enligt lagen (0000:000) om 
hushållning med naturresurser 
m. m .. är staten skyldig att ersätta 
kommunen dess kostnader för er
sättning eller inlösen. I fall som avses 
i första stycket 4 och 5 är iigaren till 
den anläggning för vilken skydds
eller säkerhctsomri1det har beslutats 
skyldig att ersätta kommunen dess 
kostnader för ersiittning eller in
lösen. 

Bestämmande a,· ersättning 

U1sko1tets förslag 

Har kommunen efter föreUiggan
dc enligt 12 kap. 6 § beslutat 0111 

riv11i11g.1förb11d eller skyddshestäm
melser som avses i första stycket 2 
eller 3 för att tillgodose ett riksintres
se enligt lagen (0000:000) om hus
hållning med naturresurser m. m., är 
staten skyldig att ersätta kommunen 
dess kostnader för ersättning eller 
inlösen. I fall som avses i första 
stycket 4 och 5 iir ägaren till den 
anläggning för vilken skydds- eller 
säkcrhetsområdet har beslutats skyl
dig att ersätta kommunen dess kost
nader för ersättning eller inlösen. 

9 § Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 1-8 §§ skall 4 kap. 
expropriationslagcn ( 1972:719) tilHimpas i den man inte annat följer av 10 §. 
Vad som sägs i 4 kap. 3 § nämnda lag skall härvid tillämpas i fråga om 
värdeökning som ägt rum under tiden frän dagen tio {1r före den då talan om 
inlösen väcktes. 

10 § Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som avses 
i 1 §. 4 §. 5 § första stycket eller 8 § första stycket skall bestämmas som 
skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet eller 
den åtgärd som avses i 4 §. Härvid skall bortses frän förviintningar om 
ändring av markanvändningen. 

Ersättning för skada i fall som 
avses i 8 § första stycket 1-3 skall 
minskas med ett belopp som motsva
rar vad som på grund av 8 § andra 
styckt:t skall tålas utan ersättning. 

1 S kap. Domstolsprövning m. m. 

Ersättning för skada i fall som 
avses i 8 § första stycket 1 och 2 skall 
minskas med ett belopp som motsva
rar vad som på grund av 8 § andra 
stycket skall tålas utan ersättning. 

1 § I den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. skall, 
utöver vad som följer av 6 kap. 39 ~ och 14 kap. 9 §, expropriationslagen 
(1972:719) tillämpas i mål om 

1. inlösen enligt 6 kap. 17 eller 24 s, 
2. ersättning eller inlösen eller förvärv av nyttjanderätt eller annan 

särskild rätt i fall som avses i 14 kap. 1-8 §§. 

2 § Talan om inliisen enligt 6 kap. 17 !i far viickas även om beslutet att anta 
detaljplanen inte har vunnit laga kraft. 

3 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 24 !i andra ~tycket skall väckas inom tre år 
efter genomförandetidens utgång. 

Har ansökan gjorts om förlängning av genomförandetiden eller har 
kommunen väckt fråga om förnyelse av genomförandetiden, skall målet 
förklaras vilande till dess att ärendet slutligt har avgjorts. Förlängs eller 
förnyas genomförandetiden, förfaller kommunens talan. 
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B I · d k ·1 d · I3ila.l.!a I estämme serna 1 an ra styc ·et om v1 an eförklanng gäller iiven i fall cUt -
talan har viickts om inlösen enligt 6 kap. 24 § första stycket och ansökan 15 kap. 3-8 H 
gjorts om fastighetsbildning i iiverensstämmdse med fastighetsplancn. 
Bildas fastighet som överensstämmer med fastighetsplanen, förfaller kom-
munens talan. 

När kommunen har väckt talan om inlösen enligt 6 kap. 24 §första stycket. 
skall fastighetsdomstolen omedelbart sända underrättelse om det till fastig
hetsbildningsmyndigheten. 

4 § I fall som avses i 14 kap. 3. 5. 7 eller 8 *skall talan väckas inom två år fr[m 
det att beslutet på vilket talan grundas vann laga kraft. 

I fall som avses i 14 kap. 4 eller 6 §skall talan väckas inom två år från det att 
den åtgiird på vilken talan grundas utfördes. 

Talan får dock viickas senare än som anges i första och andra styckena, om 
skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid. 

5 § Ersättning för skada enligt 14 kap. 3-6 eller 8 §skall bestämmas i pengar 
att betalas på en gång eller. om det finns särskilda skäl. med ett visst årligt 
belopp. Ändras förhållandena. skall det årliga beloppet omprövas, om 
kommunen. fastighetsägaren eller den som innehar särskild rätt till fastighe
ten begär det. 

Om kommunen begär det och det inte är uppenbart oskäligt. skall 
domstolen förordna att ersättning enligt 14 kap. 8 §första stycket 2 eller 3 
skall betalas ut först när vissa åtgärder med byggnaden har utförts. 

Vad som i fr{1ga om ersättning har avtalats eller uppenbarligen förutsatts 
gälla mellan kommunen och ägaren eller innehavare av siirskild rätt till 
fastigheten skall gälla även mot ny ägare av fastigheten eller ny innehavare av 
den särskilda riitten. 

6 § Ogillas i mål enligt 1 §talan som 
har väckts av fastighetsägaren eller 
den som innehar särskild rätt till 
fastigheten, skall tillämpas vad i rät
tegångshalken är föreskrivet om skyl
dig hel att ersiilla motparten hans rät
legångskostnad i tvistemål. Om han 
har haft skälig anledning att få sin 
talan prövad av domstol, kan dom
slolen dock efter omstiindighetema 
förordna att kommunen skall ersätta 
honom hans rättegångskostnader el
ler al/ vardera parten skall bära sina 
kostnader. 

6 § Ogillas i mål enligt 1 §talan som 
har väckts av fastighetsägaren eller 
den som innehar särskild rätt till 
fastigheten, kan domstolen förordna 
all han skall bära sina egna kostna
der, om han befinns ha inlett rätte
gången Il/an tillräckliga skäl. Har 
rättegången uppenbart inletts 111w1 

skälig grund, får domstolen dess
utom förplikta honom att ersätta mot
parten dennes rättegångskosmader. 

7 § Om den ersättning som har fastställts i ett mål om inlösen inte har 
nedsatts på det sätt som föreskrivs i expropriationslagen (1972:719) skall 
följande gälla. Om någon som är berättigad till ersättning begär det, skall den 
väckta frågan om avståendt! av mark förfalla såvitt den rör hans rätt. under 
förutsättning att marken inte har tillträtts eller övergått enligt 6 kap. 10 § 
expropriationslagen. 

8 § Tvist om ersättning för gatu
kostnader och kostnader för andra 

8 § Tvist mellan kommunen och fas
tighetsägare om ersättning för gatu- 281 



Rl!geringens .fiirslag 

allmiinna platser enligt 6 kap. 3 I eller 
32 ./$ samt fl'ist 0111 bctalni11g.1Tillkor 
enligt 6 kap. 35 * prövas av den 
fastighetsdomstol inom vars område 
fastigheten iir belägen. 

I mttl som avses i första stycket 
skall best:immelserna i lagen 
( 1969:2.+6) om domstolar i fastig
hctsmi1l tillämpas. Förlorar fastig
hetsägaren målet. men har han haft 
skiilig anll:'dning au få t1•istl:'11 pröi·wl 
m· do111stol. kan do111stolen dock l:'jter 
omstiindighelema förordna all kom
munen skall ersiitta honom hans rät
tegångskosmader eller att vardera 
par/en skall biira sina kostnader. 

16 kap. Bemyndiganden m. m. 

I * Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestiimmer får med
dela de föreskrifter om krav p!t bygg
nader m. m. som utöver bestiimmcl
serna i 3 kap. behövs 

l. till skydd för liv. personlig sii
kerhet eller hiilsa. 

2. för en Himplig utformning av 
byggnader och andra anläggningar 
eller anord11i11gar samt tomter och 
allmänna platser. 

Utskollels fiirslag 

kostnader och kostnader för andra 
allmänna platser och om dl/koren 
för betulning 111· sådan crsiittning 
prövas av den fastighetsdomstol in
om vars omrt1de fastigheten är be
lägen. 

I mil! som avses i första stycket 
skall bcstiimmelserna i lagen 
(1969:2.+6) om domstolar i fastig
hetsmål tillämpas. Förlorar jästig
hetsiigarcn. skall dock 6 .~ 1il/iimpas. 
om målet i111e rör e11</as1 be1alnings
l"i//koren enligt 6 kap. 35 .~. 

1 § Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestiimmer far med
dela de föreskrifter om krav på bygg
nader m. m. som utöver hestämmel
serna i 3 kap. behövs 

l. till skydd för liv. personlig sä
kerhet eller hälsa, 

2. för en lämplig utformning av 
byggnader och andra anläggningar 
samt tomter och allmiirina platser. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får. utom i 
fråga om 3 kap. 7 *. i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3 
kap. 

2 § Efter ansökan kan prövas huruvida vissa slag av material, konstruktioner 
eller anordningar får anviindas i byggnader eller andra anläggningar (frivilligt 
typgodkännande). 

Om det behövs till skydd för liv. personlig säkerhet eller hälsa. får 
regeringen föreskriva att material eller annat som anges i första stycket får 
användas i hyggnader eller andra anliiggningar endast efter godkännande 
(obligatoriskt typgoukännande). 

Vid meddelande av typgodkän
nande får bestämmas att fortlöpande 
kontroll skall utföras. 

3 § Typgodkännande som avses i 
2 § meddelas av den myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Vid meddelande av typgodkän
nande för bestämmas att fortlöpande 
kontroll skall utföras (tillverknings
ko111roll). Även utan samband med 
typgodkiinnande får efter ansökan 
bestämmas att tilh·erk11i11gsko111ro// 
skall utföras. 

3 § Typgodkännande och beslut om 
tillverkningskontroll som avses i 2 § 
meddelas av den myndighet som 
regeringen bestämmer. 
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Regeringens förslag 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får med
dela föreskrifter om avgifter för typ
godkännande. 

Urskolle/s f6rslag 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen hestämmer för med
dela föreskrifter om avgifter för typ
godkiinnande och beslw om 1ilfrerk
ningsko111ro/i. 

4 § Är riket i krig eller krigsfara eller räder si1dana utomordentliga 
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har 
befunnit sig, får regeringen meddela s;ldana fr~111 denna lag avvikande 
föreskrifter som iir av hetydelsc för totalförsvaret eller som hehövs för att 
nödvändig byggnadsverksamhet i övrigt skall kunna ske. 

S § Om en fastighet har upplfitits med tomtriitt, skall vad som i denna lag iir 
föreskrivet om fastighetsägaren eller fastigheten tilliimpas på tomtriittshava
ren eller tomträtten, dock att tomträttshavare ej är skyldig att bekosta 
anläggande av gator och andra allmänna platser. 

6 § Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med 
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande utan att 
äganderätten tillkommer ni1gon skall vid ti!Himpning av denna lag anses som 
egendomens iigare. 

7 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har hyggnadsnämnd och 
länsstyrelse samt den som på deras uppdrag utför arbetet rätt att fä tillträde 
till fastigheter, byggnader och andra anläggningar samt att där vidta de 
åtgärder som behövs för arbetets fullgörande. 

Rätt som avses i första stycket tillkommer även den som i annat fall iin som 
där avses utför kartläggning för samhällets behov. 

Polismyndigheterna skall lämna det biträde som behövs. 

17 kap. Övergångsbestämmelser 

Ikraftträdande m. m. 

I § Denna lag träder i kraft den 
januari 1987. 

Genom lagen upphävs, med de 
begränsningar som följer av detta 
kapitel, 

byggnadslagen (1947:385). 
byggnadsstadgan (1959:612). 
lagen ( 1976:666) om påföljder och 

ingripanden vid olovligt byggande 
m. m. och 

lagen ( 1976:296) om kriskoppling. 

2 § Varje kommun skall före den 1 
januari 1990 ha antagit en översikts
plan enligt 4 kap. 

I § Denna lag triider i kraft den 
juli 1987. 

Genom lagen upph[ivs, med de 
hcgränsningar som följer av detta 
kapitel, 

byggnadslagen (194 7: 385), 
byggnadsstadgan ( 1959:612). 
lagen (1976:666) om påföljder och 

ingripanden vid olovligt byggande 
m. m. och 

lagen ( 1976:296) om kriskoppling, 
/Il. fil. 

2 § Varje kommun skall före den I 
juli 1990 ha antagit en översiktsplan 
enligt 4 kap. 
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Rcgeringl'tls förslag Utsko11et.1· förslag 

Generalplaner m. m. 

3 § Generalplaner skall i den mån de är fastställda gälla som områdcsbe
stämmelser enligt denna lag. 

Talan om ersättning eller in- Talan om ersättning eller in-
lösen enligt 22 § byggnadslagcn lösen enligt 22 § byggnadslagen 
(1947:385) skall, i andra fall än som (1947:385) skall, i andra fall än som 
avses i 15 § andra stycket detta kapi- avses i 15 § andra stycket detta kapi-
tel, viickas före utgången av år 1987. tel, väckas före utgången av juni 
I sådana mål skall beträffande pröv- 1988. I sådana mål skall beträffande 
ningen i sak äldre bestämmelser till- prövningen i sak äldre bestämmelser 
lämpas. tillämpas. 

Stomplaner skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 
Beslut enligt J § lagen (0000:000) 

om försöksverksamhet med förenk-
lade regler om byggnadslov m. m. i 
l'issa kommuner skall gälla som om-
rådeshestämmelser enligt denna lag. 

Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner m. m. 

4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385) eller 
stadsplanclagen (1931: 142), sådana äldre planer och bestämmelser som 
anges i 79 och 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till den del de 
inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen, skall gälla som 
detaljplan enligt denna lag. Avstyckningsplaner, till den del de omfattas av 
förordnande som nyss har angetts, skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 

I fråga om stadsplaner och bygg- I fråga om stadsplaner och bygg-
nadsplaner, som har fastställts efter nadsplaner, som har fastställts efter 
utgången av år 1978, skall genomfö- utgången av år 1978, skall genomfö-
randetiden enligt 5 kap. 5 § vara tio randctiden enligt 5 kap. 5 §vara fem 
år räknat från den dag då beslwet att år räknat från ikraftträdandet. I fråga 
fastställa planen vann laga kraft. I om övriga planer och bestämmelser 
fråga om övriga planer och bestäm- som avses i första stycket skall ge-
melser som avses i första stycket nomförandetidcn anses ha gått ut. 
skall genomförandetiden anses ha 
gått ut. 

Om inte annat är föreskrivet i så
dan plan eller bestämmelse som enligt 
första stycket skall gälla som detalj
plan enligt denna lag. skall 39 §bygg
nads.stadgan (1959:612) tillämpas 
som bestämmelse i planen. 

5 § Under tiden till utgången av år 5 § Under tiden till utgången av juni 
1990 gäller inte bestämmelserna i 14 1991 gäller inte bestämmelserna i 14 
kap. I § inom områden som omfat- kap. I § inom områden som omfat-
tas av stadsplan. Under denna tid tas av stadsplan. Under denna tid 
skall i stället 48 § första och tredje skall i stället 48 § första och tredje 
styckena byggnadslagen (1947:385) styckena byggnadslagen (I 947:385) 
tillämpas. tillämpas. 

Bestämmelserna i 6 kap. 24 § andra stycket gäller inte i fråga om sådana 
planer för vilka genomförandetiden enligt 4 § andra stycket skall anses ha 
gått ut. 
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Regeringens förslag Utskottcls f'iirslag 

6 § Bestämmelserna i 6 kap. 26 ~ första stycket g[iller inte inom områden 
som omfattas av byggnadsplan eller avstyckningsplan. 

7 § Bestämmelserna i 8 kap. 11 § fjärde stycket gäller inte inom områden 
som omfattas av stadsplan eller byggnadsplan. 

8 § Om en plan eller bestämmelse, 
vars genomförandetid enligt 4 §skall 
anses ha gått 111, upphä1•s eller änd
ras, är kommunen på fastighetsäga
rens begäran skyldig att lösa mark 
som 

I. på grund av ett lång1•arigt för
bud enligt 35 eller 109 .~ byggnads/a
gen (1947:385) inte har kun11at be
byggas i enlighet med plane11, 

2. är beliigen i11om ett område som 
till större del är bebyggt i lwl'lldsak i 
enlighet med pla11e11 och 

3. efter upphäl'lmdet eller ä11d
ri11ge11 inte får bebyggas eller får 
bebyggas endast i en utsträckni11g 
som är uppenbart oskäligt. 

Talan om inlösen enligt första 
stycket skall väckas före utgången av 
år 1996. 

I mål om inlösen skall bestämmel
serna i 14 kap. 9 §samt 15 kap. 1 och 
6 §§ tillämpas. 

8 § Om skada uppkommer till följd 
av att en plan eller bestämmelse. l'ars 
genom[ örandetid enlig! 4 § skall an
ses ha gått ut, upphiil's eller ändras, 
har ägare och innelwmre a1· särskild 
rätt till fastighet rätt 1ill ersällning ar 
kommunen. 

Rä11 1ill ersiiltning föreligger om 
fastigheten 

I. är beliigen inom el/ område som 
1ill större delen är bebygg! i huvudsak 
i enlighel med planen och 

2. efter upphäl'andct eller ändring
en inte får bebyggas eller får bebyg
gas endast i en utsträckning som är 
uppenbart oskälig. 

Ersättning enligt första stycket 
skall bestämmas som skillnaden mel
fa11 fastighetens marknad.wärde före 
och efter beslutet att upphäva eller 
ändra planen. Fastighetens mark
nadsvärde före bes/ute/ skall bestäm
mas med hämy11 till såväl de planför
hållanden som de ersättningsprinci
per som gällde l'id lagens ikraftträ
dande. Om kommunen begiir det, får 
dock 1·ärdet inte bestämmas högre än 
ett belopp som motsvarar vad som 
enligt am·isningarna rill 36 § kommu
nalskattelagen ( 1928:370) får dras a1· 
vid beräkning m· realisationsi·insr vid 
m•yttring lll' fastighet. 

Talan om ersättning enligt första 
stycket skall väckas före utgången av 
juni 1992. Har fastighetsägare eller 
innehavare av särskild rätt till fastig
het väckt talan och har han rätt till 
ersätt11ing, får kommune11 i stället 
lösa fastigheten eller rättigheten. 

I mål om ersättning och inlösen 
skall i ÖFrigt 14 kap. 9 §samt 15 kap. 
1 och 6 §§ tillämpas. 
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Regeri11gC'11.1· ji'ir.1!11g U1sko11e1s jiJrslug 

9 § I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner som har antagits men inte har 
fastställts före ikrafttriidandet skall äldre bestiimmelser tilliimpas beträffan
de s{1viil förfarandet som ärendenas prövning i sak. 

Regionplaner 

10 § Regionplaner som har fast
stiillts dter utgiingen av clr 1981 skall 
gälla som regionplan enligt denna 
lag. dock Hingst till den dag d;'\ sex år 
har förflutit från det att planen fast
ställdes. I övrigt skall regionplaner 
upphöra att gälla vid ikraftträ
dandet. 

Tomtindelningar 

10 § Regionplaner som har fast
ställts efter utgiingen av juni 1982 
skall gälla som regionplan enligt 
denna lag, dock längst till den dag då 
sex år har förOutit från det att planen 
faststiilldes. I övrigt skall regionpla
ner upphöra att gälla vid ikraftträ
dandet. 

1 I § Tomtindelningar enligt byggnadslagen ( 1947:385) eller stadsplanclagen 
( 1931: 142) samt siidana iildrc tomtindelningar som anges i 80 § sistniimnda 
lag skall gälla som fastighetsplan enligt denna lag. 

12 § I fråga om tomtindelningar som har antagits men inte har fastställts före 
ikrafttriidandet skall äldre bestämmelser tilliimpas beträffande såväl förfa
randet som iircndcnas prövning i sak. 

Nybyggnadsförbud 

13 § Med de umlantag som anges i 14 och 16 §§skall förbud mot nybyggnad 

och förbud mot rivning som har utfärdats med stöd av byggnadslagen 

( 1947:385) upphöra att giilla vid ikraftträdandet. 

14 § Har förbud mot nybyggnad utfärdats med stöd av 110 § andra stycket 

byggnadslagen ( 1947:385). skall förbudet giilla som bestiimmelse i planen 

enligt 5 kap. 8 § I denna lag. 

15 § Förbud enligt 17 § byggnadsla
gen ( 1947:385) mot schaktning, fyll
ning. trädfällning eller annan diir
med jämförlig åtgärd skall fortsätta 
att gälla. dock Hingst till utg~rngcn av 
år 1989. 

Talan om ersättning eller inlösen 
enligt 22 § byggnadslagen med an
ledning av förbud som anges i första 
stycket skall väckas fön: utg[mgcn av 
är 1990. I sådana mM skall beträffan
de prövningen i sak äldre bestäm
melser tillämpas. 

15 * Förbud enligt 17 § byggnadsla
gen ( 1947:385) mot schaktning. fyll
ning. trädfällning eller annan där
med jämförlig åtgiird skall fortsätta 
att gälla. dock längst till utgången av 
juni 1990. 

Talan om ersättning eller inlösen 
enligt 22 S byggnadslagen med an
ledning av förhud som anges i första 
stycket skall väckas före utgången av 
juni 1991. I sädana mål skall beträf
fande prövningen i sak äldre bestäm
melser tillämpas. 
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16 § För områden där förbud mot nybyggnad m. m. råda enligt 81 § 

byggnadslagen (1947:385) eller har utfärdats med stöd av 82 § samma lag 

skall förordnande om prövning som avses i 12 kap. 4 § anses ha utfärdats i 

fr<°tga om bc::slut om bygglov, marklov och förhandsbesked. 

Inom områden som omfattas av föreskrifter enligt 54 § I mom. tredje 

stycket byggnadsstadgan (1959:612) skall skyldighet föreligga att enligt 8 

kap. 7 §söka bygglov för att sätta upp eller väsentligt lindra ljusanordningar 

och att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för schaktning eller fyllning. 

Talan om ersättning eller inlösen 
med anledning av förbud son-i anges i 
första stycket skall väckas före ut
gången av år 1987. I sådana mål skall 
beträffande prövningen i sak iildre 
bestämmelser tilUimpas. 

Talan om ersiittning dkr inlösen. 
med anledning av förhud som anges i 
första stycket skall väckas före ut
gångc::n av juni 1988. I sådana mål 
skall beträffande:: prövningen i sak 
iildrc bestämmelser tillämpas. 

17 § Inom områden cHir förbud med stöd av .+Q § andra stycket eller 110 § 

fjärde stycket byggnadslagen ( 1947:385) har utfärdats mot schaktning, 

fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall skyldighet 

föreligga att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för sådana åtgärder. 

Andra beslut enligt byggnadslagen 

18 § Har undantag från förbud mot 
nybyggnad enligt byggnadslagcn 
(1947:385) eller byggnadsstadgan 
(1959:612) medgetts genom beslut 
som har vunnit laga kraft efter ut
gången av år 1985 och har byggnads
lov till den åtgärd som mc::dgivandet 
avser inte meddelats före ikrafttrii
dandet, skall medgivandd gälla som 
förhandsbesked. Mcdgivändet upp
hör dock att gälla. om inte ansökan 
om bygglov görs inom tv[1 år frftn den 
dag beslutet om medgivandet vann 
laga kraft. I övriga fall upphör beslut 
om undantag att gälla. 

18 § Har undantag frän förbud mot 
nybyggnad enligt byggnadslagcn 
( 1947:385) eller byggnadsstadgan 
(1959:612) medgetts genom beslut 
som har vunnit laga kraft efter ut
g;lngen av juni 1986 och har bygg
nadslov till den åtgärd som mcdgi
vandc::t avser inte meddelats före 
ikrafttriidandet, skall medgivandet 
gälla som förhandsbesked. Medgi
vandet upphör dock att gälla. om 
inte ansökan om bygglov görs inom 
td fir från den dag beslutet om 
medgivandet vann laga kraft. l övri
ga fall upphör beslut om undantag 
att giilla. 

19 § Förordnande enligt 70 och I 13 ** byggnadslagen (1947:385) om 

skyldighet att avstå eller upplata mark skall gälla som förordnande enligt 6 

kap. 19 § denna lag. Föreskrifter som avses i 73 § byggnadslagen skall gälla 

som förordnande enligt 6 kap. 22 * denna lag. 

Särskilda krav på befintliga byggnader 

20 § Byggnader som har uppförts före den 1 juli i960 eller för vilka 

byggnadslov har beviljats före nämnda dag skall. om det behövs. vara 
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Rcgeri11ge11s jön-fag Utskottet.1· fiirslag 

försedda med anordningar för uppstigning pil taket och anordningar till 

skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket. 

I fråga om byggnader som har uppförts före den 1 juli 1974 eller för vilka 

byggnadslov har sökts före nämnda dag skall portar och liknande anordning

ar vara utförda sil att risk för olycksfall inte uppkommer. 

Till byggnader som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilka 

byggnadslov har beviljats före nämnda dag skall höra sådana anordningar 

som skäligen kan fordras för att astadkomma godtagbara arbetsförhållanden 

för dem som hämtar avfall från byggnaden. 

Krav enligt första-tredje styckena för inte påtagligt avvika fran vad som 

kan kriivas enligt motsvarande äldre bestämmelser. 

21 § Bestämmelserna i 82 a §tredje stycket byggnadsstadgan ( 1959:612) om 

handikappanpassning av vissa byggnader skall fortfarande tilliimpas. 

22 § Regeringen eller den myndig
het som regeringen bestiimmer för. i 
de avseenden som anges i 20 och 
21 §§. meddela de ytterligare be
stiimmelser som behövs 

1. till skydd för liv. personlig sä
kerhet eller hälsa. 

2. för en lämplig utformning av 
byggnader och andra anliiggningar 
eller a11ordningar samt tomter och 
allmänna platser. 

Påföljder m. m. 

22 § Regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämmer får. i 
de avseenden som anges i 20 och 
21 §§, meddela de ytterligare be
stämmelser som behövs 

I. till skydd för liv, personlig sii
kerhet eller hälsa. 

2. för en lämplig utformning av 
byggnader och andra anläggningar 
samt tomter och allmiinna platser. 

23 § För överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet skall bestämmel

serna i lagen ( 1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande 

m. m. tillämpas vid målens prövning i sak. Bestämmelserna i 10 kap. skall 

dock tillämpas, om de leder till lindrigare påföljd. 

Underlåter nagon att utföra arbe
te eller vidta annan i'!tgärd som ålig
ger honom enligt beslut som har 
meddelats med stöd av byggnads
stadgan ( 1959:612) eller lagen 
(0000:000) om försöks1oerksamhet 
med före11klade regler 0111 hyggnads
lor m. m. i vissa kommuner skall 
bestämmelserna i 10 kap. tillämpas 
vid målens prövning i sak. 

Undcrli'!ter någon att utföra arbe
te eller vidta annan åtgärd som ålig
ger honom enligt beslut som har 
meddelats med stöd av byggnads
stadgan (1959:612), skall bestäm
melserna i 10 kap. tillämpas vid 
målens prövning i sak. 

Har någon åsidosatt ett villkor eller en föreskrift som har meddelats med 

stöd av 136 a § byggnadslagen (1947:385). skall bestämmelserna i 4 kap. 6 § 

lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser m. m. tillämpas. 
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Regeringens förslag 

Gatukostnader m. m. 

Utskollets förslag 

24 § Äldre bestiimmelser om skyldighet att betala ersiittning för gatumark 

och gatubyggnadskostnad skall tillämpas niir gatubyggnadsarbeten har 

påbörjats före ikrafttriidandet. 

Pågående mål och ärenden m. m. 

25 § Betriiffande iirenden enligt byggnadslagen (1947:385) eller byggnads

stadgan ( 1959:612) som byggnadsnämnden har avgjort före ikraftträdandet 

skall äldre bestämmelser tilrnmpas ·i fråga om såviil förfarandet som 

ärendenas prövning i sak. 

Bctriiffande mM enligt byggnadslagen om crsiittning eller inlösen i vilka 

talan har väckts före ikraftträdandet skall iildre bcstiimmclser tilHimpas i 

fråga om mälcns prövning i sak. 

26 § Bestämmelserna i 60-64 ** byggnadsstadgan (1959:612) skall tillämpas 

i fråga om byggnadsarbeten till vilka byggnadslov har meddelats enligt 

byggnadsstadgan. 

27 ~ Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om stadsplan skall i 

stället avse detaljplan. inom vilken kommunen är huvudman för allmänna 

platser. Vad som föreskrivs om byggnadsplan skall avse detaljplan. inom 

vilken annan än kommunen är huvudman för allmiinna platser. Vad som 

föreskrivs om byggnadslov skall- beroende pä arten av den åtgärd som avses 

med lovet - i stället gälla bygglov. rivningslov eller marklov. 

19 Riksd11gt'11 !986!87. /9s11111/. Nr I 
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Reservanternas 
Förslag till 
Plan- och bygglag 

i vad avser HI kap. I * 
Regeringens fiirs/ag Reserrnmcma.1· förslag 

10 kap. I * 
I * Byggnadsnämnden skall ta upp I * Byggnadsnlimnden skall ta upp 
fragan om pilföljd eller ingripande fragan om päföljd eller ingripande 
enligt detta kapitel s{1 snart det finns enligt detta kapitel om förseelsen inte 
anledning att anta att en iivertriidel- iir ringa så snart det finns anledning 
se har skett av bestämmelserna om att anta att en överträdelse har skett 
byggande i denna lag eller av niigon av bestämmelserna om byggande i 
föreskrift eller nagot beslut som har denna lag eller av n:lgon föreskrift 
meddelats med stiid av dessa be- eller något beslut som har meddelats 
stämmelser. med stöd av dessa bestämmelser. 

Niir en tilgiird som kriiver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits 
utan lov. skall byggnadsniimnden se till att det som har utförts blir undanröjt 
eller pi1 annat siitt riittat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 
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Reservantens 
Förslag till 
Plan- och bygglag 

i vad avser 2 kap. 4 §. 3 kap. 7 och 10 **· 5 kap. 20, 25 och 27 **· 8 kap. 2. W. 
22 och 29 §§. 14 kap. 8 och JO** samt 17 kap. 21 * 

Regeringens förslag Reservantens förslag 

2 kap. 4 * 
4 § Inom område med samlad he- 4 § Inom områden med samman-
byggelse skall bebyggelsemiljön ut- hållen bebyggelse skall bebyggelse-
formas med hänsyn till behovet av miljön utformas med hänsyn till be

hovet av 
I. skydd mot uppkomst och sprid

ning av brand samt mot trafikolyck
or och andra olyckshändelser, 

2. skyddsåtglirder för civilför
svaret, 

3. hushftllning med energi och vat
ten samt goda klimatiska och hy
gieniska förhållanden, 

4. trafikförsörjning och god tra
fikmiljö, 

5. möjligheter för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienterings
förmåga att använda området, 

6. förändringar och komplette
ringar, 

Inom eller i nära anslutning till 
områden med samlad bebyggelse 
skall det finnas lämpliga platser för 
lek, motion och annan utevistelse 
samt möjligheter att anordna en rim
lig samhällsservice och kommersiell 
service. 

I. skydd mot uppkomst och sprid
ning av brand samt mot trafikolyck
or och andra olyckshändelser, 

2. skyddsåtgärder för civilför
svaret, 

3. hushållning med energi och vat
ten samt goda klimatiska och hy
gieniska förhållanden, 

4. trafikförsörjning och god tra
fikmiljö, 

5. möjligheter för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienterings
förmåga att använda omrftdet, 

6. förändringar och komplette
ringar samt till markreser1•ationer för 
sol- och l'inde11ergio111liiggningar. 

Inom eller i nära anslutning till 
områden med sa111manhålle11 bebyg
gelse skall det finnas lämpliga platser 
för lek, motion och annan utevistelse 
samt möjligheter att anordnagc111e11-
sa111111a lokaler, en rimlig samhlills
service och kommersiell service. 

3 kap. 7 § 
7 § Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka 
allmänheten har tillträde skall vara tillgängliga för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga och inrättade så att bostäderna och 
lokalerna blir tillgängliga för och kan användas av dessa personer. I den 
utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på tillgänglighet skall 
byggnader vara försedda med hiss eller annan lyftanordning. 

Kravet att bostäder skall vara till
gängliga genom hiss eller annan lyft
anordning gäller i111e byggnader som· 
har färre än tre l'(lningsplan. Om 
sådana byggnader innelulller bostä
der som inte nås' från marken, skall 
de dock utföras så att hiss eller annan 
lyftanordning kan installeras utan 
svårighet. 
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I fråga om en- eller tvåhostadshus för undantag medges frtm kravet ptt 
tillgänglighet till hyggnaden. om det är befogat med hiinsyn till terrängen. 

Beträffande hyggnader som innehMler arbetslokaler far. såvitt giiller dessa 
lokaler. undantag medges från första stycket. om det iir befogat med hänsyn 
till arten av den verksamhet för vilken lokalerna är avsedda. 

3 kap. 10 § 
10 § Tillbyggnader. ombyggnader 10 § Tillhyggnader. omhyggnader 
och andra ändringar av en byggnad och andra ändringar av en byggnad 
skall utföras varsamt så att byggna- skall utföras varsamt sä att byggna-
dens särdrag beaktas och dess bygg- dens särdrag beaktas och dess hygg-
nadstekniska, historiska, kulturhis- nadstekniska, historiska. kulturhis-
toriska, miljömiissiga och konstnär- toriska. miljömässiga och konstnär-
liga värden tas till vara. liga viirden tas till vara samt så all 

sror hiimyn ras rill dess brukare. 
Härutöver skall tillses att 
I. tillbyggnader som kräver bygglov uppfyller kraven i 1-8 §§ och att 

andra tillbyggnader uppfyller dessa krav i skälig utstriickning. 
2. ombyggnader utförs sä att de delar som byggs om tillförs de i 1-8 §§ 

angivna egenskaperna i den omfattning som följer av föreskrifter meddelade 
med stöd av denna lag. 

3. andra ändringar än tillbyggnad eller ombyggnad utförs s{1 att ändringar
na i skälig utsträckning uppfyller kraven i 1-8 §s. 

i deraljplan eller områdesbes1iim-
111elser kan kommunen .1·1älla lägre 
krav än wul som följer m· andra 
.Hyckel 2 under förwsiillning all be
byggelsen inom område/ får långsik-
1ig1 godragbara egenskaper. 

Vid tilliimpning av andra och tredje styckena skall hänsyn tas till 
byggnadens förutsättningar. Vid ändring av fritidshus med högst tvit bostäder 
gäller inte bestämmelserna i 3, 7 och 8 §§. 

5 kap. 20 § 
20 § När förslag till detaljplan upp- 20 § När förslag till detaljplan upp-
rättas. skall kommunen samråda rättas. skall kommunen samrttda 
med länsstyrelsen, fastighctsbild- med länsstyrelsen, fastighetsbild-
ningsmyndigheten och kommuner ningsmyndigheten och kommuner 
som berörs av förslaget. Sakägare som herörs av förslaget. Sakägare 
och de bostadsrättshavarc, hyresgäs- och de bostadsrättshavare. hyrcsgiis-
ter och boende som berörs av försla- ter och boende sam1 arbe1ande som 
get samt de myndigheter, samman- berörs av förslaget samt de myn-
slutningar och enskilda i övrigt som dighetcr. sammanslutningar och en-
har ett väsentligt intresse av forsla- skilda i övrigt som har ett viiscntligt 
get skall beredas tillfälle till samritd. intresse av förslaget skall beredas 

tillfälle till samråd. 

5 kap. 25 § 
25 § Underrättelse om innehållet i 25 § Undcrrrättclse om innehållet i 
kungörelsen skall senast dagen för 
kungörandet i vanligt brev sändas till 

1. kända sakägare. 

kungörelsen skall senast dagen för 
kungörandet i vanligt brev siindas till 

1. kända sakägare och med dem 
jäms1ällda SO/Il (ll'Sl'S i 20 .~. 
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2. kiind organisation av hyresgäs- 2. känd organisation av hyresgäs-
ter som har avtal om förhandlings- ter som har avtal om förhandlings-
ordning för en fastighet som berörs ordning för en fastighet som berörs 
av planförslaget eller. om förhand- av planförslaget eller, om förhand-
lingsordning inte gäller. kiind för- lingsordning inte gäller, kiind för-
ening av hyresgäster som är ansluten ening av hyresgäster som är ansluten 
till en riksorganisation och inom vars till en riksorganisation och inom vars 
verksamhetsområde fastigheten är verksamhetsområde fastigheten är 
belägen. belägen. 

3. andra som har ett väsentligt 3. andra som har ett väsentligt 
intresse av förslaget. intresse av förslaget. 

Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrelse eller annan 
utsedd att förvalta samfällighetens angeliigenheter. får underrättelsen sändas 
till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller 
förvaltare. får underrättelsen siindas till en av delägarna för att hållas 
tillgänglig för alla. I sådant fall skall kungörelsen innehålla uppgift om hos 
vem underrättelsen hålls tillgänglig. 

Underrättelse enligt första stycket 
behöver inte sändas. om ett .1·10r1 antal 
personer skall underrättas och det 
skulle innebära större kostnad och 

· bt:sl'är än som är f ör.n•arfigt med 
hänsyn till iimlamålet med underrät
telsen att sända den till 1·1ir och rn av 
dem. Ägare a1· sådan mark och inne
hal'are av sådan särskild riitt till mark 
som avses i 24 .~första stycket 3 skall 
dock alltid underrättas enligt första 
stycket. 

5 kap. 27 § 
27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande 
som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

Utlåtandet eller ett meddelande Utlåtandet eller ett meddelande 
om var utlåtandet hålls tillgängligt om var utlåtandet hålls tillgängligt 
skall för kännedom snarast möjligt i skall för kännedom snarast möjligt i 
vanligt brev sändas till dem som inte vanligt brev sändas till dem som inte 
fått sina synpunkter på det utställda fått sina synpunkter på det utställda 
förslaget tillgodosedda. Om ett stort förslaget tillgodosedda. 
antal personer skall underrättas. får 
underrättelse i stiillet ske genom 
kungörelse på det siitr som anges i 
24 §. 

Om förslaget ändras väsentligt efter utstiillningen. skall ny utstiillning ske. 

8 kap. 2 § 
2 § I fråga om andra anläggningar 2 § I fråga om andra anläggningar 
än byggnader och l1eträffande anord- än byggnader krävs bygglov för att 
ningar krävs bygglov för att 

1. anordna nöjesparker. djurpar- 1. anordna nöjesparker. djurpar-
ker. idrottsplatser, skidbackar med kcr, idrottsplatser. skidbackar med 
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Regeri11gc11s fårs/ag 

liftar. campingplatser. skjutbanor. 
småbåtshamnar. friluftsbad. motor
banor och golfbanor. 

2. anordna upplag eller .material
gärdar. 

3. anordna tunnlar eller bergrum 
som inte iir avsedda för tunnelbana 
eller gruvdrift. 

4. inriitta fasta cisterner eller and
ra fasta a11ord11i11gar för hälso- och 
111iljiiji1rliga rnror och för \'aror som 
kan medföra brand eller andra 
olyckshiindelser. 

5. uppföra radio- eller telemaster 
eller torn, 

6. uppföra vindkraftverk om' ind
turbinens diameter iir större än t\·{1 
meter eller om kraftverket placeras 
på ett avst[rnd fr~m gränsen som iir 
mindre än kraftverkets höjd Ö\'er 
marken eller om kraftverket skall 
fast monteras pa en byggnad, 

7. uppföra murar eller plank. 
8. anordna parkeringsplatser ut

omhus, 
9. viiscntligt ändra anläggningar 

eller anordningar som avses i 1-8. 

Bygglov för att inrätta eller uppfö
ra en 1111ord11ing enligt första stycket 
4 eller 5 eller för att ändra a11ord-
11i11ge11 kriivs inte, om anord11i11ge11 
är avsedd för endast en viss fastig
hets behov. Bygglov för atgärdcr 
enligt första stycket 8 behövs inte, 
om det på fastigheten finns endast 
ett eller tva cnbostadshus eller ett 
tv{1bostadshus och parkeringsplat
sen är avsedd uteslutande för fastig
hetens behov eller om parkerings
platsen anläggs med stöd av vägla
gen ( 1971:948) eller på mark som i 
detaljplan har avsatts till gata eller 
viig. 

Enligt 5 §får kommunenjoreskri-
1·a undantag från kravet på bygglov. 
I lO § finns siirskilda bestämmelser 
for vissa anläggningar och a11ord
ningar avsedda för totalförsvaret. 

Re.ffn·11111e11s förslag 

liftar, campingplatser, skjutbanor, 
sm{1bi1tshamnar, friluftsbad, motor
banor och golfbanor, 

2. anordna upplag eller material
gftrdar. 

3. anordna tunnlar eller bergrum 
som inte är avsedda för tunnelbana 
elkr gruvdrift, 

4. inriitta fasta cisterner eller and
ra fasta a11/ägg11ingar för kemiska 
produkter. som iir hälso- och miljö
farliga och för varor som kan medfö
ra brand eller andra olyckshän
delser, 

5. uppföra radio- eller telemaster 
eller torn, 

6. uppföra vindkraftverk om vind
turbinens diameter är större än två 
meter eller om kraftverket placeras 
pii ett avstånd från gränsen som är 
mindre :1n kraftverkets höjd över 
marken eller om kraftverket skall 
fast monteras på en byggnad, 

7. uppföra murar eller plank, 
8. anordna parkeringsplatser ut

omhfö. 
9. ,·ä~entligt iindra anHiggningar 

som a,·~e~ i 1-8. 
JO. anordna friytor for lek och 

ute1·is1else. 
Bygglov för att inrätta eller uppfö

ra en a11/äggni11g enligt for<;ta stycket 
4 eller 5 eller för att iinclra anliigg-
11i11gen krävs inte. om a11/iigi;11i11gen 
är avsedd för enda'>t en ,.i,., fa'>tig
hets behov. Bygglov för åtgärder 
enligt första stycket 8 hehh\"> inte, 
om det på fastigheten finn'> enda-,t 
ett eller tvä enbostadshus eller ett 
tvåbostadshus och parkering'>plat
sen iir avsedd uteslutande för faqig
hctens behov eller om parkering'>
platsen anläggs med stöd av vägla
gen ( 1971:948) eller på mark som i 
detaljplan har avsatts till gata eller 
väg. 

Enligt 5 ~ far kommunen medge 
undantag från kravet pa bygglov. I 
10 § finns särskilda bötämmelser 
för vissa anläggningar av'>edda för 
totalförsvaret. 
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Regeringens förslag Re.\"l'n·antem ji'irslag 

8 kap. 20 * 
20 * När ansökan görs, skall de rit- Niir ansökan görs, skall en si111-
11i11gar, heskril'llingar och uppgifta i atiull.lplan lämnas in, som visar bäde 
Öl'rigt liimnas in som behö1·s för de befintliga byggnadernas och till-
pröl'l1i11gen. iimnade byggnader.i· fiige. Om ansök

ningen m·ser en byggnad som inrym
mer et1 eller flera bostadsliigenheter, 
skall si111atio11.1plane11 desslllo111 risa 
utrymmen för lek och utevistelse, för 
parkering samt för tillfartsriigar för 
bi/trafik. 

Är ansökningshandlingarna ofull
stiindiga, för hyggnadsnämnden fö
relägga sökanden att avhjiilpa hris
tcrna inom en viss tid. Följs inte 
foreliiggandet, får ärendet avgöras i 
hefintligt skick eller ansökningen av
visas. 

Följs inte ett föreläggande enligt 
11 *andra stycket, för iirendet avgö
ras i befintligt skick. 

Föreläggande som avses i andra 
och tredje styckena skall innehålla en 
upplysning om verkan av att föreläg
gandet inte följs. 

Föreläggande som avses i tredje 
och fjärde styckena skall innehålla 
en upply.sning om verkan av att före
läggandet inte följs. 

Därutöver skall de ritningar, be
skri1·t1i11gar och uppgtj'rer l1l11111as in 
som behövs för pröl'l1ingen. 

8 kap. 22 § 
22 § Innan lov lämnas, skall bygg- 22 § Innan lov lämnas, skall bygg-
nadsnämnden genom underrättelse nadsnämndcn genom underrättelse 
bereda kända sakägare och de kända bereda kända sakägare och de kända 
bostadsrättshavare, hyresgäster och bostadsrättshavarc, hyresgäster och 
boende som berörs samt sådan känd boende som berörs samt sådan känd 
organisation eller förening som an
ges i 5 kap. 25 § första stycket 2 
tillfälle att yttra sig över ansökning
en. om :itgärden 

I. innebär en avvikelse från de
taljplan eller områdesbestämmelser 
eller 

2. skall utföras i ett område som 
inte omfattas av detaljplan och 
åtgärden inte är en kompletterings
åtgärd och inte heller är reglerad i 
områdesbestämmelser. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 § 
tredje stycket första meningen får 

organisation eller förening samt ar
hetande som anges i 5 kap. 25 § 
första stycket 2 tillfälle att yttra sig 
över ansökningen, om åtgärden 

1. innebär en avvikelse från de
taljplan eller områdesbestämmelscr 
eller 

2. skall utföras i ett område som 
inte omfattas av detaljplan och 
åtgärden inte är en kompletterings
åtgärd och inte heller är reglerad i 
områdesbestiimmelser. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 s 
tredje stycket första meningen fär 
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Regeringens förslag 

underriittelsc ske genom kungörelse 
i ortstidning. 

Ärenden om lo\' far inte a\'göras 
utan att sökanden underrättats om 
det som tillförts ärendet genom and
ra än honom själ\· och tillfälle beretts 
honom att yttra sig Ö\'Cr det. Bygg
nadsnämnden for dock a\'göra ett 
ärende utan att s~\ skett. om det iir 
uppenbart onödigt att sökanden ytt
rar sig. 

Resern1111ens f6rslag 

underrättelse ske genom kungörelse 
i ortstidning. 

Ärenden om lov får inte avgöras 
utan att sökanden underriittats om 
det som tillförts ärendet genom and
ra iin honom själv och tillfälle beretts 
honom att yttra sig över det. Bygg
nadsnämnden får dock avgöra ett 
ärende utan att så skett, om det är 
uppenbart onödigt att sökanden ytt
rar sig. 

8 kap. 29 § 
29 § Byggnadsnämnden far anpassa 29 § Byggnadsniimnden för anpassa 
sin granskning av ritningar och Ö\Ti- sin granskning av ritningar och övri-
ga handlingar till den sökta atgiir- ga handlingar till den sökta åtgiir-
dens art och omfattning och rill bygg- elens art och omfattning. 
herrens kl'{l/ifikariuner. 

Niimnden skall i beslutet om bygg
lov fastställa de ritningar och Ö\riga 
handlingar som har legat till grund 
för lovet. '.'Jiinmdcn skall godta typ
godkända material. konstruktioner 
och anordningar i de a\seenden ~om 
typgodkännandet giiller. 

:\"ämndcn skall i beslutet om bygg
lov fastställa de ritningar och övriga 
handlingar som har legat till grund 
för lovet. Nämnden skall godta typ
godkända eller tilli·erkningskonrrul
lerade material. konstruktioner och 
anordningar i de avseenden som typ
godkiinnandct eller 1i/li·erk11i11gs
kolllrollen gäller. 

I beslutet om bygglov eller senare kan nämnden bestiimma att konstruk
tionshandlingar och andra handlingar ~kall gö in till nämnden innan 
arhetena p{1börjas. Sådana handlingar skall granskas a\' nämnden. Byggher
ren skall underrättas om resultatet a\' gramkningen. 

I beslutet om bygglov kan nämnden ä\en be\tämma att handlingar som 
beskriver byggnaden i färdigställt skick >kall ges in till nämnden. niir 
arbetena har avslutats. 

14 kap. 8 ~ 
8 § Ägare och innehavare av siir- 8 § Ägare och innehavare av siir-
skild rätt till fastigheter har rätt till skild rätt till fa!>tighcter har rätt till 
ersättning av kommunen, om skada ersättning av kommunen, om skada 
uppkommer till följd av att uppkommer till följd av att 

1. hygglov vägras till att ersätta en 1. bygglov \'ägras till att ersätta en 
riven eller på annat sätt förstörd riven eller pi1 annat sätt iin J{enom 
byggnad med en i huvudsak likadan olyckshände/se förstörd byggnad 
byggnad och ansökan om bygglov med en i huvudsak likadan byggnad 
har gjorts inom fem år från det att och ansökan om bygglov har gjorts 
byggnaden revs eller förstördes. inom fem år fr{111 det att byggnaden 

revs eller förstördes, 
2. rivningslov vägras med stöd av 8 

kap. 16 §, 

3. skyddsbestämmelser för bygg
nader som al'ses i 3 kap. 12 § medde
las i en detaljplan eller i områdesbe
stämmelser, . 
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Regeringens förslag 

4. föreskrifter om vegetation samt 
markytans utformning och höjdläge 
inom siidana områden som avses i 8 
kap. 9 * tredje stycket meddelas i 
omd1desbestämmelser. 

5. marklov vägras med stöd av 8 
kap. 18 § första stycket 2 eller 3. 

Rätt till ersättning föreligger. i fall 
som avses i första stycket 1-3. om 
skadan är betydande i förhällande 
till värdet av berörda delar av fastig
heten och, i fall som avses i första 
stycket ./och 5. om skadan medför 

Reserrn11te11s förslag 

2. /)('stiim111elser om vegetation 
samt markytans utformning och 
höjdliige inom sädana områden som 
avses i 8 kap. 9 * tredje stycket 
meddelas i omrf1desbestiimmelser. 

3. marklov viigras med stöd av 8 
kap. 18 * första stycket 2 eller 3. 

Rätt till ersättning föreligger. i fall 
som avses i första stycket I. om 
skadan iir betydande i förh~1llande 
till viirdet av berörd del av fastighe
ten och. i fall som avses i första 
stvcket 2 och 3, om skadan medför 

att pågående markanvändning avse- att p{1g[1ende markanvändning avse-
värt försvfiras. värt försv[1ras inom herörd del m· 

ji1stighete11. 
Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer vid 

användningen av fastigheten. är kommunen skyldig att lösa fastigheten. om 
ägaren begiir det. 

Vid tillämpningen av andra och 
tredje styckena skall även beaktas 
andra beslut som avses i första styck
et och som har meddelats inom tio {1r 
före det senaste beslutet. 

Har kommunen efter föreläggande 
enligt 12 kap. 6 .li beslwat skyddsbe
stämme/ser som arses i första stycket 
3 för att tillgodose ett riksintresse 
enligt lagen (0000:000) om hushåll
ning med naturresurser m. m.. iir 
staten skyldig att ersätta kommunen 
dess kostnader för ersättning eller 
inlösen. 

I fall som avses i första stycket ./ 
och 5 är ägaren till den anläggning 
för vilken skydds- eller säkerhetsom
rådet har beslutats skyldig att ersätta 
kommunen dess kostnader för er
sättning eller inlösen. 

Vid tilHimpningen av andra och 
tredje styckena skall iiven beaktas 
andra beslut som avses i första styck
et samt bes/lit enligt H. 9, //och 19 §§ 
1wt11n·årdslagen ( 196..f.:822), under 
f örutsiittning att bes/111en meddelats 
inom tio år före det senaste beslutet. 
Dess1110111 skall beaktas stlda11 inrer
kan ar hänsynstaganden enligt 21 § 
skogs1·clrdslage11 ( 1979:..f.29) som i 
siirskilda fall har inträtt inom samma 
tid. 

I fall som avses i första stycket 2 
och 3 är ägaren till den anläggning 
för vilken skydds- eller siikerhetsom
rådct har beslutats skyldig att ersätta 
kommunen dess kostnader för er
sättning eller inlösen. 

14kap. 10* 
10 ~ Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som avses 
i 3 §. 4 §. 5 § första stycket eller 8 § första stycket skall bestammas som 
skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet eller 
den åtgärd som avses i 4 §. Härvid skall bortses från förväntningar om 
ändring av markanvändningen. 

Ersättning för skada i fall som Ersättning för skada i fall som 
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Regeringens förslag 

avses i H § första stycket 1-3 skall 
minskas med ett belopp som motsva
rar vad som på grund av 8 § andra 
stycket skall tålas utan ersättning. 

Resernmtens fiirslag 

avses i H § första stycket 1 skall 
minskas med ett belopp som motsva
rar vad som på grund av 8 § andra 
stycket skall tålas utan ersättning. 

17 kap. 21 § 
21 § Bestämmelserna i H2 a §tredje 
stycket hyggnadsstadgan ( 1959:612) 
om handikappanpassning av vissa 
byggnader skall fortfarande tilHim
pas. 

21 § Bestämmelserna i S2 a §tredje 
stycket byggnadsstadgan ( 1959:612) 
om handikapp;1npassning av vissa 
byggnader skall fortfarande tilliirn
pas. 

A 1·e11 utan sa111ha11d med 0111- eller 
tillhygg11wl skall byggnader som 
llflflförts före ikrafttriiila11det m· ilrn
na lag d/crfiir l'ilka hyggmu/s/m· har 
meddelats före 11ii11111d11 clag h1111cli
kapp1111passa.1· i skiilig lllstriick11i11g. 
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Utskottets behandling av lagförslaget i vad det 
avviker från regeringens förslag 

~ i PHL enligt Utskottets Utskottets Reservation :\fotion 
utskottets motivering hcmstilllan nr nr 
förslag s. 1110111. 

I :3 1 o 2 st 28ff, 38f 4 I, 2 85/86:66: I 
69: I 
80:2 

2:4 54 8 .. 3 85/86:73: !. 2 
3:12 62 88 
3: 14 96 88 85i86:77:8 
4:1 28ff. 38f 4 I, 2 85/86:66: I 

69:1 
80:2 

4:2 1 st 74 88 
5:1 1 st 77 88 
5:2 3 st 36ff 4 I, 2 85/86:66: 1 

69: I 
80:2 

5:5 1 o 4 st 43 7 I, 2 85/86:80:3 c 
5:7 I st 1 p 80 88 
5:7 1 st 4 p 80. 96 88 
5: 16 I st 1 p 80 88 
5:161st4p 80. 96 88 
5:25 2 st 80 88 
5:33 3lff. 38f 4 I. 2 85/86:66: I 

69:2 
80:2 

5:36 1 st 80 88 
6: 19 4 st 40 88 
6:20 40 88 
6:30 2 st 87 88 
7: 1 2 st 95 88 
7: 1 3 st 94 88 
7:7 1 st 95 88 
7:7 2 st 95 88 
8: 1 4 st 96 88 
8:2 96. 105 53 18 85/86:73: u 
8:3 96. 98f 88 85/86:69:6 
8:4 96. 99ff 50, 88 85/86:69:5 
8:5 1 o 3 st 96, IOlff 51, 88 85/86:69:5 

80:3 e 
8:6 96, 103f 52. 88 
8:7 96. 105 88 
8:8-10 96 88 
8: 11 1 st 43, 107 7 
8:16 IU9f 56 85186:74 
8:17 139. 155 88 
8:19 88 
8:21 J st 96 88 
8:26 1 st 113 88 
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~ i PBL enligt Utskottets Utskottets Reservation \1otion BoU 1986/87:1 

utskottets motivering hemst~illan nr nr Bilaga 4 

förslag s. mom. L11gjiirslagc1s 

behandling 
8:29 2 st 162 83 
8:32 96 88 
8:34 2 o 3 st IU8 55 85/86:80:3 i 
]():2 96 88 
10:9-10 96 88 
[(); 14 96 88 
10: 16 96 88 
LO: 17 96 88 
11 :2 2 st 116 88 
11 :3 4 st 117 88 
11:.S 2 st ll9f 66b 
U: I 9lff 44 
13:4 40 88 
13:7 l st 129 88 
14:3 96 88 
14:7 3 st 132. 14 I. 155 78 
IA:8 96. 138ff 75. 79. 80 26 85/86:69: 10 

73: 17 
80:3 111 

80518 
14: JO 2 st 154. 156 80 26 85/86:69: J() 

80:3 m 
15:6 159ff 81 85/86:69: 11 
15:8 I st 91 ff 44 
l.S:8 2 st 16lf 82 
16: I I st 96 88 
16:2 3 st 162 83 
16:3 162 83 
17:1 I st 163 87 
17:1 2 st 163 88 
17:2 163 88 
17:3 114. 163 61. 88 
17:42st 164f 84 8.S/86:69: 12 

80:3 n. o 
17:.+ 3 st 163f 85 
17:5 163 88· 
17:8 166ff. 171 86 85/86:69: 12 

80:3 () 
17:10 163 88 
17:15 163 88 
17:16 2 st 163 88 
17: 18 163 88 
17:22 96 88 
17:23 114. 172 61. 88 
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Konstitutionsutskottets yttrande 

1985/86:8 y 
om förslaget till en ny plan- och bygglag, m. m. (prop. 
1985/86: 1 och prop. 1984/85:207 samt motioner) 

Till bostadsutskottet 

Bostadsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande 

över dels proposition 1985/86: I med förslag till ny plan- och bygglag (PBL) 

och proposition 198.f/85 :207 om en försöksverksamhet med förenklade 

regler om byggnadslov m. m. samt de motioner som väckts med anledning av 

propositionerna. dels ett antal motioner rörande en reformerad byggnads

lagstiftning som väckts under den allmlinna motionstiden 1985. 

Konstitutionsutskottet begränsar i huvudsak sitt yttrande till att avse de 

delar av de framlagda förslagen som rör kommunernas befogenheter att fatta 

beslut om markanvändning och bebyggelse. 

Lagrådet har i sitt yttrande över lagrådsremissen till PBL ifrågasatt om inte 

kommunernas kompetens enligt PBL är av den arten att den kan innefatta 

normgivning. Lagrådet har därvid grundat sig på vissa uttalanden rörande 

normbegreppet i lagmotiven till regeringsformen (prop. 1973:90). Enligt 

dessa motivuttalanden skall med normer förstås lagar och andra rättsrcgle1. 

Rättsregler kännetecknas i princip av att de är bindande för myndigheter och 

enskilda. Utmärkande för rättsregler är vidare att de skall vara generella 

föreskrifter och inte endast avse konkreta fall. Av grundlagspropositioncn 

framgår vidare att det sistnämnda kravet får anses uppfyllt om föreskriften 

avser situationer av ett visst slag eller vissa typer av handlingssätt eller om den 

riktar sig till eller på annat sätt berör en i allmänna termer bestämd krets av 

personer. Kravet att föreskrifter skall ha en generell utformning diskuterades 

i motiven mot bakgrund bl. a. av att det inte skulle vara möjligt för riksdagen 

att genom lag besluta i särskilt fall om angelägenhet i vilken avgörandet enligt 

gällande rätt ankommer pa regeringen. domstol eller annan myndighet. 

Kommunernas befogenheter pä planområdet bör enligt lagrådets synsätt 

inte. som föreslagits i propositionen. grundas pa bestämmelser direkt i PBL 

utan bör i stället grundas på ett av riksdagen i lag givet bemyndigande. Rätten 

att utfärda normer rörande markanvändning och bebyggelse är nämligen 

enligt 8 kap. 3 ~ regeringsformen i första hand förbehållen riksdagen. 

Genom bestämmelserna i 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen finns det 

emellertid en möjlighet att till regeringen och via regeringen till kommuner

na delegera normgivningsmakt angående utformning av byggnader. anlägg

ningar och bebyggelsemiljö. Denna delegeringsmöjlighet tillkom genom en 

ändring i 8 kap. 7 §år 1976. Ändringen motiverades av behovet av att kunna 

ta in i byggnadsstadgan mera detaljbetonade föreskrifter om byggande samt 
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föreskrifterna i Svensk byggnllrm i en eller flera regeringsförfattningar. I BoU 1986/87: l 
samband med iindringen betonade konstitutionsutskottet ( KU 1975176:56) Bilaga 5 
att avsikten inte var att delegering skulle omfatta annat iin befogenheter att KU /9N5!86:8 y 
meddela detaljbetonade föreskrifter. 

Någon tvekan om PBL-förslagets grundlagsenlighet hade enligt lagrädct 

inte behövt uppkomma om lydelsen av 8 kap. 7 *regeringsformen iindrats så 

att bemyndigandet enligt lagrummet kommit att avse föreskrifter om 

markanvändning och byggnadsföreskrifter av annat än detaljbetonat slag 

samt om kommunernas kompetens p{1 området reglerats i överensstiimmclsc 

med delegationsföreskrifterna i 8 kap. 

Med anledning av lagrådets yttrande har i propositionen gjorts en iindring 

beträffande PBL:s system med områdesbestiimmelser i syfte att undanröja 

den tveksamhet om förslagets grundlagsenlighet som lagr{1det givit ~ttryck 

för. Enligt propositionen bygger PBL:s plansystem i allt väsentligt p{1 det 

system som nu räder rn.:h som gällde när regeringsformen infördes är 1974. 

Avgörande betydelse måste därför enligt propositionen tillmiitas den instiill

ning till planbeslut som kan antas ligga bakom bestämmelserna i 8 kap. 

regeringsformen. Eftersom något uttryckligt besked på den punkten inte sttir 

att finna i förarbetena till regeringsformen får man enligt propositionen söka 

ledning i syftena bakom grundlagsreformen. Hiirvid framhi1lls i propositio

nen som ett övergripande syfte att skapa garantier för det demokratiska 

styrelseskicket samt att st.iirka och förankra folkstyrelsen genom att den 

praxis som vuxit fram bl. a. beträffande parlamentarismen gavs uttryck ocks[1 

i grundlagen. Detta kan enligt propositionen sägas prägla iivcn bestämmel

serna om normgivningsmakten i 8 kap. 

Vidare anförs i propositionen bl. a. att den nya regeringsformen utg{1r från 

grundsynen att vad som skall beslutas av riksdagen i första hand är det som 

anses vara av särskilt stor betydelse för medborgarna och för samhällslivet i 

övrigt. Detta innebär enligt propositionen att folket genom sina representan

ter bör fatta beslut om bl. a. de normer som föreskriver inskränkningar i 

medborgarnas frihet eller rätt till egendom. Av kravet på normmiissig 

behandling av medborgarna följer enligt propositionen att rättsreglerna skall 

vara generella. dvs. de skall rikta sig till alla eller åtminstone till en 

personkrets som inte är närmare bestämd. Riksdagen skall inte kunna gripa 

in i handläggningen av enskilda fall. Av flera skäl sattes enligt propositionen 

vid tillkomsten av regeringformen en gräns för möjligheterna att delegera 

normgivning från riksdagen. De bästa möjligheterna till offentlig redovis

ning. öppen debatt och ett meningsutbyte ansågs ligga i riksdagsbehandling

en. Enligt propositionen kan detta även uttryckas så, att de mest betydelse

fulla politiska besluten skall fattas av det organ som bäst avspeglar 

opinionerna hos befolkningen. När en norm väl är utformad ankommer det 

på domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ att tillämpa den i 

konkreta fall. 

I propositionen framhålls även att det vid tillkomsten av regeringsformen 

ansågs att den fördelning mellan normgivningsmakten som inom olika 

rättsområdcn hade utbildats i praxis i stort sett var ändamälsenlig och att den 

därför kunde i huvudsak läggas till grund för regeringsformens fördelning av 
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Mot den angivna bakgrunden iir det enligt propositionen knappast 
realistiskt att anta att avsikten kan ha varit att regeringsformens bi.::stämmcl

ser om normgivningsmakten skulle få till konsekvens att byggnadslagstift
ningens sedan Hinge beprövade beslutssystem - som genom det kommunala 

planmonopolet vilar p[1 den kommunala demokratins grund - skulle i vissa 
delar sätlas ur spel och ersättas av en ordning där kommunala markanviind
ningsplancr skulle behöva beslutas av riksdagen. Den slutsats som enligt 

propositionen närmast ligger till hands är, att planbeslut enligt dagens 

byggnadslagstiftning skall ses som en form av rättstilliimpning. som enligt 

grundlagen inte är förbehålkn riksdagen. Det finns enligt propositionen inte 

nägra helt riya element i PBL:s plansystem som kan medföra en principiellt 

iindrad syn pä planbeslutens konstitutionella karaktiir. 

Grundlagsfrågan tas upp i de med anledning av proposition 1985/86: I 

väckta motionerna 1985/86:66 av Ulf Adelsohn m. tl. (m). 1985/86:69 av 
Thorbjörn Fiilldin m. fl. (c) samt 1985/86:80av BengtWesterbergm. fl. (fp). 

Moderata samlingspartiet instämmer i lagrådets synpunkter i grundlags

fragan. I motionen förordas en successiv revidering av nuvarande byggnads

lagstiftning med den inriktning som föresläs i motionen. 

I folkpartii.::ts motion framhälls att di.:: olika uppfattningar som uppkommit 

rörande PBL:s förenlighet med grundlag medför en risk för att planbestäm

melser som meddelats av kommun kan komma att underbnnas i enskilda 

ärenden. Diirmed skulle PBL:s tillämpning undermineras och rättsosäkerhet 

skulle uppstå om medborgarna inte med säkerhet kan veta om t. ex. en 

omrädesbestämmclse har karaktiir av föreskrift och ligger inom det delegc

ringsbara området eller om den faller utanför och därför ej skall tilliimpas av 

myndigheterna. Folkpartiet anser att det är lämpligt att kommunerna har 

möjlighet att fatta beslut om översiktsplaner, områdesbcstiimmelscr och 

detaljplaner då det inte iir önskvärt att riksdagen fattar beslut i dessa frågor. 

Regeringsformen bör enligt folkpartimotionen vara utformad så att det inte 

kan r{1da någon oklarhet om att kommunerna har möjlighet att fatta sådana 

beslut. 

Enligt centerns uppfattning kan riksdagen inte godta en lag med inslag som 

enligt lagrildets granskning står i strid med grundlag. En sakbehandling bör 

enligt centerns mening förutsätta en omarbetning av förslaget sa att 

förenligheten med grundlagsbestämmelscrna står helt klar. 

Utskottet överg{1r nu till en niirmare redovisning av propositionen rörande 

PBL och lagd1dets yttrande i de delar som gäller den här aktuella 

konstitutionella frågan. Utskottet redovisar också vissa förslag beträffande 

ett nytt plansystem som väckts i de nyss nämnda motionerna. Konstitutions

utskottet har under ärendets behandling haft ens. k. hearing vid vilken några 

sakkunniga medverkade. En utskrift av de uttalanden som gjordes i samband 

med hearingen har tagits in som bilaga till detta yttrande. 

Beträffande ö1·ersikt.1pla11e11 har. mot bakgrund av regeringsformens 

inledningsvis återgivna norm begrepp. i ärendet diskuterats om dess innehåll 

kan anses innefatta bindande riktlinjer. 

Översikt planen skall crsiitta dagens informella planer för den översiktliga 

inomkommunala planeringen. Den skall ange grunddragen i den avsedda 

användningen av mark och vatten samt skall ge riktlinjer för tillkomst, 
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för1indring och bevarande av bebyggelse. Alla kommuner blir skyldiga att 

anta en översiktsplan. Genom översiktsplanen skall kommunfullmLiktige 

uttala sin mening om vilka allmiinna intressen som finns inom olika 

dclomdiden. Det är inte avsett att översiktsplanen skall fä n:"igon bindande 

verkan vid detaljplanliiggning eller vid prövning av enskilda 1irenden om lov. 

Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan skall kunna överklagas genom 

kommunalbesvär. 

Lagrådet har vid granskningen av lagrädsremissen i PBL-iirendet konsta

terat att översiktsplanen inte direkt kan ILiggas till grund för ett avgörande 

och att den i så m[1tto - formellt sett - saknar omedelbara rLittsverkningar. 

Emellertid har lagrådet lagt avgörande vikt vid den betydelse som översikts

planen kan komma att få i den praktiska tillämpningen. Bl. a. uttalar lagrådet 

att om planen innefattar en avviigning av samtliga intressen. allmiinna och 

enskilda. inom ett visst område och entydigt anger fullmäktiges mening hur 

marken skall anviindas. iir det knappast tLinkbart att kommunstyrelse eller 

byggnadsniimnd detaljplanerar omri"tdd i strid mot planen eller att byggnads

niimnden beviljar ett bygglov som är oförenligt med planen. I jämförelse med 

riktlinjer och rekommendationer av annat slag skulle översiktsplanen d1irfiir 

kunna fo en långt mer rättsgestaltande verkan. Lagritdet har i detta 

sammanhang hänvisat till ett tidigare lagrädsyttrande rörande förslaget till 

konsumentkreditlag (prop. 1976/77:23). Det framhölls i det yttrandet att vid 

marknadsdomstolens bedömning av konsumentverkets riktlinjer blir det 

avgörande inte om ai;vikelse skett frim riktlinjerna utan om näringsidkarens 

handlande strider mot lag. Det ligger enligt lagrådets synsätt i sakens natur 

att en domstol vid en sådan bedömning står friare i förhitllandc till 

riktlinjerna än vad en kommunal nämnd gör i förhållande till översikts

planen. 

Enligt propositionen har översiktsplanen en enda funktion. nämligen att 

utgöra ett underlag för kommande beslut. I bestämmelserna i 8 kap. om 

prövningsgrunder för bygglov har i enlighet hiirmed inte gjorts någon 

anknytning till översiktplancn. Den rLittsliga grunden för sådan prövning 

skall uteslutande vara bestämmelserna i 2 och 3 kap. PBL samt bestämmel

serna i naturresurslagen. Översiktsplanens funktion vid bygglovsprövningen 

skall vara att för skilda omritdcn i kommunen närmare belysa de allm1inna 

intressena och att ange vad som för resp. område bör beaktas till följd av de 

krav som i lag har bestämts av riksdagen. Riittsläget för den enskilde skulle 

enligt propositionen kunna gestaltas på precis samma sätt. även om inte 

översiktsplanen fanns med i beslutssystemet. Detta styrker enligt propositio

nen uppfattningen att översiktsplanen inte utgör normgivning. 

1 propositionen har vidare gentemot lagdtdets synsätt framhållits bl. a. att 

bestämmelserna i PBL inte utgör nagot hinder mot att t. ex. en byggnads

nämnd antar en detaljplan som strider mot översiktsplanen. om nämnden 

finner att de allmänna lagreglerna om lämplig utveckling i kommunen bör 

leda till detta. Enligt propositionen har genom PBL:s bestämmelser om 

översiktsplan och genom beslutssystemcts uppbyggnad i övrigt de rättsliga 

relationerna mellan kommunfullmäktige cich de tillämpande myndigheterna 

bestämts på ett tydligt sätt. Lagrådets resonemang om att dessa myndigheter 

skulle kunna uppfatta relationerna till fullmäktige på ett annat sätt än det 
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som lagtexten ger uttryck för utgör enligt propositionen knappast en hMlbar 
grund för slutsatsen att översiktsplanen i vissa situationer skulle vara 
bindande. Sådana fall där byggnadsnämnden utan att beakta det enskilda 
intresset avslår en ansökan om lov enbart med en hänvisning till översiktspla
nens riktlinjer kan enligt propositionen rättas till av överinstanserna. 

Enligt moderata samlingspartiets partimotion kommer översiktsplanerna i 
praktiken att styra både detaljplaner och tillständsgivning. Den kommunala 

inställningen till ett projekt och riktlinjerna kommer enligt motionen att 
påverka alla markanvändningsbeslut i omradet. Ett led i en sådan successiv 

reform inom ramen för gällande lagstiftning som moderaterna förordar bör 
enligt motionen vara att generalplanen avskaffas och ersätts med en frivillig 
översiktsplan, som inte skall vara styrande utan i stället utgöra ett bcslutsun
derlag i vilket olika utvccklingsalternativ skisseras. 

Enligt folkpartiets partimotion kommer översiktsplanen, liksom befintliga 

kommunöversikter, om rådesplaner m. m. i praktiken att fö en stor betydelse 
för kommande beslut. Enligt motionen är det angeliiget att inte ställa alltför 
höga krav på innehållet i översiktsplanerna. De formuleringar som återfinns i 
propositionen om att kraven pft den första översiktsplan som kommunerna 

skall anta enligt de nya bestämmelserna inte behöver vara sli höga kan enligt 

motionen tolkas som att kraven kan ställas högre i framtiden. Så bör enligt 
folkpartiet inte bli fallet, utan kraven bör vara relativt lågt stiillda. Införandet 

av översiktsplan får enligt motionen inte leda till att ett omfattande och 
kostsamt planeringsarbete påbörjas i kommunerna. 

Enligt centerns partimotion kan anvisningarna för översiktsplaneringen 
utformas på ett sätt som betydligt begränsar risken för att översiktsplanen 
blir normerande. Det måste enligt motionen vara fullständigt klart att' 
översiktsplanen inte får användas för att ge direktiv som skall tillkomma 

genom andra planinstrument. Översiktsplaneringen skall enligt motionen 
begränsas till en utvecklingsplanering som visar dels vilka områden som 

redan tagits i anspråk för bebyggelse, naturviird. försvar m. m., dels vilka 
områden som beräknas bli förändrade till något samhällsbyggnadsiindamål 
samt slutligen de områden för vilka inga speciella restriktioner behövs. Med 

detta synsätt kan stora områden enligt motionen undantas från egentlig 
planering. Syftet med översiktsplanen skall vara att ge kommunala besluts
fattare och allmänheten en översiktlig bild <iv kommunens strategiska 
målsättning för exploatering och byggande men också för att visa hur 
kommunen avser att tillvarata bevarandeintressen. I motionen framhälls 

vidare bl. a. att översiktsplan och förslag till restriktioner måste i princip 

följas åt i beslutsproeessen. När det gäller att siikerställa mark för byggande 

och exploatering befinner sig, framhålls det i motionen. kommunens 

planering på olika stadier. Kommunens m?tlsättning kan vara så preciserad 
att kommunfullmäktige är beredd att ta de ekonomiska konsekvenserna och 

då skall områdesbestämmelser och översiktsplan följas åt i beslutsprocessen. 

Är kommunen inte beredd att ta dessa konsekvenser får översiktsplanen 

enligt motionen inte peka ut begränsningar för den enskilde att utnyttja sin 
mark. 

Beträffande om rådesbestämmelser och detaljplan har i ärendet diskuterats 

om dessa skall anses utgöra generella föreskrifter i regeringsformens mening 
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eller om de skall anses utgöra beslut i enskilda fall (förvaltningsbeslut). 

Onui1döbestiimmelser skall kunna bölutas i de nmr{1dcn i kommunen diir 

rättsvcrkan iir nödvändig för att siikerställa syftet med översiktsplanen eller 

för att faststiilla en Himplig användning av om räden av riksintresse. Med 

omd1desbestiimmelser skall kommunen kunna uppnä en bindande verkan 

gentemot l?l. a. fastighetsiigarna i frågur som rört. ex. markens anviindning 

för olika iindamål samt bebyggelsens lokalisering och utformning. 

Nägon byggriitt fiir fastighetsiigarna eller inlösenriitt för kommunen 

uppkommer dock inte p[1 grund av områdcsbestämmclser. 

Detaljplan fiir den niirmare regleringen av markens användning. bebyg

gelse och andra anUggningar kommer alt ersiitta de nuvarande stads- och 

hyggnadsplanerna. Detaljplanen medför riitt att bygga i enlighet med 

planhestiimmelserna. Planen skall i princip ha bindande verkan mot enskilda 

vid prövningen av ansökningar om lov och grunda ersättningsriitt i vissa fall. 

Beslut att anta. iindra eller upphiiva en detaljplan eller 0111rt1desbestiim

melser för överklagas genom hesviir. Besviirsmyndigheten har i princip att 

antingen fastställa beslutet eller att upphiiva det i dess helhet. ~led 

kqmmunens medgivande, eller om det iir friiga om iindringar av ringa 

betydelse. kan planbeslutet upphiivas i en viss del eller iindras pC1 annat sätt. 

Den besviirsberiittigade personkretsen har i PBL utvidgats i förh~11lande till 

gällande riitt. 

I motsats till översiktsplanen. som skall avse hela kommunen. skall 

omr{1desbestämmelser och detaljplan endast avse begriinsade omdden inom 

kommunen. 

Utskottet vill erinra om att i propl)Sitionen till kungörandelagcn (prop. 

1975176: 112) diskuterade diivarande justitieministern de gränsdragningssvi1-

righeter som möter i fall diir en bindande föreskrift avser ett mycket litet 

lokalt område. kanske bara en eller flera bestämda fastigheter. Han slog till 

en början fast att ett lokalt begriinsat beslut hade karaktären av författning 

om det helt eller friimst riktar sig till medborgarna i gemen såsom exempelvis 

ett förbud att ta bort eller skada viixt av viss art där den växer vilt. Diiremot 

kunde den generella karaktären starkt ifrägasiittas när fråga var om lokalt 

begränsade föreskrifter avsedda att begriinsa handlingsfrihcten för ägarna till 

vissa bestämda fastigheter eller vissa därmed jiimförliga rättsinnehavare. 

Detta giillde även om föreskrifterna band inte bara den aktuelle iigaren eller 

rättsinnehavaren utan även framtida sadana. I enlighet härmed och med 

åberopande av den praxis som följts vid tilliimpningen av 3 *andra stycket 2 
förvaltningslagen (1971:290) i iirende om fastställclse av detaljplan ansåg 

justitieministern att bl. a. beslut om bebyggelseplaner enligt hyggnadslag

stiftningen och beslut om förhud mot byggande, schaktning m. m. enligt 

samma lagstiftning inte borde hänföras till författning. Däremot borde 

föreskrifter som riktade sig till jordiigare eller liknande personkategorier 

inom ett större område. t. ex. ett liin. anses ha s[1 generell karaktiir att de 

borde bedömas höra till kategorin författningar. Att i generella termer ange 

var gränsen exakt g{ir mellan föreskrifter av författnings natur och andra 

föreskrifter var, framhöll justitieministern, inte möjligt. 

Enligt lagrådet framgt1r det inte klart om det i det nämnda motivuttalandet 

med .. bebyggelseplaner enligt byggnadslagstiftningen" avsågs liven general-
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planer vilka kan omfatta relativt stora omrfalen. Justitieministerns stiillnings
taganden torde enligt lagddet ha niirmast föranletts av att den utredning som 
låg till grund för den nya lagstiftningen föreslagit att beslut om stadsplan eller 
byggnadsplan samt beslut om förbud mot nybyggnad och schaktning m. 111. 

enligt byggnadslagstiftningen skulle kungöras som författningar. Enligt 
lagrådet kan skiilen för att inte hänföra dagens stadsplaner och byggnadspla
ner till författningar inte utan vidare ;lheropas niir det gäller att bedöma 

detaljplanernas och omriidesbestämmelsernas konstitutionella natur. Sär

skilt gäller detta enligt lagrådet i .fråga om omrädesbestiimmclser som skall 
användas för en rad olika reglcringsbehov och som enligt lagrf1det har mycket 
gemensamt med byggnadslagens faststiillda gent'ralplaner. 

Lagdldet har vid sin bedömning av områdesbestiimmelsernas konstitutio

nella karaktiir framhiillit följande. 
Genom områdesbestiimmclser kan en kommun reglera markanviindning 

och bebyggelse inom relativt stora omräden. För att bevara karaktiiren i ett 
kulturlandskap med stort inslag av bebyggelse kan i omrädt'sbestiimmclser 

föreskrivas bygglovsplikt som g{ir längre än PBL:s bestämmelser och som 
möjliggör en kontroll frtrn byggnadsniimndcns sida av att bebyggelsemiljön 

bevaras såviil i fråga om byggnadernas yttre som invändigt beträffande olika 
detaljer. Fiskelägen, kyrkbyar, brukssamhiillen och fäbodar iir exempel på 

bevarandeområden av detta slag. Genom omr<'\desbestämmelscr kan ocks<I 

medges undantag från vissa av PBL:s byggnadsreglcrandc bestiimmelser. 

Som exempel p<'i områden där sådana medgivanden kan bli aktuella anges 
större glesbygdsområden med jord- och skogsbruksfastigheter och spridd 
bebyggelse huvudsakligen liings vägar. Hiir kan kommunen föreskriva att 
bygglov inte behövs för att uppföra komplementbyggnader dvs. uthus. 
garage och andra mindre byggnader eller ekonomibyggnader for jordbrukets 
och skogsbrukets behov. Områdesbestämmelser kan också anviindas för att 

säkerställa ett omrades användning för friluftsändamf1l genom förbud mot 
schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Siidana förbud kan 
också komma i fråga för att reservera mark för bebyggelse eller för att skapa 

skydds- och säkcrhetsomraden kring försvarsanläggningar, flygplatser. kärn
energianliiggningar m. m. Vidare skall områdesbestämmelser kunna använ
das för att skydda riksintressen. Räckvidden och omfattningen av planbe
stämmelser med sådant syfte framg;\r av den föreslagna nya naturresurslagen 
(prop. 1985/86:3). I denna lag anges genom uppräkning de mark- och 
vattenområden i riket vilkas användning för vissa ändamål är ett riksintresse. 

Uppräkningen omfattar bl. a. stora sammanhängande kust-. skiirgards- och 

fjällområdcn som skall skyddas mot olämplig exploatering. Tillämpningen av 

naturresurslagen är tänkt att läggas fast med bindande verkan genom 
detaljplan och områdesbestämmelser. Lagrådet hänvisar också till att den i 

lagrådsremissen föreslagna lagtexten inte hindrar att det för enstaka 

kommuner med speciell karaktär kan visa sig ändamålsenligt att vissa 

omrädesbestämmelser får gälla kommunens hela område. 

Beträffande de av lagrådet som exempel nämnda områdeshcstämmclserna 
i syfte att säkerställa ett områdes användning för friluftsiindamål genom 

förbud av olika slag skall nämnas. att denna regleringsmöjlighet efter 

lagrådsyttrandct utgått ur förslaget för att behandlas i annat sammanhang. 
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En annan föriindring i fiirhiillande till lagr<idsremissen giiller ckonomihygg

nader för jordhruk. skogsbruk eller diirmed jämförlig niiring. Sådana 

hyggnader skall enligt propositioncn i princip inte vara byggkwspliktiga 

annat än i omriidcn mcd dctaljplan och i omd\dcn diir kommuncn har 

beslutat att bygglovsplikt skall gälla. 

Enligt vad lagr;ldct vidare framhilllit kan omrikksbestilmmclser av det slag 

som lagri1dct niimnt komma att bli bindande för ett stnrt antal fastighetsiigarc 

samt få bctydclsc för m{mga miinniskors hoende- och arbetsmiljö och deras 

möjligheter till rekreation och friluftsliv. Lagd1det ifr[1gasiittcr om de - iivcn 

om deras bctydelse självfallet inte avser andra fr{1g1.ir iin markanviindning och 

bebyggelse - likviil intc uppfyller det krav pt1 generell giltighet som 

kiinnetecknar föreskrifter i regeringsformens mcning. Detta får enligt 

lagrådets bcdömning anses giilla även betrMfande detaljplan('r till den del de 

anviincb för reglering av markanviindning och bebyggclse inom s{1dana 

rclativt stora områd"'n som lagrC1det niimnt. Dct skulle enligt lagr<'1det 

möjligen kunna hiivdas att de som berörs av plancrna gcnom PBL:s rcgler om 

mcdhorgarinflytande vid planernas tillkomst fatt en partsstiillning i planliren

det och att dctta tbrfi.ir har mera karaktiiren av förvaltningsbeslut avseende 

bestiimda personcr iin normer för ett obestiimt kollektiv. Med tanke pi"i den 

vida pcrsonkretscn och de förändringar den är underkastad förefallcr ett 

s[1dant resonemang lagd1det verklighctsfriimmandc. Hiirvid framh{1llcr lag

ri1det att det inte kan bortses fri111 att planbesluten kan komma att beröra 

personer som av olika skäl inte kunnat ta del i planprocessen. 

I propositioncn hiinvisas till dagens bebyggelseplaner och det tidigarc 

niimnda motivuttalandet till kungörandelagcn. Betriiffandc detaljplaner är 

enligt propositionen parallellcn med dagens bebyggelseplaner helt klar. De 

iir avsedda att omfatta lokalt bcgriinsadc om räden och deras riittsverkningar 

triiffar cn bcstiimd personkrets. Inte hellcr blir fler personer iin i dag rent 

faktiskt bcrörda av planbesluten. 

Skillnaderna mellan detaljplaner och omrädesbestiimmelser är enligt 

propositionen helt marginella i friiga om regleringsmiijlighctcrna. Lagddets 

in\'ändningar i frilga om områdcsbestiimmelsi:rnas omfattning har. som 

tidigare nämnts. föranlett en iindring i propositionen i förh[1llande till 

lagförslagct i lagri1dsrcmissen. Lagtexten (:'i kap. lb *l har kompletterats si1 

att områdesbestämmelser skall kunna antas endast for bcgrfosadc omrildcn 

inom cn kommun. 

Som framgfa av den av utskottet nu liimnade redovisningen har olika 

uppfattningar hävdats i frågan om PBL:s förcnlighct med regeringsformens 

regler om normgivning i nu aktuellt hiinsecndc. En s~idan grundlagstillämp

ning som tar hiinsyn till vad som kan antas ha varit avsett vid tillkomsten av 

regeringsformen medför att den giillande byggnadslagstiftningens plansys

tem inte kommer i konflikt med regeringsformcns bestiimmclscr om 

normgivningsmaktcn. Avgörande för bedömningen av PHL:s plansystem 

blir då huruvida detta innehi\ller sådana skillnader i förhållande till det vid 

regeringsformens tillkomst gällande plansystemct som kan föranleda en 

annan bedömning av plansystemets konstitutionella karaktiir. Översiktspla

nen intar härvid något av en siirstiillning dii den utformats efter mönster av 

sådana informella plantyper som uppkommit vid sidan av den rättsliga 
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regleringen och nu görs till ett obligatorium i den kommunala planeringen. 

Dd finns dock i propositionen en klart uttalad vilja att översiktsplanen inte 

skall vara bindande för myndigheterna eller för allmiinheten. 

Gentemot en sf1dan extensiv tilliimpning. som nyss sagts. skulle kunna 

invändas att man avlägsnar sig för limgt friin vad bestiimmclserna i X kap. 3 

och 7 *~och motivuttalandena rörande normbegreppet synes ge vid handen. 

Det har hävdats att en sädan tillämpning skulle kunna i ett liingre perspektiv 

föranleda en minskad respekt för grundlagen. 

Den oklarhet som uppkommit genom att det finns utrymme fiir att komma 

till olika tolkningsresultat mi\ste enligt utskottets mening tas i siirskilt 

beaktande. Det är inte acceptabelt att det efter riksdagsbehandlingen 

kvarstår en osäkerhet om den ifrt1gavarandc lagstiftningens förenlighet med 

grundlag. Ytterligare överviiganden i frägan bör stiluncla komma till sti'md. 

Eftersom konstitutionsutskottet inte har den sakliga kompetensen pt1 det 

aktuella lagstiftningsomddet bör det ankomma p[1 bostaclsutskottet att vidta 

sådana iinclringar i sak i det föreliggande förslaget att elen nfönnda oklarheten 

undanröjs. Det giiller då frågan om översiktsplanernas rättsliga innebörd, 

dvs. om det går att utforma lagstiftningen på ett s{1dant siitt att det stär klart 

att innehållet i översiktsplanerna inte utgör ett bindande plancringsundcrlag. 

Beträffande omdiclesbestiimmclser och detaljplaner bör prövas om det iir 

möjligt att vidta preciseringar i fdga om avgriinsningar av berörd persern

krets. 

Det kan förutsättas att bostadsutskottet !äter det omarbetade lagförslaget 

granskas ur konstitutionell synpunkt av lagrådet och konstitutionsutskottet. 

Vad utskottet nu anfört har betydelse även vad giiller den i proposition 

1984/85 :207 föreslagna lagen om försöksverksamhet med förenklade regler 

om byggnadslov m. m. i vissa kommuner. De iindringar som kan bli aktuella 

beträffande PBL bör sålunda samordnas med regleringen i den särskilda 

lagen. 

Beträffande i ärendet väckta frågor om PBL:s förenlighet med Europa

konventionen vill utskottet hiinvisa till att frågor om förhållandet mellan 

svensk rätt och Europakonventionen behandlats i betiinkandet KU 1985/86:5 

och i reservationer som fogats till bctiinkandet. Diirvicl behandlades motions

yrkanclcn av samma innebörd som nu väckts i L'n följdmotion till PBL

förslagct (1985/86:67. yrkande 2). 

Stockholm elen 4 februari 1986 

På konstitutionsutskottets vägnar 

Olle Svensson 

Närvarande: Olle Svensson (s). Wivi-Anne Ceclerqvist (s). Kurt Ove 
Johansson (s). Bertil Fiskesjö (c), Sture Thun (s). Hans Nyhagc (m), Sören 
Lekberg (s), Börje Stensson (fp), Gunnar Biörck i Viirmdö (m), Torgny 
Larsson (s), Bengt Kindbom (c). Nils Herndtson (vpk). Elisabeth Fleetwood 
(m), Ingela Mårtensson (fp) och Ove Karlsson (s). 
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Föredragning och utfrågning inför konstitutionsutskottet och 
bostads utskottet den 7 november 1985 angående plan- och 
bygglagstiftningen 

Ordförande: KU :s ordförande Olle S\'cnsson 

Kt11lt1de: 
Statssekreterare Bengt Owe Birgcrsson 
Rättschef Lars Uno Didon 

Professor Nils Stjernquist 

Direktör Ulf Brunfelter 

Direktör Rolf Romson 

Bostadsdepartementet 

Bostadsdcpartementct 

Lunds universitet 

'.\."~i ri ngsl i \'ets byggnads

de legation 

Kommunförbundet 

Onzförandcn: Jag förklarar hiirmed sammanträdet öppnat. od1 jag \'ill börja 

med att klargöra föruts~ittningarna. Detta är konstitutionsutskottets sam

manträde. och det iir slutet. Till sammanträdet har ,.i inbjudit bostadsutskot

tets ledamöter och även vissa föredragande i andra utskott som kommer att 

komma i kontakt med detta ärende. 

Till denna hearing har vi kallat företrädare för regeringen: statssekreterare 

Bengt Owe Birgersson och rättschd Lars Uno Didön. Vi har även inbjudit 

professor Nils Stjernquist. verkställande direktör Ulf Brunfel ter och direktör 

Rolf Romson. Jag hälsar er alla viilkomna hit. 

UppHiggningen av den här friigestunden kommer naturligtvis att inriktas 

pt1 vad som iir av intresse för konstitutionsutskottet med tanke pi1 att vftr 

uppgift är att avge ett yttrande niir det gäller de konstitutionella frägorna. 

Diirför kommer presentationen och frågestunden först att handla om elen 

centrala konstitutionella fri\gestiillningen - om den beslutanderätt rörande 

planer som kommunerna anses fä genom PBL iir möjlig att realisera utan 

grundlagsändring. 

När presentationen har gjorts liimnar jag ordet fritt för fri1gor. Sedan finns 

det möjlighet att lägga fram synpunkter p{1 PBL:s förenlighet med Europa

konventionen, som bl. a. har behandlats i en del motioner. 

Jag finner att utskottet beslutar att vi kan arbeta efter dessa riktlinjer. 

Jag ger först ordet till föredragande Jan-Eric Gutsjö. 

Jan-Eric Gut~jö: Jag skall under cirka fem minuter ge en allmän presentation 

av grundlagsfrågan när det gäller PBL-ärendet. Som alla vet har lagrådet 

ställt sig tveksamt till om PBL-förslaget i alla delar iir förenligt med 

regeringsformen. Enligt lagritdet kan man ifr;1gasätta om inte de riktlinjer 

och regler som kommunerna skall stiilla upp i översiktsplaner. detaljplaner 

och områdesbestämmclser i själva verket innefattar normgivning. Enligt 

lagradet måste i s[1 fall grundlagen ändras innan PBL-förslaget kan antas i 

föreliggande skick. 

Jag skall kortfattat säga något om norm begreppet enligt regeringsformen 

och utifrån det peka pä de punkter där lagdidets uppfattning och den 

uppfattning som framförs i propositionen giu isär. Jag tar d~1 en bild till min 

hjiilp (underbilaga I). 

För att man skall klara ut vad som skall ses som normer ma~te man g[t till 

regeringsformens förarbeten, eftersom det i regeringsformrn inte finns 
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någon definition på vad normer iir. J\ v förarbetena framgår det att tvi1 krav -Bo U 1986/87: l 
skall vara uppfyllda för att det skall vara fr{1ga om normer. Det första kravet Bilaga .'i: I 
iir att en norm skall vara bindande gentemot allmiinheten och gentemot KU 1985186:8 1• 

myndigheterna. Det andra kravet är all en norm skall ha en generell Bilaga f 

utformning. Det sista kravet innehiir att ett direktiv eller ett p~1bud frirn en 

myndighet i ett visst fall inte kan anses som en norm. En norm mi\ste alltid 

riktas mot en obestiimd personkrets. 

Översiktsplanerna skall omfatta hela kommuner. De berör en ganska stor 

personkrets. Jag tror inte att det föreligger delade meningar om att 

generalitetskravet är uppfyllt betriiffande översiktsplanerna. Mir det diir

emot gäller det första kravet är meningarna delade. Enligt propositionen 

skall översiktsplaner inte ha n{1gon bindande verkan, utan de skall tjäna som 

ett beslutsunderlag vid detaljplaneliiggning och vid t. ex. byggnadsnämndens 

prövningar om ansökningar om lov. En byggnadsniimnd skall alltsä enligt 

propositionen inte kunna vägra ett sökt byggnadslov enbart genom all 

hänvisa till översiktsplanens riktlinjer. 

Lagrådet menar ä andra sidan att om översiktsplanen inneh;lller mer 

bestämda och preciserade riktlinjer kan dessa i praktiken änd[1 fi'1 en 

avgörande inverkan t. ex. för en byggnadsnämnds ställningstagande. Lagrå

det menar att riktlinjerna i översiktsplanen iindå i praktiken kommer att få en 

bindande verkan. Enligt lagrådets uppfattning iir därför båda kriterierna för 

en norm uppfyllda, dvs. riktlinjerna är bindande och de har fött en generell 

omfattning. 

Till skillnad från översiktplaner skall detaljplaner och omrädcsbestämmel

ser få en bindande verkan. I lär är det i stället gent.•ralitetskravet som det 

råder delade meningar om. Lagrådet hävdar att det här kravet blir uppfyllt 

om detaljplanerna eller omrädesbestämmelserna avser relativt stora områ

den. Vad som menas med det är viil inte helt klart. 

Enligt propositionen skall regler i detaljplaner och områdesbestämmelser 

inte ses som generella regler. utan man skall i stället se dem som beslut i 

enskilda fall. dvs. som förvaltningsbeslut. 

Det synsätt som framgär av propositionen grundar sig pt1 att detaljplaner 

och områdesbestämmelser gäller för lokalt begränsade områden och riktar 

sig till en bestämd personkrets. I propositionen stöder man sig på ett 

motivuttalande som låg till grund för kungörandclagen när den antogs för ett 

tiotal år sedan. Enligt detta motivuttalande bör bl. a. bebyggelseplaner och 

byggnadsförbud enligt byggnadslagstiftningen inte hänföras till författningar 

i kungörandelagens mening. Det bör i praktiken innebära att man skall se 

dem som förvaltningsbeslut. 

Om innehället i planerna skall ses som normer eller inte får stor betydelse i 

praktiken. Om man accepterar det synsätt som finns i propositionen kan 

riksdagen, precis som i PBL-förslaget. ge kommunerna kompetens direkt i 

lag att besluta om att anta planerna. Om man i stiillet skall se planerna som 

normer måste riksdagen först ge normgivningsmakt [1t regeringen och 

samtidigt medge att regeringen far överlåta den vidare till kommunerna 

genom ett särskilt beslut (bild, underbilaga 2). 

Enligt lagrådet är bara den här varianten möjlig i princip. Lagrådet 

kommer här emellertid fram till att regeringsformen är för snävt skriven när 311 



det giillcr det delegcringsbara omr{tdet. 
En annan konsekvens av dessa tv{t skilda synsätt. dvs. om man skall se 

planerna som kompetens att meddela förvaltningsheslut eller som kompe

tens att meddela norm. är av intresse. Enligt lagr{tdets tolkning har riksdagen 

formellt sett normgivningsmakten i detta fall. Om riksdagen vill kan den 

återkalla sitt bemyndigande och i st:illet sjLilv gå in och fastställa planerna för 

kommunerna. Departementet tar S:ikert upp frågan om hur man ser på en 

sädan tolkning av regeringsformen. 

Bengt Owe Birgersson: KLirnfrågan i diskussionen Lir den som Jan-Eric 

Gutsjö tog upp. nämligen hur man skall se pit definitionen av en norm i 

regeringsformen. Som lagriidet framhåller ger förarbetena till den proposi

tion som låg till grund för förslaget till ny regeringsform 1973 ganska litet 

ledning. Anledningen till att man far så pass litet ledning är att kommentarer

na i propositionen närmast berör de fri1gor som dt1 upplevdö som aktuella. 

Grundlagberedningen hade föreslagit att riksdagen ~kulle kunna fatta beslut 

i lagform även i enskilda fall. vad man brukar kalla lex in casu. Departe

mcntschefen tog i princip avstimd frim detta. men inte helt. Exempeh·is 

skulle man i riksdagen kunna fatta beslut om att anordna folkomröstning. 

Det sätt på vilket riksdagen har att fatta beslut Lir Jagformen. Di1 förde man en 

diskussion om hur man skulle kunna avgränsa vad man menade med normer 

frän vad som var beslut i det enskilda fallet. Det är klart att den diskussionen 

präglar de kommentarer som finns t. ex. i propositionen om hur man skall 

definiera en norm. Frågan om hur man skulle se p{t planbeslut i ett sadant 

sammanhang var inte aktuell vid denna tidpunkt. Därför kommenteras inte 

den explicit i dessa förarbeten. 

Nu mäste vi föra resonemanget utifr:'tn de formuleringar som finns. och de 

har Jan-Eric Gutsjö redan varit inne på. I detta sammanhang vill jag visa en 

bild (underbilaga 3). 

Man kan säga att det finns två kriterier i regeringsformen för vad man 

menar med rättsregler. dvs. normer. Man talar om att det skall vara 

bestämmelser som är bindande för myndigheter och enskilda. och man talar 

om att det skall vara generella föreskrifter. Om man läser det som star om 

generella föreskrifter finner man att med sadana avses situationer av ett visst 

slag. vissa typer av handlingssätt eller en bestiimmelse som riktar sig till eller 

på annat sätt berör en i allmänna termer bestämd krets av personer. 

Detta är utgångspunkten för den analys man måste göra för att se om plan

och bygglagförslaget är förenligt med regeringsformen, dvs. om de planinsti

tut som föreslås där kan betraktas som rättsregler eller om de skall betraktas 

som förvaltningsbeslut - snarast resultatet av att man har tillämpat ett antal 

rättsregler, dvs. byggnadslagstiftningen. 

Jag har med mig en figur (underhilaga 4) som påminner mycket om den 

som Jan-Eric Gutsjö visade. Det ligger väl i sakens natur att om man för ett 

systematiskt resonemang på detta område måste man börja diskutera de 

olika planinstituten. Jag tycker att två kriterier är väsentliga. Det första 

kriteriet är om de här planerna blir bindande för myndigheter och enskilda. 

Det andra kriteriet är det som jag satte upp under punkt 2. c på den förra 

figuren. nämligen om de avser en i allmänna termer bestämd personkrets. 
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Om man gör en sådan analys av de planinstitut som föreslås i propositionen 
måste man komma fram till, som Jan-Eric Gutsjö var inne på nLir han 
redovisade regeringens ståndpunkt resp. lagrådets resonemang, att över
siktsplanen inte är bindande för myndigheter och enskilda. Den är närmast 
att betrakta som en programförklaring som kommunfullmäktige i kommu
nen vid ett tillfälle har lagt fast. När man sedan prövar konkreta frågor om 
bygglov, detaljplaneläggning och annat har översiktsplanen inte nI1gon 
rättslig verkan, utan man kan säga att den är ett slags rådgivande dokument 

som visar hur kommunfullmäktige i första hand har sett de riktlinjer som 
allmänintresset utpekar. 

Däremot är det ovedersägligen så att en översiktsplan som omfattar hela 

kommunen och som inte är direkt riktad mot fastighetsägare eller andra 
tänkbara sakägare omfattar en i allmänna termer obestiimd personkrets. I 
det fallet måste svaret bli ja på frågan om man uppfyller kriteriet. 

För att man skall komma fram till att ett planinstitut skall kunna betraktas 
som norm i regeringsformens mening måste vi ha ja på båda frågorna. 

Områdesbestämmclserna är tänkta att fylla ut då det inte finns detaljpla

ner, och de blir bindande för enskilda. I propositionen skjuter man fram 

exemplet att det skall bli möjligt att lätta på bygglovsplikten i olika områden i 
kommunen, där man inte tycker att det behövs samma kontroll och styrning 
över bebyggelseutvecklingen som i de områden som är detaljplanerade. Det 

här innebär en lättnad för den enskilde. Men även en lättnad för den enskilde 

måste betraktas på samma sätt som man brukar göra när man lägger på en 
ytterligare skyldighet. Lättnaden blir i detta fall bindande för myndigheter
na, som inte kan kräva bygglov i ett område där man har fastlagt att det inte 

skall krävas. 
Om man sedan frågar sig om områdesbestämmelserna omfattar en i 

allmänna termer bestämd pesonkrets, menar vi att det gör de inte, eftersom 
de riktar sig till de fastighetsägare, sakägare och andra som har ett intresse av 

att exploatera eller utnyttja mark och vatten på ett speciellt sätt. De riktar sig 
inte till kommunmedborgarna i allmänhet utan just till dem som kan ställa 
krav på att få göra något med sin eller andras mark. På det sättet kommer vi 

fram till att man inte gärna kan hävda att det gäller en i allmänna termer 
bestämd personkrets. 

Vid bedömningen av detta har vi tagit hänsyn till den praxis som har 
tillämpats efter regeringsformens tillkomst. Ett exempel som vi tycker är 
ganska viktigt och belysande i detta sammanhang gäller de bestämmelser 

som finns i naturvårdslagen. Den ger länsstyrelserna rätt att inrätta 

naturvårdsområden. För ett naturvårdsområde kan man besluta om förbud 

eller föreskrifter i fråga om byggnad, upplag, schaktning. plantering och 

avverkning samt skyldighet för ägaren att tåla att man på hans mark utför 
röjning, plantering eller annat. 

Om man jämför möjligheterna att reglera i ett naturvårdsområde med 

möjligheterna att reglera med hjälp av områdesbestämmelserna är det 

uppenbart att områdesbestämmelserna är ett svagare instrument än det man 

har fått i naturvårdslagen. Detta har man antagit efter det att man fattade 

beslut om regeringsformen. Därmed har man från riksdagens sida i detta 

sammanhang redan tagit ställning i den frågan. 
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Niir det gäller detaljplanerna har vi funnit att de sjlilvfallet är bindande för BoU 1986/87: I 
myndigheter och enskilda, men vi menar att samma argumentation giiller Bilaga 5:] 
som betriiffande omrädesbestiimmclserna men kanske ännu starkare. De K U /985186:8 r 
omfattar inte en i allmiinna termer bestämd personkrets. eftersom det lir Bilaga / 

ganska enkelt att i varje enskilt fall med hjälp av fastighetsförteckningar och 
annat avgöra vilka som är fastighetsägare och berörs av de beslut som man 

fattar niir det giiller detaljplanerna. 
Jag kanske skall göra en liten utvikning här. Detta resonemang bygger på 

att man har en sådan tolkning av begreppet berörd att man menar att det iir 

de som i ett slags rättslig mening för en förmän eller får sin handlingsfrihet 
begränsad som iir berörtfa. Man menar alltså inte att allmänheten så där i 

största allmänhet iir berörd av ett beslut. 
Att man måste tolka begreppet på detta siitt är uppenbart, om man 

funderar litet grand över konkreta praktiska fall. Vi kan ta ett exempel diir 

hälsovårdsnämnden beslutar att stiinga den enda livsmedelsbutik som finns i 

en liten by eller ett litet samhföle. I det fallet är det alldeles uppenbart att den 
som iir berörd är den affärsinnehavare som då inte får fortsätta att driva sin 

butik. Men i något slags allmän utsuddad mening är naturligtvis alla de 
medborgare som bor i den här byn berörda, eftersom de mister sin affär och 
på det viset får ökade svårigheter att klara vardagslivet. Skulle man tolka 

begreppet berörd på det vida sättet skulle väldigt mycket av det som i dag 
beslutas av t. ex. kommunala nämnder bli att betrakta som normer. 
Resonemanget m{1ste därför bygga på att man tar hänsyn till vad som har 

rättslig effekt. Vi tycker att det är ganska självklart att detaljplanerna vänder 

sig till en begränsad bestämd personkrets. 
Det är utgtmgspunkten för de resonemang som legat till grund för beslutet 

att inte samtidigt med plan- och bygglagen också föreslå en ändring i 
regeringsformen i den här delen. Det framstår alltså inte som nödvändigt, 

eftersom de institut som regeringen föreslår inte enligt vår mening är att 
betrakta som normer .. 

Den andra punkten som jag vill ta upp inledningsvis mycket kort gäller 
vilka ändringar som har gjorts i propositionen i förhållande till lagrådsre

missen. 
Lagrådet pekar på frågan om inte områdesbestämmelserna trots allt, även 

om de riktar sig till vissa grupper, är så pass omfattande att man måste hävda 

att det blir fråga om en allmän personkrets. Lagrådet för det resonemanget -

efter att ha studerat natum:surslagen - att områdesbestämmelserna kan bli 

av betydelse för att skydda de riksintressen som finns i naturresurslagen. Man 

menar att det här kan komma att gälla omradesbcstämmelser som omfattar 

hela kommuner. Det har aldrig varit avsikten i lagrådsremissen, och i 

propositionen har det klarats ut på ett helt tydligt sätt, att omrildesbestäm

melser inte kan omfatta annat än en begränsad del av kommunen. Jag har för 

min personliga del accepterat lagrådets synpunkter, att om man lägger ut 

bestämmelser som omfattar en hel kommun måste man hävda att de är så 

generellt giltiga att man bör tala om normer. Det kan man emellertid inte 

göra med hjälp av områdesbestämmelseinstitutet. Det är en ganska viktig 

avgränsning som har gjorts där. 
Regeringen har också tagit bort möjligheten för kommunen att avsätta 314 



områden till friluftsområden, en möjlighet som fanns med i lagdtdsremissen. 
Vid en bedömning av frågan om propositionen är förenlig med regeringsfor
mens bestämmelser och vid en bedömning av lagrådets synpunkter i den här 
delen mäste man beakta att propositionen har ett annat förslag, som är 

väsentligt mer begränsat än i varje fall det sätt på vilket lagrådet uppfattade 
lagrådsremissens förslag. På den punkten är i dag lagrådets synpunkter inte 
längre relevanta, eftersom de bygger på ett annat förslag än det som nu 
presenteras för riksdagen. Man har alltså tagit hänsyn till lagrådets synpunk

ter i den delen. Där är man rimligtvis tvungen att göra en ny självständig 
bedömning, innan man kan ta ställning. 

Den sista punkten som jag skulle vilja ta upp inledningsvis bygger på en 
analys av vad det skulle leda till att följa den tolkning som lagrådet har gjort i 
sitt yttrande. Om man i en sådan här fråga inte får fullständig och klar ledning 

av förarbetena när det gäller explicita formuleringar är man tvungen att ga in 

och titta på vad syftet med regeringsformen var och hur diskussionerna gick 
vid den tid då regeringsformen beslöts. 

Vad man då vill skjuta fram är kommunernas roll i samhällsorganisationen 
över huvud taget. Det var ju en av de viktiga nyheterna när man införde den 

nya författningen, att man också gav ett grundlagsfästande åt kommunerna. 
Man sade redan i portalparagrafen i regeringsformen att den svenska 

folkstyrelsen utövas inte bara genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick utan också genom kommunal självstyrelse. Detta hade också 
markerats av att grundlagberedningen under utredningsarbetet fick en 

särskild expert anställd just för att arbeta med frågan om kommunernas roll i 
grundlagen. Det var en kollega till mig på universitetet som fick det 

uppdraget. 
När departementschefen presenterade propositionen 1973 förde man ett 

resonemang om hur väl man kunde förankra den kommunala självstyrelsen 
och kommunernas arbetsuppgifter i författningen. Då utgick man från det 

synsättet att kommunerna skulle ha en framskjuten roll. De skulle ha viktiga 
uppgifter i framtiden, och då kunde man inte, som man skrev, dra orubbliga 

och preciserade gränser i grundlag kring den kommunala självstyrelsesek
torn, utan man skrev att "arbets- och befogenhetsfördelningen mellan stat 
och kommun måste i stället i ganska vid omfattning kunna ändras i takt med 
samhällsutvecklingen ". 

Börjar man fundera över vad lagrådets tolkning skulle leda till när det 
gäller byggnadslagstiftningen kommer man fram till att dagens byggnadslag
stiftning knappast är förenlig med regeringsformen. 

Jag kan här hänvisa till den bild som Jan-Eric Gutsjö visade. 

Lagrådet ifrågasätter detaljplanen, och man ifrågasätter områdesbestäm

melserna- man menar att också de är generella. Det intressanta är då inte om 

man kan delegera till kommunerna eller till regeringen, utan det intressanta 

är om det över huvud taget går att delegera. Anser man att det här rör sig om 

generella beslut som skall betraktas som normer, då kan man inte heller 

delegera dem till regeringen. Det betyder alltså att byggnadslagen och 

byggnad~stadgan i de delar som är att betrakta som lag i dag lever kvar enbart 

på grund av övergångsbestämmelserna i regeringsformen. Man fattade ju det 

beslutet att den lagstiftning som gällde när regeringsformen trädde i kraft 
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skulle få fortleva fram till dess att man av andra skäl gjorde förändringar i BoU 1986/87: I 
lagstiftningen, även om den så att säga var grundlagsstridig i den nya ' Bilaga 5: 1 

meningen. Diirför skulle dagens byggnadslagstiftning, som man allts[1 har KU /9R5!86:8 y 
tillämpat·sedan 1947, bedömas som stridande mot den nya regeringsformen. Bilaga J 

Jag har mycket svårt att tro att de som satt i konstitutionsutskottet 1973 

skulle ha haft den meningen att man i framtiden skulle fatta beslut om 

detaljplaner-stadsplaner och byggnadsplaner som det heter i den nuvarande 

lagstiftningen - i riksdagen, eftersom det var normbeslut. Jag tror jag vågar 

påstå att det betraktades som sjiilvklart att man p{1 det området skulle 

fortsiitta med den praxis som ju då hade en mer än 20-årig hävd bakom sig. 

Hade man vid den tidpunkten tolkat bestämmelserna om normgivning på det 

här sättet skulle man redan 1973 ha infört en ändring i regeringsformen. som 

hade gjort det möjligt att delegera de här besluten till i varje fall ett under 

regeringen lydande organ. Man skulle ha gjort det allra helst som det är så 

väldigt enkelt att göra den grundlagsändringen rent tekniskt- det är bara att i 

8:7 föra till ett moment ytterligare. Detta tycker jag är ett viktigt indicium för 

att man inte hade avsikten 1973 att bestämmelserna skulle tolkas på det sätt 

som lagrådet gjort. 

Det finns ytterligare ett argument för det, som jag tycker är viktigt, 

nämligen de uttalanden som man gjorde vad gällde praxis och förändring av 

den praxis som man tillämpade 1973. Alla måste ju erkänna att det här 

normavsnittet i grundlagberedningens betänkande är ganska krångligt och 

komplicerat. Jag minns att under den period då jag undervisade unga jurister 

om detta, så var det ett ständigt bekymmer att få dem att förstå de olika 

nivåerna mellan det som var dclegeringsbart och inte. 

Regeringsrätten hade föreslagit att man i stället skulle grundlagsfästa den 

praxis som redan tillämpades. Departementschefen förde ett resonemang 

om hur man skulle se på det. För att göra ytterligare ett citat kan jag nämna 

att han skrev på följande sätt: "Jag delar i och för sig uppfattningen att den 

kompetensfördelning som utbildats i praxis i stort sett är ändamålsenlig och 

därvid i huvudsak bör ligga till grund även för en framtida fördelning av 

normgivningskompetensen mellan riksdag och regering." 

Sedan departementschefen hade sagt detta konstaterade han samtidigt att 

praxis inte var helt klar i alla avseenden och att det för att vinna nödvändig 

klarhet ändå var rimligt att man införde en reglering i princip på det sätt som 

grundlagberedningen hade föreslagit. Under de följande sidorna förs det 

sedan ett resonemang om vad som är delegeringsbart och inte på olika 

områden. Hela detta resonemang förs utan att man med ett ord berör 

byggnadslagstiftningen och frt1gan om markplanering. Det måste också i 

dagsläget tolkas på ett sådant sätt - om man för det samman med det 

allmänna uttalandet om praxis - att det inte fanns någon anledning att i 

förarbetena kommentera hur man skulle se på planerna, eftersom man då 

skulle följa den praxis som man hade haft tidigare. Detta är det klassiska 

sättet att tolka sådana här bestämmelser, när man inte får en alldels klar 

anvisning av de förarbeten som är gjorda. 

Vi menar att om man lägger samman dessa synpunkter så är det uppenbart 

att man inte hade avsikten 1973 att de planer som reglerar markanvändning

en i våra tätorter - stora eller små planer - skulle betraktas som normer utan 316 



som förvaltningsbeslut, om man använder regeringsformens terminologi. 

Man kan säga att i den proposition om kungörande av författningar m. m. 

som konstitutionsutskottet hade att behandla 1975 följde man upp detta 

synsätt genom att klara ut att stadsplaner. byggnadsplaner och utomplans

bestämmclser inte skulle betraktas som normer. Däremot menade man. som 

jag var inne på förut, att i fråga om en reglering som gäller stora områden. 

t. ex. ett län, skulle man antagligen komma fram till att den var så generell att 

man måste betrakta den som normgivning. 

Detta är bakgrunden till vi1rt S:itt att resonera. Vi har allts{1 utgiitt frim de 

förarbeten som finns, de uttalanden som finns om vad som skall avses med 

normer. Vi har konfronterat de kriterierna med de planinstitut som 

regeringen har föreslagit. Vi har med intresse och noggrannhet Hist lagrädcts 

synpunkter. Vi har gjort en förändring vad giiller omriideshcstiimmelserna 

för att undanröja en oklarhet som väl iindi1 fanns diir. Vi har dessutom läst 

regeringsformen och försökt tolka dt.:t syfte som har legat bakom. och vi har 

bt.:dömt konsekvenst.:rna och kommit fram till att det trots allt iir ganska 

osannolikt att konstitutionsutskottet och riksdagt.:n 1973 avsäg att införa en 

bestämmelse som i förlängningen skulle leda till att riksdagen skullt.: fatta 

beslut om stads- och hyggnadsplaner i våra tätorter. Vi har gjort den 

bedömningen att om riksdagen medwtt.:t hadt.: tolkat regeringsformens 

bt.:stiimmelser på det siittet, talar all sannolikhet för att riksdagen skulle ha 

gett departementschden bakläxa och infört en delegeringsmöjlighet på ckt 

hiir området. helt enkelt diirför att varje annan tolkning skulle leda till en 

praktisk utveckling som är fullständigt omöjlig att hantera. Det inser var och 

en som funderar på saken. 

Riittschefen iir beredd att svara på friigor om förenligheten med Europa

konventionen. 

Ordföra11de11: Jag ger ordet till Nils Stjernquist. 

Nils Stjemquist: I lcrr ordförande! Det är en sak som iir ganska frapperande i 

detta sammanhang: Vi hade ju en bygglagutredning som började redan 1968. 
Utredningsarbetet pägiek mycket hinge - man kom inte till skott förriin 1985 
- men den konstitutionella fri1gan obst.:rverades mycket sent i utredningsar

hetet. om jag läst rätt innantill. Det var först i lagr{1dsrernissen som 

departementschefcn tog upp spörsm[1kt i fråga om översiktsplanerna. 

Därefter kom ju lagnklcts utförliga yttrande i ärendet. 

Jag vill börja min framställning med att helt allmiint peka pi1 vilka regler 

som gäller för grundlagstolkning. 

Den gamla regeringsformen av 1809 inrn:höll en tolkningsanvisning: Man 

skulle hålla sig till lagtexten, till ordalydelsen. I den nya rt.:gt.:ringsformen 

finns ingen sådan anvisning. Oiiremot är dt.:t i motiven sagt att det naturliga är 

att grundlag tolkas dtcr samma prirn:iper som giilkr for lagtolkning i 

allmänhet. Dessa principer stiills ofta under dt.:batt och det finns olika 

tolkningstekniker. 

Regeringsformen söker i sitt åttonde kapitel mer ambitiöst än andra 

liinders författningar bringa reda i normgivningsmakten och dess fördelning. 

En avigsida diirav iir att regleringen har blivit inte bara utförlig utan iiven 

snilfig och därmed inbjudande till tnlkningstvister. Man kan rentav siiga att 
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den stundom möjliggör mer än en tolkning. 

Om man analyserar i1 ena sidan dcpartementschefens uttalandi.::n och t1 

andra sidan lagraclets. kan man finna vissa olikheter i analystekniken. Depar

tcmentschden higger mi.::r vikt vid syftet och vid den praxis och de uttalanden 

om praxis som har förekommit. Lagradet har. förefaller det mig. ett mi.::r 

systematiskt betraktelsesätt, utgår fran motivuttalandena om bundenhet och 

generalitet och definierar utifrån sina avvägningar dessa begrepp mera strikt. 

I l<'mga stycken föreligger emellertid enighet. Man iir enig om att om 
planerna i PBL-förslaget är normer enligt regeringsformen 8 kap. är 

delegering ej möjlig utan en ändring av RF 8:7, och den tar tid. Utan en sådan 

iindring mt1ste, som Bengt Owe Birgcrsson framhöll. planerna faststiillas 

genom lag. dvs. av riksdagen, något som - det ligger i öppen dag - inte Hr 

liimpligt. 

De tv{1 tidigare talarna har varit inne pä normdefinitioni.::n. på de td 

kriti.::rier som ställs upp i grundlagspropositionen om bundenhet och generell 

giltighet. U1t mig dit först påpeka att man därav inte skall dra den slutsatsen 

att alla bestiimmelser som finns i våra lagar uppfyller dessa kriterier. Lagarna 

inneh~iller som bekant viildigt mycket faktiska upplysningar av olika slag. 

Det vi'lllar i detta sammanhang inga komplikationer. 

Vidare iir det pi1 det siittet att det finns föreskrifter som iir bindande och 

som iir generellt giltiga men som inte är normer enligt regeringsformen 8 kap. 

Enligt RF 9: 7 kan riksdagen i samband med budgetreglering eller annars 

besluta riktlinjer för viss statsverksamhet för längre tid än anslaget till 

verksamheten avser. Vidare skall riksdagen enligt RF 9:9 faststlilla grunder 

för förvaltningen av statens egendom och förfogandet över den. Det kan men 

behöver inte ske i lags form. Därutöver bör nämnas att regleringsbreven 

innehi\ller ;1tskilligt som är av intresse i sammanhanget. 

Liit oss da i1tervända till normbegreppet. Termen norm förekommer inte i 

regeringsformen. Dess :'tttonde kapitel har rubriken Lagar och andra 

föreskrifter. Synonyma termer med norm iir - förutom föreskrift - ä•;en 

riittsregel och bestämmelse. Norm begreppet lanserades av grundlagbered

ningen i dess motiv: 6 kap. i den allmänna motiveringen har rubriken 

Normgivningsmakten. Begreppet aterkommer i grundlagspropositione.n och 

har diircfter slagit igenom. 

Det bör understrykas att med nnrmbegrcppet infördes. sakligt sett. inte 

något nytt i förhållande till 1809 ars regeringsform. 

I såviil norm som riittsregel, föreskrift och bestämmelse, ligger egenskapen 

"bindande". Bindande i den utstiickning och inom den ram de sjiilva anger. 

Departemcntschefen uttalande i grundlagspropositionen ( 1973:90 s. 203) att 

rättsregler kännetecknas i princip av att de är bindande för myndigheter och 

enskilda. De kan med andra ord av den enskilde göras gällande ytterst sett 

inför domstol. 

Även tidigare har diskuterats rättslig bundenhet kontra faktisk bundenhet. 

Sa gjorde lagrådet i sin granskning av proposition 1976177: 123 med förslag till 

konsumentkreditlag (s. 349 ff. ). Fri'1gan gällde konsumentverkets riktlinjer. 

Lagrådet underströk att riktlinje närmast var att se som uttryck för den ena 

partens (det allmännas) sttmdpunkt. Vid domstolens bedömning blev 

avgörande, inte om avvikelse skett från riktlinje utan om näringsidkarens 
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handlande stred mot lag. lagri1det fortsatte: 

'"Det förh[tllandet att riktlinje ej iir bindande för elen enskilde niiringsidka

rcn hindrar inte att denne i regel k:inncr sig bunden. Hela lagstiftningen pi't 

omr[tdet bygger ju pii principen att lagstiftarens intentioner sit l~lngt som 

möjligt genomförs pt1 grundval av frivilliga åtaganden frtm företagens sida.·· 

lagr<ldet förde cläreftl'r fram tanken att riktlinjerna skulle kunna bedömas 

ha karaktiir av norm beslut men ans{1g överviigandc skiil tala för att de skulle 

ses som i det enskilda fallet ej bindande anvisningar eller som principbeslut 

e. cl. lagrådet slutade sin argumentering med att framhitlla att det skulle vara 

av v~irde om rådande oklarhet rörande riktlinjernas juridiska innebörd 

undanröjdes. Behovet av en lagbestiimmebc hiirom ökade med stigande 

omfattning av verksamheten med riktlinjer. särskilt om beniigenheten att 

uppfatta riktlinje s:hom bindande tilltog. 

Departementschefen. justitieminister Romanus. instiimde i allt viisentligt 

men anstig mot bakgrund av de uttalanden angtiendc riktlinjernas karaktiir 

som gjorts i detta och tidigare lagstiftningsiin:nden att det inte förelttg nägot 

behov av siirskild lagstiftning om riktlinjerna. 

För min del finner jag det resonemang om riktlinjer som fördes vid 

tillkomsten av konsumentkredit lagen tilliimpligt även p{1 översiktsplanerna i 

förslaget till PRL. Man rrn'tste lägga avgörande vikt vid den riittsliga 

bundenheten. Eljest blir problematiken knappast hanterbar. En si'1dan 

instiillning torde ocks[1 ha varit bi:stiimmande vid ändringen av kungörande

lagen 1984. d{1 hl'greppct författning reserverades för bindande regler. och 

rekommendationer av typen anvisningar lämnades utanför. 

Egenskapen "bindande" iir alltså det första kriteriet p:1 en norm. Det 

andra kriteriet är egenskapen "generellt syftande". Den följer. för att citera 

departementschefen i grundlagsprnpositionen (s. 203). av det tör riittsstaten 

utmiirkande kravet p<I normmiissig behandling av medborgarna. Redan 

författningsutredningen betonade (SOU 1963: 17 s. 335) att i det materiella 

lagbegreppet ligger. att lag iir en generell riittsregel. 

Den diskussion som förts om adrcssatkretsens omfattning har avsett areal 

och personer. Jag bortser hiirvid fr<ln departl'mentschcfens resonemang i 

grundlagspropositionen om möjligheten av en lex in casu. 

Vad personkretsen hetr:iffar berördes den av dcpartementschefen vid 

tillkomsten av kungöranclelagen (prnp. 1975176:112 s. 64 f.). lian uttalade 

att ett lokalt begränsat beslut hade karaktiiren av författning om det helt eller 

fr:imst riktar sig till medborgarna i gemen såsom exempel\'is ett förhud att ta 

bort eller skada viixt av viss art diir den viixer vilt. Däremot kunde den 

generella naturen starkt ifri1gasättas niir fr<lga lir om lokalt begrlinsade 

föreskrifter avsedda att begriinsa handlingsfriheten för iigarna till vissa 

bestämda fastigheter eller \'issa därmed jiimförliga rlittsinnchavare. Detta 

giillde även om föreskrifterna band inte bara den aktuelle Ligaren eller 

rättsinnehavaren utan iiven framtida s[1dana. Dcpartcmentschcfen uttalade 

att bl. a. beslut om bebyggelseplaner enligt byggnadslagstiftningen inte 

borde hänföras till författning. 

Samtidigt uttalade sig departementschefen iiven beträffande arealen. Han 

förklarade att föreskrifter som riktade sig till jordägart' .eller liknande 

p·ersonkategorier inom ett större omräde. 1. ex. efl län, torde anses ha så 
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generell karaktär att de borde bedömas höra till kategorin författningar. Var BoU I 986/87: 1 
gränsen exakt g<'tr. fortsatte departementschefen. mellan denna typ av . Bilaga 5:1 
föreskrifter och föreskrifter som inte har författnings natur iir omöjligt att i KU 1985186:8 y 
ange i generella termer. I anslutning härtill kan det konstateras, att det i den Bilaga J 
debatt som nu förs om den konstitutionella karaktären av översiktsplanerna 

och områdesbestämmelserna i förslaget till PBL rör sig om en areal som är 

vida mindre än ett län, om man nu bortser från Gotland. 

U1t mig diirefter något beröra planinstituten i nuvarande byggnadslagstift

ning. Det har av tidigare talare anförts, att de inte var aktuella niir 1974 {irs 

regeringsform utarbetades. Vad jag kan minnas diskuterades de inte av 

grundlagbcredningen eller inom dess sekretariat. Tanken att de var normer 

hade säkert uppfattats som främmande. Att stadsplaner och byggnadsplaner 

vid tillkomsten av kungörandelagen inte ansågs vara normer har redan 

framhållits. Samma uppfattning torde lagstiftaren ha haft 1976, när dd till 

uppräkningen i RF 8:7 av delegeringsbara ämnen tillfogades: utformning av 

byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö. Om man då hade uppfattat 

dessa bebyggelseplaner som normer. hade man säkert inrymt dem i 

delegeringsbestämmelsen. 

Jag kan tillfoga att professor Håkan Strömberg i en uppsats i Förvaltnings

riittslig tidskrift 1976 diskuterar bebyggelseplanernas karaktiir. Han återkom 

till ärnnct 1983 i sin bok om Normgivningsmakten enligt 1974 års regerings

form. Han understryker att dessa bebyggelseplaner intar en "sviirbedömbar 

mellanställning" men nämner att "den härskande meningen synes vara att de 

bör betraktas som förvaltningsheslut i enskilda fall". Han har i oktober 

m{mad i år publicerat ett supplement till sin bok. Där omnämner han 

lagrådets uppfattning i nu förevarande ärende. I lan omnämner också 

departementschefcns. Men har tar inte ställning. Det innebär att han 

förmodligen vidhåller vad han anfört i boken. 

Man kan dä viicka frtigan om de föreslagna planerna i PBL-propositionen 

är mer bindande och mer generellt utformade än de nuvarande planerna. Det 

förefaller mig knappast så, även om lagrtidet torde se en viss skillnad. Men 

jag har inte haft möjlighet att i detalj tränga in i dels den gamla lagstiftningen, 

dels den föreslagna. 

Jag tror att det av min föredragning har framgått att det finns ett gränsskikt 

mellan normer och andra beslut, att gränsen med andra ord inte är helt klar. 

något som underströks redan av grundlagbercdningen (SOU 1972: 15 s. 101 ). 
Den ene uttolkaren kan då trycka litet mer på den ena, den andre litet mer på 

den andra. Det ger alltså ett visst utrymme för tyckande. 1. sådana situationer 

synes det mig angeläget att även rimlighetshänsyn beaktas. Det är inte min 

uppgift att slita tvisten i förevarande ärende, men det förefaller mig naturligt 

att man bör lägga en huvudvikt vid om det föreligger en avsevärd skillnad 

mellan de nuvarande planinstituten och de nu föreslagna. 

Om man nu bestämmer sig för att planerna i PBL-förslaget är normer da är 

det fråga om en innovation. framkommen genom tolkning. Da har man 

verkligen anledning att undersöka planinstituten över hela fältet. Det finns ju 

mångahanda planer som utarbetas kommunvis, liinsvis och i andra samman

hang. Vi har den fysiska riksplaneringen, berörd i detta sammanhang. vidare 

länsplaneringen, kommunala översiktsplaner, trafikplaneringen, vägplane- 320 



ringen, bostaclshyggnadsprogrammen, varuförsörjningsplancr för gleshyg

der etc. 

Ordf<)rwulrn: Jag ger ordet till Ulf Brunfrlter. 

Ulf Brunfelter: Jag kommer här att ta upp några huvudpunkter i en större 

framställning som kommer att finnas tillgiinglig för utskottet. 

Ett huvudsyfte med all lagstiftning iir att skapa trygghet och siikra 

förhällanden. Det är en kanske självklar men ibland förbisedd del av vad vi 

kallar riittssiikerhet. Detta iir ett p{t flera siitt viktigt led i byggnadslagsdiskus

sionen. 

Lagr{1det har ju ifrågasatt om sjiilva stommen i det föreslagna plansystemet 

är förenlig med grundlagen. Och ovisshet i en så central fr{1ga skapar 

naturligtvis osäkerhet. 

Lagri1det menar att kommunala anvisningar om hygglovgivningen i 

översiktsplaner och omrt1deshestiimmelser iir ett slags förordnandemakt. 

dvs. en lagstiftning på kommunal nivti. Men att pt1 det hiir siittet stifta lagar 

om enskildas behandling iir i princip riksdagsangclägenheter. Regeringsfor

men kräver alltså att riksdagen tar ansvar för den hiir typen av förordnanden 

mot enskilda. 

Vad betyder d[1 det här i praktiken för bygglagförslagct? Ja. för kommu

nerna sädan hiir förordnandcmakt. kan skillnaden i hur enskilda behandlas 

vid bygglovgivningen bli mycket stor mellan olika kommuner. Likheten inför 

lagen sätts ur spel pft ett siitt som är svi1rt att förutse. niir det inte liingre iir 

riksdagen som bestämmer - ungefär. för att ta ett exempel. som att vi i 

framtiden lät kommunerna bestämma inte bara den kommunala skattedebi

teringen. utan också liit kommunfullmäktige bestiimma var för sig i varje 

kommun hur den lokala kommunalskattdagen skulle se ut. Det iir liitt att 

inse att de kommunala beskattningsprinciperna d~i sannolikt snart skulle 

börja viixla pa ett sätt som vi i dag inte iir vana vid och knappast heller skulle 

acceptera. 

Med bygglagförslagct kan det mycket väl bli s~i. att en kommun tar fasta 

exempelvis p<'t de möjligheter att upphiiva gamla planer som förslaget ger för 

att sedan ersätta de gamla planerna med nya anvisningar i en översiktsplan 

eller i områdeshestämmclser. t. ex. att byggriitten begriinsas till 60 111
2 i 

flertalet gamla hyggnadsplant>r och att outnyttjad byggnadsriitt försvinner. 

Samtidigt kan en grannkommun med annan politisk majoritet ta fasta p{1 

att byggnadsförbuden i gamla omr<'iden upphör. som föreslås. niir PBL triidcr 

i kraft. I den kommunen !Mer man då de gamla planerna fö tillbaka sin 

tidigare planstatus, och hygglovgivningen rättas efter planerna. Här fär 

enskilda med obebyggda tomter behtilla sin byggnadsrätt och bebygga de 

t. ex. 120 m2 som planerna kan tillata. 

Tva grannkommuner kan på det hiir siittet hamna i rättsligt sett helt skilda 

viirldar när det giiller enskildas behandling. I den ena kommunen mister man 

sin byggrätt. i elen andra fär man beh{11la den. 

Lagritdet har diirför med sina invändningar pekat pii mycket viktiga 

förtroendefrågor när det gäller elen tiinkta lagstiftningen och dess tilliimp

ning. Kan vi verkligen behandla enskilda s<I olika. och vill vi verkligen göra 

det? 
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Ja. vill vi det. m!1stc vi i s;t fall iindra regeringsformen niir det giiller 

riksdagens ansvar för allas likabehandling inför lagen. menar ju lagritdet. En 

s{tdan grundlagsiindring kan inte genomföras fiirriin efter 198~. som hiir 

redan har konstalt'rats. 

Att ;ltcrigcn, för att ta upp ett alternativ. leva vid sidan av grundlagen 

skulle skapa ett bt'sviirande osiikerhetstillstiind. Mi111ga kommer naturligtvis 

att ifr{igasätta om vissa kommuner för dra in byggriitt. som andra kommunt'r 

littcr enskilda bch;'illa. De iiverklagar dii viigrade byggnadslov. Fiirst niir 

regeringsriitkn s{1 dömt i sakt'n - om det dt1 iir grundlagt'n eller bygglagen 

som skall giilla i fdtga om bygglovgivningt'n i det hi\r avst'endet - far vi veta 

om kommunerna vnkligen kan förfara p<I det hiir siittet. Det skapar s[ivitt jag 

kan se ett riittsligt töcken flera år framöver, som förefaller orimligt för Mdc 

kommuner och enskilda att leva med. 

Det stora problemet - och det iir mycket avgörande för de praktiska 

konsekvenserna - iir alt planförslagets plansystem för begränsad verkan i 

tiden. Detaljplanerna kan som bekant återkallas efter 5-15 f1r. Det iir en av 

förslagets huvudpunkter. Samma [1tcrkalldsc blir möjlig för praktiskt taget 

alla nuvarande stads- och byggnadsplaner som reglerar den tiitbebyggelse 

som vi har uppfört i landet hittills, och det iir alltsf1 en frfiga för större delen av 

byggnadskapitalet i landet. 

Olika uppfattningar finns bland experter om hur detta kommer att fungera 

i praktiken. Det finns talesmän inom planviisendet som föreställer sig att det 

kommer att ske en rullande planrevision, s;I att praktiskt taget alla planer 

stiindigl hi11ls aktuella. Ett sådant framtidsperspektiv förefaller mig dock 

mycket orealistiskt redan av praktiska skiil. 

Vi talar ju i sjiilva verket om den riittsliga regleringen fr[111 plansynpunkt 

kring huvuddelen av v;lrt byggnadsbest;ind. En total och rullande översyn av 

alla landets planer vore i praktiken niirmast detsamma som att begiira en total 

revision av de flesta fastighetsbildningar och fastighctsgriinser i landet genom 

lantmiiteriviisendets försorg. '.'J{1got s{1dant finns det ju varken kapacitet eller 

resurser för. I själva verket iir ju bristande planeringskapacitet en huvudor

sak till all planviisendet har problem. 

All sannolikhet - och det iir betvdclst'fullt ocksti fiir utskottet- talar för att 

tifömpningen kommer att utvecklas i en helt annan riktning iin mot ett 

kompleti system med aktuella i1 jour-hällna och diirmed giillande planer. 

I verkligheten kommer kommunerna med all sannolikhet att utnyttja 

möjligheterna enligt lagförslaget att hiiva gamla detaljplaner utan att ersiitta 

dem med nagra nya. Den hiindclseutvecklingen har i fackkretsar ocks[1 redan 

fillt ett namn. niimligen planlöst tillst[1nd. Med det skulle da först{1s det läge 

som uppkommer niir n;\gon giillande detaljplan inte finns som grund för 

bygglovgivningen. I princip uppstfa d{1 möjligheter för en mycket fri 

hantering rättsligt sdt av bygglovgivningen friin byggnadsnämndens sida. i 

sak troligen mycket likartad med dagens system med dispensgivning. då 

giillande planer är provisoriskt hävda med utredningsförbud i avvaktan pa 

planändring. I vissa stycken söker då byggnadsniimnden ledning i den gamla 

upphiivda planL'n - i andra liigen inte. Bygglov kan komma att vägras på 

obebyggda tomter. medan andra fastigheter efter prövning i det särskilda 

fallet kanske för betydligt större byggriitt än den återkallade planen medgav. 
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Tilliimpningen kommer med andra ord att kunna växla betydligt med i"m:n 

när ingen gällande detaljplan finns. 

Bygglovgivning med stöd av en riittsligt sett giillande plan ersiitts p{1 detta 

siitt med kommunala direktiv i en form som grundas p{1 politiska beslut. i 

viktigare sammanhang efter avgöranden i kommunfullmiiktige. Dessa direk

tiv kan i sin tur viixla med tiden. bl. a, i samband med de politiska 

maktviixlingarna som kan ske i kommunen vart tredje är. 
Det lir hiir som ordningen med översiktsplaner och omdtdesbötförnnelser 

sannolikt kommer att fä sin största betydelse. Att det blir pä det hiir siittet 

beror pa att dd helt enkelt behövs bestämmelser som byggnadsniimnden kan 

falla tillbaka pii vid bygglovgivningen när inga giillande detaljplaner finns. 

Särskilt för centralt beltigna staclspartier kommer trycket pft att fft n<'igon form 

av giillande ordning att viixa. 

Med tanke pä erfarenheterna i dag. att kommuner sällan eller aldrig 

fastställer en generalplan utan nöjer sig med den bekviimare formen att lata 

fullmiiktige anta planen. är det troligt att översiktsplanen kommer att bli elen 

vanliga formen för direktivgivning till byggnadsniimnden. Omr<ldesbestäm

melser med formligt reglerade riittsverkningar, besviirsordning med förvalt

ningsbesvär osv. kommer sann()likt att te sig mera arbetsamt. Den bekvä

maste ordningen sett frän kommunens synpunkt blir då att ge anvisningar i en 

översiktsplan. Framför allt stiir man dii ocks<'t mer obunden att fiiriindra 

ordningen än om situationen fixeras mera besUimt .i omrftdesbestiimmclser. 

Den gällande ordning som då utvecklas blir med stiirsta sannolikhet 

anvisningar i översiktsplan eller - mera sällan. tror jag - i områdesbestäm

melser. dvs. en som lagrådet påpekat kommunalt tillkommen normgivning 

för bygglovgivningen. 

Både Nils Stjernquist och Bengt Owe Birgersson har varit inne p{1 fr{1gan 

om huruvida det är nitgon skillnad mellan det förslag som nu föreligger och 

dagens giillandc plansystem. Lagrädet har uttryckligen påpekat att man 

anser dagens plansystem förenligt med regeringsformen men att den nya 

tillämpningen är annorlunda - del iir en skillnad. Låt mig p<\ den punkten 

avsluta med att säga att nuvarande planer har en bestiimd sakiigarkrets. 

ungefär som en fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen, där elen 

lokala fastighetsbildningsmyndigheten bestiimmer fastighetsindelningen. 

Byggnadsnämnden handhar t. ex. stadsplaner. där intresseavvägning iir 

beskriven i lag och ordningen hanteras av en specialreglerad niimnd pa 
ungefär samma sätt som fastighetsbildningsmyndigheten gör när man 

fastighetsreglerar. Därmed iir väl också sagt att en stor skillnad är att 

byggnadsnämnden hiir hanterar detta självstiindigt enligt lag men. enligt min 

uppfattning. med den nya ordningen ofta blir utsatt för direktiv som i 

realiteten är bindande på kommunal niv[1. 

Rolf Romson: Jag representerar a\ltsä i dag Kommunförbundet. Jag vill med 

en gång säga att jag inte har något mandat att uttrycka ni1gra åsikter som har 

förankring i styrelseheslut eller liknande. Det jag nu kommer att framföra är 

ungefär de synpunkter som vi har haft i en referensgrupp inom Kommunför

bundet på tjänstemannaplanet. där vi har haft förmånen att följa det 

påg~1ende arbetet med förslag till ny lagstiftning inom PBL. 
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Det vi nu skall diskutera iir naturligtvis friigan om normbeslut kontra 

förvaltningsbeslut/myndighetsutövning. Det iir väl alldeles klart att man i 
kommunerna i dagens Hige anser att planbeslut som har rättsverkningar är att 

anse som förvaltningsbcslut/myndighetsutövning. Diirmed föreligger ju 
ocksä en bcsviirsriitt. Icke riittsvcrkandc planer har ju diiremot inte 

karaktären av förvaltningsbeslut. Detta synsätt har också delats av regering

en i ett känt beslut från början av 1970-talet. niirmare bestiimt 1972. 1 detta 

beslut sades att de specialregler om just procedurfriigor och liknande som 

finns i förvaltningslagens senare del iir tillämpliga på sädana hiir planbeslut. 

De iir. som man sade, inte enbart normbeslut. utan tyngdpunkten ligger i 

stället p[1 myndighetsutövningen och att det diirför iir ett förvaltningsbeslut. 

Det siigs i en promemoria som skickades ut från liinsstyrelsernas organisa

tionsnämnd att beslut om faststiillelse av plan innebär sådan utövning av 

befogenhet att för enskild bestiimma om förman, rättighet eller skyldighet 

som avses i 3 ~ förvaltningslagen. Vidare sägs att ett ärende rörande plan i 

regel inte enbart avser en föreskrift till allmän efterrättelse. Det är viil det 

synsätt som man har haft inom kommunerna. 

Jag tror att man om man inte skall hamna i en alltför obestämb_ar gräzon 

mellan normbeslut och förvaltningsbeslut måste skilja mellan rättsvcrkandc 

planbeslut med ty atföljandc besvärsrätt och icke rättsvcrkandc planbeslut. I 

dagens lagstiftning har vi ju planinstituten redovisade bara i största allmänhet 

i byggnadslagstiftningen. Men huruvida de i verkligheten riktar sig till en 

större eller mindre personkrets eller om de har en stiirre eller mindre grad av 

detaljering far man fram först i varje särskilt planbeslut. Jag tror att det skulle 

vara en för kommunerna ganska besvärlig situation om man först i det liiget 

skulle behöva avgi1ra om det handlar om normer eller förvaltningsbe

slut/myndighetsutövning. Det bör alltså vara klar griinsdragning mellan 

riittsverkande eller inte rättsverkande planbeslut. dvs. planer där det 
föreligger besvärsrätt och planer där man inte har n[1gon besvtirsriitt. 

En plan som har diskuterats-särskilt i dag-är översiktsplanen. Den har ju 

utifrän de allmänna kriterierna inte ansetts vara bindande men generell, 

enligt den uppstiillning som Bengt Owe Birgersson visade. Man kan fråga sig 
om den iir generell. Att den inte är bindande iir ju helt klart enligt 

PBL-förslaget. Men generell iir den väl kanske inte alltid. Det iir helt 

beroende pä hur pass ing{1ende den iir betriiffande olika riktlinjer för 

markanvändningen utanför detaljplanelagt område. Man kan alltså svara 

biide ja och nej på den frågan. Det är emellertid helt klart att den inte iir 

rättsverkande och därmed inte bindande, och då faller den på det kriteriet. 

Det hlir likadant med övriga planinstitut. Skall man börja att tala om att ju 

vidsträcktare en personkrets är som berörs av dem. desto mera närmar det sig 

ett normbeslut. då kommer man i en väldigt besvärlig situation. Mari bör 

allts{1 dra griinsen mellan rättsverkande och inte rättsverkande planer. 

Riittsverkande planer är förvaltningsbeslut/myndighetsutövning, ej rättsver

kandc planer är inte det. 

Jag skulle dessutom vilja göra en anknytning till besviirsriitten. Översikts

planen kan ju enligt det föreliggande förslaget åtkommas bara med 

kommunalbesvär. dvs. de mera formella besvären. men däremot inte med 

sakägarhcsvär, det blir ingen sakprövning. Det sägs mycket riktigt i 
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propositionen att om man skulle tillMa en sakprövning av översiktsplanen, BoU 1986/87: I 
skulle det innebiira orimlig framförh::illning för de enskilda fastighetsiigarna Bilaga 5: 1 
och övriga sakkgitimeradc. Det har man alltst1 inte velat gå in p{1. Vi har KU 1985186:8 y 
st1lcdes kommunalbesviir över översiktsplaner och förvaltningshesvär över Bilaga I 
detaljplaner/omd1deshestämmelser. Jag tycker att gränsen bör g[1 där. För 

min del instiimmer jag alltså i vad som har sagts av Bengt Owe Birgersson och 

vad som har sagts i propositionen, något som s[1vitt jag förstår också delas av 

Nils Stjernquist. Man måste ha klara riktlinjer för kommunernas ledning. Jag 

tror att griinsen i det fallet gär mellan rättsverkande och icke rättsverkande 

planer och mellan om besvärsriitt föreligger eller inte föreligger. 

Man kan då friiga sig vilken reell effekt en sådan här översiktsplan har. Det 

har sagts att den i realiteten skulle hli bindande för myndigheterna. Men det 

kan den s<'1vitt jag förstttr inte hli. Dä skulle man ju sätta hela systemet med 

riittsverkande och icke rättsverkande planer ur spel, likaså hesvärsrätten. 

Man skall alltså i full utstriickning kunna fä en sakprövning av exempelvis ett 

detaljplaneheslut eller ett beslut om byggnadslov. 

När det giiller planbesluten iir det ju direkt förutsatt i PBL att man skall 

kunna avvika fr{m översiktsplanen. Det st<'tr i 5 kap. 26 § att man då skall 

redovisa skälen för detta. men det skall ju ändå vara möjligt. När det gäller 

bygglovprövningen utanför detaljplanclagt område är det också, såvitt jag 

förstår, helt klart att man skall fä en fullständig sakprövning. Kommunen 

skall alltsä i detta avseende inte kunna säga att alla frägor är avgjorda enligt 

översiktsplanen och att det diirför inte finns något utrymme för sakprövning. 

Det skulle s{1lcdes enligt min mening inte vara möjligt. Det här problemet har 

vi ju kommit in på redan i dag genom de styrande kommunöversikter som 

finns, med olika typer av mer eller mindre definierade riktlinjer. Där har man 

viil i rättspraxis intagit den ganska klara st{mdpunkten att det inte räcker med 

bara en allmiin hänvisning till översiktsplanen - kommunöversikten, mark

dispositionsplanen eller vad man vill kalla den - utan man måste direkt gå in 

pil en ordentlig sakprövning huruvida skälen är hållbara eller inte. Det har 

talats om vem som har bevisbördan i detta avseende, om det är fastighetsäga

ren eller om det är kommunen/byggnadsnämnden. 

Jag skulle alltsä kortfattat vilja säga att i varje fall jag och även 

referensgruppen helt klart är inne pä den linje som redovisas i propositionen. 

Skulle man behöva tillämpa något slags allmän bedömning av gränserna 

mellan normer och förvaltningsbcslut, får vi en oklarhet som inte kan vara till 

gagn för de kommunala myndigheterna. 

Ordföranden: Jag lämnar ordet fritt. Det är kanske några av de inledande 

talarna som vill göra någon komplettering med anledning av vad som sagts. 

Bengt Owe Birger.uon: Vi har utgått från att diskussionen här i dag i första 

hand gäller i vilken utsträckning som regeringens förslag är förenligt med 

regeringsformens bestämmelser, inte om det är lämpligt från andra utgångs

punkter att ge kommunerna den ökade frihet att ta eget ansvar som de får 

med plan- och bygglagcn. Ett av de viktigaste motiven för att lägga fram 

förslaget är att fördjupa den kommunala självstyrelsen. Men om detta är 

lämpligt eller inte från andra utgångspunkter är inte en fråga för regeringsfor- 325 



men. utan det är en helt annan fråga. Jag vill bara säga det, därför att vi 
kommer inte här i dag att i detalj hemöta eller kommentera de synpunkter 
som Ulf Brunfclter hade på förslaget i dessa delar. Vi har uppfattat att denna 
hearing handlar om regeringsformen. 

Bara en liten kommentar: Ulf Brunfelter började med att göra en 
jämförelse med kommunalskattesystemet och hiivdade att man hamnade i en 
annan situation i PBL-systemet. Egentligen gör man inte det. Niir man skall 

fastställa kommunalskatten gäller kommunalskattelagen för hela landet. 
men det blir olika nivåer på kommunalskatten i olika kommuner. Det 1ir 

precis i paralldlitet med byggnadslagstiftningen. Det är samma plan- och 

bygglag som gälkr över hela landet. men det blir olika planer i olika 
kommuner. Det var den ena synpunkten som jag ville framföra. 

Sedan vill jag ytterligare lämna en kommentar till dt!n tanke som man 
naturligtvis kan ha i det här sammanhanget och som har framförts i en del 
motioner, nämligen att man skulle ändra p;] regeringsformens bestämmelst!r. 

Det betyder i sin tur att man accepterar att det handlar om normer. Skulle 
man göra en ändring av 8:7 i regt!ringsformen, skulle det innebära att man ger 
en möjlighet för riksdagen att ddegera dl! här besluten, i första hand till 

regeringen som sedan kan delegera dem vidare till kommunerna. Men det 
kan d{1 skapa den situationen - kanske praktiskt osannolik, mt!n hiir 
diskuterar vi ju formalia - att riksdagen sedan tar tillbaka den delegeringen. 

Det har ju riksdagen alltid möjlighet att göra. jag tror att det var Nils 
Stjernquist som pekade på det. I så fall skulle den situationen kunna uppstå 

att enskilda riksdagsledamöter motionerar om att man skall ta tillbaka 
normgivningsmakten såvitt gäller en del av landet, t. ex. Malmö. Rent 

teoretiskt skulle dä riksdagen kunna besluta att man i en viss kommun inte 
har rätt att fastställa sina egna detaljplaner. Konsekvenserna av att acceptera 
att de här planinstituten blir normer är nog egentligen sv[mi att för dagen 
överblicka i alla detaljer. Men vi har inte haft anledning att göra det, 
eftersom vi inte anser att de är normer i regeringsformens mening. 

Ulf Brunfelter: En kort kommentar: Det är riktigt som Birgersson säger, att 
den här decentraliseringstanken är en huvudpunkt i förslaget. Att jag tog upp 
detta med effekten av översiktsplan och omrädesbestämmclser beror på att 

vi, som jag framhöll. med det nya systemet normalt sett inte ofta kommer att 

ha någon gällande ordning med detaljplan i botten. Det betyder att 

byggnadsnämnden ofta kommer att falla tillbaka på den här typen av makria 

från fullmäktige eller kommunstyrelse i betydligt större utstriickning beroen

de på brist på någon annan grund för sitt beslutsfattande. Jag kan t. o. m. 

tänka mig att byggnadsnämndens presidium många gånger kommer att 

begära att få riktlinjer från kommunledningen. Det visar hur oändligt mycket 

mera beroende av den här typen av regelmateria man blir med det nya 

lagförslaget. Det var diirför jag tog upp det i mitt anförande. Jag tror att det 

är en central praktisk punkt. 

Gunnar Biörck i Värmdö: Jag har två enkla reflexioner med anledning av vad 

vi har hört av de två inledande talarna. 

Jag fäste mig vid att Birgersson sade att regeringen inte har ansett det 

nödvändigt att ändra regeringsformen för plan- och bygglagens skull. Vilken 
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lag är det som bör anpassas efter den andra'! 
Kommunförbundets representant talade om vad som är till gagn för 

kommunala myndigheter. Jag är också tveksam till huruvida lagstiftningen är 
till för att gagna myndigheterna. Jag tror att lagstiftningen :ir till för att 
framför allt gagna medborgarna. 

Bertil Fiske~jö: Jag tycker att det är intressant att få de hiir redovisningarna. 
Man kan väl säga att läget fr{m rättslig synpunkt är klart i så måtto att man är 
oense. 

Vi har ju ett lagråd som enligt författningen är skyldigt att särskilt granska 
lagförslags förenlighet med grundlagen - det är direkt inskrivet i regerings
formen. Lagrådet har enhälligt sagt att den föreslagna lagstiftningen inte är 

förenlig med grundlagen. Regeringen har drivit uppfattningen att lagrådet i 

det här fallet har fel och menar att förslaget visst är förenligt med grundlagen. 
Om jag förstår det rätt, hoppas man på att förslaget skall marschera igenom 
riksdagen. 

Jag skulle vilja fräga företrädare för bostadsdepartementet: Vad har ni för 

uppfattning om det rättsläge som uppkommer efter det att beslutet har drivits 
igenom i riksdagen? Innebär inte de här kvarstäende tvisterna om grundlags

enligheten - de är ju inte undanröjda i och med att riksdagen har beslutat- att 
rättsläget är osäkert och att vi på politiska grunder i enskilda fall kan förvänta 
oss en hel del turbulens med anledning av detta beslut? 

Jag har uppfattningen att man när man hamnar i situationer av det här 
slaget- det är ju.inte första gången, vi har haft flera sådana här fall även om 

det här är det mest spektakulära- bör undanröja grunderna till tvisterna. Det 

är inte bra med kvarstående tvister ori1 lagars förenlighet med grundlagen. 
Detta undanröjande av grunderna för tvisterna, dvs. att man får fram en 

ordning vars tolkning man är överens om, hör föregå genomdrivandet av 
lagen. Utifrån den aspekten skulle jag vilja frf1ga företrädare för bostadsdc
partementet: Vad är det för särskilda olyckor som kommer att inträffa i riket, 
ute i kommunerna, om detta förslag fiir vila i avvaktan på att de rättsliga 
konsekvenserna är helt klarlagda? 

Bengt Owe Birgersson: Den första av de två frågor Bertil Fiskesjö ställde 
gällde den rättsliga situation som uppstår om riksdagen beslutar sig för att 
följa propositionens lagtolkning i stället för lagrådets. Jag vill bara säga att 

det är alldeles riktigt som Fiskesjö sade, att lagrådet bland sina uppgifter 
också har att pröva om en föreslagen lagstiftning är förenlig med regerings

formen. Lagrådet har gett sin syn på förslaget och har redan i sitt yttrande 

markerat att man befinner sig på en litet lös grund. Man talar om att det inte. 

finns några fasta anvisningar i förarbetena och att man för ett, som jag tycker, 

ganska elaborerat resonemang kring de olika punkterna. Man markerar 
också att det här kan finnas olika sätt att se på förslaget. 

Vi har gjort en annan grundlagstolkning, som jag vill hävda att vi har rätt 

att få behandlad och bedömd på samma villkor som lagrådets. Vi är av en 

annan uppfattning, vilket vi redovisat och presenterat i propositionen. 

Därvid har vi också tagit hänsyn till en del av lagrådets synpunkter. Det är 

rimligt att man i en sådan situation som då uppkommer överlåter åt riksdagen 

att göra bedömningen huruvida det är regeringen eller lagrådet som har gjort 
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den riktiga grundlagstolkningcn. Detta är sä mycket mer motiverat eftersom 

konstitutionsutskottet är det organ som normalt bcn.:dcr grundlagsfrågor och 
som en gtmg i tiden har fattat beslut om regeringsformens bestiimmclser som 

de nu lyder. 
Att utan vidare prövning acceptera lagr[1dets resonemang - niir det kan 

ifrågasättas - skulle ju vara att sätta lagr[1det över de demokratiskt valda 

förtroendemännen för det svenska folket. Vi tycker att det är ganska rimligt 

att riksdagen får lösa den här tvisten. 

Man kan fr[iga sig vilken situation som då uppstår. Jag antar att det Bertil 

Fiskesjö tänkte ptt är "risken'' för att man skall hamna i en lagprövningssitua

tion, dvs. att en myndighet eller domstol vid behandlingen av ett enskilt fall 

finner att det här rör sig om en lag som inte iir tillkommen i grundlagsenlig 

ordning och som man därför inte kan beakta eller tillämpa. Hur situationen 

kommer att bli beror litet grand på vad konstitutionsutskottet kommer att 

skriva och vilket stiillningstagande utskottet och riksdagen intar. För att man 

skall kunna tillämpa lagprövningsrätten krävs det ju att en bestämmelse iir i 

uppenbar strid med regeringsformen. Vi har i det här sammanhanget inga 

precedensfall och kan därför inte bedöma hur man kommer att tillämpa 

uppenbarhctsrekvisitet. Men med det resonemang som lagrådet har fört. de 

invändningar som vi har presenterat och den grundliga och sakkunniga 

behandling som frågan kommer att ha fått niir den lämnar konstitutionsut

skottet vore det att använda uppenbarhetsrekvisitet felaktigt genom att 

hävda att förslagets handläggning har skett i uppenbar strid med regerings

formen. Detta kan man naturligtvis inte med säkerhet uttala sig om förrän 

man så att säga har sett resultatet. Vår bedömning är att uppenbarhetsrekvi

sitet inte är tillämpligt på den här punkten. 

Den andra frågan gällde vilka olyckor som skulle kunna inträffa om 

förslaget får vila i ytterligare två eller tre år-det är ju svårt att säga hur snabbt 

riksdagen kan ta ställning. om man skall vänta till efter nästa val. Det kanske 

närmast är en fråga för bostadsutskottet. Men det är alldeles uppenbart att 

det nu mer än 20-åriga utredningsarbctct behöver slutföras. Man viintar ute i 

kommunerna på att få en ändamålsenlig lagstiftning. en lagstiftning som 

fungerar i den situation som vi i dag befinner oss i. Den är ju helt annorlunda 

än den situation som 1947 års byggnadslagstiftning var tillkommen för att 

lösa. Vi anser att det nog ligger väldigt stora praktiska problem ute i 

kommunerna med att vänta. Det finns ingen anledning att ha dessa praktiska 

problem om det inte är nödvändigt, dvs. om vår tolkning av regeringsformens 

bestämmelse om normgivning är den riktiga. och det anser vi. 

Anders Björck: Konstitutionsutskott~ts uppgift är ju att titta på grundlagsen

ligheten. Det är därför vi är här i dag. Jag tycker det är en väldigt viktig 

uppgift. Det är också av största vikt att vi i Sverige slår vakt om den grundlag 

vi har. 

Även om intresset för grundlagsenlighet bland statsvetare, jurister och 

andra numera är ganska förstrött, vill jag bestämt hävda att om lagrådet 

enhälligt säger att någonting står i strid med grundlagen, då har man nog 

faktiskt mött det uppenbarhetsrekvisit som finns. Det får ju inte finnas någon 

som helst tillstymmelse till tvekan eller antydan om att vi i riksdagen beslutar 
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i strid med grundlagen. 

Här frågades vad som händer när behandlingen har skett i riksdagen. Ja. 
en sak tycker jag man har förbisett i proceduren, och det iir att talmannen 
enligt grundlagen har skyldighet - grundlagen är mycket klar - att vägra 
proposition på ett grundlagsstridigt förslag. Det kommer att bli det första 
problemet i detta sammanhang, och det kan man inte komma ifrån. 

Lagprövningen och annat som vi har kan man naturligtvis tillämpa i 
efterhand, men det innebär, som det har sagts, att vi får ett oklart rättsläge 
under ett antal år framåt. Det är viil alldeles självklart att elen typen av frågor 

kommer att drivas till sista instans, och då kommer det att ta kanske fyra-fem 

är. 
Jag måste uttrycka en stor besvikelse över att man från regeringens sida i 

propositionen inte har tagit hänsyn till lagdtdets förslag på de punkter där 
man har försökt göra en omarbetning. Det är djupt oroväckande om man 

säger: "Ja, vi ändrar väl grundlagen då, om det skulle behövas." Det är 
faktiskt så att man skall ändra lagstiftningen om den strider mot grundlagen. 

icke tvärtom. 

Oskar Lindkvist: Vi behöver väl inte i dag avgöra om det här strider mot 
grundlagen eller inte. Jag har uppfattat det så att vi under den här 
sammankomsten skulle inhämta litet mer kunskaper från dem som sysslar 

med de här frågorna. Bostadsutskottet har ärendet, och vi har skrivit till sju 

eller fitta olika utskott och begiirt att få veta deras synpunkter just p{1 deras 

specialområden, innan vi försöker skriva ihop ett betänkande. Vi har nu 

kommit fram till att vi gärna vill ha dessa synpunkter från olika utskott i år, sä 
att vi kan påbörja en realbehandling av propositionen i början av 1986. Alla 

debatter om man tycker att grundlagen är tillgodosedd eller inte kan med 
fördel föras i resp. utskott. Vi har i varje fall bestämt att vi drar i gång v:"irt 
arbete i bostadsutskottet med sikte på att ha ett betänkande klart på våren 
1986. 

Jag tror att alla riksdagsledamöter, oavsett vilken politisk uppfattning de 
har, värnar om grundlagen, det skall vi komma ih{1g. Det skulle se väldigt 

egendomligt ut- i varje fall för mig-som jag tror har de flesta riksdagarna av 
dem som är här - om man helt plötsligt skulle komma i ett läge där lagrådet 
upphäver min möjlighet att från mina utgångspunkter bedöma huruvida en 

proposition står i överensstämmelse eller inte står i överensstämmelse med 

grundlagen. Som riksdagsledamot förbehåller jag mig absolut rätten att själv 
ta ställning till huruvida lagrådets synpunkter eller regeringens synpunkter är 

bestämmande för hur man skall utforma ett betänkande från bostadsut

skottet. 
Enligt min uppfattning behöver vi inte i dag deklarera var vi står, vad vi 

tycker och vad vi tänker om det lagrädct resp. regeringen säger. Det 
värdefulla i sammankomsterna hlir är att folk som sysslar med sådant här på 

olika områden hjälper oss att hitta rätt i de mycket svåra frågor som 

sammanhänger med grundlagen. 

Ordföranden: För att undanröja varje missförstånd vill jag säga att konstitu

tionsutskottet inte har haft någon sakbehandling av den här frågan. Att vi har 

en sådan här hearing innebär självfallet att vi anser oss vilja ta del av olika 
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synpunkter, men vi avh1inder oss inte avgörandet. Lagrade! är ett rädgivande 
organ, som vi tar hänsyn till. men beslutet ligger ytterst hos oss. 

Jag lämnar ordet fritt. 

Bengt Owe Birgersson: Jag vet inte om det li1g någon direkt fråga i det Anders 
Björck sade, men för att det inte skall råda någon oklarhet vill jag siiga 
följande. Det har blivit en diskussion om ifall man skulle iindra i regeringsfor

men eller inte, om man nu skulle finna att vårt förslag skulle vara i konflikt 

med grundlagen. Den tanken har väckts i flera riksdagsmotioner. och de som 
har väckt motionerna får väl svara för sig. Tanken iir inte onaturlig, mot 
bakgrund av att lagrådet självt faktiskt tar positiv ställning till de förslag som 

är framlagda i propositionen och anvisar, niirmast som ett siitt att lösa 
problemet, att man kan justera RF. Jag tror det iir viktigt vid bedömningen 

att inte glömma bort detta. 

Elisaheth fleetwood: Birgcrsson nämnde tidigare de praktiska svårigheter 

som skulle drabba kommunerna om man sköt på det här ett par tre år för att 
räta ut de frågetecken som finns kvar. Man förväntar sig att det skulle ske 

någonting efter de 20 åren. Jag skulle därför vilja ställa följande korta fråga: 
Hur bedömer då Birgersson de svårigheter som skulle drabba de enskilda 
kommuninvånarna, om de här frågetecknen står kvar - skulle de bli större 

eller mindre i förhållande till de svåright!ter som skulle drabba de kommuna

la instanserna? 

Bengt Owe Birger.mm: Den fr{1gan är väldigt svår att svara på. Det iir 
egentligen samma fråga som Bertil Fiskcsjö väckte, nämligen om den 
rättsliga situation som uppstår. Den blir beroende av vilket ställningstagande 
riksdagen gör och vilka bedömningar man gör här. 

I varje fall enligt min tolkning av lagprövningsinstitutet kan det inte vara 
uppenbart. Om riksdagen beslutar sig för att detta iir förenligt med 
regeringsformen, finns det inte underlag för att tillämpa uppenbarhetsrekvi
sitet i det här fallet. 

Det är nog ingen tvekan om att de praktiska olägenheterna blir större om 
man väntar än om man genomför det nu. 

Men det är närmast en fråga för bostadsutskottets ledamöter att bedöma 
värdet och vikten av att få plan- och bygglagen genomförd. Den frågan 

hänger knappast heller samman med grundlagen. 

Ordföranden: Jag har inga ytterligare talare antecknade. Kan vi gå över till 
det andra avsnittet? 

Då kanske föredraganden inledningsvis skulle kunna nämna någonting om 

det som berörts framför allt i motionerna - däremot inte beträffande 

lagrädets slutsatser, där lagrådet inte har en från regeringen avvikande 

mening - när det gäller PBL:s förenlighet med Europakonventionen. 

Jag vet inte om samtliga inledare vill yttra sig om detta. Ulf Brunfelter har 

berört det här i en skriftlig promemoria, och han kanske kan summera sina 
synpunkter sedan. 

Jan-Eric G11t.1jö: Lagrådet har ju tagit upp flera frågor där man °har funderat 

på PBL-förslagets förenlighet med Europakonventionen. Man har ocksä 
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beaktat vad som står i regeringsformens 2 kap. 18 § om ersiittning vid 

expropriation och liknande förfogande. Såvitt gäller RF:s bestämmelser i 

2: 18 har lagrådet inte haft någon erinran. som jag har uppfattat dess yttrande. 

Däremot har man haft en del invändningar när det gäller Europakonventio

nen. Där har man också gjort justeringar i lagen. Jag tror att Ulf Brunfelter 

kan ta vid här. 

Ulf Brunfetter: Jag skall också här kort gå igenom några huvudpunkter i en 

framställning som finns tillgänglig. 

Inledningsvis tror jag vi kan konstatera att det är besvärligt att leva i ett 

skymningsland rättsligt sett i fråga om det konstitutionellt helt säkra. och det 

är därför man får ta lagrådets invändningar på allvar. Detsamma gäller de 

synpunkter på Europakonventionen som har framförts. Denna inverkar i 

praktiken också på hur våra egna lagar måste formas. En viktig princip i 

konventionen är, att det skall finnas en rimlig intresseavvägning i lagstift

ningen mellan enskilt och allmänt intresse. Detta gäller ockst1 när staterna 

bestämmer hur egendom får användas, det slog Europadomstolen fast i 

målet mot Sverige - Sporrong- och Lönnrothmålet har det kommit att heta -

där staten dömdes att betala 1 milj. kr., motsvarande ca 30 lJ·c av fastighets

taxeringsvärdet, i skadestånd för oproportionerlig användning av byggnads

förbud och expropriationstillstånd i planeringssyfte. Konventionen innebär 

med andra ord att också innehållet i befogenhetsregleringar kan kontrolle

ras. Det är som vi vet annars en mycket omdiskuterad fråga i Sverige. 

Är det då rimligt eller möjligt från intresseavvägningssynpunkt att låta 

kommunerna återkalla enskild byggnadsrätt i planeringssyfte efter 5-15 lir? 

Det är ju en av förslagets grundtankar. Eller gynnar det alldeles för ensidigt 

kommunerna på det enskilda intressets bekostnad? 

Här vill jag hänvisa till 5 kap. 11 §: 

"Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestri

dande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på 

grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. vilka inte kunnat förutses vid 

planläggningen. 

Efter genomförandetidens wgång får planen iindras eller upphävas wan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetiden finns bestämmelser i 

14 §.Om förlängning av tid för tillfällig markanvändning finns bestämmelser 

i 15 §." 

Planeringskapitlet innehåller alltså bestämmelser att medgivna rättigheter 

saknar betydelse vid omprövningen. något som också återkommer i bestäm

melserna om fastighetsplan (6 kap. 10 §): 
"Före utgången av detaljplanens genomförandetid får mot berörda 

fastighetsägares bcstridande fastighetsplanen ändras eller upphävas endast 

om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. vilka 

inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter utgå11gen av detaljp/ane11s genomf öra11detid får fastighetsplanen 

ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genomfastighets
planen beaktas." 

Även i denna fråga har lagrådet gjort invändningar: 
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"De ekonomiska konsekvenserna kan likvid - ocksft i förslagets mening 

(s. 31 ! )- bli oskäligt h{mla för fastighetsägaren. om den byggriitt han en g[111g 

fatt i den ursprungliga planen blir beskuren. Upphiivandet eller iindringen av 

planen kan - under förutsättning att en ny plan inte ger motsvarande byggriitt 

- innebära förlust av en riittigho:t som genom den ursprungliga planen 

tillförsiikrats honom i hans egenskap av iigare till fastigheten. Mot den nu 

skisserade bakgrunden och med hänsyn till ovissheten om rättsutvecklingen 

inom Europadomstolen är det enligt lagrttdcts mening tveksamt om regeln. i 

den mån den inncbiir att en plan iindras eller upphiivs utan crsiittning till 

fastighetsägaren. kan komma att bedömas som förenlig med Europakonven
tionen.·· 

Att leva i osäkerhet med Europakonventionen. som lagrådet befarar. 

skapar ocksä ett svårförsvarbart läge. Om indragning av byggriitt iir ett 

missbruk av offentlig makt p{t samma sätt som Europadomstolen funnit i 

frf1ga om l{111gvariga cxpropriationstillstånd och byggnadsförbud, kommer 

stat och kommun att fö betala kompensation och skadestirnd. Indragnings

makten kommer cli't att kosta kommunerna stora pengar. 

Men inte heller här kommer p?t flera år iinnu n{1gon att kunna veta vilka 

risker kommunerna egentligen tar. En prövning av Europadomstolen tar 

säkert 10-15 år. 0111 man kommer ända dit. Det betyder såvitt jag kan s.::. att 

det vore klokast att leva på den siikra sidan·om Europakonventionen. 

Jag skall också något gt1 in p{t de frågor 0111 begränsningar i kompensations

nivft som berörs av lagr~idet med tanke på konventionen. Hiir har propositio

nen delvis rlittats efter dessa synpunkter. men fortfarande kan kompensa

tionsnivi\n vid vissa planeringsintrång begriinsas. Det föresU1s överlämnas till 

praxis att bestämma hur stora bcgriinsningarna får bli. 

Inlösen betraktas enligt byggnadslagen som en form av expropriation. som 

fordrar ersättning för förlusten enligt 2: l 8 RF. Innebörden av förlustrekvisi

tct i 2: 18 är visserligen omdiskuterat, men förlustbegreppct i skadestånds

praxis iir välkänt som uttryck för den differens som skall ersättas vid 

skadcvärdcring. Jämför t. ex. avhandlingen Skada och värde l 953 av Ulf 

Persson. Uttrycket har även cxpropriationsriittslig stadga. Innebörden iir att 

bevisbar skada skall ersiittas med hela värdet. 

Begränsningar i ersiittningsnivån blir därmed försvarliga enligt regerings

formen enbart om man anser att befogcnhetsbcgränsningar är en annan form 

av ingrepp än expropriation. Så har ocksii lagrådet uppfattat saken. 

Men när man kommer in på Europakonventionen fär det anses klart att det 

finns skydd httde mot expropriation och mot felaktig befogenhetsreglcring. 

Så uppfattar också lagrådet saken när man diskuterar betydelsen av 

Sporrong- och Lönnrothfallet. Lagrädet betonar därför intrcsseavvägnings

principens betydelse. 

I konventionen anses det finnas ett grundläggande egendomsskydd för den 

enskilde. som ligger bakom intresseavvägningsprincipen. Jag skall visa vad 

Europadomstolen sade i en av kärnpunkterna i sitt resonemang: 

"By recognising that everyone has the rigtht to the peaccful enjoyment of 

his possessions, Article I is in substance guaranteeing the right of property" 

(Pkt 57 i domen. case of Sporrong and Lönnroth 111981/40/58-59, Judg

ment). 
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Det skadestånd som dömdes ut i 1984 <lrs dom mot Sverige vilade på en Bo U 1986/87: I 
skälighetsuppskattning i hrist på bevisning om skadans storlek. men syftet Bilaga 5: 1 
med skaderegleringen var helt klart att kompensera för inträffad ekonomisk KU J9R5!86:8 y 

skada. Bilaga I 
Konventionens allmiinna ersiittningsbcstämmclsc i artikel 50 vilar pt1 

folkriittslig grund. Kompensationsprim:ipen kallas "restitutio in integrum", 

dvs. Mgiirderna syftar till att återställa rättslägct såvitt möjligt. En ersätt

ningsbestiimmelsc finns även i 1950 års tilliiggsprotokol!, där man utgiir frän 

att ersättning vid expropriation skall ske enligt folkrättens allmiinna grund

satser. Konfiskation är nämligen folkriittsligt sett en form av kriinkning som 

är otillåten. Tilläggsprotokollet har en specialbestämmelse om detta. 

Det iir mot den bakgrunden oklart hur en skillnad i kompensationsnivt1 

mellan den ena eller den andra formen av konventionskränkning egentligen 

skulle motiveras, dvs. om det finns någon skillnad i frt1ga om kompcnsations

principer mellan hcfogenhetsreglering och vid formlig expropriation. 

Även detta har. med åberopande av Sporrong- och Lönnrothfallet, senare 

diskuterats i ett engelskt riittsfall som kommissionen har behandlat. 

Se James and others YS United Kingdom pkt 132. pkt 136, pkt 140, pkt 142 
och pkt 144. Kommissionen konstaterade bl. a.: "Ha ving regards to those 

princip les the commission considers that a taking of propcrty for thc purpose 

of cffccting asocial or othcr public policy, without payment of compensation 

reasonably related to its valuc, would normally constitute a disproportionate 

interfcrence with the right of property which could not be considcred 

justifiahlc under Art. !. " 

Slutligen några ord om prövningsordningen. Lagrådet anser också att 

prövningsordningcn av byggnadslov utanför detaljplanlagda områden behö

ver övervägas niirmare i ljuset av domen i målet mot Sverige. Bakgrunden 

härtill är att domstolen även ansett att Sverige kränkt procedurgarantierna i 

artikel 6, när expropriationstillstånd enbart blev föremäl för regeringsbeslut, 

trots att artikeln förutsätter prövning av "en oavhängig och opartisk 

domstol". Också den föreslagna prövningsordningen i PBL för hyggnadslov 

utanför detaljplan slutar med regeringsprövning. och lagrådet varnar för att 

en sådan hehandlingsordning kan komma i konflikt med konventionen. 

I propositionen sägs att också den nuvarande byggnadslagen lämnar stort 

utrymme för diskretioniir prövning enligt det s. k. planmonopolet i 8 L. 

Därför skulle den enskilde inte ha nagra riittighetcr av typ civila rättigheter 

som skulle hehöva prövas, menar man. 

Nu är det emellertid så att en kontroll av att myndighetsutövning vilar pii 

acceptabla grunder, som ger rimlig likabehandling i praxis. faktiskt hiivdas 

som särskilt viktig ur konventionens synpunkt då myndighetsutövning blir 

diskretionärt betonad. I det här fallet kan man närmare studera Europa

domstolens dom i det s. k. Silver Case 1983 samt också till kraven på 

likabehandling i artikel 14 i konventionen. 

Att enskilda inte har befogenheter att bygga som med någon högre grad av 

visshet kan hestämmas på förhand mot det allmänna i bygglovfrågor utanför 

detaljplanelagt område, iir en sak för sig. Det betyder enhart att lämplighets

prövningen bl. a. från planeringssynpunkt är diskrctionär. 

Att därav dra slutsatsen att även procedurgarantierna skulle upphöra att 333 



vara verksamma, sä att rättsläget över huvud taget inte berättigar till 

domstolskontroll är dock med all sannolikhet ett fclslut. som sker i 
propositionen. 

Det är snarast tvärtom så. att kontrollmöjligheterna hävdas särskilt starkt i 
s<idana lägen. därför att enskildas rättsskydd mot det allmänna skall 
upprätthållas på ett praktiskt och effektivt sätt enligt konventionen. Proposi

tionens synpunkter på just detta uttryckssätt från Europadomstolen. som 
ofta citeras, vilar diirför oeksil de p{1 en missuppfattning. Det är i själva verket 

snarast s{1, att bristande klarhet i rättsordningen i viktiga skyddsfrågor mera 
är en nackdel för staterna än en fördel, med hänsyn till det i konventionen 
starkt betonade legalitetskravet på all myndighetsutövning. 

De konstitutionella frågor som PBL ger upphov till är. som här har sagts, 
oprövade både enligt vår nya regeringsform och enligt Europakonventionen. 
Det iir vanskligt att med bestämdhet uttala sig om konventionstillämpningen. 
Det är bara möjligt med en riskbedömning. Vad ligger helt på den säkra 
sidan, och vad befinner sig i en riskzon? - Det är bedömningsfdgor. som gär 

att reda ut och besvara. 
De frågor som lagrådet tagit upp ligger vid en sådan bedömning enligt min 

uppfattning knappast på den stikra sidan i något fall. 

Riskerna förefaller störst när det gäller normgivningsmakten över bygg
lovfrågor på kommunal nivå enligt RF. Men det är faktiskt en risk också 
enligt konventionen. 

Den i princip ersättningsfria kommunala indragningsmakten över enskild 
byggrätt i planeringssyfte måste också betraktas som en riskfaktor, i varje fall 

enligt konventionen. Likaså förefaller ett prövningssystem i bygglovsfrågor 
utan inslag av judiciell domstolskontroll utgöra ett faromoment med hänsyn 
till konventionen. 

För att komma helt på den säkra sidan krävs därför. som lagrådet också 
antar. flera grundläggande förändringar. 

Ordföranden: Enligt den arbetsfördelning som bostadsdepartcmcntet har 
bestämt sig för lämnar jag nu ordet till rättschef Lars Uno Did6n. 

Lars Uno Didån: Herr Ordförande! Det är alldeles riktigt som Ulf 
Brunfelter säger. att lagrådet har kommit in på PBL-förslagets förenlighet 

med Europakonventionen, bl. a. i fråga om i vad mån övergångsbcstiimmel

serna till plan- och bygglagen kan tänkas vara förenliga med dess artiklar. För 

att sätta saker och ting litet mera på sin rätta plats vill jag kort beskriva hur 

övergångsregleringen är upplagd. 

Dagens plansystem och plansystemet enligt PBL skiljer sig åt på flera 

punkter. Den avgörande skillnaden kan man säga består däri att detaljpla

nerna enligt PBL får en genomförandetid. Tanken bakom detta är att 

fastighetsägaren under genomförandetiden i princip skall kunna utgå från att 
han för genomföra planen. Får han inte det, så har han rätt till ersättning. När 

genomförandetiden har gått ut däremot. får kommunerna stor frihet att 

ändra eller upphäva planen. Man kan säga att detaljplanerna på så sätt 
ansluter till vad som gäller i dag i fråga om byggnadslov. Även dessa är ju 

tidsbegränsade och förfaller om de inte utnyttjas efter en viss tid. 

När man lägger fram ett förslag om en ny lagstiftning är det nödvändigt att 
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på något siitt Hinka samman det plansystem som giiller i dag med det system 

som den nya lagen innehttller. 

Den fråga som d~i uppkommer är niirmast vilka planer enligt dagens 

lagstiftning som skall få genomförandetid och vilka planer fastighetsiigarna 

allts{1 garanteras få genomföra. Man har ansett att denna rätt bör tillförsiikras 

fastighetsägaren i fråga om sådana planer som fortfarande kan anses 

aktuella. Här har man tillgripit en schablonbedömning och utgätt från att 

planer som iir tio är eller yngre fortfarande är aktuella. 

Övergångsbestämmelserna innebiir i detta avseende att alla stads- eller 

byggnadsplaner som har fastställts under är 1979 eller senare får en tioårig 

genomförandetid på sig. räknat från dagen för fastställelsen. 

För den som har en fastighet inom en stads- eller byggnadsplan. fastställd 

under 1979. kommer det således - om nu PBL skulle triida i kraft den I 

januari 1987 - att ilterstå två år av genomförandetiden. Han får alltså två år 

på sig att "genomföra·· planen. Ordet genomförandetid kan tyvärr leda 

tankarna litet galet. Det ger intryck av att fastighetsägaren måste ha bebyggt 

sin fastighet i enlighet med planen inom genomförandetiden, men vad han 

behöver göra är att ansöka om lov före genomförandetidens utgäng. Niir han 

väl har fätt ett lov. giiller detta i tvä är. Han mf1ste ha påbörjat sina åtgärder 

inom två år från det att lovet Himnades och avslutat dem inom fem ~1r. l 

realiteten för fastighetsägaren i detta exempel en tid av sju år på sig. 

Med anledning av vad som står i en del motioner vill jag ocksä påpeka en 

sak i fråga om övergångsregleringen. och det är att de stads- och byggnads

planer som enligt dessa bestämmelser inte får nagon genomförandetid inte 

automatiskt upphör att gälla vid ikraftträdandet. För att så skall ske måste 

kommunen fatta ett upphävandebeslut eller ett ändringsbeslut. Det hiir 

innebär alltså i fråga om de planer som får genomförandetid att fastighetsäga

ren. som jag sade. fär en garanti för att under en viss tid få genomföra 

planerna. De övriga äldre planerna. dvs. sädana som är fastställda före år 

1979. kan kommunen ändra eller upphäva. Frågan hur man skulle se pä detta 

diskuterades ganska ingående under departementshehandlingen. för det kan 

få otillfredsställande effekter om kommunen får tillständ att upphäva alla 

äldre planer. Det finns nämligen en hel del planer som i dag är belagda med 

nybyggnadsförbud. där alltså fastighetsägare inte har haft någon möjlighet 

att genomföra planerna. 

I det utredningsförslag som låg till grund för PBL finns ingen skyddsregel 

för fastighetsägaren i dessa fall. Nu utarbetades en skyddsregel i lagrådsre

missen som innebär att om kommunerna ändrar eller upphäver en plan som 

under en längre tid har varit belagd med nybyggnadsförbud. kan kommunen 

under vissa förutsättningar bli skyldig att lösa den berörda marken. Den 

skyddsregeln var i lagrådsremissen tillämplig bara på planer som hade 

hostadsändamål. Regeln omfattade dessutom enbart stads- och byggnadspla

ner. Där tyckte lagrådet att det kunde ifrågasättas om det var förenligt med 

Europakonventionen att man uteslöt t. ex. planer där marken var avsatt för 

industriändamål eller för andra ändamål som inte rörde bostadsbebyggelse. 

De planerna skulle kunna upphävas helt ersättningsfritt. menade man. 

Lagrådet pekade också på att i fråga om en del äldre planer och andra 

planer än stads- och byggnadsplaner liknande situationer kunde uppkomma. 
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För att undanröja tveksamheten om förenligheten med Europakonvcntio- BoU 1986/87: 1 
ncn på elen här punkten uttryckte sig lagrådet som så att det enligt lagrådets Bilaga 5: I 
uppfattning vore att föredra om kretsen ersättningsberättigade vidgadt:s och KU 1985186:8 y 
att bestämmelserna även fick omfatta sådana avstyckningsplancr och andra Bilaga 1 

äldre planer som enligt 15 kap. 4 § skall gälla som detaljplaner. 
I propositionen har regeringen gått på lagrådets förslag. Kretsen av 

ersättningsberättigade fastighetsägare har vidgats. Det lir inte längre begrän

sat till sådana fastigheter som är avsedda för bostadslindamål. utan även t. ex. 

kontorsändamål och industriändamål omfattas. Det finns alltså inte längre 
någon ändamålsbegränsning. Vidare gäller ersättningsregcln inte bara stads

och byggnadsplaner, utan som lagrådet har föreslagit har regeringen 
inkluderat också avstyckningsplancr och andra äldre planer. Propositionens 

förslag innebär alltså att man anslutit till den justering som lagrådet har 
föreslagit för att man skulle åstadkomma överensstämmelse med konventio

nens bestämmelser. 
Sedan kan man fråga: Hur kommer kommunerna att utnyttja möjligheter

na att ändra eller upphäva gamla planer om och när PBL träder i kraft'! Får 
man ett "planlöst" tillstånd som Ulf Brunfelter menar'? Här rör man sig på ett 

osäkert fält. Men de planer som kommunerna i första hand har anledning att 

ta stiillning till i ett övergångsskede är främst sådana stads- och byggnadspla
ner som i dag är belagda med nybyggnadsförbud. Sådana planer har 
kommunen av någon anledning ansett olämpliga. Den markanvändning som 

finns i dessa planer är inte kommunen beredd att släppa fram. Därför har 
man lagt ut nybyggnadsförbud. De planerna är det rimligt att kommunerna 

tar ställning till först. Där får man agera med en viss försiktighet, eftersom 
kommunen här löper risk att bli skyldig att lösa de fastigheter som får en 
alldeles för oförmånlig behandling. dvs. om man helt tar ifrån dem 

byggnadsrätten eller begränsar den på ett oskäligt sätt. 
Beträffande sådana planer som inte i dag iir belagda med nybyggnadsför

bud och som ännu inte är utbyggda frågar man sig varför man inte lagt 
nybyggnadsförbud över dessa planer. Det kan naturligtvis bero på många 

saker, men vad som ligger närmast till hands är väl att de planerna alltjämt är 
helt aktuella. dvs. att de återspeglar den markanvändning som kommunen 
fortfarande anser vara lämplig. Det är den ena gruppen planer kan man säga. 

Sedan kan det också vara fråga om sådana planer som är så inaktuella att 

varken kommunen eller fastighetsägarna anser att de är realistiska. Därför 

har det aldrig varit nödvändigt att belägga dem med nybyggnadsförbud. 

Vad som också är angeläget att påpeka i det här sammanhanget är att om 
en kommun har en äldre stads- och byggnadsplan som fortfarande återspeg

lar den markanvändning som man anser vara lämplig och aktuell, så har 

kommunen ingen anledning att upphäva en sådan plan. En plan reglerar ju 

inte bara den rätt som en fastighetsägare har att bebygga sin mark utan även 

andra frågor. Den reglerar vilken mark som skall varas. k. kvartersmark och 

vad som skall vara allmän plats. Den reglerar vidare förhållandet hur man får 
bygga med hänsyn till grannarnas intressen. Den innehåller också en samlad 

miljöbedömning som ligger till grund för bygglovsprövning i ett detaljplans

område och rationaliserar bygglovsprövningen på så sätt. Ett enklare 

förfarande får tillämpas när man prövat bygglov inom detaljplan än när man 336 



prövar utom detaljplan. Det är alltså flera skäl som talar för att kommunerna 
inte skall börja ägna sig åt något mer eller mindre urskillningslöst- om jag får 
använda det ordet - upphävande eller ändring av äldre planer. Det är rimligt 
att utgå från att de äldre planer som fortfarande är aktuella kommer att få 
leva vidare. 

När det gäller förenligheten med Europakonventionen på den här 
punkten, har regeringen, som jag sade förut, tillmötesgått de justeringar som 
lagrådet har ansett nödvändiga. Lagrådet har gjort en mycket ingående 
granskning av konventionen. Men detta är alltid förenat med osäkerhetsmo
ment, eftersom det är vanskligt att bilda sig en uppfattning om den praxis som 
finns och kommer att utbildas inom Europadomstolens verksamhetsområde. 
Det påpekas ju på många håll. 

När det sedan gäller möjligheten till domstolsprövning, som Ulf Brunfel ter 
tog upp, är det så att konventionen inte garanterar någon generell rätt till 
domstolsprövning av förvaltningsbeslut över huvud taget, utan den rätten 
gäller sådana beslut som berör civil rights, som det heter i konventionen.' 
Även på den punkten är praxis mycket svårbedömd. Men det måste i varje 
fall finnas någonting som kan betecknas som en civil rättighet och som den 
enskilde anser har blivit kränkt. Förslaget i propositionen innebär inte någon 
ovillkorlig rätt att bebygga en fastighet. Det ger inte vare sig dagens 
lagstiftning eller PBL. Om man skall bebygga en fastighet krävs att marken 
dessförinnan har prövats från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. 
Därmed kan man knappast tala om att någon civil rättighet blivit kränkt om 
fastighetsägaren får ett avslag på ett bygglov. Även här kan man säga att 
lagrådet uttryckt sig litet svävande. Skulle den europeiska domstolen anse att 
det föreligger en sådan tvist säger lagrådet, dvs. tvist om en civil rättighet när 
en ansökan om byggnadslov har vägrats, kan domstolen komma att finna att 
det föreligger en kränkning enligt artikel 6: I -dvs. den artikel som garanterar 
domstolsprövning - eftersom någon möjlighet att få saken prövad vid en 
domstol inte finns. Därefter säger man: Lagrådet har velat fästa uppmärk
samheten på det nu berörda problemet. Någon ändring av överklagandereg
lerna enligt PBL i syfte att anpassa dem till artikel 6: 1 föreslår lagrådet inte. 
Reglerna överensstämmer i sina huvuddrag med svensk rättstradition och 
med grunddragen i vår stads- och förvaltningsrätt. Frågan vilken ändring av 
reglerna som kan aktualiseras med anledning av att vårt land har biträtt 
Europakonventionen hör samman med det större spörsmålet om införande 
av en generell domstolskontroll av förvaltningen. Så avslutar lagrådet sitt 
yttrande i denna del. Därmed tackar jag för mig. 

Anders Björck: Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Owe Birgersson. Om 
det skulle vara så att man i Europadomstolen fäller Sverige på de punkter 
som vi har diskuterat, är det den nuvarande regeringens uppfattning att 
Sverige skall foga sig i de domslut som kommer till stånd i så fall i Strasbourg 
och utbetala de ersättningar som kan bli en följd av dessa domstolsutslag, 
eller anser man att man kan göra skälighetsbedömningar av de domslut som 
kan komma? 

Bengt Owe Birgersson: Jag var tvungen att fråga expertisen från departemen
tet vad det i praktiken innebär. Vi har alltså anslutit oss till Europakonventio-
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nen. Då har vi alltså förbundit oss att följa Europakonventionens regler. 
Detta kanske inte är ett fullständigt klart svar. för om man skall kunna tolka 
svaret måste man veta vad det innebär. Det är självklart att vi, eftersom vi har 
antagit konventionen, måste följa konventionen och dra konsekvenserna av 

detta. Det här är en i allra högsta grad teoretisk fråga, där jag har svårt att 
uttala mig om regeringens ståndpunkt eftersom vi inte har diskuterat frågan. 
Jag betraktar det som självklart att vi fullföljer de internationella åtaganden 

som vi här i Sverige gjort. 

Anders Björck: Så teoretiskt är det ju inte. Som Brunfelter här har visat har vi 

ett aktuellt fall där vi har tvingats att betala skadestånd och vissa andra fall 
där Sverige har fällts och tvingats göra en modifiering av svensk lagstiftning. 
Ur grundlagssynpunkt och ur konventionens synpunkt är det utomordentligt 
viktigt att vi får ett klart besked, för det blir avgörande för flera av oss som 

skall ta ställning. Är det så att man från den nuvarande svenska regeringens 
sida anser att man inte bara skall följa de regler som finns utan också foga sig i 
de domslut som kan komma till stånd i Strasbourg och betala det skadestånd 
som kan bli en följd av dessa domslut? Detta måste ändå kunna besvaras med 
ja eller nej. Svarar man nej är det fråga om vi måste frånträda den konvention 

som vi undertecknat för 35 år sedan. 

Bengt Owe Birgersson: Får jag komplettera mitt svar. med att säga att det 
exempel som Anders Björck tog upp visar ju att vi följer de beslut som fattats 
i Strasbourg. I de fallen har. såvitt jag vet, skadestånd utbetalats. Det är klart 
att vi är tvungna att betala det skadestånd som utdöms enligt konventionen. 

Ordföranden: Jag vill tacka er alla som har medverkat och givit dessa 
föredragningar. Jag förklarar härmed sammanträdet avslutat. 
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Lagbegreppet enligt RF 

I. Rättsregler som är bindande för myndigheter och enskilda 

2. Generella föreskrifter 

Därmed avses: 
a. situationer av visst slag 
b. vissa typer av handlingssätt 
e. riktar sig till eller på annat sätt berör en i allmänna termer bestämnd 

krets av personer 

BoU 1986/87:1 
Bilaga 5: l :3 
KU 1985186:8 y 
Underbilaga 3 

341 



Planinstitut Översikts-
Kriterium plan 

"Bindande för 
myndigheter 
och enskilda'' NEJ 

"I allmänna 
termer 
bestämd 
personkrets'' JA 

(.;J 

~ 

Områdes- Detalj-
bestämmelser plan 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

c::: :>:: Oj t:O ::: c::: =-: 0 
~ .... cfii c:: 
~ 'O :>o ..... 
-· Oc Vi \0 ~ ~ ~ 00 

o.g & ~ ~ .. ()() 
~ Oc -..J 

·....: ;....:. 



RIKSDAGENS 

FÖRSV ARSUTSKOIT 

Utdrag ur 
PROTOKOLL 1985/86: 10 

Sammanträdesdag 1985-12-05 
Sammanträdestid: 10.30- 11.05 

Närvarande: se bilaga I 

BoU 1986/87:1 
Bilaga 6 

FöU: protokolls

utdrag 

--------------------------------------------........................................... 

4 § 

Prop. 1985/86:1 om ny plan- och bygglag (PBL) tas upp till slutligt 

ställningstagande. I yttrande över prop. 1985/86:3 om lag om hushållning 

med naturresurser m. m. (FöU 1985/86:4 y) har försvarsutskottet kommen

terat principen att det i den fredstida samhällsplaneringen skall tas hänsyn 

även till totalförsvarets intressen. Med hänvisning härtill beslutar utskottet 

att avstå från att lämna yttrande till bostadsutskottet över PBL. Sin 

uppfattning om 3 kap. 3 * i PBL framför utskottet i stället genom 
överlämnande av protokollsutdrag. 

Enligt 3 kap. 3 § andra stycket i regeringens förslag till plan- och bygglag 

skall uppvärmningssystemet i byggnader som innehåller bostäder eller 

arbetslokaler i skälig utsträckning utformas så att skilda energislag som är 

lämpliga från allmän energisynpunkt kan användas utan omfattande ändring
ar. Enligt försvarsutskottets mening bör bestämmelsen vara sådan att även 

energislagens lämplighet från försörjningsberedskapssynpunkt beaktas vid 

utformningen. Ett uppvärmningssystcm för el eller för ett energislag som är i 

huvudsak importerat bör alltså, om det är möjligt att förbereda för övergång 

till uppvärmning med ett annat energislag, utformas så att det utan 

omfattande ändringar kan utnyttjas för inhemska fasta bränslen. 

Protokollet i denna del förklaras justerat omedelbart. 

Vid protokollet 

S. Lindow 

Rätt utdraget intygar: 

Britta Wrcdenberg 
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Socialutskottets yttrande 
1985/86:1 y 
om förslag till ny plan- och bygglag 
(prop. 1985/86:1) 

Till bostadsutskottet 

B0stacbutskollet har herelt sm:ialutskottet tillfälle att yttra sig Ö\'er proposi

ti,1n 1985/86: I med förslag till ny plan- och bygglag jiimte 

elds de under den allmiinna motionstiden 1985 viickta motionerna 1984/ 

85:664 av Sten Svensson m. Il. (m). 783 av Knut Billing m. n. (m). 1478 av 

Bengt Lindqvist (s). 2135 av Ingvar Björk (s) lKh Uörje Nilsson (sJ. 2152 av 

Kjell/\. Mattsson 111. n. (C). S~l\'itt avser yrkande 5. 2217 a\' Tage Sundkvist 

m. Il. (c). 2319 av Karin Andersson m. Il. (c). 2674 av Christer Eircfelt (fp). 

2676 av Margit Gcnnser (111) och Margareta Gard (m). 2684 av Ivar Virgin 

\m) och Lars Hjenen \m). 2707 av Llf Adelsohn m. Il. (m). s:1vitt avser 

yrkande 20. och 2801 av Bengt Westerberg rn. Il. (fp). s{1vitt avser yrkande 10 

och 12. 

tlt:l1· de med anledning av propositionen viickta motionerna 1985/86:66 

av Ulf Adelsohn m. n. (m). 67 av Allan Ekström (m). 68 av Ove Karlsson 

m. n. (s). 69 av Thorhjörn Fiilldin m. n. (c). 70 av Leif Olsson (fp), 71 av 

Irene Vestlund (s), 72 av Gunnel Liljcgn:n (ml. 73 av Lars Werner m. n. 
(vpk). 74 av Birgitta Hambraeus (c), 75 av Birgitta Hambraeus (c). 76 av 

Britta Rjel!e (fpJ, 77 av Margareta Persson (s) och Bo Nilsson (s), 78 av Kjell 

A. Mattsson m. n. (c), 79 av Kjell /\. Mattsson rn. n. (c) och 80 av Bengt 

Westerberg m. n. (fpJ. 

Socialutskottet tar i yttrandet upp frågor om tillgänglighet/handikapp

anpassning av byggnader och den yttre miljön. förebyggande av allergiska 

reaktioner, handikapporganisationernas stiillning samt socialtjänstens 

medverkan i samhiillsplaneringen. 

Utskottet 

Propositionen 

I propositionen liiggs fram förslag om en ny plan- och bygglag ( PBL) som 

sbll ersiitta bl. a. byggnadslagen ( 1947 :385 ). byggnadsstadgan ( 1959:612) 

och lagen ( 1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande 

m. m. Förslaget bygger i väsentliga delar på principerna i giillande rätt men 

innebiir en genomgripande systematisk omarhetning av dagens lagstiftning 

samt en förenkling och modernisering av rcgelsystemet. 

BoU 1986/87:1 
Bilaga 7 

SoU 1985186:1 y 

344 



Lagl"örslaget giiller dels planliiggning av mark och vatten, dels hyggandc. 

lagförslagets inledande paragraf ( 1 kap. 1 ~) anges att hestiimmclserna 

syftar till att med beaktande av den enskilda miinniskans frihet friimja en 

samhiillsut\eekling med jiimlika och glida sociala lcrnadsförhållanden för 

miinniskorna i dagens samhiille och för kommande generationer. 

Alla kommuner föresl;!s ha en iirersikrsp/1111 som omfattar hela kommu

nen. Översiktsplanen kan fördjupas för olika ddomr~1den. Ö\ersiktsplanen 

skall ange grunddragen i anviindningen av mark- och vattenomr~tden i 

kommunen. Planen skall ocks[t ange riktlinjer för hehyggelseut\'Ccklingen. 

Den har dock ingen himlande verkan vid prövning av enskilda iirenden om 

bygglov. 

Niir översiktsplanen uppriittas eller iindras skall kommunen samråda 

med hl. a. liinsstyrelsen och andra intressenter. Samrådet syftar till uthyte 

av information och synpunkter under p;lg<'1ende planarbete. Resultatet av 

samrädet skall redovisas i en samrådsredogörelse. Planen antas av kom

munfullmäktige. 

Omrtldeshe.\"/ämmelH'r skall enligt förslaget kunna antas bl. a. om kom

munen vill siikerstiilla syftet med översiktsplanen inom ~tt begriinsat områ

de. 

Dagens stadsplan och hyggnadsplan föresl{1s ersatt av en enda plan, de

taliplan. I den skall olika områdens huvudändamill anges, dvs. allmiinna 

platser. kvartersmark osv. Även andra inslag i miljön än byggnader kan 

regleras i detaljplan. t. ex. idrotts- och rekreationsanliiggningar m. m. 

Vid uppriittandet av detaljplan skall kommunen samråda med länsstyrel

sen, fastighetshildningsmyndigheten samt berörda kommuner. Sakiigarc 

och de bostadsriittshavare, hyrcsgiister och hoende som berör;; av förslaget 

skall beredas tillfälle till samr;ld (5 kap. 20 §).Detsamma giiller myndighe

ter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett viisentligt intresse 

av förslaget. 

Detaljplan antas av kommunfullmäktige med viss möjlighet till delega

tion beträffande planer som inte iir av större vikt. 

I ett särskilt kapitel (2 kap.) anges de allmänna intressen som skall beaktas 

vid planliiggning och lokalisering av bebyggelse. Enligt 2 kap. 1 § skall 

planliiggning ske så att den främjar en från allmiin synpunkt liimplig ut

veckling och ger förutsiittningar för en fr<ln social synpunkt god bostads-, 

arhcts-, trafik- och fritidsmiljö. De hfosyn som skall tas vid utformning av 

miljön inom om räden med samlad bebyggelse anges i kapitlets 4 *· Bl. a. 

skall beaktas möjligheterna för personer med nedsatt rörelse- eller oriente

ringsförmåga att anviinda omddet (2 kap. 4 * 5 p.). 

Kraren på h_igg11aderanges i 3 kap. Bl. a. föreslås ett generellt krav pa att 

nya byggnader skall anpassas till den omgivande miljön ( 1 - 2 *§ ). De hygi

eniska kraven framgår av 5 §.Där anges att byggnader skall ge möjlighet till 

trevnad, god hygien, en god arbetsmiljö och ett tillfredsställande inomhusk

limat. 

Gällande krav på tillgänglighet/handikappanpassning har med viss 

skärpning förts över till de nya bestämmelserna. 1 7 § anges att hostiider, 

arbetslokaler och lokaler till vilka allmänheten har tillträde skall vara till

gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om 
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det behö\'s skall byggnaderna \'ara försedda med hiss e. d. Undantag fr[1n 

kra\'et p;i hiss giirs fiir bost:ider med Lirre :in tre dningsplan. Huset skall 

dock byggas st1 att hiss ..:llcr annan lyftanordning kan installeras utan,\'<)_ 

righet. 

Undantag frän tillg:inglighctskra\·en ft1r medges för en- och t\';'lbostads

hus om det :ir befogat med h:insyn till terr:ingcn. samt för arbetslokaler om 

det :ir befogat med h:insyn till arten av den verksamhet som skall bedri\'as 

cl:ir. Reglerna 1im tillgiinglighet g:iller inte heller fritidshus (9 *). 

Vid till- 1K'h ombyggnad skall byggnadt:n i princip uppfylla samma krav 

p;l tillgiinglighet som vid nybyggnad (3 kap. 10 ;iJ. H:insyn skall dock tas till 

byggnadens fiirutsattningar. Klimmunen kan ,·idare. <hitt g:iller ombygg

nader. i (lmrädcsbestiimmelser eller detaljplan st:illa Ugre kra\', om bebyg

gelsen inom omr[1det som helhet iindt1 !'är Ungsiktigl godtagbara egenska

per. rör ombyggnad förut<itts s:irskilda föreskrifter komma att meddelas 

med stöd av !'BL. Andra :indringar av byggnader :in om- och tillbyggnad 

skall utföras s[1 att de i skiilig utstriickning uppfyller kraven. 

N iir det giiller wmter oc/1 c1//m,/1111a p/a1.1er anges i _I kap. 15 ~ bl. a. att det 

skall tillses att tomter som tas i ansprtik för bebyggelse kan anviindas av 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmäga. om det inte :ir 

obefogat med hfosyn till bl. a. terrängen. Detta iir en utvidgning av kravet 

pt1 tillgiinglighct i förht1llande till nu\'arande bcstiimmeber. Hetriiffande 

allmiinna platser och områden för andra anliiggningar skall kra\ en för 

tomter till:impas i sk:ilig utstr:ickning (3 kap. 18 *'· 
Bcstiimmelser om h_1-gglor 111. 111. finns i 8 kap. De t1tgiirder som kriiver 

bygglov uppriiknas i I - 7 ;i*. I 8 och 9 ** finns best:immelser om s. k. riv

ningslo\' och marklo\·. 

Skyldigheten att söka bygglo,· skall enligt förslaget kunna varieras ge

nom kommunala beslut. Kommunen skall under vissa förutsiittningar kun

n:.i besluta att vissa atgiirJer inom l1mräden utan detaljplan rår utföras utan 

bygglov, bl. a. komplementbyggnader och mindre tillbyggnader. För områ

den med detaljplan kan kommunerna i planen besluta att enklare fritidshus 

m. m. rnr uppföras eller byggas till utan lov. 

I D kap. finns bestämmelser om iirerklagande. Beslut om översiktsplan 

skall enligt förslaget kunna överklagas genom kommunalbesviir. Beslut om 

detaljplan, omrädesbestämmelser, bygglov m. m. skall kunna överklagas 

till lansstyrelsen genoms. k. förvaltningsbesvär. Kretsen av principiellt be

svärsberättigade vid beslut om detaljplan etc. vidgas till att omfatta alla 

boende inom det område som berörs av planen samt organisation av hyres

giister. Rätten att överklaga iir dock begrfosad till sabgare som senast 

under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodo

setts. 
PBL skall enligt förslaget träda i kraft den I januari 1987. 

I motionerna 1985- '86:66 ar U(/"A de/so/in fil. jl. !m!. 69 ar Thorhjörn Fä I/din 

fil . .tl. le! och 80 ar Bengt IVe.\"ferherg m. jl. Uj1rhar yrkats avslag på proposi

tionen i dess helhet. 

Socialutskottet behandlar i det följande endast propositionen och motio

nerna i de delar som rör utskottets beredningsomräde. Utskottet går sålun

da inte in pä det principiella stiillningstagandet till lagförslaget i dess helhet. 
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Tillgiinglighet/handikappunpassning av byggnader 

Flera motioner tar upp fr[tgan om tillgiinglighetihandikarranrassning av 

byggnad.:r. 

I motion 1985 8fJ:77ar Mll!garew Persson och Bo Nilsson i häda .1) anförs 

bl. a. att det iir en förutsiittning för att människor med olika funktionsned

siittningar skall kunna fungera i samhiillet att bostiider. offentlig miljö. 

arbetsplatser och utemiljö iir tillgiingliga. Ltan tillgiinglighct blir funktions

n.:dsiittningarna till betydande handikapp. Isolering. ensamhet och ett swrt 

beroende blir följden. Motioniirerna yrkar diirför att PHL:s krav på tillgiing

lighet skärps på tlera punkter. Det stora problemet urpstCJr enligt motionii

rerna vid ombyggnad. Man yrkar hiir att 3 kap. 1 O * iindras sa att tillgiinglig

hetsaspekterna beaktas i högre uhtriiekning (yrkande 5!. Kommunens möj

lighet att göra avsteg fr{111 tillgiinglighetskra\'et om omddet som helhet rnr 

godtagbara egenskaper \'ill motioniircrna ha preciserad. Omr[1desrlanerna 

bör brytas ned kvartersvis s<l att inte a\'steg frän tillgiinglighet skall kunna 

göras i för stora områden !yrkande 61. I samma motion yrkas vidare att 

fastighetsägare skall kunna ersiittas av kommunen om det blir uppenbart 

osk:iliga kostnader \'id kra\' p{1 handikarpanpassning. Det exempel som ges 

iir att kommunen ställer krav p{t hiss !yrkande 7.J. Man vill oeks{t ha ökade 

tillgiinglighetskrav pa fritidshus rrrkande 4J. 

I motion 1985.··,fo: 73 ar Lars ~-Verner m. jl. i 1·pk i yrkas att 3 kap. 7 * iindras sä 

att hiss eller annan lyftanordning skall installeras iiven i bostadslrns med td 

våningsplan. och inte som nu bara i hus med tre eller tlera plan !yrkande 81. 

Förslaget att endast förbereda för hiss <inser motioniirerna vara en halvme

syr. Motionärerna understryker vidare behovet av niirmare föreskrifter 

bl. a. vad gäller orienterbarhet (_rrkande 5 de/ris/. Man \'ill ocks[1 att möjlig

heten till avsteg från kravet pä tillgiinglighet vid ombyggnad endast skall rn 
utnyttjas ytterst restriktivt !yrkande fJ.1. Bestiimmelserna i 3 kap. I 0 § om 

tillbyggnader och ombyggnader m. m. föreshls iindrade pil llera punkter. 

Enligt motionen bör föreskrivas att ombyggnader skall utföras s~'\ att stor 

hänsyn tas till byggnadens brukare ryrkandc 9 a). \'löjligheten för kommu

nen att sänka kraven inom ett omrade i det fall att omr~ldet iinda för l;lngsik

tigt godtagbara egenskaper. bör enligt motionen utg:°1 !yrkande 9 bi. I sam

ma motion yrkas också att kommunen skall ha möjlighet att stiilla krav pii 

åtgiirder för att öka tillgängligheten även niir ombyggnad inte planeras 

(yrkande 9 c). 

I propositionen anförs bl. a. (s. 232 f.) att en miljö som iir tillgiinglig för 

alla är ett sjiilvklart mål för samhällsbyggandet. Krav bör ställas att varje 

bostadslägenhet skall kunna näs av perso11er med nedsatt rörelse- eller orien

teringsförmåga. Beträffande ombyggnad rnäste man dock enligt proposi

tionen (S. 237 f.) ta hänsyn iiven till ytterligare två aspekter förutom tillgäng

lighet. Den ena iir att förnyelsen m[1ste ske på sädant sätt att den redan 

byggda miljöns värden beaktas. Den andra iir att kraven måste viigas mol de 

resurser som kan sättas in för förnyelsen av byggnader. Vilka egenskaper 

som behövs betingas ocksä av förhållandena inom det omräde di-ir byggna

den iir belägen. Bedömningen bör enligt propositionen göras med utgäng:;-
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punkt frän vad man vill upprd med bebyggelsen som helhet inom omr[1det. 

En sildan avviigning mot omdde!S beho\· kan bara göras av kommunen. 

Det iir ocks:1 kllmmunen som mäste ta ans\·ar för och formulera m:ikn fi.ir 

ett omräde som behöver förnyas. Det fiiresl<'ts ttirflir att kommunen f<'ir 

möjlighet att stiilla liigre krav iin rnd som generellt giiller. Fn förutsiittning 

iir att bebyggelsen inom omr<ldet iimlit ft1r 1:'1ngsiktigt godtagbara egenska

per. 
Riksdagen har tidigare behandlat fragan om tillgiinglighet.· handikapp-

anpassning. I bostadsutskottets hetiin Linde Bo U 1984/85: 13 anfördes bl. a. 

(s. 36) att betydelsen av att öka tillgiingligheten i hostadsomr:1den och i 

samhället i övrigt torde vara obestridd. Olika <ltgiirdcr har vidtagits fran 

samhiillets sida för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsiitl

ningar att leva ett st1 sjiilvstiindigt liv som möjligt. Tillgang till hiss i llerd

ningshus angavs vara av central betyddse för att tillgodose tillgiinglighets

kravcn. Man betonade dock att det var av slllr vikt att bostadsomrädet ses 

som en helhet diir iiven andra <ttgiirder ndste vidtas. 

Socialutskottet delar den grundsyn som kommer till uttryck i motioner

na, niimligen att kraven pt1 tillgiinglighet och handikappanpassning av 

byggnader bör tillgodose.s s:1 ltingt det iir praktiskt och ekonomiskt möjligt. 

Som framgår av propositionen iir det dock ofränkomligt att ocksä la andra 

hiinsyn, vilka kan komma i konllikt med tillgiinglighetskra\·en. En iildre 

miljö kan sälunda vara svt1r att anpassa på ett siitt som uppfyller moderna 

krav utan att den ursprungliga karaktiiren g<lr förlorad. Ett annat problem 

iir att kostnaderna för anpassning framför allt vid ombyggnad kan bli orim

ligt höga med hfosyn till de fördelar som uppnäs. Även vid nybyggnad kan 

det i vissa fall te sig tekniskt och ekonomiskt orimligt alt kriirn att alla 

lokaler skall vara tillgiingliga för rörelsehindrade. Det giiller t. ex. kravet i 

vpk-motionen (yrkande 8) om hiss i alla tddningshus. En avviigning mel

lan sådana olika hiinsyn iir ofrfokomlig. Enligt utskottets mening har man i 

propositionen gjort en balanserad avvägning mellan alla de olika intressen 

som hiir gör sig giillande. Det iir knappast möjligt att nu komma liingre i 

fräga om lagreglerade krav pt1 handikappa1ipassning. Utsk,1ttet vill emel

lertid framhiilla att hänsynen till rörelsehindrade, syn- och hörselskadade 

samt andra med olika former av handikapp bör ingä som ett sjiilvklart led 

vid bedömningen av alla frt1gor om bygglov. 

Utskottet avstyrker med hiinvisning till det anförda motion 1985/86:7.3 

(vpk) såvitt avser yrkandena 5 i hiir aktuell del, 6. 9 a och 9 b samt motion 

1985/86:77 (s) s~1vitt avser yrkandena 5 och 6. 

Betriiffande förslaget i vpk-motionen om att kommunen skall kunna stiil

la krav på ätgiirder för att åstadkomma tillgiinglighet iiven niir ombyggnad 

ej planeras, vill utskottet erinra om vad som anförs i propositionen (s. 244) 

om att hyggnadslagstil'tningen i princip inte hör ha tillbakaverkande kraft. I 

propositionen erinras samtidigt om de möjligheter som finns enligt ho,;tads

saneringslagen ( 1973:531) att äliigga en iigare av hyreshus med bostadslii

genheter att rusta upp liigenheterna till viss minimistandard. Med stöd av 

arbetsmiljölagen I 1977: 1160) kan J'örhiittrings[1tgiirder kriivas betriiffande 

arbetslokaler. Vissa krav som J'ör niirvarande ätcrfinns i byggnadsstadgan 

kommer till uttryck även i förslaget till PBL. Bostadsministern konstaterar i 
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anslutning h:irtill (s. 245) att ytterligare kra\' pCt förh:ittringar m~tste prövas 
nwt bakgrund av bl. a. mycket ingi1cndc samhiilbcko1wmiska och finansi
ella Ö\'er\':iganden. Ut>kotlet ansluter sig till propositionens bedömning 
och a\styrkcr s:lledcs motionen i hiir :~ktuell del <yrkande 9 c). Inte heller 
kan utskottet bitr:ida förslaget i motion 1985/86:77 (s) om all fastighetS:iga
rc i dylika fall skulle ha crsiittning av kommunen (yrkande 7). 

Niir det g:illcr tillgiinglighetskra\'en pi1 fritidshus som tas upp i motion 
1985/86:77 (s) yrkande 4, vill utskottet erinra om att fritidshus som ingår i 
en större anbggning av typ stugby inte a\'scs bli undantagna fr:1n de allmän
na kraven p:'t tillgiinglighet. Vad som avses är säledes enskilda fritidshus. 
ofta byggda av iigaren i egen regi. Även i dessa avseenden skulle det föra 
alltför l<'1ngt att uppst:illa bngtgäencle generella krav. Ägarens önskemM 
bör i s:ldana fall bli a\'görande. Den som vill avst{1 fr[111 bekviimlight'ter för 
att f:'t ett enklare fritidshus till en rimlig kostnad bör kunna få göra det. Vad 
som i motionen anförs Lllll uthyrning av fritidshus föranleder inte till annan 
bedömning. Utskottet avstyrker S:tledes motionen iiven i hiir aktuell del. 

Utöver i de nu behandlade motionerna tas fr{1gor om byggnaders 
tillgiinglighet upp ocksä i 11111tio11ema /<JS./. 85::}/5_' (_rrkandc 51 och _':}/7 

rhäcla n. Utskottet konstaterar att dessa motioner a\·givits under den all
miinna motionstiden 1985 i avvaktan pä det kommande förslaget till Pl3L. 
De p{1kallar nu inget siirskilt uttalande av riksdagen. 

Tillgiinglighet i den yttre miljön 

Fri1gan om tillgänglighet i den yttre miljön tas upp i tre motiL1ner. 
I 111111i1111 /VS./ 85: /./ 78 ar Bengt Li11d11ri.111.1· 1 an förs att motions- och rek rea
tionsi ntressct domineras av \'erksamhet i utemiljö. För att iiven handikap
pade skall kunna utnyttja samhiillets rekreationsuthud bör ocks:1 den yttre 
friluftsmiljL)n - skidsp:01r. joggingslingL1r. promenad\ iigar, bryggor och 
hadstriinder m. m. - omfattas a\' hestiimmclscrna om tillgiinglighet. 
I i1101io11 /<J8./ 85::}/35 ar lngrar Bjiirk och Biirje Nil.l.1v111h1ltla .1!anförs att 
för personer mo.:d funktionsneds:ittningar stora problem uppst[1r niir de 
skall förtlytta sig i samhiillct. Integrering a\· miinniskor mo;>d handikapp 
föruts:itter en genomt:inkt planering. Hrister i en liink av kedjan av ätgiirder 
medför sdrigheter och ökade kostnader i forma\· t. ex. ledsagarservice od1 
fiirdtjiinst. \1otioniirerna vill att tillg:ingligheten i den yttr<' miljlin skall 
sii kerstii llas genom lagstiftning. 

I den tidigare niimnda motion l<J85. «'<6: 77 (s! anförs att nästan all handi
kappanpassning i värt samhälle har ~1stadskommits med föreskrifter. I mo

tiveringen till 2 kap. 4 * 5 p. i lagförslaget stär att bebyggelsemiljön skall 
utformas med hänsyn till möjligheterna för handikappade att anviinda om

r:'tdet. Detta bör följas av föreskrifter för den yttre miljön rrrkantle I i. En 
precisering hör enligt motioniirerna ocksä göras av 3 kap. 14 s. sä att idrotts

platser och liknande görs tillgiingliga rrrkantle 8i. 

I förslaget till PBL utökas kraven pä tillgiinglighet i den yttre miljön. I 
nuvarande lagstiftning finns krav att det skall vara möjligt att ta sig över 

tomten till de byggnader som finns. Kravet utökas nu till att avse tomten 
som sådan (prop. s. 233 f.). Bl a. skall ytor för lek och utevistelse kunna 
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anviindas av personer med funktionsnedsiittningar. \1iinniskor som har 

sv[trt att g[t. iildre synskadade. rulbtobbundna. föriildrar med barnvagn 

m. Il .. har sY{trt att ta sig till affiirer och busshällplatser diirriir att den yttre 

miljön iir däligt anpassad till deras behov. Enligt propositionen :ir det ofta 

mycket enkla <itgiirder som behövs, t. ex. att g{mgviigar görs sliita och halk

siikra eller att riicken sätts upp. 

Allm.iinna bestiimmelser om tillgiinglighct i den yttre miljön finns friimst i 

J kap. 15 § PBL. I propositionen anförs (s. 525) att kravet att en tomt skall 

kunna anviindas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmäga 

m[1ste tilliimpas med beaktande av platsens eller anläggningens iindamål. 

Som allmiin plats avsiitts mtrnga gänger sädan mark som iir svår att bebygga 

eller som man p{t grund av naturförutsiittningarna vill bevara. Det kant. ex. 

vara bergiga partier med stora höjdskillnader. För sådan mark iir det cnlig1 

propositionen inte rimligt att kriiva t1tgiirder för att den skall kunna nyttjas 

av personer med nedsatt rörlighet eller orie111eringsförm(1ga. Diiremot iir 

det befogat att anlagda parker och torg anordnas s{t att de kan fungera för 

alla miinniskor. I propositionen erinras vidare om att mänga anliiggningar 

hygger pä att man utnyttjar naturförutsiittningarn~1 pi\ platsen. t. ex. slalom

backar och gollbanor. Inte heller i dessa fall anses det skiiligt att stiilla de 

allmiinna kraYen p(t tillgiinglighet. 

Enligt X kap. 2 § kriivs vidare bygglov för bl. a. idrotts- och campingplat

ser, friluftsbad m. m. om inte kommunen föreskrivit annorlunda enligt 5 *·I 

s{tdana fall kommer samma regler om tillgiinglighel all giilla som för hygg

nader (3 kap. 14 §).Enligt propositionen finns t. ex. skiil att stiilla krav att 

äsUdarplatser i liimplig omfattning görs tillgiingliga för handikappade. 

Fr:'\gan om anpassning a\· den yttre miljön har behandlats tidigare av 

riksdagen. I betiinkandet 13oU 1984/85:24 anförde bostadsutskottet bl. a. 

att en anpassning enbart av hostaden och utrymmen i anslutning till den 

inte iir tillräckligt för att ge förutsiittningar för ett sjiilvstiindigt boende (s. 

17 ). Även niirmiljön masle göras tillgiinglig för personer med funktionsned

sättningar. 13ostadsutskottet tillstyrkte i anslutning hiirtill ett förslag av re

geringen om införande av statligt bidrag för tillgiinglighetsskapandc ätgär

dcr p;"\ k vartcrsmark, vilket godtogs av riksdagen ( rskr. 1984/85 :347 ). 

Utskottet delar molioniirernas uppfattning om det angeliigna i att den yttre 

miljöns:'\ längt möjligt görs tillgiinglig för alla och i att stor hiinsyn tas till 

framkomligheten vid planering av olika fritids- och rckreationsanliiggning

ar. Propositionen ger uttryck ät samma syn. 

Reglerna i J kap. 14 * i lagförslaget iir mycket langtgående. Paragrafens 

ordalydelse motsiigs dock i viss m{\n av motiveringen (se bl. a. s. 515 och 

525 ). Ctskottet delar diirför uppfattningen att innebörden av denna bestäm

melse hehöver klargöras. 

Utskottet anser det i övrigt inte möjligt att gå längre iin propositionen 

med hiinsyn till de avviigningar som alltid m:~ste göras vid planering och 

byggande. Sjiilvklart hör handikappanpassning ske niir det finns ett befogat 

intresse diirav och erforderliga åtgärder kan genomföras utan alltför stor 

olägenhet eller kostnad. Den ökade medvetenheten på detta omr:'\de bör 

dessutom leda till att man allmiint· mera uppmiirksammar olika sätt att 
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underliitta för handikappade. Som anförs i propositionen iir det ofta myc
ket enkla <'ttgiirdcr som behövs. 

Utskottet a\·styrkcr med hän\'isning till det anförda samtliga hiir aktuella 
motionsyrkanden. 

Allergiska reaktioner 

I motion /'i85.·86:77rsJanförs att anviindningcn av en miingd nya material 
vid byggande har utlöst allergiska reaktioner hos många miinniskor. Mate
rial som kan medföra allergiska besvär bör enligt motionärerna inte fä 
anviindas om det finns andra likvärdiga material att tillgå rrrkande ::1. Mo
tioniirerna anför vidare att en allergisk persons möjlighet att vistas i en oliimp
lig lokal kan vara lika obefintlig som möjligheten för en rörelsehindrad att 
g[1 i en trappa. I motionen yrkas diirför att 3 kap. 7 §skall tolkas s[1 att med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga skall avses iiven allergi !yrkande 

31. 

I motion 1985 '86:7] 11pk1anförs att till de kvalitetskrav som biittre måste 
preciseras i PBL bl. a. hör byggmaterial som är bra från allergisynpunkt 
(yrkande 5 ddl'isJ. 

Enligt 3 kap. 5 §i lagförslaget skall byggnader bl. a. ge möjlighet till god 
hygien. Med god hygien avses enligt propositionen (s. 489) i första hand att 
risk för sjukdom eller ohiilsa som orsakas av byggnaden skall begränsas. 
Kravnivän bör bestämmas med utgångspunkt från begreppet sanitiir olä
genhet i hiilsoskyddslagstiftningen och från vad som är tekniskt och ekono
miskt möjligt. 

1 propositionen anförs vidare att byggnader i möjligaste m•ln skall funge
ra viil även för personer med allergiska besviir. Samtidigt påpekas att kun
skaperna i dag iir bristfälliga om olika materials inverkan på personer med 
anlag för allergiska besvär eller med redan utvecklad allergi. Pi\ detta områ
de pågär forsknings- och utvccklingsarbete. Vid bedömningen av vad som 
iir sanitiir olägenhet bör hiinsyn tas till personer som är något kiinsligare iin 
normalt pä samma siitt som vid bedömning av vad som är sanitär olägenhet 
enligt hiilsoskyddslagen ( 1982: 1080). Om material används som kan väntas 
medföra besviir för vissa personer, men tekniskt eller ekonomiskt likviirdig 
ersiittning inte finns, bör enligt propositionen s~1dana material anbringas <1 
att de liitt kan bytas ut. 

Socialutskottet har nera g•\nger behandlat frågan om allergi. senast i 
betiinkandet SoU 1984/85:22. Utskottet framhöll dä (s. 23) <'111yo angeliigen
heten av att man gör allt som rimligen kan krävas för att oliigenhetcr för 

personer med allergiska/astmatiska besviir skall elimineras eller i vart fall 
si\ Ungt möjligt minskas. Utskottet betonade också behovet av ökad kun
skap om sjukdomarnas uppkomst. Bostadsutskottet har ockst1 behandlat 

denna fråga. I betiinkandet Bo U 1984/85: 19 anfördes bl. a. (s. 11) att det iir 

angeläget att i.iverkänslighetsframkallande iimnen i minsta möjliga grad 
anviinds i byggandet. Enligt bostadsutskottets uppfattning skulle den forsk

ning som p~lgår komma att skapa möjlighet att bedöma olika tillverknings
metoder. Bostadsutskottet förutsatte att de nya rönen kommer att påverka 
normgivningen på omradet. 
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Socialutskottet vill h:ir erinra om de mänga olika typer av allergi som 

rinns. Vad som :ir harmlöst för en allergiker kan vara besvärande eller 

skadligt för en annan. Det g<tr diirför inte att finna en enkel och enhetlig 

lösning pä dessa problem. De riktlinjer som ges i propositionen ligger enligt 

utskottets uppfattning väl i linje med vad riksdagen tidigare uttalat. Den 

utveckling och forskning som p<ig{ir kan ge underlag för mera specificerade 

krav. Niir det finns fullgoda er<ittningsmaterial att tillgä bör sådana själv

fallet anviindas om det inte ter sig helt orimligt med hiinsyn till byggnadens 

anviindning. Utskottet avstyrker med det anförda motion 1985/86:7.3 (vpk) 

yrkande 5 i motsvarande del samt motion 1985/86:77 (s) yrkande 2. 

lktriilTande fr[1gan om tolkningen av uttrycket "nedsatt rörelse- och orien

teringsförmäga" i 3 kap. 7 * måste konstateras att det skulle strida mot 

ordalydelsen att diirmed först;'t iiven allergi. Ctskottet anser det inte heller 

möjligt att uppstiilla ett generellt krav p;i att alla bostiider, arbetslokaler etc. 

skall vara byggda sä att de inte kan framkalla allergiska besv:ir. Som före

slås i propositionen bör s{\ledes fr[1gor om byggnadsmaterials betydelse för 

hiilsan hiinföras till 3 kap. 5 ~och bedömas med utgångspunkt från begrep

pet sanitiir oliigenhet. Utskottet avstyrker med hiinvisning till del anförda 

iiven yrkande 3 i motion 1985/86:77 (si. 

Hand i ka pporganisationernas ställning 

I 111utio11 1985 ·86:68 ar Ore Karfrrnn m. ,Il. (si behandlas samr;\det vid plan

Wggning. I motionen anförs bl. a. att det iir nödviindigt att man genom 

debatt och information får fram ett sä fullständigt beslutsunderlag som 

möjligt. Det kan endast nås om samr[td sker med kommunmedlemmarna i 

allmfohet, men också med olika intresseorganisationer. Speciellt viktigt iir 

att överliigga med de handikappades organisationer. Det skulle siikert vid 

mänga tillfällen häde förenkla och förbilliga det framtida byggandet. Mo

tionärerna vill diirför ha obligatoriskt samråd med de handikappades orga

nisationer i samband med bygg- och planarbetet i kommunerna. 

Jämfört med nuvarande regler föreslås i PBL en utökad skyldighet för 

kommunen att samdda niir planer uppriittas. Enligt propositionen bör for

merna för samrådet ime lagregleras utan anpassas till de förutsättningar 

som råder i olika situationer. Enligt 4 kap. 3 §skall kommunen bereda alla 

som har ett viisentligt intresse av en översiktsplan tillfiillc till samråd. Mot

svarande besliimmelse finns betriiffande detaljplan i 5 kap. 20 §. 

I propositionen (s. 536) anförs i anslutning till 4 kap. 3 §att med "andra 

som har ett viisentligt intresse av planförslaget" avses bl. a. intresseorgani

sationer. natur- och friluftsorganisationer. handikapporganisationer, fack

liga organisationer pä distriktsnivå m. n. Avser planförslaget ett begränsat 

omräde kan det enligt propositionen vara skiil att samräda med t. ex. vägför

ening, villaiigarförening. Hem och skola, lokala miljögrupper m. Il. I pro

positionen framhälls att kommunen fr[111 fall till fall bör avgöra vilken om

fattning samr<'tdet skall ha och anpassa formerna för samrådet diirefter. 

Kommunen behöver inte heller gå ut till var och en av intressenterna med 

information. Diiremot skall kommunen vara verksam för att det hålls sam

rådsmöten. 

BoU 1986/87: 1 
Bilaga 7 

SoU 1985186:1 y 

352 



Utskottet ansluter sig till den lösning som fiin~·,.;lä,.; i propositionen. niimli

gen att det hör ankomma p~I resp. kommun att fr[m fall till fall avgöra 

omfattning och former för samrädet. Utskottet vill tilliigga att det finns 

många olika organisationer som har angeliigna intressen all hevaka i sarn

hand med planliiggningen av markan\'iindning och byggande. Utskotlet 

anser det inte möjligt att generellt hestiimma vilket inllytande handikappor

ganisationerna bör ha jiimfört med andra intressenter. Utskottet utg[1r frän 

att kommunerna regelmässigt bereder de lokala handikapporganisationer

na tillfälle till samråd i alla mera betydande planfrågor. Formerna får emel

lertid bestiimmas av kommunen. Utskottet avstyrker sälunda motion 1985/ 

86:68 (s). 

I motion 1985/86:77 (s) anförs att det i vissa situationer mt1stc vara möjligt 

för en handikapporganisation på orten att överklaga ett iirende frän allmiin 

tillgiinglighetssynpunkt, t. ex. betriiffande allmiinna byggnader. Det yrkas 

diirför att en precisering sker sa att dessa handikapporganisationer i vissa 

fall skall ha möjlighet att anföra besviir (yrkande 'i1. 

Enligt lagförslaget överklagas vissa beslut, bl. a. om översiktsplan. ge

nom kommunalbesviir ( 13 kap. I*'· Kommunalbesviir innebiir att beslutet 

bara kan prövas i de avseenden som anges i 7 kap. I § kommunallagen 

( 1977: 179), däremot inte i vad avser dess allmiinna liimplighet. Besviirsbe

rättigade är, om inte annat föreskrivits, endast den som iir medlem av kom

munen. 1 propositionen anförs (s. 810 f.) att de besviirsgrunder som friimst 

torde komma i blickfänget niir det giiller översiktsplaner iir att beslutet inte 

har kommit till i laga ordning eller att det överskrider kommunfullmäktiges 

befogenhet. 

Andra beslut av kommunfullmiiktige och kommunala niimnder iin de 

som avses i I § f:'ir enligt 13 kap. 2 §överklagas genom hesviir hos liinsstyrel

sen, s. k. förvaltningsbesvär. Det giiller s[ilunda hl. a. beslut om detaljplan, 

omrädesbestämmelser samt bygglov. ;\v motion 1985/86:77 (si framgär att 

det är lagförslagets avgriinsning av riitten att anföra förvaltningsbesviir som 

avses med yrkandet. 

Förvaltningsbesviir skiljer sig fr{\n kommuna!besviir genom att beviirs

myndigheten även kan pröva beslutets liimplighet. Vad giiller fr[1gor om 

besluts överklagbarhet, riitten att anföra besviir m. m. giiller vid förvalt

ningsbesvär reglerna i förvaltningslagen ( 1971 :290), i den mån inte special

bestämmelser har givits. Enligt 11 § förrnltningslagen fär talan mot sädant 

beslut av myndighet som kan överklagas genom besviir föras av den som 

beslutet angår, om det gått honom emot. En omfattande rättspraxis finns 

beträffande innebörden av uttrycken "den som heslutet angur" och att be

slutet "gått honom emot". 

1 förslaget till PBL har man anknutit till förvaltningslagens best~immelser 

om besvärsrätt. I propositionen, som i denna del hygger p[1 lagrädets yttran

de, anförs (s. 822) att bestämmelser om vem som är besvärsberiittigad kan 

avvaras på grund av att det av allmänna grundsatser. som har utbildats i 

praxis. följer vem som får överklaga beslut. Grundtanken kommer till ut

tryck i 11 § förvaltningslagen. Att exakt bestämma kretsen av besvärsberät

tigade med ledning av uttrycket "den som beslutet ang:'\r" låter sig av natur-
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liga skiil ofta int.: göra. lk hcslut enligt !'Bl.. lLir dl'! kan Yara vanskligt att 
avgiira kretsen hes\':irshcriittigadc iir heslut i planiircndcn. Hiir ger emeller
tid, enligt propositionen_ hestiimrneber tim flirfarandet gud Y:iglcdning. I 

dl'I sammanhanget niimns 5 kap. _lo~- vari regleras hl. a. till vem beslut 111ed 

f11llföljdshiinvisning skall siindas. Dessa adressatn r.h enligt pn1pL1sitionen 

anses saklegitimerade. I 5 kap. 30 * anges all heslut med fullföl_jdsh:invis
ning skall S:indas hl. a. till '\akiigare, hostacbriittshavare, hyresgiister och 

hoende. samt sädan organisation som avses i 25 * första stycket 2" (dvs_ 
\'ederhi)rande hyresgiistfi.iren ing). 

l\tcd anledning av nwtiL1nsyrkandet om att handikapporganisationcr p[1 

orten skall ha riitt att anföra hesviir, kan konstateras att en st1dan riitt enligt 

allmiinna förYaltningsriillsliga grunder siillan torde föreligga. Ideella för
eningar har i praxis som regel inte ansells ha hesviirsriill i fr[tga om beslut 
som rör en eller lkra medlemmar personligen. Ln representativ organisa

tion kan dock ibland frarnstt1 som en naturlig företriidare för medlemmarna 

i allmiinhet och har dä undantagsvis tillerkiints hesviirsr:itt. Om man vill 

siikerstiilla all t. ex. handikapporganisatiL111er skall kunna anföra hcs\iir 

torde deras stiillning p[t ett eller annat siitt höra markeras i lagen ptt det siitt 

som skett hctriiffandc hyresgiistLirganisationer (se:; kap. ~5 LH:h 30 **l-

Socialutskollet vill understryka det angeliigna i att handikappsynpunk

terna kL1mmer fram under hcredningsarhetet med varje ny plan. Som ut

skottet ovan anfört hör det emellertid ankom111a p:1 kom111unen att avgöra 
omfattning och samdd för att fa erforderlig kontakt med bl. a. handikapp
organisationer. Det iir enligt utskL1llets 111ening i första hand genom ett 
sädant samr•'\ds- och informationsförfarande som synpunkter hi.ir inhiim

tas. Att ge handikapporganisationer en S:irstiillning vad giillcr besviirsriitt 

fra111rör t. ex. pensioniirsföreningar. Hem nch skola osv. anser utskollet inte 
motiverat. Det iir ucksa angeliiget all den hesviirsberättigade kretsen inte 
görs för vid (jfr prop. s. 359). Ltskottet Yill iiYen erinra om propositionens 

uttalande (s. 363) om att det iir liimpligt att niir niigra ;"tr har g;ltt frän PBL:s 

ikrafllriidande utviirdcra kL)nsehenserna av den hesviirsberiittigade kret
sens omfattning. Utskottet avstyrker s;'tlunda nwtion 1985.· 80:77 (s) yrkan

de 9. 

Utskl1ttet vill i sammanhanget niimna all fdgan nm besviirsriittens,om

fattning ockst1 herörs i motion 1985."86:80 a\" Bengt Westerberg nL Il (fp). I 

motiveringen till yrkande 3 k anförs att det inte finns anledning att begriin

sa besviirsriitten niir det giiller organisatiL1ner till att endast omfatta hyres

g:istorganisationer. I anslutning hiirtill föresl;ls \·iss :indring a\" 5 kap. 25 *· 
UtskLHtet konstaterar att en :indring av det slag so\n föresl~ts i fp-motio

nen - vilken tekniskt iiYen rör S kap. JO* - skulle innebära ökade hesviirs

möjligheter ocks•'t för handikapporganisationerna. Frfo de synpunkter so

cialutskottet har att heakta finns emellertid ingen anledning till uttalande i 

fräga om den allmänna avgriinsningen a\· besYiir>heriittigade i planiiren
den. 
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Socialtjänstens medverkan i sa,mhällsplaneringen 

Förutom de nu behandlade frågorna finns det ytterligare en aspekt på PRL 

som socialutskottet önskar aktualisera, nämligen socialtjänstens medver

kan i samhällsplaneringen. 

I 5 *socialtjänstlagen (1980:620, senast ändrad 1985:395) anges att soci

altjänsten skall medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra 

samhiillsorgan, organisationer, föreningar och enskilda friimja goda miljö

er i kommunen. I 7 * anges att socialnämndens medverkan skall bygga på 

nämndens sociala erfarenhet och särskilt syfta till att påverka utformningen 

av nya och iildre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka 

för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer blir liitt tillgängli

ga för alla. 

I hiilso- och sjukvårdslagen ( 1982:763, senast ändrad 1985 :570) anges 

bl. a. att hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa (2 b §).I 

8 9 föreskrivs att landstingskommunen i planeringen av hiilso- och sjukvår

den skall samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda. 

I propositionen till PRL hiinvisas (s. 112) till propositionen ( 1979/80: I) 

om socialtjänsten i fråga om vad som bör inrymmas i en god social miljö. 

Rostadsministern ställer sig bakom de strävanden som angavs i socialtjänst

propositionen. Han anser att de delmål som är uppställda för socialtjiinsten 

kan utgöra grund för tillämpningen av bestämmelsen i 2 kap. I § PBL om att 

planläggningen skall skapa förutsättning för en från social synpunkt god 

bostads-. arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Bostadsministern betonar också 

vikten av att bestående samverkansformer n:iellan berörda samhällsorgan 

utvecklas i enlighet med intentionerna bakom socialtjänstlagen och hälso

och sjukvårdslagen. 

I propositionen (s. 433) anvisas översiktsplanen som ett samordningsin

strument i den kommunala verksamhetsplaneringen. Beslut om bl. a. bo

stadsförsörjningsprogram, program för barntillsyn, äldreomsorg och an

nan social omvårdnad bör i den mån besluten har anknytning till markan

vändningsfrågor sammanvägas i översiktsplanen. Samordning med kom

munens ekonomiska planering är också nödvändig. Översiktsplanen bör 

enligt propositionen bli ett underlag för fördelning av resurser av olika slag 

i både tid och rum. 

Hur samrådet i samband med utarbetande av översiktsplan skall ske är 

som tidigare nämnts inte reglerat i lagförslaget. Propositionen har sålunda 

valt att överlämna till den enskilda kommunen att bestämma samrådets 

omfattning och utformning. Utskottet har i det föregående ställt sig bakom 

denna lösning. Utskottet vill dock understryka att ett stort ansvar härige

nom har lagts på kommunerna. Socialnämnden har genom sin verksamhet 

en unik kunskap om kommunen och de problem som firins där. Denna 

kunskap måste tas till vara i arbetet med att försöka skapa goda sociala 

miljöer. Om översiktsplaner skall bli det samordningsinstrument som be-· 

skrivs i propositionen är det en förutsättning att socialnämnden redan på ett 

tidigt stadium får komma med och påverka utformningen av planerna. 

Socialutskottet vill därför avslutningsvis framhålla önskvärdheten av att 

man i varje kommun utarbe.tar lämpliga rutiner för samrad mellan bygg-
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nadsniimnd och socialniimnd med sikte p:.°1 ett kontinuerligt utbyte av infor

mation och synpunkter i planeringsfr{1gor. 

Vad som i övrigt anförs i propositionen och motionerna föranleder inget 
ut1alande fr;'\n socialutskottets sida. 

Stockholm den 5 december 1985 

På socialutskottets viignar 

Daniel Tarschys 

Niirvarande: Daniel Tarschys (fp). Evert Svensson (s). Kjell Nilsson (s). 
Rune Gustavsson (c). Anita Persson (s). Bknda Litt111arck (111), Gunnar 
Ström (s). Yvonne Sandberg-Fries (s). Ulla Tillander (c). Inga Lantz (vpk). 
Ingrid Andersson (s). Ingvar Eriksson (m). Ingrid Ronne-Björh1\·ist (fp). 
Åsa Strö111biick-Norr111an (s) och Karl-Gösta Svenson (111). 

Avvikande meningar 

I. beträffande Ji·ägan om ars/ag pä propositionen i dess helhet 

av Daniel Tarschys (fp) .. Rune Gustavsson (c). Blenda Littmarck (111), Ulla 

Tillander (c), Ingvar Eriksson (m). Ingrid Ronne-Björkqvist (fp) och Karl

Gösta Svenson (m) som anser att den del av utskottets yttrande som börjar 

på s. 346 med "Socialutskottet behandlar" och slutar på s. 356 med "från 

socialutskottets sida" bort ha följande lydelse: 

I de angivna motionerna yrkas bl. a. att riksdagen hos regeringen begiir 

ett nytt förslag till plan- och bygglag i enlighet med motionerna. Oet anförs 

också att förevarande förslag inte är förenligt med grundlagen. 

Utskottet instämmer i vad som nu har anförts och tillstyrker yrkandena 

om avslag på propositionen. 

Med denna inställning i huvudfrågan anser sig utskottet inte ha anled

ning att gå in på de enskilda yrkandena i övriga motioner. 

2. beträffande ti!lgänglighechandikappanpassning m· byggnader och be

träffande allergiska reaktioner 

av Inga Lantz (vpk) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande som börjar på s. 348 med "Socialut

skottet delar" och slutar på s. 349 med "aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning måste möjligheten till trevnad. god arbets

miljö osv. innefatta mera preciserade krav då det gäller tillgänglighet för 

den som bor och arbetar inom ett område. Det som sägs i förslaget till PBL 

är otillräckligt och ger utrymme för tolkningar som kan försvåra eller omöj

liggöra berättigade krav från funktionshindrade. Man får inte lämna öppet 

för mer eller mindre godtyckliga skälighetsbedömningar eller kompromis

ser så att dessa krav kan siittas lägre än grundläggande tillgänglighetskrav. I 
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den tidigare nämnda motionen 1985/86:73 (vpk) yrkas att kraven skall 

skiirpas p.'.1 llera punkter. Utskottet delar tknna uppfattning. 

I propositionen föreslils sälunda undantag fr:tn krav på hiss e. d. i hus 
med fäm: än tre våningar. Huset· skall dock hyggas så att hiss eller annan 

lyftanordning kan installeras utan svårighet. Utskoltet instiimmer i motio
niirernas äsikt att det är en halvmesyr att endast förhereda för hiss. Som 

framhålls i motionen iir en komplettering i efterhand dyrare och det iir stor 

risk att den inte kommer till st;\nd. En iindring bör därför göras i 3 kap. 7 § 

så att hiss eller annan lyftanordning kriivs iiven för tvåväningshus. Utskot

tet tillstyrkt:r s;\kdes yrkande 8 i motionen. 

Enligt propositionen skall det vidare utfärdas föreskrifter till PBL. En av 

de aspekter som enligt utskottets uppfattning mäste klarare framgå iir att 

större hänsyn måste tas till personer med nedsatt orientcringsförmåga. Yr
kande 5 i motionen tillstyrks s{\ledes i hiir aktuell del. 

I motiorn:n framh[1lls också siirskilt att kravet p<°l tillgänglighet vid om

byggnad har fått speciellt dålig genomslagskraft. Avsteg fr;"m hisskravet har 

t. ex. snaran: hlivit regel iin undantag i de nesta kommuner. Enligt utskot

tets uppfattning medför inte den omstiindigheten att det finns andra hus i 

omr:1det med god tillgiinglighct att man kan ställa liigre krav vid ombygg

nad. Utskottet tillstyrker med hänvisning till vad som anförs i motionen 

rrkamil'na n och SI h. 

Merparten av bebyggelsen med dålig tillgänglighet är intt: aktuell för 

omhyggnad. De åtgärder som är mest aktuella i 50-60-talsbebyggelsen kan 

ofta genomföras utan byggnadslov. En kommun med en ambitiös planering 

för ökad tillgiinglighet har enligt utskottets bedömning därför små möjlig

heter att rn planeringen genomförd. Som anförs i den nu aktuella motionen 

hör PBL kompletteras med en möjlighet för kommuner att ställa krav även 

när ombyggnad ej planeras. Utskottet tillstyrker sålunda yrkande 9 c i mo

tionen. 

Vidare hör reglerna om ombyggnad också tillföras en uttrycklig förkla

ring att stor hänsyn skall tas till byggnadens hrukare vid ombyggnad. I 

enlighet med vad som anförs i motionen hör denna hestiimmelse införas i 3 

kap. I 0 § första styl:ket. Utskottet tillstyrker således även yrkande 9 a. 

Synpunkter liknande de nu behandlade anförs även i den tidigare nämn

da motionen 1985/86:77 (s). I yrkandena 4- 7 framförs olika förslag som 

syftar till att skärpa PBL:s krav på tillgängligheten i byggnader. Utskottet 

tillstyrker även dessa förslag. 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 352 som börjar med "Socialut

skottet vill" och slutar med "yrkande 2'' bort ha följande lydelse: 

Socialutskottet vill framhålla att antalet människor med allergiska pro

blem har ökat kraftigt, såsom påpekas i den tidigare behandlade motionen 

1985/86:73 (vpk). Man har i olika sammanhang uttalat stor förståelse för 

dessa människors problem. Utskottet anser att denna förståelse på ett bättre 

sätt måste återspeglas i PBL och i uttalanden till lagen. Enligt utskottets 

uppfattning är det ett kvalitetskrav som måste tillgodoses att man när man 

bygger hus använder material som är bra från allergisynpunkt. 

Utskottet ställer sig därför bakom yrkandet i motionen om att större 
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hänsyn måste tas i denna del iin vad som framkommer i propositionen. Det 

bör ocks~'\ utfärdas iillämpningsföreskriftcr med preciserade krav på detta 

område. Utskottet tillstyrker s<'\ledes yrkande 5 i hiir aktuell del. Liknande 

synpunkter framförs även i den tidigare nämnda motionen 1985/86:77 (si 

yrkande::. Utskottet tillstyrker även detta motionsyrkande. 
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Kulturutskottets yttrande 

1985/86:2 y 
om ny plan- och bygglag samt lag om hushållning med 
naturresurser m. m. (prop. 1985/86: 1 delvis och 1985/ 
86:3 delvis) 

Till bostadsutskottet 

Bostadsutskottet har beslutat inhämta yttrande frtm kulturutskottet över 

proposition 1985/86: 1 med förslag t.ill ny plan- och bygglag samt proposition 
1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m. m. jämte 
de med anledning av propositionerna väckta motionerna samt de under 
allmänna motionstiden 1985 väckta motionerna 1984/85:548, 664, 783. 785, 
1478, 2135, 2146, 2152 yrkande 5, 2217, 2319, 2674, 2676, 2677, 2684, 2707 

yrkande 20, 2801 yrkandena 10 och 12 samt 2878 yrkande 13. 

Utskottet har inhämtat information från Svenska kommunförbundet. 
Vidare har utskottet uppvaktats i ärendet av företrädare för Sveriges 

Jordägareförbund. 

Utskottet 

Inledning 

Det förslag till plan- och bygglag (PBL) som läggs fram i proposition 1 utgår 

från principen att mark skall prövas från allmän synpunkt lämplig för 
ändamålet för att den skall få användas för bebyggelse och därmed 
sammanhängande anordningar. Om man vill främja en på lång sikt lämplig 

utveckling är det viktigt att behove~ av en långsiktig hushdllning med 
naturresurserna beaktas vid beslut som rör markanvändning. Den i proposi
tion 3 föreslagna lagen om hushållningen med naturresurser m. m. (NRL) 
utgör därför ett viktigt komplement till PBL. Förslaget till PBL bygger på att 
även NRL antas. 

PBL bygger på nu gällande byggnadslagstiftning. Den skall ersätta 
byggnadslagen (1947:385), byggnadsstadgan (1959:612) och lagen 

(1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande. Reformen 

kännetecknas av strävan att decentralisera beslutsfattandet och att ge 

medborgarna ökat inflytande och ansvar. Det plansystem som introduceras i 

PBL innebär i huvuddrag följande. 

Alla kommuner skall ha en översiktsplan som i stort anger hur mark- och 

vattenområden skall användas och hur riksintressen enligt den nya naturre

surslagen skall tillgodoses. Översiktsplanen har inga direkta rättsverkningar. 
Dagens stads.plan och byggnadsplan ersätts med detaljplan. Andra planty

per är regionplan och fastighetsplan. Utanför område med detaljplan kan 
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kommunen anta om rådesbestämmelser för att t. ex. säkerställa syftet med 
översiktsplanen eller tillgodose ett riksintresse. 

Planbesluten decentraliseras till kommunerna. Länsstyrelsernas faststäl
lclseprövning slopas. Kommunerna fär möjlighet att både inskränka och 

utvidga hygglovplikten. 

De nuvarande nyhyggnadsförhuden avvecklas. Enligt PBL skall en 
ansökan om bygglov i princip bifallas om vissa i lagen angivna förutsättningar 

föreligger. I fråga om bygglov skall kommunerna kunna minska bygglovplik
tcn i vissa fall. Å andra sidan vidgas bygglovplikten till att omfatta t. ex. 

anläggningar för idrotts- och fritidsändamål. 
Rivningslov skall normalt krävas inom områden med detaljplan. Rivnings

lov skall kunna vägras bl. a. för att kulturhistorisk eller miljömässigt 
värdefull bebyggelse skall bevaras. Kommunen för inom detaljplaneområde 

föreskriva marklovplikt för trädfällning eller skogsplantering. 
I områdesbestämmelser kan krävas marklov för samma åtgärder om det 

behövs för att skydda bebyggelseomraden eller vissa försvars- och energian

läggningar m. m. 

Fastighetsägare har rätt till ersättning av kommunen för skada i vissa 
angivna fall. Ersättning kan utgå dels oberoende av skadans storlek, dels vid 
viss kvalifikationsgräns. Markägare har rätt till ersättning om pågående 

markanvändning avsevärt försvåras. Fastighetsägare har rätt till ersättning 
om skadan är betydande i förhallande till värdet av berörda delar av 

fastigheten. 
Förslaget till ny PBL avvisas av moderata samlingspartiet i motion 

1985/86:66, hl. a. med hänvisning till att lagrådet har funnit att förslaget 
strider mot grundlagen. Partiet anser att den nuvarande byggnadslagstift

ningen hör revideras genom delreformer inom angelägna områden. Även 
folkpartiet föreslår i motion 1985/86:80 att propositionen skall avvisas och att 
regeringen bör lägga fram ett nytt förslag. Centerpartiet yrkar i motion 

1985/86:69 i första hand att riRsdagen skall avslå lagförslaget. I andra hand 
föreslås en rad ändringar i förslaget till PBL. 

Enligt förslaget till NRL skall marken, vattnet och den fysiska miljön i 
övrigt användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk 

synpunkt god hushållning främjas. Syftet med NRL är att få till stånd en 
samordnad syn på mark- och vattenhushållningen i samhället. Lagen är 

därför övergripande i förhållande till ett antal andra lagar. Dess bestämmel

ser skall iakttas när beslut fattas enlig PBL och vissa andra lagar såsom 

miljöskyddslagen ( 1969:387), vattenlagen (1983:291) och naturvårdslagen 
(1964:822). 

De av riksdagen fastlagda riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen skall 

upphöra att gälla när NRL år 1987 har trätt i kraft. I stället lämnas i lagen 

vissa grundläggande hushållningsbestämmelser, bl. a. för vissa ge.ografiska 

områden av riksintresse. 

I motion 1985/86:88 föreslår moderata samlingspartiet att förslaget till 

naturresurslag skall avslås. 

Som skäl för att regeringens förslag om en ny plan- och bygglag bör avvisas 

anförs i motionerna 66, 69 och 80 att förslaget strider mot grundlagen. De 

konstitutionella aspekterna på lagförslaget behandlas av konstitutionsut-
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skottet. Kulturutskottet tar i det följande upp endast frågor med en nära 
anknytning till utskottets beredningsområde, nämligen beträffande förslaget 
om plan- och bygglag, stadsförnyclse- och bevarandefrågor samt beträffande 
förslaget till NRL fnlgor om i vilken utsträckning hänsyn bör tas till 
kulturvärdena, turismen och friluftslivet i den fysiska miljön. 

Bestämmelser i PBL rörande stadsförnyclse- och 
bevarandefrågor 

I propositionen redovisas i ett särskilt avsnitt (s. 432-448) PBL:s tillämpning 

på stadsförnyelse- och bevarandefrågor. Departementschefen uttalar inled
ningsvis att lagförslaget har utformats så att det skall kunna tillgodose dels 
önskemålen att främja och styra öpskvärda förändringar av byggnader och 

bebyggelseområden, dels behovet av att bevara kulturhistoriskt och miljö
mässigt värdefull bebyggelse. 

När det gäller stadsfömyelse bör enligt propositionen ny planläggning, 

ombyggnad och kompletteringar utgå från befintliga kvaliteter och resurser 
så att husens och områdets goda egenskaper utnyttjas. Översiktsplanen 
kommer att få stor betydelse i stadsförnyelsesammanhang. Den kan och bör, 

sägs det, också utnyttjas som ett samordningsinstrumcnt i den kommunala 
verksamhetsplaneringen. Detaljplanen motsvarar i allt väsentligt dagens 

stadsplan och byggnadsplan. Den förutsätter en tydligare reglering och 

redovisning av allmänna platsers funktion och utformning. Detaljplaneinsti
tutet innebär vidgade styrmöjligheter i syfte att skapa och befästa trygga, 

funktionella och trivsamma miljöer. En nyhet i byggnadsregleringen är den 

möjlighet som nu införs att utfärda skyddsbestämmelser för särskilt värdeful

la hus. 
Bestämmelserna rörande bevarandefrågor tar sikte på att de grundläggan

de kraven på bevarande av kulturmiljön i planerings- och byggnadsverksam

heten skall stärkas och att kommunerna skall ges ett ökat ansvar och bättre 
instrument för att hävda dessa krav. I propositionen framhålls att uppfatt
ningen om vad som är värt att bevara under senare år har vidgats från att avse 
enstaka värdefulla kulturminnen till att gälla samlade kulturmiljöer. 

I 3 kap. PBL ställs upp vissa generella regler för krav på varsamhet och 

hänsyn beträffande kulturvärdena i den fysiska miljön. För uppförande av 
nya byggnader gäller att de skall placeras och utformas på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Motsvarande krav gäller i tillämpliga delar för 

ändring och underhåll av byggnader. Tillbyggnader, ombyggnader och andra 

ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag 

beaktas. Vidare bör dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska. 

miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. De allmänna reglerna om 

varsamhet och hänsyn kompletteras med förbud att förvanska byggnader 

som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad bebyggelse av sådan 

karaktär. 

Departementschefen understryker att det med hänsyn till dessa regler i 3 

kap. PBL är viktigt att kommunerna på förhand kan ge besked om vilka 
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viirden som man vill slå vakt om och hur de generella bestämmelserna 

kommer att ti!Uimpas inom olika bebyggelseområden. En väsentlig del av 

planeringen för bevarande kommer att utgöras av information till fastighets

iigare och brukare med närmare beskrivningar av områdets kvaliteter och 
med rad om hur dessa kvaliteter kan tas till vara vid byggnadsåtgärder av 

olika slag. Med hänsyn till de befogenheter och det ansvar som läggs på 

kommunerna har i PBL införts en föreskrift om att byggnadsnämnden skall 

ha tillgång till minst en person med arkitektutbildning. Samtidigt slopas 

kravet i 4 § byggnadsstadgan på att byggnadsnämnd i kommuner med en 

planläggnings- och byggnadsverksamhet av större omfattning skall ha 

tillgång till stadsarkitekt. 
I tre motioner föreslås olika tillägg till och modifieringar av förslagen i 

propositionen. 

Vissa synpunkter på bygg11ads11äm11dernas hehm· av kulturhistorisk sak

kunskap förs fram i motion 1985/86:71 (s). Motionären noterar med 

tillfredsställelse att departementschefen poängterar Hinsmuseernas roll som 

bl. a. serviceorgan åt den statliga och den kommunala kulturminnesvården. 

Hon anser att det iir viktigt att den kulturhistoriska sakkunskapen regelmäs

sigt kan medverka i byggnadsnämndernas tillståndsprövning i de fall då 

kulturhistoriska aspekter är av betydelse för prövningen. Med hänsyn till den 

väsentligt utvidgade betydelse som den kommunala kulturminnesvården 

kommer att få bör det särskilt betonas att byggnadsnämnderna skall ha 

tillgång till kulturhistorisk sakkunskap i sitt löpande arbete. Motionären 

önskar att riksdagen skall göra en framställning till regeringen i enlighet med 

vad som anförts i motionen. 

Utskottet konstaterar att bestämmelserna i PBL-förslaget stämmer väl 

överens med de riktlinjer som gäller för den statliga kulturpolitiken. Enligt 

det s. k. bevarandemålet skall kulturpolitiken verka för att äldre tiders kultur 

tas till vara och görs levande. Kulturminnesvården skall inriktas på att bevara 

även samlade miljöer vid sidan av den traditionella monumentvården. Enligt 

PBL räknas till kulturvärden inte bara byggnader utan även gator, torg, 

trädgårdar och inhägnader. Genom PBL kommer kommunerna att få ökade 

befogenheter och väsentligt större ansvar för bebyggelseplanering, och 

därmed även för att tillgodose kulturminnesvårdsaspekterna. Det finns 

därför anledning att räkna med att kommunernas behov av tillgång till 

kulturhistorisk sakkunskap i det löpande arbetet kommer att öka. Motionä

ren har sålunda aktualiserat en angelägen fråga. I propositionen framhålls 

också att länsmuseerna har en betydelsefull roll som basinstitutioner för 

kulturhistorisk dokumentation och information och som serviceorgan för 

den statliga och kommunala kulturminnesvårdcn. Speciellt för kommuner 

som inte har tillgång till egen kulturhistorisk sakkunskap kommer länsmuse

erna att få betydelse som viktiga expertorgan. Detta kommer otvivelaktigt 

att föra med sig ökade anspråk på insatser från länsmuseernas sida. 

I detta sammanhang vill kulturutskottet aktualisera frågan om kultur

nämndens roll i den kommunala planeringsprocessen. Enligt PBL skall 

byggnadsnämnden särskilt verka för en god byggnadskultur samt en god 

stads- och landskapsmiljö. Dessa mål samt de kulturhistoriska aspekterna på 

markanvändning och byggande som kommer till uttryck i PBL motiverar 
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enligt utskottets mening att kulturnämnden på ett mer aktivt slitt lin hittills 
engageras i kommunernas planerings- och byggnadsverksamhet. 

Med hänsyn till vad som anförts utg<ir utskottet från att de synpunkter som 
motionären fört fram kommer att beaktas utan n<lgot särskilt uttalande frim 
riksdagens sida. Någon åtgärd med anledning av motionen är därför inte 
påkallad. 

Förslaget i motion L 985/86: 74 ( c) syftar till att förhindra rirningar al' äldre 

hus. Motionären anser att rivningslov endast skall få lämnas om den sökande 
kan visa tungt vägande skäl. 

Enligt 8 kap. 16 § skall ansökningar om rivningslov bifallas. om inte 
byggnaden eller byggnadsdelen behövs för bostadsförsörjningen eller bör 
bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska. kulturhistoris

ka, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
Utskottet vill erinra om att enligt propositionen (s. 289) bör rivningsregle

ringen omfatta inte bara sådana byggnader som är särskilt värdefulla frtm 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt utan även 
byggnader som inte har detta kvalificerade värde fdn bevarandesynpunkt. 

Att göra något allmängiltigt uttalande om vad som är kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse är, sägs det, givetvis inte möjligt. Lokala överväganden 

bör här tillmätas den största betydelse. I propositionen (s. 290) redovisas 

dock vissa synpunkter på vad som avses med miljömässigt värdefull 
bebyggelse. I detta sammanhang anförs bl. <L följande: 

Med miljömässigt värdefull bebyggelse avses inte bara byggnader som i sig är 
värda att bevara. Miljön behöver inte vara resultatet av ett medvetet 
konstnärligt skapande för att vara skyddsvärd. Även i andra slags miljöer kan 
det bli aktuellt att tillämpa denna prövningsgrund. Det rivningshotade huset 
kant. ex. ingå i en enhetlig grupp med tidstypiskt byggnadsskick eller ligga i 
en husrad eller vid ett torg av miljömässigt värde, där bortfallet av ett hus 
skulle medföra stor skada på stadsbilden. En skyddsvärd miljö kan också 
utgöras t. ex. av en stadsdel med väl sammanhållen och tilltalande bebyggelse 
eller med andra påtagliga trevnadsvärden i den yttre miljön. 

Utskottet vill också påpeka att en viktig princip i PBL är att de boende skall 
ha ett betydande inflytande. Enligt lagförslaget skall rivningslov inte få 
lämnas så länge en ansökan - av kommunen eller en organisation av 

hyresgäster - om upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen inte 
har slutligt avgjorts. Vidare skall rivningslov inte få meddelas om ett 
upprustningsåläggande har utfärdats och äläggandet inte har förfallit. 

Mot denna bakgrund anser utskottet inte att - så som föreslås i motionen -
8 kap. 16 § bör omarbetas. 

I fråga om ombyggnader föreskrivs i 3 kap. 10 § att tillbyggnader, 

ombyggnader och andra ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att 

byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kultur

historiska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. 

Motionären menar att normerna för ombyggnad och finansieringsbestäm

melserna måste utformas så att det alltid ställer sig mer fördelaktigt för en 

husägare att varsamt renovera ett värdefullt äldre hus än att på ett 

genomgripande sätt förändra eller riva det. För att tillgodose dessa synpunk

ter bör bestämmelserna i 3 kap. 10 § ändras. 
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Departcmcntschefcn framhåller då det gäller förnyelse av bebyggelsen att 
denna bör genomföras på ett sådant sätt att den svarar mot behoven hos dem 
som bor och arbetar inom ett område. Kommunerna får rätt att genom 
bestämmelser i detaljplan eller områdcsbcstämmelser modifiera standard
kraven vid ombyggnad. En förutsättning härför är dock att bebyggelsen får 

långsiktigt godtagbara egenskaper. 
Med hänvisning till vad som anförts konstaterar utskottet att de kulturmin

ncsvårdande och miljömässiga synpunkterna i rimlig grad får anses tillgodo

sedda i lagförslaget. Utifrån de aspekter som utskottet har att bevaka anser 
utskottet därför inte att motionen bör föranleda någon riksdagens åtgärd. 

Enligt 14 kap. 8 § PBL skall ägare och innehavare av särskild rätt till 
fastigheter ha rätt till ersättning av kommunen i vissa fall. bl. a. om ekonomisk 

skada uppkommer till följd av att bygglov vägras till att ersätta en riven eller 
på annat sätt förstörd byggnad med en i huvudsak likadan byggnad. Vidare 
kan fastighetsägare fä ersättning av kommunen om rivningslov vägras med 

hänsyn till att byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller bör bevaras 

på grund av byggnadens eller bebyggelsens speciella värden (8 kap. 16 §). 

Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig i motion 1985/86:73 dessa 

ersättningsregler. Motionärerna anser att det inte skall finnas någon 
principiell rätt för fastighetsägare att alltid erhålla särskild ersiittning då han 
åläggs att riva eller skydda särskilt värdefulla byggnader. De anför att även 
en fastighetsägare skall kunna tåla ett visst mått av förändringar som kan 

medföra viss förlust i ekonomisk mening. 
Bestämmelserna i PBL som anknyter till nu gällande innebär att kommu

nen blir ersättningsskyldig gentemot fastighetsägaren om skadan till följd av 
att rivning vägrats eller att längtgående skyddsbestämmclser utfärdats är 

betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. 
Utifrån de synpunkter kulturutskottet har att bevaka kan de här behandlade 
bestämmelserna i lagförslaget anses godtagbara. De aktuella ersättningsprin
ciperna kommer att ingå som en del i de överväganden som bostadsutskottet 
från ett övergripande perspektiv kommer att göra. Utskottet avstyrker alltså 

bifall till yrkande 17 i motion 73. 
Vissa ersättningsfrågor aktualiseras även i motion 1985/86:92 (c). Motio

nären åberopar att länsstyrelsen i Gotlands län i yttrande över förslag till 
NRL anfört att kompensation skall kunna utgå till i första hand de areella 

näringarna om de åsamkas skador eller inskränkningar på grund av 

markanvändningsregler som ger företräde för turism och friluftsliv. Vidare 

anför motionären att det på Gotland finns problem som beror på tillämpning

en av fornminneslagen i markanvändningsfrågor. Hon föreslår en utredning 

av förutsättningarna för ekonomisk ersättning för inskränkningar som 

åsamkas markägare vid de i motionen nämnda fallen. 

Bestämmelser om skydd av fasta fornlämningar finns i lagen ( 1942:350) om 

fornminnen. Skyddet för fornlämningarna grundas direkt på fornminnesla
gen. Det krävs inte beslut eller registrering av en myndighet för att en fast 

fornlämning skall vara skyddad. Enligt 1 § andra stycket får ej någon utan 

tillstånd utgräva, rubba eller eljest genom plantering eller bebyggelse eller på 

annat sätt förändra eller skada eller ta bort fast fornlämning. Till de fasta 

fornlämningar som räknas upp i 2 §hör bl. a. gravar och gravfält, domarring-
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ar, resta stenar etc. men även lämningar av fordom övergivna hostiider, 
boplatser eller arbetsplatser samt bildningar som uppkommit vid bruket av 
dylika bostäder eller platser. Lagskyddet omfattar även tidigare inte kända 
fornlämningar med eller utan synligt märke ovan jord samt hevarade 
kulturlager under befintliga byggnader. 

Även området kring en fornlämning åtnjuter skydd (3 ~ första stycket). 
Detta område är så stort som krävs för att fornlämningen skall kunna bevaras 
på ett meningsfullt sätt. Områdets storlek avgörs med hänsyn till fornläm
ningens art och betydelse. Länsstyrelsen kan genom griinsbestämning 
fastställa hur stort det lagskyddade området kring en fornlämning skall vara 
(3 §andra stycket). Grundprincipen bakom fornminneslagen är att fornHim
ningar skall bevaras på platsen. 

Ersättning till markägare kan utgå i vissa fall. Enligt 7 * kan skälig 
ersättning utgå om tillstånd att ta bort fornlämning vägras beträffande 
fornlämning som varit helt okänd och utan synligt märke ovan jord och som 
vållar betydande hinder och olägenhet. I 9 § regleras hur kostnaderna för 
arkeologiska undersökningar skall tas ut. 

I betänkandet (SOU 1985:13) har arkeologiutredningen lagt fram förslag 
rörande fornminneslagcns bestämmelser om kostnadsansvaret för arkeolo
giska undersökningar. Betänkandet bereds inom regeringskansliet. 

Principerna för ersättning för skada kommer, som kulturutskottet ovan 
påpekat, att ingå i bostadsutskottets överväganden. Med hänsyn härtill och 
till vad som i det föregående anförts om fornminneslagen finner kulturutskot
tet inte att en utredning enligt motion 92 är påkallad. Utskottet avstyrker 
alltså yrkande 2 i motion 92. 

Förslag i NRL rörande områden av riksintresse 

Syftet med förslaget till NRL är som framgått ovan (s. 2) att främja en från 
ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med 
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Bestämmelserna grundas på 
erfarenheterna från den fysiska riksplaneringen och den praktiska tillämp
ningen av riksdagens riktlinjer för hushållningen med mark- och vattenområ
den av riksintresse. Bestämmelserna skall tillämpas vid heslut enligt olika 
författningar i frågor som rör användningen av mark- och vattenresurser. 

I fråga om NRL:s inriktning anför departementschefen att lagen bör 
utgöra ett skydd av långsiktiga och för landet väsentliga värden som inte kan 
väntas bli tillräckligt beaktade utan stöd av lagen. Denna inriktning innebär 
enligt propositionen inte att en sådan lag ensidigt bör främja bevarandein
tressen och långsiktiga försörjningsbehov. Lagens grundläggande syfte bör 
vara att främja en användning av naturresurserna som är förnuftig för 
samhället vid en allsidig, samlad bedömning både i ett långsiktigt och i ett 
kortsiktigt perspektiv. 

Utskottet kommer i det följande att begränsa framställningen till frågor 
om bestämmelser som ersätter de geografiska riktlinjerna i den fysiska 

riksplaneringen. Dessa bestämmelser kritiseras i två motioner. 
I 3 kap. 2 § NRL lämnas särskilda hushållningsbestämmclser för vissa 

områden av riksintresse. Samtliga områden som anges i lagen har särskilt 
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stora värden niir det gäller naturvård. kulturminnesvärd. turism och frilufts
liv. Staten får ett starkt inflytande över mark- och vattenanvändningen i 
områdena. anförs det i propositionen. Bland de områden som särskilt nämns 
är skärgårdarna och kustområdena fr{m gränsen mot Norge till Forsmark. 

Höga kusten i Ångermanland. Norrbottens skärgård med angränsande 
kustområde. Öland och Gotland. hela fjällvärlden. älvar och älvsträckor som 

undantas från vattenkraftsuthyggnad och dessa älvars dalgångar samt vissa 
områden i övrigt som har särskilt stora värden för turism och friluftsliv. 

Bestämmelserna innebär att inom de angivna områdena turismens och 
friluftslivets. främst det rörliga friluftslivets. intressen särskilt skall beaktas 
då det gäller att ta ställning till om exploateringsförctag eller andra ingrepp i 
miljön kan tillåtas. I stor utstriickning sammanfaller områdena med de 25 

områden i landet som i enlighet med statsmakternas beslut år 1975 har pekats 
ut som s. k. primära rekreationsområden. 

Centerpartiet föreslår i motion 1985/86:85 att J kap. 2 § NRL skall utgå. 
Som skäl hiirför anförs bl. a. följande: 

I 3 kap. 2 §sker en uppräkning av vad som i huvudsak betecknats som de s. k. 
primära rekreationsområdena. Här skall vid bedömningen av exploaterings
företag särskilt beaktas turismens och friluftslivets intressen. 

Dessas. k. primära rekreationsområden torde vid detta laget ha spelat ut 
sin roll. Det har på kommun- och länsplan skett en planering för turism och 
friluftsliv inom de aktuella områdena så ur den synpunkten är ett särskilt 
omnämnande i naturresurslagen inte behövligt. Bevarandeåtgärder inom 
behövliga delar av de aktuella områdena torde ske med stöd av andra 
paragrafer i naturresurslagen. 

De uppräknade områdena är heller inte sådana till sin karaktär eller så 
klart avgränsade att just dessa är självklara för speciella åtgärder enligt 
naturresurslagen. 

Med anledning av motionärernas förslag vill utskottet erinra om att syftet 
med beslutet om primära rekreationsområden har varit bl. a. att få till stånd 
erforderlig planeringssamverkan inom områdena samt att ange hur staten 
avser att prioritera stöd till utbyggnad av anläggningar för turism och· 
friluftsliv. Enligt riktlinjerna för de primära rekreationsområdena skall 
planeringen av områdena utgå frim syftet att de på ett ändamålsenligt sätt 
skall kunna användas för friluftsliv och turism. Det innebär bl. a. att särskilda 

hänsyn kan behöva tas till friluftslivet men även till naturvården och 

kulturminnesvården. Fritidsbcbyggelse bör medges bara om naturvårdens. 

kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen samtidigt kan tillgodoses och 

om bebyggelsen möjliggör ett allsidigt utnyttjande av områdena för rekrea

tion. 

Syftet med de här aktuella bestämmelserna i NRL är att skydda de 

områden som bedöms vara av riksintresse mot exploateringsföretag och 

andra ingrepp i miljön som påtagligt kan skada områdenas bevarandevärden. 

Detta ligger i linje med den allmänna utgångspunkten för lagstiftningen som 
anges i 2 kap. 6 §.nämligen att mark- och vattenområden som har betydelse 

från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet s[i långt möjligt skall skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
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Avsikten med att ange vissa områden av riksintresse är alltså inte att - som Bo U 1986/87: l 
förhållandet är med de primära rekreationsområdena - turismens och Bilaga 8 

friluftslivets intressen i första hand skall beaktas. Det är den långsiktiga KrU 1985186:2 y 
hushållningen med naturresurserna som står i förgrunden. 

Med hänsyn till det anförda avstyrker utskottet bifall till yrkande 5 i motion 

85. 
Öland och Gotland omfattas enligt 3 kap. NRL av siirskilda bestämmelser 

som grundas på de speciella hänsyn som bör tas till öarnas unika värden när 

det gäller naturen. landskapet och bebyggelsen. 
I fråga om Gotland föreskrivs i 3 kap. 4 § vissa inskränkningar i rätt till 

utbyggnad av fritidsbebyggelsen. Utmed Gotlands kust, på Östergarn och 

Storsudret samt på Fårö skall fritidsbcbyggelse få komma till stånd endast 

som komplettering till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl kan 

dock fritidsbebyggclse komma till stånd i annan form än som komplettering

ar till befintlig bebyggelse. Departcmentschefen framhåller (s. 182) att med 

särskilda skäl avses bl. a. att bebyggelsen ingår som ett led i att förbättra 

områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv. 

I motion 92 (c) kritiseras bestämmelserna i propositionen bl. a. utifr{m 

synpunkten att dessa skulle komma att försvåra möjligheterna att utveckla 
turismen. Motionären framhåller att turistnäringen har stor betydelse för 

länet. Hon anser därför att 3 kap. 4 § bör omarbetas så att Fårö, Östergarn 

och Storsudret inte kommer att omfattas av restriktioner för nytillkommande 

fri tidsbebyggelse. 
När det gäller att bedöma hur de här aktuella områdena på Gotland bör 

utnyttjas är det enligt utskottets mening viktigt att ta hänsyn till NRL:s 

grundläggande syfte, nämligen att främja en i ett långsiktigt perspektiv god 

hushållning med naturresurserna. Fårö. Östergarn och Storsudret har 

speciellt stora bevarandevärden. De är också särskilt attraktiva för turism. 

Natur och växtlighet i dessa områden är känsliga för slitage. Det är därför 

nödvändigt att noga planera lokalisering och utformning av boendeanlägg

ningar för turism och friluftsliv. bl. a. på grund av att markområdena omkring 

sådana anläggningar kommer att utnyttjas intensivt. 

Med anledning av motionärens synpunkter på betydelsen för Gotlands del 

av att turismen kan utvecklas vill utskottet peka på att enligt propositionen 

(s. 178) den mark på Fårö. Östergarn och Storsudret som bedöms lämplig för 
fritidsboende i första hand bör användas för anläggningar som är önskvärda 

för turismens och friluftslivets utveckling. Bestämmelserna .i NRL innebär 
alltså inte ett hinder för· en viss utbyggnad av anläggningar för turism och 

friluftsliv, endast att områdena bör utnyttjas med stor varsamhet och efter 

noggrann planläggning. 

Med hänsyn till vad som anförts avstyrker utskottet yrkande 3 i motion 92. 

Stockholm den 15 januari 1986 

På kulturutskottets vägnar 

Ingrid Sundberg 
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Närvarande: Ingrid Sundherg (m), Ing-Marie Hansson (s), Catarina Rönn
ung (s), Jan-Erik Wikström (fp), Karl Boo (c). Lars Ahlmark (m), Anders 
Nilsson (s). Sylvia Pettersson (s). Gunnel Liljegren (m), Torgny Larsson (s). 
Kerstin Göthberg (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Mats 0 Karlsson (s), 
Maud Björnemalm (s) och Margareta Fogelbcrg (fp). 

Avvikande meningar 

1. Behandling av förslag till ny plan- och bygglag samt lag om 
hushållning med naturresurser 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren (alla m) anför: 

I motion 66 avvisar moderata samlingspartiet förslaget i proposition I till ny 
plan- och hygglag (PBL). I sin motivering anför motionärerna att förslaget i 
väsentliga avseenden strider mot grundlagen. De hänvisar till lagrådets 
bedömning att förslaget i vad avser kommunernas befogenheter att i 
planbestämmelser reglera markanvändning och behyggelse knappast torde 
vara förenligt med grundlagen. Enligt lagrådet är det även tveksamt om delar 
av förslagets bestämmelser om ersättning är förenliga med Europakonven
tionen om mänskliga rättigheter. 

Med i huvudsak samma motivering avvisas förslaget till PBL av folkpartiet 
i motion 80 och centerpartiet i motion 69. 

Med hänvisning till vad som anförts om lagförslagets grundlagscnlighet 
finner utskottet liksom motionärerna att proposition 1 bör avstyrkas. 

Utskottet delar även motionärernas uppfattning att behövliga förbättring
ar inom detta lagstiftningsområde bör åstadkommas genom att nuvarande 
lagstiftning successivt revideras. Därvid bör behovet av ett väl fungerande 
skydd för kulturbyggnader och kulturmiljöer beaktas. Självfallet måste 
samtidigt gälla att ersättningsregler vid eventuellt intrång är förenliga med 
grundlagen och Europakonventionen. 

I motion 66 anförs att den i proposition 3 föreslagna lagen om hushållning 
med naturresurser (NRL) är obehövlig. Motionärerna menar att det 
lagskydd som är nödvändigt för en förnuftig hushållning med Sveriges 
naturresurser och för ett bevarande av värdefulla naturområden kan 
inrymmas i byggnadslagstiftningen och angränsande lagar, t. ex. naturvårds
lagen och miljöskyddslagen. Utskottet delar motionärernas uppfattning och 
tillstyrker alltså yrkandet om avslag på proposition 3. 

Med denna inställning anser sig utskottet inte ha anledning att behandla 
förslag i motionerna som syftar till ändringar i förslaget till PBL 

2. Behandling av förslag till ny plan- och bygglag 

Jan-Erik Wikström och Margareta Fogelberg (båda fp) anser att den del av 
utskottets yttrande som på s. 360 börar "Som skäl" och på s. 361 slutar 
"fysiska miljön" bort ha följande lydelse: 
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Utskottet har i det föreg[1enck redovisat att moderata samlingspartiet. BoU 1986/87: 1 
folkpartiet och centerpartiet i resp. partimotioner föreslår att proposition I Bilaga 8 
hör avslås. Som skäl anges att det är tveksamt om PBL:s plansystem står i KrU 1985186:2 y 
överensstämmelse med grundlagen. I motion 80 påpekas att om det nu 
föreliggande förslaget genomförs kommer det att uppstå osäkerhet om 

planen är giltig eller ej. Mot denna bakgrund finner utskottet att det nu 
föreliggande förslaget till PBL bör avvisas. Regeringen bör Mcrkomma med 

förslag till PBL som är förenligt med grundlagen. Utgångspunkten för ett 
nytt förslag bör vara att den enskildes ställning skall stiirkas gentemot stat och 
kommun. 

En viktig fråga med hänsyn till kulturutskottets beredningsområde är 
utformningen av regler för ersättning vid hebyggelsereglerande ingrepp. Vid 
utformnin~en av ett nytt förslag till PBL bör synpunkterna hiirvidlag i motion 
80 beaktas. 

3. Behandling av förslag till ny plan- och bygglag 

Karl Boo och Kerstin Göthberg (b{ida c) anser att den del av utskottets 
yttrande som på s. 360 börjar " Som skäl" och på s. 361 slutar "fysiska 
miljön" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning att riksdagen inte kan godta det 
nu föreliggande förslaget till PBL. Det avgörande skälet för detta ställnings
tagande är lagrådets bedömning att förslaget i vissa delar knappast torde vara 

förenligt med grundlagen. Enligt utskottets mening bör förslaget därför 
omarbetas. Det får inte råda delade meningar om PBL:s grundlagsenlighet. 

Vid omarbetning av PBL bör även förslag som förs fram i motion 69 
beaktas. En viktig utgångspunkt för lagstiftningen bör vara att samhället 

organiseras pä ett sådant sätt att det ger den enskilde medborgaren ökade 
möjligheter att påverka sin livssituation och att tillvarata sina rättigheter. Ett 
övergripande syfte med den framtida planeringen måste vara att ge 
förutsättningar för en balanserad utveckling inom landet som helhet, inom 

olika regioner och inom de enskilda kommunerna, dvs. främja en decentra
listisk samhällsutveckling. Planeringen på riksnivå hör därför vara översiktlig 
och utgöra en resurs- och ramplanering. Det ~ir vidare enligt utskottets 
mening nödvändigt att bestämmelserna i PBL utformas så att hänsyn tas till 

att byggandet under 1980- och 1990-talen till stor del kommer att bestå av 
ombyggnad och förnyelse av befintlig be hygge I se. 

4. Fastighetsägares rätt till ersättning 

Alexander Chrisopoulos (vpk) anser att den del av utskotkts yttrande som 

på s. 364 börjar "Bestämmelserna i" och slutar "motion 73" bort ha följande 

lydelse: 

Utskottet anser liksom motionärerna inte att någon särskild ersättning i 

princip alltid skall utga till fastighetsägare som illiiggs att riva eller skydda 
särskilt värdefulla byggnader. Det är rimligt att fastighetsägare skall kunna 

bära sina ekonomiska förluster till följd av förändringar i fastighetsinneha-
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vet. Utskottet vill iiven peka p<'1 att ett eventuellt fördyrat underh<"ill torde BoU 1986/87: I 
kompenseras av att fastighekns ekonomiska värde likar. Denna \ärdesteg- Bilaga 8 

ring tillfaller helt iigaren. Med hii1v;yn till vad som anförts finner utskottL'l all KrU J985i86::!. y 

14 kap. K * PBL hiir iindras i enlighet med förslaget i motion 73. 

5. Förslag i naturrcsurslagen rörande områden av riksintrcs~e 

Karl Boo och Kerstin Göthherg (hf1da e) anser att den del av utskottets 

yttrande som på s. 366 hörjar "Med anledning" och pft s. 367 slutar "motion 

85" hort ha följande lydelse: 

Utskottet instiimmer i mntinniirernas kritik av hestiimmclserna i NRL 

beträffande vissa omr[tden som anges vara av riksintresse. De i NRL 

uppriiknadc omr{1dena överensstiimmer i huvudsak med de s. k. primiira 

rekrcationsomri\dena. Som motioniirerna pitpekar torde de primiira rekrea

tionsomr•\dena ha spelat ut sin roll niir det giiller planering för turism och 

friluftsliv. Bevaranddtgiirder inom de aktuella omri1clena torde - som anförs 

i motion 85 - kunna ske med stöd av andra paragrafer i :-.JRL. Enligt 

utskottets mening hör allts{1 3 kap. 2 ~ i förslaget till N RL utg:·1. 

6. Utbyggnad av fritidsbebyggelsc på Gotland 

Karl Bon och Kerstin Göthberg (håda e) anser att den del av utskottets 

yttrande som pä s. 367 börjar "När det" och slutar ~·motion 92" bort ha 

följande lydelse: 

Enligt utskottets mening har motioniiren anfört gnda skiil för att 3 kap. 4 * 
NRL bör omarbetas. De i den aktuella paragrafen uppräknade omr<'tdena p{t 

Gotland hör inte beliiggas med särskilda restriktioner betriiffande nytillkom

mande fritidsbehyggclse. Vid en eventuell utbyggnad bör dock hiinsyn tas till 

omr:tdenas natur- och kulturviirden. 
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J ordbruksutskottets yttrande 

1985/86:2 y 
om en ny plan- och bygglag 

Till bostadsutskottet 

Genom beslut den 5 november 1985 har bostadsutskottet berett jordbruksut

skottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1985/86: I om en ny plan
och bygglag jämte motioner. 

Som framgår av det följande begränsar jordbruksutskottet sitt yttrande till 

att avse vissa frågor som bedömts vara av direkt intresse för de areella 

näringarna. Hit hör bl. a. bestämmelserna om underhållskrav och bygglovs

plikt för ekonomibyggnader. marklovsplikt samt olika typer av intrång i 

markanvändningen. Vidare behandlas - översiktligt - samordningen mellan 

plan- och bygglagen (PBL) samt miljöskyddslagen, naturvårdslagen och 
vattenlagen m. fl. lagar. I enlighet härmed har utskottet ansett sig böra ta 

ställning endast till vissa yrkanden i de med anledning av propositionen 

väckta partimotionerna 66 (m) och 69 (c). 

Enligt 2 kap. 2 § lagförslaget skall vid planläggning och i ärenden om 

bygglov och förhandsbesked lagen om hushållning med naturresurser m. m. 

(NRL) tillämpas. Förslag till naturresurslag m. m. har framlagts i proposition 

1985/86:3, som av bostadsutskottet överlämnats till jordbruksutskottct för 
yttrande. Härvidlag hänvisas till JoU 1985/86:3 y. 

Uppvaktningar, hearings m. m. 

Enligt överenskommelse mellan jordbruksutskottet och bostadsutskottet har 

jordbruksutskottet mottagit uppvaktningar och anordnat hearings angi1cnde 

PBL-förslagets verkningar för de areella näringarna och samordningen med 

naturvårds- och miljöintressen m. m. Flera skrifter .och andra opinionsytt

ringar i angivna ämne har inlämnats till utskottet. 

Företrädare för Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges skogsägareförening

ars riksförbund och Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen har 
lämnat synpunkter på bl. a. bestämmelserna i PBL-förslagct om intrång i 

markanvändningen och _ersättning till markägare samt på vissa frågor i 

proposition 1985/86:3 om en naturrcsurslag (betr. naturrcsurslagen. se JoU 

1985/86:3 y). 
Också från Sveriges jordägarcförbund, Sveriges häradsallmänningars 

förbund och Sveriges föreningsbankers förbund har synpunkter lämnats på 

PBL-förslagcts effekter för markägandet m. m. 

Svenska samernas riksförbund har anfört synpunkter på rennäringens 
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stiillning i det kommande planarbetet m. m. BoU 1986/87: I 
Representanter för lantbruksstyrelsen. skogsstyrclsen, statens naturvårds- Bilaga 9 

verk och domiinverket har lämnat information om de aktuella lagförslagens JoU J9N5!86:2 y 
verkningar inom sina resp. ansvarsområden. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag om en ny plan- och bygglag. PBL. som 

skall ersätta bl. a. byggnadslagen (1947:385), byggnadsstadgan (1959:612) 

och lagen ( 1976:66) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande 

111. m. 
Förslaget bygger i väsentliga delar pa principerna i giillande riitt men 

innebär en genomgripande systematisk omarbetning av dagens lagstiftning 

samt en förenkling och modernisering av regelsystemet. Ett genomgiiende 

drag i reformen är decentralisering av beslutsfattandet. Stor vikt har ocksa 

lagts vid sti>rre frihet och ansvar för den enskilda miinniskan. De viktigaste 

nyheterna är följande. 
Alla kommuner skall ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela 

yta. Omr{1desbestän1melser skall kunna antas, om kommunen vill säkerställa 

syftet med översiktsplanen inom ett visst område. Dagens stads plan och 

hyggnadsplan ersätts av en enda plan. som kallas detaljplan. Den skall ha en 

genomförandetid som begränsar byggrätten i tiden. 

Nybyggnadsförbuden avvecklas. Om bygglov vägras för återuppförande 

av en riven eller på annat sätt förstörd byggnad finns vissa ersättningsmöj

ligheter. Vidare fär fastighetsägare rätt att göra både utvändiga och 

invändiga ändringar av byggnader, även om byggnaderna strider mot 

detaljplanen. En rätt att få bygglov till komplctteringsåtgärder - t. ex. 

komplementbyggnader och mindre tillbyggnader - införs beträffande en

eller tvåbostadshus i områden utanför detaljplan. 

Uinsstyrelsens fastställelseprövning av planer slopas. Länsstyrelsen skall 

ha möjlighet att i efterhand granska och upphäva detaljplaner och om rådes

bestämmelser. Upphävandet får dock beslutas endast pil vissa. i lagen 

angivna grunder. 

Medborgarinflytandet förbättras. Vid planläggning skall genom informa

tion och debatt eftersträvas ett sä fullständigt beslutsundcrlag som möjligt för 

de politiska organen. Alla boende som berörs av en plan eller ett beslut om 

tillständ skall, liksom hyresgästernas organisationer, ha samma ställning som 

sakägarna. 

Tillstånd till byggande m. m. lämnas i form av bygglov. rivningslov och 

marklov. Förhandsbesked kan lämnas till åtgärder som kräver bygglov. 

Skyldigheten att söka lov skall kunna varieras genom kommunala beslut. 

Kommunen skall under vissa förutsättningar kunna besluta att vissa åtgärder 

inom områden utan detaljplan får utföras utan bygglov. nämligen bl. a. 

komplementbyggnader. mindre tillbyggnader och inre ändringar av byggna

der. För områden med detaljplan kan kommunerna i planen besluta att 

enklare fritidshus och liknande byggnader får uppföras eller byggas till eller 

ändras på annat sätt utan lov. Ändringar av befintliga industribyggnader skall 

också kunna befrias från bygglovsplikt. 

PBL föreslås träda i kraft den 1 januari 1987. 
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Utskottet 

Vissa samordningsfrågor m. m. 

Efter samråd med jordhruksministern framh[iller föredraganden (prop. 
s. 102 f.) att vattenfrågorna hör föras in pii ett mera aktivt siitt i den 
kommunala fysiska planeringen. Han förordar därför att vattenplaneringen 

integreras med en annan planering och sf1 lfmgt möjligt inordnas i PBL:s 
rcgelsystem. 

Innebörden härav för prövningen enligt vissa speciallagar anges närmare i 
ett avsnitt om samordningen med annan lagsti_ftning (s. 449 f. ). Uttalandena 

innebär att beslut enligt speciallag i princip inte får strida mot detaljplan eller 
om rådesbestämmelser. 

Utskottet vill för sin del framhålla att kommunala planbeslut m. m. tillmäts 
stor betydelse vid tillatlighetsprövningen enligt 3 kap. vattenlagen 

(1983:291). Ett vattenföretag får sålunda enligt 3 kap. 1 *inte komma till 
stfmd om det möter hinder från bl. a. allmänna planeringssynpunkter. Detta 
begrepp kommenteras i civilutskottets yttrande över förslaget till ny vatten

lag (CU 1982/83:2 y). Som framgår av förarbetena till vattenlagen (bl. a. JoU 

1982/83:30 s. 31) har varken regeringen eller övriga prövningsorgan befo

genhet att tillåta ett vattenföretag som strider mot allmänna planeringssyn
punkter. Detta hinder är med andra ord indispcnsabelt. 

Enligt 3 kap. 2 * vattenlagen får byggnads- och andra anläggningsarbeten 
som utgör vattenföretag eller utförs för ett vattenföretag inte strida mot 
fastställd generalplan. stadsplan eller byggnadsplan. Mindre avvikelse från 
plan utgör dock inte något hinder om avvikelsen är förenlig med planens 
syfte. 

Enligt vad som förutskickas i propositionen (s. 451) kommer riksdagen att 
i särskild ordning få ta ställning till den niirmarc utformningen av reglerna om 

detaljplanens och områdesbcstämmclsernas ställning vid beslut enligt olika 
speciallagar. Förslag härom har ännu ej förelagts riksdagen. 

I avsnitten rörande översiktsplan och detaljplan anges niirmare hur 
kommunernas vattenområden bör redovisas i planerna. 

Utskottet har - i avbidan på de förslag till fÖljdlagstiftning som förutskick
ats i propositionen - ingen erinran mot föredragandens uttalanden om 
samordningen med vattenlagen m. m. Det bör ti!Higgas att länsstyrelserna 
genom bestämmelserna i 19 kap. vattenlagen getts ett särskilt ansvar för 
vattenförsörjningen. Bl. a. kan liinsstyrclsen besluta om vattenskyddsomn\

de för att skydda en yt- eller grundvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt. 

Utskottet utgfir från att uttalandena om kommunens bestämmanderätt vid 

planeringen inte innebär att länsstyrelsens befogenheter i angivna hänseende 

kommer att inskränkas. 

I fd1ga om samordningen med naturvårdslagen kan noteras att regeringen 

har för avsikt att föreslå en ändring i nämnda lag som innebär att 

kommunerna skall kunna fatta beslut om inrättande av naturreservat och 

naturvårdsområden (prop. s. 105). Gränsdragningen mellan PBL och natur

vardslagcn bör enligt propositionen göras sålunda att områdesbestämmdser 
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anviinds av kommunen för erforderlig bebyggelsereglering. medan natur

viirdslagens regler om naturviirdsområdc och naturreservat bör användas om 

kommunen vill avsiitta mark för friluftsiindamål. Den angivna distinktionen 

iir viktig. bl. a. med hiinsyn till ersättningsreglerna i naturvårdslagen. 

Representanter för skogsstyrclscn har inför utskottet understrukit det 

önskvärda i att skogsvårdsstyrelserna bör få besvärsrätt gentemot kommuna~ 

la beslut om n,aturreservat m. m. enligt naturvårdslagcn. 
Utskottet förutsätter att den av skogsstyrclsen aktualiserade frågan 

kommer att övervägas i samband med det i propositionen aviserade förslaget 

om ändring i naturvårdslagen eller i annat Himpligt sammanhang. Utskottet 

tar sMedes inte ställning i besvärsfrågan i detta sammanhang. 

Översiktsplan 

Enligt förslaget skall alla kommuner ha en översiktsplan' som anger 

grunddragen i anviindningcn av mark- och vattenomrt1den i hela kommunen. 

I planen skall bl. a. anges hur kommunen avser att tillgodose riksintressen 

enligt NRL. Översiktsplanens slutliga innehåll bestäms av kommunen. 

Länsstyrelsen skall, niir det gäller det sakliga innehi11let, granska om 

planförslaget 1. tillgodoser riksintressen enligt NRL, 2. innebär att markan

viindningsfrågor som angår tv:'i eller flera kommuner har samordnats på ett 

Himpligt sätt samt 3. innebär att en viss bebyggelse blir olämplig med hänsyn 

till de boendes och övrigas hiilsa eller till behovet av skydd mot olyckshän

delser. 

Översiktsplanen blir ej bindande för myndigheter och enskilda. 

I propositionen med förslag till naturresurslag redovisar bostadsministern 

sin syn på samordningen mellan PBL och NRL och kommunernas roll i 

nämnda sammanhang (prop. 1985/86:3 s. 29 f.). I detta hänseende hänvisar 

utskottet till sitt yttrande JoU 1985/86:3 y. 

Representanter för naturvårdsverket har inför utskottet lämnat synpunk

ter p{1 de centrala ämbetsverkens roll i ·samband med den kommunala 

redovisningen av riksintressen enligt NRL. I PBL-förslagct finns ingen 

bestiimmelse som innebär att översiktsplanen skall ol;iligatoriskt kommuni

ceras med t. ex. naturvårdsverkct. Däremot finns i nu gällande hyggnads

stadga regler som innehiir att planer och planförslag skall för yttrande 

översändas till hl. a. berörda centrala myndigheter. 

Beslut som har fattats i annan ordning kan redovisas i översiktsplanen. 

Som exempel anges ( prop. s. 133) naturreservat. strandskyddsområden och 

andra förordnanden till skydd för något speciellt intresse. Kommunens 

ställningstagande i fråga om förbud mot besprutning i skogsområden enligt 

lagen ( 1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark kan 

också redovisas. 

Detaljplan, områdesbestämmelser m. m. 

I 5 kap. lagförslaget finns bestämmelser om i vilka fall kommunen är skyldig 

att upprätta detaljplan. Vidare finns bestämmelser om detaljplanens obliga-
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toriska resp. fakultativa innehall. Till den förra kategorin hör vattenomrl1de
na, vilka skall redovisas som en särskild omrädeskategori inom detaljplane
området (5 kap. 3 §första stycket 3). Ett exempel på vad detaljplanen får 
innehålla iir hestämmelser om vegetation samt markytans utformning och 
höjcföge (5 kap. 7 § första stycket 5). Härmed avses enligt propositionen 
(s. 163) sehaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Det bör då 
också vara möjligt att bl. a. utfärda bestämmelser som avser att skydda viss 
'"värdefull vegetation"'. Utskottet utgår frtm att ordet vegetation niirmast 

syftar på triid och buskar. Exemplen i specialmotiveringen (s. 583) giir ut på 
att det skall vara möjligt att förbjuda planteringar av trafiksäkerhetsskäl eller 
för att trygga solinfall mot en lekplats eller en energiproducerande anfagg

ning. Om det iir av väsentlig betydelse för hebyggclsemiljön bör det också, 
enligt propositionen. vara möjligt att skydda enstaka träd på kvartersmark. 
Utskottet vill understryka att angivna bestämmelser närmast syftar på 

vegetation som är värdefull för hcbyggclsemiljön. När det giiller vegetation 
som iir värdefull fr{rn naturvårdssynpunkt bör givetvis eventuella skyddsbe
stämmelser grundas p{1 naturvi1rdslagen. 

Enligt 5 kap. 7 §första stycket 11 får detaljplanen innehålla bestämmelser 

om skyddsanordningar, t. ex. bullerskyddsvallar eller liknande, för att 
motverka störningar från omgivningen. Om det finns särskilda skäl får 
detaljplanen vidare innehålla bestämmelser om högsta tillåtna värden för. 

olika typer av miljöföroreningar. Effekten av en sädan bestämmelse blir att 
byggnadsnämnden har att beakta den vid sin prövning av bygglov i 
grannskapet samt att koncession enligt miljöskyddslagen (1969:387) inte för 
meddelas i strid med bestämmelsen. Denna blir med andra ord bindande för 
prövningen av miljöfarlig verksamhet. Utskottet ser detta som en viktig 
nyhet som står i överensstämmelse med strävandena att ge kommunerna ett 

ökat ansvar för miljöskyddsfrågor. 
Utskottet utgår från att den kommunala befogenheten närmast gäller den 

totala nivån av föroreningar av viss typ inom ett angivet område. Avsikten 

med den nya bestämmelsen torde däremot inte vara att kommunen, vid sidan 
av den prövning som sker enligt miljöskyddslagen, skall så att säga sätta sig i 
prövningsmyndighetens ställe genom att ange en viss emissionsnivå för ett 
befintligt eller planerat företag. Den prövningen ankommer på vederböran
de länsstyrelse eller på koncessionsnämnden för miljöskydd. Som följer av 
det nyss sagda måste prövningsmyndigheterna dock i tillåtlighetsprövningen 
beakta eventuella planbestämmelser om den högsta tillåtna miljöbelastning
en (immissionsnivån) i grannskapet. 

Detaljplanen skall enligt förslaget ha en bestämd genomförandetid. lägst 5 

och högst 15 år. Efter genomförandetidens utgång kan planen ändras eller 

upphävas utan att riittigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

För begränsade områden och i vissa bestämda avseenden kan översiktspla

nens syfte eller ett riksintresse enligt NRL säkerställas på ett bindande sätt 

genom områdesbestiimmelser (5 kap. 16-17 §§). Enligt 16 § får med 

områdesbestiimmelscr regleras bl. a. vegetation samt markytans utformning 

och höjdläge inom områden som är avsedda för bebyggelse eller inom 

områden som ligger i närheten av befintliga eller planerade anläggningar för 
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försvars-, trafik- och energiiindamitl m. m. I 8 kap. 9 §tredje stycket anges 

närmare vilken typ av anliiggningar som avses. 

Som utskottet nyss anfört fär begreppet vegetation anses omfatta träd. 

buskar och liknande. För de areella näringarna innebär detta hl. a. att 

föreskrifter kan meddelas angående tr:idfällning och skogsplantering, dvs. 

åtgiirder i skogsbruket. I fräga om det egentliga jordbruket ger bestämmel

serna inte möjlighet att reglera andra åtgärder än schaktning och fyllning. i 

den mån sådan verksamhet kan vara aktuell i jordbruket. Utskottet 

återkommer till dessa fdgor i det följande under rubriken Marklov m. m. 

Krav på byggnader m. m. 

Ett generellt krav på att nya byggnader skall anpassas till den omgivande 

miljön föresli:ts infört i PBL. Större krav ställs pi'1 varsamhet med kulturhisto

riska och miljömässiga värden och pil underhtill av byggnader. Alla 

byggnader skall underhållas så att deras egenskaper i huvudsak bevaras. 

Hithörande bestiimmelser finns i 3 kap. lagförslaget. 

Av motiveringen (prop. s. 244) framg?tr att underhållskravet gäller även 

produktionsbyggnader för jord- och skogsbruk och andra jämförliga nä

ringar. 

Enligt motion 69 av Thorhjörn Fälldin m. fl. (c) finns det ingen anledning 

att stiilla underh;illskrav p{1 driftsbyggnader för jord- och skogsbruk (yrkande 

2 delvis). Motioniirerna yrkar att 3 kap. 13 §omarbetas i enlighet härmed. 

Yrkandet är utformat s{1 att det gäller rörelsebyggnader över huvud taget. 

Utskottet delar föredragandens uppfattning att bestämmelsen om under

håll i princip bör vara tillämplig även på prnduktionsbyggnader för jordbruk. 

skögsbruK och därmed jämförliga näringar. De krav som i första hand blir 

aktuella för ekonomibyggnader är. som i propositionen anförs. de som tar 

sikte på byggnadernas säkerhet och utseende. Förslaget torde inte medföra 

att de areella näringarna belastas med nämnvärt större kostnader än som 

redan nu m{1ste läggas ned på skötsel och underhåll. Utskottet vill dock 

understryka det angelägna i att de speciella förhöllanden som ofta råder i 

lantbruket m. m. beaktas vid prövning av underhållsskyldigheten. Som också 

framhålls i propositionen bör hänsyn tas hl. a. till byggnadens läge. använd

ning och åtcrstäende brukstid. Utskottet vill tillägga att det i driften av t. ex. 

ett jordbruksföretag kan förekomma att befintliga byggnader får ett ändrat 

anviindningsområde eller blir överflödiga i samband med ändrad driftsinrikt

ning eller av andra skäl. Det kan då under en övergångstid finnas anledning 

att ställa kraven på underhåll något lägre iin vad som eljest skulle vara 

motiverat. Utskottet förutsätter att bestämmelsen i angivna fall till:impas 

med viss varsamhet utan att detta behöver särskilt anges i lagtexten. Vad 

utskottet anfört bör i stor utsträckning kunna tillgodose syftet med motion 69 

yrkande 2 såvitt avser underhållskrav på driftsbyggnader för jord- och 

skogsbruk. 
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Bygglov 

Fiir närvarande är jordhrukets och andra liknande näringars ekonomibygg
nader inte underkastade hyggnadsplikt utanför omraden med faställd plan. 
PBL-förslagct innebär i denna del att bygglovsplikt för ekonomibyggnader 
gäller inom område med detaljplan (8 kap. 3 § 3). Om det finns särskilda skäl 

får kommunen i områdesbestämmelser införa bygglovsplikt inom områden 
som inte omfattas av detaljplan (8 kap. 6 § andra stycket). Som exempel på 
sådana skäl anförs (s. 703) att området är känsligt med hänsyn till landskaps
hilden eller behyggelsens karaktär. Det kan också vara så att vissa slag av 

ekonomibyggnader i nära anslutning till ett bostadsområde kan behöva 

prövas med hänsyn till risken för immissioner. 
Utskottet tillstyrker för sin del förslaget om bygglovsplikt för ekonomi

byggnader och avstyrker därmed yrkandet i motion 69 (c) om inskränkning 
av hygglovsplikten till att gälla enbart inom detaljplaneområde (yrkande 5). I 

sammanhanget hör understrykas att kommunen enligt lagförslaget för 
möjlighet att införa såväl lättnader som skärpningar i fråga om hygglovsplik

tens omfattning. Bygglovsplikt för ekonomibyggnader utanför detaljplanc
område avses inte, som framgår av det nyss sagda, gälla generellt utan 

heslutas särskilt genom områdeshestämmelser. En förutsättning för detta är 
att det föreligger särskilda skäl, vilket torde innebära att ifrågavarande 
befogenhet kommer att utnyttjas restriktivt. Vad utskottet anfört hör i viss 

utsträckning kunna tillgodose syftet med motionsyrkandet. 
Bestämmelserna om bygglov föranleder i övrigt följande kommentarer 

från utskottets sida: 

Räckvidden av 8 kap. 1 § om hygglovsplikt för byggnader är bl. a. 

beroende av hur begreppet byggnad definieras. Härvidlag vill utskottet 
hänvisa till den utförliga redovisning av rättspraxis som lämnas i propositio
nen (s. 673 f. ). Det framgår bl. a. att konstruktioner som genom sin form och 

storlek ger samma visuella intryck som ett hus har ansetts som hyggnad trots 

att de saknat utrymmen för människor att uppehålla sig i. I lärav drar 
utskottet slutsatsen att t. ex. större silo-byggnader. spannmålstorkar m. m. 
kommer att betraktas som byggnader i förevarande hänseende. 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket 4 krävs bygglov för att inrätta fasta cisterner 

eller andra fasta anordningar för hälso- och miljöfarliga varor m. m. 
Utskottet erinrar om att lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor 
upphiivts. med verkan fr. o. m. den 1januari1986, (prop. 1984/85:118, JoU 

1984/85:30) och ersatts med lagen (1985:426) om kemiska produkter. 

Begreppet hälso- och miljöfarliga varor bör därför inte komma till 
användning i PBL. Utskottet föreslår att bostadsutskottet gör en redaktionell 

jämkning av paragrafen i enlighet med det anförda. Härvid hör möjligen 

beaktas att det nya begreppet kemiska produkter har en delvis annan 

innebörd än begreppet hälso- och miljöfarliga varor, som närmare framgår 

av proposition 1983/84:118 (s. 39 f.). Enligt utskottets mening kan man 

lämpligen använda orden kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga. 

Utskottet vill vidare fästa uppmärksamheten på att bestämmelserna i 8 

kap. 30 § PBL-förslaget kan komma att gälla även för jordbrukets m. fl. 

BoU 1986/87:1 
Bilaga·9 

JoU 1985186:2 y 
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näringars ekonomibyggnader. I paragrafen snills krav på yttrande av 
yrkcsinsrektionen samt skyddsombud m. fl. i samband med bygglov för 
arbetslokaler eller pt:rsonalrum för verksamheter där arbetstagare skall 

utföra arbete för arbetsgivares räkning. Utskottet ställer sig tveksamt till 

föredragandens uppgift (s. 746) att det i praktiken inte är särskilt vanligt att 
arbete i ekonomibyggnader utförs av "arbetstagare". Av Svenska lantarbe
tareförbundets totalt ca 14 000 medlemmar är enligt uppgift ca 5 000 
anstiillda inom jordbruksscktorn. Det är enligt utskottets mening ett rimligt 

antagande att en stor del av förbundets medlemmar utför arbete i arbetsloka
ler som avses i 8 kap. 30 §. 

Marklov m. m. 

De föreslagna bestämmelserna om marklov i 8 kap. 9 § PBL mötsvaras delvis 
av de s. k. trädfällningsförbudcn i 17. 40 och 110 §§ byggnadslagcn och 

byggnadslovspliktcn enligt 54 ~ l mom. byggnadsstadgan för schaktning. 
fyllning eller liknande atgiird inom tomt och vissa andra områden. Utskottet 
kommenterar här i huvudsak endast bestämmelserna 0111 marklovsplikt för 

tr~idfällning och skogsplantering. 
Kommunen för. enligt andra stycket i den aktuella paragrafen. i detaljpfan 

föreskriva att marklov krävs för triidfällning eller skogsplantering. Enligt 
tredje stycket fiir kommunen i områdcsbestämmclser lämna motsvarande 
föreskrift med avseende pä omri1dcn som lir avsedda för bebyggelse. Av 

uttalanden i propositionen (s. 299 f. och 707 f.) framgår att det bl. a. är en 

fråga om att skydda bebyggelsemiljön mot olämplig avverkning, t. ex. inom 
ett parkområde. Inom ett villaomri\de kan det också, enligt föredraganden. 
vara synnerligen angeliiget att skogen inte avverkas utan urskillning. I 
specialmotiveringen till 5 kap. 7 ~anförs (s. 583) att det bör vara möjligt att 
förbjuda planteringar av t. ex. trafiksäkcrhctsskäl eller för att trygga solinfall 

mot en lekplats eller en energiproducerande anläggning. 
I anslutning till 8 kap. 9 § hänvisar föredraganden vidare till det speciella 

säkcrhctsintrcssc som är knutet till försvarsanliiggningar, flygplatser. kärn

reaktorer och liknande anHiggningar. Enligt paragrafens tredje stycke får 
kommunen i omradesbestämmelscr föreskriva att marklov krävs för bl. a. 

trädfällning och skogsplantering inom områden som ligger i närheten av 

befintliga eller planerade anläggningar av nyss angivet slag. 

Som exempel anförs att det kan vara angeläget att hålla skogen borta i 

närheten av ett vindkraftverk. Kring en del miljöfarliga anliiggningar kan 

t. ex. schaktning och trädfällning ha menliga effekter (s. 302). 
Utskottet har ingen erinran mot de här redovisade bestämmelserna. Som 

föredraganden anfört (s. 298) kan det givetvis inte bli tal om att frågor om 

tillstånd till triidfällning m. m. över lag skall ligga inom det område där· 
byggnadsnämnderna har beslutanderätten. Bland de {1tgärder som skall 

kunna underkastas marklovsplikt finns en del som ingiir i ett normalt 

skogsbruk. Det är diirför angeläget att räckvidden av den föreslagna 

tillståndsprövningen enligt PBL begränsas. Genom uttalanden i propositio

nen om syftet bakom de föreslagna bestämmelserna- vilka uttalanden delvis 
redovisats ovan-anser utskottet att kraven på en sädan avgränsning far anses 

tillgodosedda. 

BoU 1986/87: 1 
Bilaga 9 
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Utskottet överg;\r härefter till att diskutera de i 8 kap. 18 * föreslagna BoU] 986/87: I 
prövningsgrunderna. Enligt denna paragraf kan ansökan om marklov avslås Bilaga 9 

om den sökta åtgärden JoU 1985186:2 y 
I. strider mot detaljplan eller omriidesbcstämmelscr, 
2. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyg

gelse, 
3. medför oliigenhcter för användningen av sädana försvarsanläggningar 

eller andra anHiggningar som avses i 9 § tredje stycket. 

4. i annat fall medför störningar för omgivningen. 
Marklov får dock lämnas till iitgärder som innebär mindre avvikelser fn'\n 

detaljplan eller omrädesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med 
syftet med planen eller bestämmelserna. 

Utskottet vill påpeka att samtliga punkter, genom paragrafens konstruk
tion, kan komma att tillämpas på ansökningar om marklov för t. ex. 
trädfällning och skogsplantering. Enligt vad som upplysts från bostadsdcpar
tementet iir emellertid punkten 4 i första hand avsedd att reglera vissa 

störningar inom ett dctaljplanelagt bebyggelseområde, som närmast är 

hänförliga till förhållandet mellan grannfastigheter. Vägrat marklov med 
hänvisning till den aktuella störningsregeln är för övrigt ej ersättningsgrun

dande enligt 14 kap. 8 § lagförslaget. 

Utskottet vill därför, till förtydligande av motivuttalandena i propositio
nen, understryka att punkten 4 inte är avsedd att tillämpas på åtgärder i jord

och skogsbruket. Frägan om intrång i pågående markanvändning blir således 
inte aktuell i detta sammanhang. 

Ersättningsbestämmelscr m. m. 

I PBL-förslagct har bestämmelser om avstående av mark och bestämmelser 
om ersättning till fastighetsägare delats upp på två kapitel. 6 resp. 14 kap. 

Bestämmelserna om avstående av mark överensstämmer i stort sett med vad 
som för närvarande gäller om kommunens möjlighet att lösa mark inom 
stadsplan. 

I första delen av 14 kap. ( 1-7 §§)avhandlas de situationer när fastighetsä
garen har rätt till kompensation utan något krav på att skadan skall vara 

kvalificerad. I 14 kap. 8 * regleras de fall när kompensation kan bli aktuell 
endast om skadan uppnår viss angiven kvalifikationsgräns (kvalificerad 
skada). 

Reglerna om ersättning eller inlösen vid kvalificerad skada tar sikte på dels 

bebyggelsereglerande. dels markreglerande föreskrifter. 

Enligt punkterna 1-3 i 14 kap. 8 § har fastighetsägare m. fl. rätt till 

ersättning bl. a. i vissa fall av vägrat bygglov. vägrat rivningslov samt då 

skyddsbestämmelser meddelas för kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

m. m. Rätt till ersättning föreligger endast om "skadan är betydande i 

förhållande till värdet av berörda delar av fastigheten''. Detta är i förhållande 

till gällande rätt ett nytt sätt att ange kvalifikationsgränsen. Av IO § andra 
stycket framgår vidare att det endast är skador som överstiger denna 

kvalifikationsgräns som skall ersättas. 

För markreglerande föreskrifter gäller att ersättning liksom hittills skall 379 



utgå om den pågående markanviindningen avsevärt försvåras. Ersiittnings- BoU 1986/87: 1 
fallen anges i punkterna 4 och .S i 8 §. I punkt 4 ;\syftas föreskrifter i· Bilaga 9 

om rådesbestämmelser om vegetation eller markytans utformning och höjd- JoU /985186:2 y 
läge inom sådana områden som avses i 8 kap. 9 §tredje stycket (skyddsområ-
den för trafik- försvars- och energianläggningar 111. 111.). I punkt .S behandlas 
fall då marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 §första stycket 2 eller 3, dvs. då 

den sökta åtgärden antingen försvårar områdets anv~indning för bebyggelse 
eller medför olägenheter för vissa viktiga anläggningar av det slag som nyss 
angetts. 

Utskottet behandlar i detta yttrande endast principerna för ersiittning vid 
intrång i pågående markanvändning. 

Hithörande frågor berörs främst i partimotionerna 66 (m) och 69 (c). 

I den förra motionen anförs bl. a. att det är oskäligt att kostnaderna för 
naturvård m. m. skall läggas på markägarna. Naturligtvis skall stat och 

kommun ha möjlighet att avsätta markomräden för specifika ändamål enligt 

de regler som i dag gäller. Utgångspunkten måste dii vara att markägaren 
skall hållas skadeslös. Man påpekar vidare att tolkningen av begreppet 

avsevärt försvåras kan komma att variera från kommun till kommun. 
I centerns partimotion yrkas (yrkande 10) att crsättningsbestämmelscrna 

omarbetas i enlighet med de synpunkter som anförs i motionen under 
rubriken Skyldighet att lösa mark och utge ersättning. Motionärerna 
hänvisar till 1972 års ersättningsprinciper, som innehar att endast mera 

bagatellartade intrång i markägandet kunde passera utan ersättningskrav. 
Sedan dess har enligt motionen en betydande glidning skett i praxis som 

bidragit till att höja kvalifikationsgränsen. Nuvarande tillämpning kan få 
orimliga konsekvenser för den enskilde, särskilt om fastigheten är högt 

belånad. Med stöd av ett räkneexempel där fastigheten är belånad till 90 l)( 

av marknadsvärdet och ersättningströskeln antas ligga vid 7 % påvisar 
motionärerna att i detta fall 70 % av ägarens förmögenhet i fastigheten kan 
konfiskeras. Det kan i sin tur utlösa krav från långivare på extra amortering 
m. m. Motionen utmynnar i denna del i ett krav på riksdagen att klargöra 
innebörden av begreppet avsevärt försvåra pågående markanvändning med 
utgångspunkt i den ursprungligen gällande principen att endast bagatellarta
de intrång skall anses falla under kvalifikationsgränscn. Vidare m<'iste 

skadans storlek relateras till den berörda delen av fastigheten. 

De intresseorganisationer som uppvaktat utskottet i denna fråga har 

kritiserat ersättningsbestämmelserna friimst utifrån följande utgiings

punkter. 

För närvarande råder, enligt Sveriges jordägardörbund, betydande 

ovisshet om crsättningsrcglcrnas innebörd och tillämpning. Ursprungligen 

torde inte något tvivel ha rått om att ersättningströskeln låg mycket lågt. 
Senare uttalanden och praxis antyder en utveckling mot att rätten till 

ersättning blir avsevärt mera begränsad. Det finns enligt förbundet en risk att 

kommunerna kommer att lägga så mycket restriktioner på jord- och 
skogsbruket som man med hänsyn till gällande ersiittningsbestämmelser har 

möjlighet till. Från den enskildes synpunkt är det dock uppenbart obilligt om 
han eller hon skall kunna äläggas kostnader eller intäktsbortfall till fromma 

för andra medborgare. 380 



Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges Skogsägareföreningars riksför- BoU 1986/87: l 
bund har framhållit att man från de areella niiringarnas sida endast kan . Bilaga 9 
acceptera bagatellartade intrång som crsättningsfria. De båda förbunden har JoU /985186:2 y 
i n{1gra praktiska räkneexempel p{tpckat konsekvenserna av att ersättnings-

systemct endast tar hiinsyn till kapitalförlust men ej till årliga intäktsbortfall 
p:°t grund av t. ex. restriktioner mot skogsavverkning. Även om intrånget 
berör en relativt begränsad del av en jordbruksfastighet kan det ärliga 
intäktsbortfallet bli mycket kännbart. Liknande synpunkter i fråga om 

ersättningsreglerna har framförts av Sveriges Hiiradsallmänningars förbund 
och av Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen. Båda organisationer-
na har understrukit att man måste beakta följderna för folkhushållet vid 

försämrade möjligheter att upprätthålla en uthållig virkesproduktion genom 
att skogsägarna åläggs restriktioner. 

Utskottets önrväganden 

Utskottet vill inledningsvis slå fast att propositionen i denna del innebär att 

nuvarande ersiittningsbestämmelser i byggnadslagen i sak oförändrade förs 
över till PBL när det gäller de markreglerande bestämmelserna. Vid intrång i 

pågående markanviindning skall således nuvarande bestämmelser och praxis 
styra tilliimpningen av PBL. Detta framgär klart av föredragandens uttalan

den (bl. a. s. 392). Den omständigheten att lagrådsremissen ursprungligen 
innehöll förslag om en kvalifikationsgräns på 20 % innebiir givetvis inte att 
man vid tillämpningen av PBL i elen slutgiltigt föreslagna lydelsen skulle syfta 

till någon ändring av hittillsvarande praxis. Utformningen av PBL-förslaget i 

nu ifrägavarancle delar bör således enligt utskottets mening inte utgöra någon 
grund för farhågor om en i förhållande till nuläget ändrad praxis till nackdel 

för elen enskilde markägaren. 
För bedömningen huruvida markreglerande bestämmelser ger rätt till 

ersättning vid intrång i de areella näringarna blir även framdeles tolkningen 
av begreppet piigående markanvändning avsevärt försväras av central 
betydelse. Utskottet går här inte närmare in på de motivuttalanden som 
gjordes i samband med att begreppet infördes utan hänvisar i detta 
hänseende till proposition 1972: 111 bilaga 2 (särskilts. 332-336). Utskottets 
uttalanden i betänkandet JoU 1983/84:24 om jordbrukets hänsyn till 
naturvården kan också vara värda att uppmärksammas i detta sammanhang. 

I olika sammanhang har anförts att det råder osäkerhet om hur begreppet 
pägåcnde markanvändning skall tolkas och var kvalifikationsgränsen för 

ersättning ligger (set. ex. SOU 1983:56 s. 305). Det förtjänar påpekas att 

osäkerheten enligt vissa undersökningar inte varit enbart till ekonomisk 

nackdel för markägandet. I ärenden om skyddsåtgärder enligt naturvårdsla

gen har fastmera osäkerheten lett till att länsstyrelserna många gånger 

undvikit att inrätta naturvårdsområde och i stället föredragit skyddsformen 

naturreservat, eftersom möjligheten att förhandla då ligger öppen och 

ersättningsgränsen inte behöver vålla problem. 
Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att frågor om intrång i de 

areella näringarna behandlats dels i samband med 1979 års skogsvårdslag
stiftning och föreskrifterna om naturvårdshänsyn i skogsbruket, dels i 381 



samband med att ·bestämmelser om jordbrukets hänsyn till naturvården BöU 1986/87: l 
m. m. infördes i lagen om skötsel av jordbruksmark (21 * skogsvårdslagen Bilaga 9 
resp. 6 a § skötsellagen). Föreskrifter enligt dessa lagar får inte vara så JoU 1985186:2 y 
ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

I tillämpningsföreskrifter och allmänna råd till 21 * skogsvårdslagen har 
skogsstyrelsen utförligt redovisat vilka hänsyn som skall eller bör tas till 
skogens betydelse för växter och djur. för vattenbalans och lokalklimat samt 
för friluftsliv och rekreation m. m. (senast gällande lydelse: SKSFS 1985:3). 

Motsvarande bestämmelser för jordbrukets del finns i lantbrubstyrelsens 
föreskrifter och allmiinna råd om jordbrukets hänsyn till naturvårdens 

intressen (Lantbruksstyrelsens allmänna råd I 984: 1). Vissa motivuttalanden 
till lagbestämmelsen i fråga finns redovisade i utskottets bctiinkande JoU 
1983/84:24. När det gäller ersiittningsfrågor har statens naturvärdsverk 

·utfärdat råd och riktlinjer för beräkning av ersättningar för naturvårdsin
trang i skogsbruket (SNV RR 1984:4). Det anförda innebär att intrångs- och 

markanvändningsbegreppet i viss mån konkretiserats genom tillämpningsfö
reskrifter m. m. Enligt utskottets mening ger föreskrifterna en god vägled
ning när det gäller att bedöma vilka hänsynstaganden som är förenliga med 

ett rationellt jord- och skogsbruk och som bör iakttas av markägare utan att 
rätt till ersättning föreligger. 

Vad särskilt gäller de markreglerande bestämmelserna i PBL-förslaget vill 
utskottet påpeka att intr[mgs- och crsättningsreglcrna är konstruerade s<I att i 
huvudsak endast iltgärder i skogsbruket kan bli direkt berörda. Befogenhe
ten för kommunerna att meddela föreskrifter angående de areella näringarna 

lir nämligen knuten till behovet att bibehålla eller förhindra vegetation i vissa· 
skydds- och säkerhetsomradcn resp. i närmiljön kring områden för bebyggel

se. Det anförda innebär bl. a. att vissa tolkningsproblem angående pågående 
eller ändrad markanvändning i jordbruket inte bör bli aktuella vid tillämp
ningen av PBL. 

Ovanstående resonemang bygger på förutsättningen att övriga åtgärdsty
per som kan hli föremål för marklovsprövning, dvs. schaktning och fyllning. 
normalt inte ingår i jordbrukets markanvändning. 

Vad beträffar skogsbruket är, som utskottet i annat sammanhang påpekat. 
markanvändningsbegreppet mera entydigt och Uittare att tillämpa än vad 
betriiffar motsvarande begrepp i jordbruket (JoU 1983/84:24). Givetvis kan 

det förekomma att restriktioner mot skogsavverkning eller skogsplantering. 

enligt 8 kap. 18 § PBL drabbar ett kombinerat jord- och skogshruksföretag. 

Tolkningsproblemen angående markanvändningsbcgreppet torde i dessa fall 

endast uppstå när det gäller skogsplantering på mark som tidigare använts för 
annat ändamål, dvs. omföringsåtgiirdcr. 

Som utskottet anfört ovan i avsnittet rörande marklov är det viktigt att den 

kommunala befogenheten vid marklovsprövning m. m. avgränsas i förhållan
de till skogsbruket. Givetvis kan det inte bli tal om att frågor om tillstånd till 

trädfällning m. m. över lag skall ligga inom det område där byggnadsnämn

derna har beslutanderätten. Detta understryks också av föredragande 

departementschefen (prop. s. 298 f.). 

Utifrån den tolkning av PBL:s markanvändningsbestämmelser som ut
skottet här gjort kan det förväntas att eventuella tvistefrågor huvudsakligen 382 



kommer att gälla kvalifikationsgränsen för ersättning, dvs. tolkningen av BoU 1986/87: 1 
begreppet avsevärt försvåras. Härvid för bl. a. det berörda omr{1dets areal Bilaga 9 

och värde m. m. tas i beaktande. Av propositionen framgår (s.· 392) att JoU /985/86::! ·'· 
skadan bör relateras till den ekonomiska enhet i vilken det berörda området 
ingår. En sådan ekonomisk enhet kan bestå av flera fastigheter som 
tillsammans bildar en brukningsenhet. Motsvarande giiller om en del av en 
registerfastighet utgör en självständig ekonomisk enhet. De td riittsfall från 

högsta domstolen som anges i propositionen ger inte underlag för någon 
bestämd slutsats angående kvalifikationsgriinsen, uttryckt i viss procentsats. 

Frågan huruvida en skada i relation till en viss enhet är att anse som 
ersättningsgill måste, enligt högsta domstolen, bedömas med hänsynstagan-
de till omständigheterna i det enskilda fallet (NJA 1981 s. 351 ). 

Vid värderingen av skadan iir grundregeln att cxpropriationslagens 
värderingsregler skall tillämpas. Mera detaljerade anvisningar för värde

ringsarbetet finns i naturvilrdsverkets räd och riktlinjer angi1cndc natur
vårdsintriing i skogsbruket. Utgångspunkten iir att ersättni1igcn skall bestiim

mas till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde utan intdtnget och 
dess värde med beaktande av intrånget. Vid beräkningen av ett skogsområ

des marknadsviirde används vanligen olika typer av avkastningskalkylcr 
enligt metoder som utarbetats av lantbruksstyrelsen. domänverket och 

lantmäteriverket. 
Vad beträffar principerna för skadevärdering aföer utskottet - delvis med 

instämmande i motionärernas synpunkter - att ytterligare överviiganden bör 
komma till stånd. Bl. a. bör beaktas att ett intrång med nu giillande 
viirdcringsprineiper kan innebära en i nominella belopp betydande förlust 
utan att rätt till ersättning föreligger, för den händelse den berörda 
brukningsenheten representerar ett högt viirde. Utskottet vill därför för sin 

del förcslä att bostadsutskottet prövar möjligheten att relatera intrånget till 
ett snävare fastighetsbegrepp än vad begreppen ekonomisk enhet resp. 

brukningscnhet innebär. Enligt utskottets mening bör man också ta hänsyn 
till att en kapitalförlust ofta motsvaras av ett årligt intäktsbortfall som kan 
vara kännbart för det berörda företaget. Den situationen föreligger t. ex. då 
förbud eller restriktioner mot skogsavverkning aktualiseras. Vid bedömning

en av företagets toleransgräns bör det enligt utskottets mening finnas 
utrymme för ett hänsynstagande till det berörda områdets b.etydelse för 
lantbruksföretaget i stort och till storleken av det intäktshortfall som 
intrånget beräknas medföra. 

Avslutningsvis vill utskottet peka pä bestämmelsen i 14 kap. 8 § fjärde 

stycket, som innebär att ersiittningsreglcrna relateras till den sammanlagda 
bördan av intrång som inträffar under en tio{1rsperiod. Bestämmelse.n, som 

saknar motsvarighet i äldre lagstiftning, är enligt utskottets mening en viktig 

och angelägen förbättring av crsättningssystemet. 

Stockholm den 18 mars 1986 

På jordbruksutskottets vägnar 

Karl Erik Olsson 
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'.'Jiirvarande: Karl Erik Olsson (c), Håkan Strömberg (s), Arne Andersson i . BoU 1986/87: 1 
Ljung (m), Ove Karlsson (s), Lars Ernestam (fp), Martin Segerstedt (s), Bilaga 9 
Sven Eric Lorentzon (m), Jan Fransson (s), Margareta Winhcrg (s), Kerstin JoU 1985186:2 y 
Gdlerman (fp), Jens Eriksson (m). Åke Selberg (s). Lennart Brunander (c), 
John Andersson (vpk) och Leif Marklund (s). 

Avvikande meningar 

I. Karl Erik Olsson (c). Lars Erncstam (fp). Kerstin Gcllcrman (fp) och 

Lennart Brunandcr (c) anför: 

Vi är ense med utskottets majoritet i de delar som omfattas av utskottets 

yttrande fram till utskottets överväganden i ersättningsfrågan på s. 381 och 

de två sista styckena pi1 s. 383. Däremot anser vi att utskottet i ersättningsfrå

gan iiven i övrigt bort ansluta sig till de synpunkter som framförs bl. a. i 

motion 69 (c). 

Utskottet borde säh:dcs ha strukit under de uttalanden som gjordes i 

proposition 1972: 111 och som hl. a. innebar att endast bagatellartade intrång 

i markanv~indningen skulle få förekomma utan ersättningsskyldighet för det 

allmiinna. Som motionärerna anför har det därefter skett en glidning i praxis 

till nackdel för markägandet utan att riksdagen gett någon annan mening till 

känna än den som var innebörden av 1972 års beslut. De rättsfall som finns är 

mycket fä och gäller dessutom synnerligen speciella förhållanden. Att dra 

generella slutsatser av dem är därför knappast möjligt. Det är angeHiget att 

innebörden av en lagstiftning står klar i och med att riksdagen fattar beslut. 

Riksdagen har därför anledning att klargöra betydelsen av begreppet att 

avsevärt försvära pågående markanvändning. Enligt vår mening kan då 

endast den ursprungliga betydelsen gälla att intrång som inte är bagatellartat 

skall leda till att ersättning skall utgå. 

2. Arne Andersson i Ljung, Sven Eric Lorentzon och Jens Eriksson (alla m) 

anför: 
Vi anser att utskottet hade bort avvakta med behandlingen av detta ärende 

tills man fått en uppfattning om vilka ändringar i lagförslaget som föranleds 

av konstitutionsutskottets yttrande till bostadsutskottet. Enligt detta yttran

de bör lagförslaget omarbetas så att det står i bättre överensstämmelse med 

grundlagen. Med den behandlingsform man nu valt yttrar sig utskottet över 

ett förslag som på viktiga punkter kommer att omarbetas. 

I sakfrågan anser vi att utskottet i första hand bort avstyrka regeringens 

förslag till ny plan- och bygglag på de skäl som anförs i motion 66 (m). Av 

motionen framgår att lagförslaget har stora brister vad beträffar förslagets 

förenlighet med grundlagen och Europakonventionen. Utöver dessa grund

läggande brister innebär lagförslaget på flera punkter ändringar av gällande 

rätt som vi av olika skäl anser oacceptabla. När det gäller frågor som mera 

direkt faller inom utskottets beredningsområde vill vi peka på att förslaget 

innebär ökade påfrestningar för de areella näringarna genom att 

- restriktioner för utnyttjande och underhåll av byggnader införs 

- inblandningen från kommunens sida i driften av jord- och skogsbruk ökar 
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- tålighetströsklar för inträng i markanvändningen införs BoU 1986/87: I 
- möjligheten till ersättning vid intrång vid pagående markanvändning Bilaga 9 

inskränks. JoU JCJR5i86:2 y 
Ersättningen vid s. k. markreglerande åtgärder är beroende av kommun-

ens godtycke. Med propositionens förslag kan det befaras att skador 
motsvarande 10 ':( av fastighetens v:irde inte blir ersättningsberättigade. 
Detta betyder ocksa att ersättningsreglcrna enligt nuvarande lagstiftning får 

ett annat innehåll. Enligt v~Ir mening skall mark:igarc i princip hållas 
skadeslös vid ingrepp av stat och kommun. Detta iir nödviindigt för att 
äganderätten skall fä ett reellt innehåll. 

Särskilt yttrande 

Lars Ernestam och Kerstin Gellerman (båda fp) anför: 

I folkpartiets partimotion l 12 yrkas i första hand att förslaget till ny plan- och 
bygglag avslås och att riksdagen hos regeringen anhåller om ett nytt, med 

grundlagen förenligt lagförslag. Avslagsyrkandet motiveras i motionen med 
att det är tveksamt om PBL:s plansystem står i överensstämmelse med 

grundlagen. I andra hand förs från folkpartiets sida fram förslag till ändringar 

som innebär att den enskildes ställning stärks gentemot stat och kommun. Vi 
har i samband med utskottets behandling avstått från att yrka bifall till 
nämnda avslagsyrkande, bl. a. med hänsyn till att frågan om förslagets 
grundlagscnlighet prövats i konstitutionsutskottet. 

Bostadsutskottet har därefter beslutat att omarbeta lagförslaget. Vår 
principiella uppfattning. som också framförts av folkpartiets ledamöter i 
bostadsutskottet, är att lagförslaget borde ha återgått till regeringen för 
omarbetning. Med hänvisning till att bostadsutskottet för närvarande 

omarbetar förslaget har vi deltagit i realbehandlingen i jordbruksutskottet 
och konstaterar att jordbruksutskottet föreslår vissa modifieringar och 
förbättringar. Vi förutsätter att jordbruksutskottet får yttra sig över det 
omarbetade förslaget till plan- och bygglag. 

25 Riksdagen 1986i87. 19.rnml. Nr I 
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Näringsutskottets yttrande 

1985/86:3 y 
om förslag till plan- och bygglag och lag om 
hushållning med naturresurser m. m. 
(prop. 1985/86: 1, prop. 1985/86:3) 

Till bostadsutskottet 

· Bostadsutskottct har hen:tt n:iringsutskottct tillfälk att yttra sig över 

rroposition 1985/86: I med förslag till ny plan- och hygglag od1 proposition 

1985/86:3 med förslag till lag om husht1llning mt>d naturresurser m. m. j:imte 

motioner. 

En motion från allmänna motionstidt>n år 1985 rörandt> kommunal 

varuförsörjningsplancring har tidigare hänvisats till näringsutskottt>t. Ut

skottt't behandlar i dt>tta sammanhang iiven denna motion och överlämnar 

den, under föruts:ittning av bostadsutskottets medgivande, till bostadsut

skottet med detta yttrande. 

företr:idare för Folkkampanjen mot k:irnkraft har inför n:iringsutskottet 

framfört synpunkter p:1 beslutsnrdningen vid tillåtlighetsrrövningen av stora 

industrianWggningar m. m. 

I fr[1gan om möjlighet för kommunerna att styra utvecklingen av detalj han-

deln har synpunkter lämnats inför näringsutskottct av förctr:idare för 

konsumentverkt>t. Svenska kommunförbundet, Sveriges köpmannaförbund. 

Detaljinvest AB. IC A AB. Koopcrat.iva förbundet och Petrolcumhandelns 

riksförbund. Sistnämnda organisation har därj:imte ingett en skrivelse i 

frligan. 
Köpmannaförbundet har i en till lagutskottet stiilld skrivelse. som 

överlämnats. till niiringsutskottet. tagit upp frilgan om tillämpningen av 

byggnadslagstiftningen p[t sädan försvaret tillhörig mark som används för 

försäljning av iiverskottsmatcriel m. m. 

Lantbrukarnas riksförbund. Svenska cellulosa- och pappersbruksför

eningcn. Sveriges jordägareförbund och Swrigcs skogsägareförcningars 

riksförbund har i en skrivelse. ställd också till jordbruksutskottct och 

bostadsutskottet. lämnat vissa synpunkter på propositionerna med hänsyn 

till skogsnäringens intressen. 

I likhet med vad som görs i de aktuella propositionerna anviindcr näringsut

skottet i det följande förkortningarna PBL (förslag till plan- och bygglag) och 

NRL (förslag till lag om hushMlning med naturresurser m. m. ). 

BoU 1986/87:1 
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Motionerna 

Motioner med anledning av proposition 1985/86: I 

Av de motioner som har viiekts med anledning av proposition 1985/86: 1 tir 

'det följande som niiringsutskottet kommenterar: 

1985/86:73 av Lars Werner m. fl. (vpk), s[1vitt avser hemställan (1) att 

riksdagen med ändring i regeringens förslag 2 kap. 4 * beslutar att även 

behovet av markreservationer för sol- och vindencrgianliiggningar sk<ill 

tillgodoses. 

1985186:80 av Bengt Westerberg m. fl. (fp). såvitt avser hemstiillan (3) att 

riksdagen som sin mening ger re·geringen till kiinna att förslaget till PBL bör 

omarbetas r så] --- (j) att detaljplaner inte far användas till att styra 

utvecklingen av handeln på det sätt som anges i proposition 1985/86: 1. 

Motioner med anledning av proposition 1985/86:3 

Av de motioner som har väckts med anledning av proposition 1985/86:3 iir 

det följande som näringsutskottet kommenterar: 

1985/86:83 av Elving Andersson m. fl. (c). vari hemställs att riksdagen 

beslutar att andra stycket i 4 kap. 3 * i lag om hushållning mi:d naturresurser 

m. m. utgår. 

1985/86:84 av Birgitta Hambraeus m. tl. (c). vari hemställs att riksdagen 

beslutar att förtydliga och ändra lagen om hush<lllning med naturresurser p:'t 

sä sätt att 

l. det kommunala vetot skall omfatta alla led i kärnkraftsbriinsleverksam

hetcn, 

2. regeringen inte skall kunna ge tillständ enligt 4 kap. mot kommunens 

veto. 

1985/86:85 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c). såvitt avser hemställan (7) att 

riksdagen beslutar att 4 kap. 3 S andra stycket angående inskriinkning i det 

kommunala vetot utgår. 

1985/86:88 av Ulf Adelsohn m. fl. (m). såvitt avser hemstiillan - med 

motivering i motion 1985/86:66 - (3) att riksdagen beslutar iindra 136 a S 

byggnadslagcn (1947:385) i enlighet med vad som i motionen anförts. 

1985/86:89 av Bengt Westerberg m. fl. (fp). såvitt. avser hemställan (5) att 

riksdagen beslutar att i 3 kap. 1 S [andra stycket] sista meningen utg[1r. 

1985/86:93 av Lars Werner m. fl. (vpk). såvitt avser hemstiillan 

3. att riksdagen med ändring i regeringens förslag beslutar att 3 kap. 1 * 
andra stycket skall utgå. 

6. att riksdagen med ändring i regeringens förslag beslutar att 4 kap. 3 ~ 

andra stycket --- skall utgå. 

Boll 1986/87:1 
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Motioner från allmänna motionstiden år 1985 

Den motion fr{111 allmiinna motionstiden som har hiinvisats till niiringsutskot

tet och som med detta yttrande överhimnas till bostadsutsknttet iir följande: 

1984/85:1097 av Kurt Ove Johansson (s) och Lars-Erik Lövden (s). \'ari 

hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts beträffande kommunala varuförsiirjningsplaner inom 

ramen för en total serviceplanering. 

De till bostadsutskottet hiinvisade motioner rr;·m allmiinna motionstidcn som 

kommenteras hiir iir följande: 

1984/85:548 av Kjell A. Mattsson m. fl. (c), vari hemstiills att riksdagen 

beslutar att 136 a * byggnadslagcn iindras s;'\ att prövningen av förbrukning

en av triifibcrråvara utgitr. 

1984/85:785 av Kjell A. Mattsson m. fl. (c). vari hemstiilb att riksdagen 

beslutar att 1.16 a *andra stycket punkterna 5 och 6 byggnadslagcn i enlighet 

med motionens förslag iindras så att de omfattar samtliga led i uranhante

ringen. 

1984/85:2677 av Ingrid Hemmingsson (m). vari hemstiilb att riksdagen 

beslutar att upphäva 136 a * byggnadslagen. 

1984/85:2801 av Bengt Westerberg m. fl. (fp). såvitt avser hemställan ( 12) att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförs om 

ny plan- och bygglag. 

1984/85:2878 av Thorbjörn Fiillclin m. fl. (c). siivitt avser hemstiillan (13) att 

riksdagen som sin mening uttalar att den kommunala vetoriitten skall gälla 

anläggningar i hela kärnbränslecykeln med dess olika led i enlighet med vad 

som anförs i motionen. 

Uppgifter i anslutning till motionerna 

Åtgärdsprogram i frågä om använt kärnbränsle m. m. 

Enligt 12 ~ lagen ( 1984:3) om kiirnteknisk verksamhet skall innehavare av 

kärnkraftsreaktor upprätta eller lata upprätta ett ätgiirdsprogra111 i fråga om 
cmviim kiirnhriinsle 111. 111. Programmet skall omfatta åtgärder för hantering 

och slutförvaring av uppkommet kiirnavfall. för avveckling av anliiggningar 

som inte längre skall drivas m:h för erforderligt forsknings- och utvecklingsar

bcte. Med början ar 1986 skall programmet vart tredje år insändas till 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmcr. 

Regeringen har föreskrivit att programmet skall insiindas till statens 

kärnbränslenämnd för att granskas och utvärderas, varefter det skall 

överbmnas till regeringen med nämndens yttrande. Genom beslut elen 12 
december 1985 har regeringen angett vissa riktlinjer för kärnbränsleniimn

dens granskning i form av en till beslutet fogad promemoria. I denna lämnas 

bl. a. följande uppgifter om de allmänna förutsättningarna för programmet. 

BoU 1986/87: 1 
Bilaga lU 
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Den politik för omhiindcrtagandc av utbriint kiirnbränslc och radioaktivt 
avfall fr!m det svenska kiirnkraftprogrammct. som statsmakterna har beslu
tat och som kommer till uttryck bl. a. i lagen (1 lJ8.f:3) om kiirnteknisk 
verksamhet (kiirntekniklagen). innebär att slutlig förvaring skall ske i 
Sverige med utnyttjande av biista tillgängliga teknik med hiinsyn till 
siikerhet. miljö och vftrt lands !1taganden vad giillcr förhindrande av 
spridning av kiirnvapcn. Tiden fram till dess att konkreta beslut skall tas om 
hur och var slutförvaring skall verkstiillas skall utnyttjas för att fortsätta att 
utveckla metoder och teknik samt för att finna en eller flera lämpliga platser 
för slutförvar. 

I denna strategi spclar mcllanförvaringcn av anviint kiirnbriinsle - som har 
inletts under år 1985 - en viktig roll. Den ger handlingsfrihet i valet av metod 
för slutligt omhiindcrtagande av hriinslet och möjligheter att vidareutveckla 
hanterings- och slutförvarsmetoderna under ytterligare n;\gra :'1rtiondcn. I 
lagstiftningen har föreskrivits att dessa möjligheter skall tas till vara. 

Slutlig sti"illning i fräga om val av hanteringsmetod för använt kiirnbriinsle 
knmmer att tas först sedan erfarenheter vunnits och slutsatser kunnat dras 
frim den kunskap och förbiittrade teknik som svenskt och internationellt. 
utvecklingsarbete ger. Under den tid som forsknings- och utvecklingsarbetet 
päg{ir skall inte nägon bindning ske till en viss förvaringsmctod. Alternativ 
till den s. k. KRS-3-metoden skall diirför studeras iivcn fortsiittningsvis. 

I promemorian hiinvisas till att programmet enligt I~ ~ kiirntekniklagen skall 

dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga. dels 

närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna under en tidrymd av minst 

sex år, dvs. fram till 1990-talets första år. Sistnämnda <ltgärder kan väntas till 

stor del gälla fortsatt uppbyggnad av grundliiggandc kunnande i friiga om 

bl. a. geologi. hydrologi, geokemi. materialegenskaper och radioaktiva 

ämnens spridning i biosfären liksom metodutveckling för berggrunds- och 

grundvattenundersökningar. Härefter anförs: 

Under den nämnda sex{1rsperioden torde den nu pi1g[1cnde etappen av 
berggrundsundersökningar - som allts:i iir av grundläggande teknisk-veten
skaplig natur och inte syftar till platsval-slutföras och förberedelser göras för 
följande faser av fältundersökningar. Den nu pf1g{1ende fasen, som hör 
80-talet till. far inte inncbiira bindningar i fr<lga om metoder eller lokalisering 
för framtida slutförvar. Av yttrandet bör framg[1 vilka ytterligare berggrunds
undersökningar. som avses genomföras under 1980-talet och vilka platser 
som berörs. 

I niista etapp. dvs. i huvudsak under 1990-talct. får man riikna med att 
fortsatta platsundersiikningar även kommer att bli underlag för det successi
va urvalet av lämpliga platser för framtida slutförvar. I yttrandet över 
forsknings- och utvccklingsprogrammet i denna del bör ingt1 förslag till ett 
samlat program för fortsatta provborrningar och vidgade platsundcrsökning
ar. som bygger pi'1 de resultat som erhållits under nuvarande provhorrningar. 
I granskningsyttrandet bör belysas en ilndamälsenlig ordning för hur 
statsmakterna p{1 grundval av vunna erfarenheter. resultat fr[m bcrggrunds
undersökningarna och andra delar av forsknings- och utvecklingsprogram
mct. m. m. skall fatta beslut i platsvalsfrågor. Vidare hör förslag Higgas fram 
om hur information pil berörda orter skall ordnas och vem som hör svara för 
den. 

I kärnbränslenämndens uppgifter ing[ir - förutom att övervaka genomföran

det av i1tgärdsprogrammet enligt kärntekniklagen - bl. a. att svara för viss 
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kompletterande forsknings- och utn:dningsvcrksamhet. Niimnden har oeks~1 BoU 1986/87: 1 
att föreslit rL'geringen storleken p{1 den avgift som reaktorinnehavarna skall Bilaga JO 
crliigga till staten för finansiering av verksamheten p:i omrtidet. NU /985186:3 y 

KiirnkraftsföretagL'ns arbete med friigor om använt kiirnbriinsle bedrivs i 

huvudsak inom ramen för det av företagen samiigda bolaget S)'('nsk 

Kiirnbrii11sle/11111teri11g AB (SKBJ. tidigare beniimnt Svensk Kiirnbriinsleför

sörjning AB (SKBF). SKB s1·arar bl. a. för uppförande och drift av 

lagringsanliiggningar, för transporter samt för forsknings- och utvecklingsar

bek. Ett centralt lager för anviint briinsle (CLAB) vid Oskarshamnsvcrket 

har tagits i bruk iir 1985. r:iir niirvarandc uppförs ett slutförvar för 

reaktoravfall (SFR) i rorsmark. Denna anliiggning. som iir avsedd enbart för 

l{1g- och medelaktivt avfall. ber:iknas kunna tas i bruk fil" 1988. Vidare har 

SKB gjort omfattande undcrsiikningar av en metod för slutförvaring i berg av 

anviint kiirnbriinsle utan föregiicnde upparbetning, den s. k. KBS-3-meto

den. Som ett led hiiri har bolaget utfört provhorrningar p;'\ olika platser i 

landet. 

Pi1 uppdrag av kiirnkraftsföretagen svarar SKB för genomförandet av det 

åtgärdsprngram som föreskrivs i kiirntekniklagen. Enligt en av bolaget 

avgiven prcliminiir tidplan ·skulle val av plats för ett slutförvar för använt 

hriinsle kunna ske omkring sekelskiftet. Anläggningen antas kunna börja 

byggas omkring är 20 I 0 och tas i drift ca tio är senare. 

Det kan niimnas att tilli\tligheten av avfallsanläggningarna CLAB och SFR 

har prövats - förutom enligt kiirnenergilagstiftningcn - iiven enligt 136 a § 

byggnadslagen i vad avser hushållningen med mark och vatten. Tillstånd har 

liimnats av regeringL'n efter tillstyrkan av resp. kommun. 

Utredning om butiksctablering och butiksstruktur inom 
dagligvaruhandeln 

Statens pris- od1 kartellnämnd (SPK) har i en nyligen publicerad rapport. 

Butiksctablering och butiksstruktur inom dagligvarudetaljhandcln - en 
problembeskrivning och analys. Himnat en översiktlig redovisning av vissa 

frågor kring butiksetablcring och butiksstruktur inom dagligvaruhandeln. 

S~irskilt beskrivs och analyseras de effekter pä priser och konkurrens som en 

nyetablering för med sig. 

Av rapporten framgår bl. a. att antalet dagligvarubutiker och varuhus har 

minskat fr{m ca 30 000 år 1950 till ca 8 900 är 1983. Den största minskningcn

med ca 17 000 enheter - skedde under perioden 1950-1970, medan m.:dlägg

ningstakten diimpades under åren 1970-1983. Då minskade butiksantalet 

med ca 4 000 enheter. ·Flera faktorer har medverkat till den kraftiga 

nedg{1ngen och till omstruktureringen mot bl. a. nya butiksformer sasom 

stormarknader. servicebutiker och s. k. 1;1gprisbutikcr. SPK framhåller bl. a. 

befolkningsomflyttningarna och olika stordriftsfördelar. Vidare har ökning

en av hushilllens ekonomiska resurser, förbättrade förvaringsmöjligheter. 

ökad förviirvsfrekvens hos kvinnorna och iikad tillg[mg till bil medfört att 

konsumenternas inköpsvanor har förändrats. 

SPK redovisar i rapporten de medel som stat och kommun förfogar över 

för att paverka utvecklingen av distributionsstrukturen inom dagligvarude- 390 



taljhanddn. I lit hör friimst de olika stöd som finns för dagligvarubutiker i BoU 1986/87: J 
glöbygd och den möjlighet att p<iverka nyl:'tabkringar som kommunerna har Bilaga J () 

genom tilliimpning av byggnadslagstiftningen. NU 1985/86:3 y 
I sammanfattningen av SPK:s rapport pt1pekas att kommunerna i fr{1gnr 

om nyetablering stiills inför sviira avviigningsprohlem. Som underlag för 

besluten skulle behövas bl. a. kunskap om effekterna av olika typer av 

nyetableringar inom dagligvaruhandeln pft priser och konkurrens för befintli

ga butiker. Rapporten utmynnar i slutsatsen att det inte med ni1gon större 

siikerhet giir alt i kvantitativa termer uttrycka effekterna av olika päverkans

faktorer vid en nyetablering och inte heller att generalisera vad giiller 

kombinationen av piiverkansfaktorcr och dessa faktorers inbördes styrka. 

Därav följer att det inte heller går att bygga upp n<°igon modell fiir att miita de 

effekter som olika typer av nyetableringar inom dagligvarudetaljhandeln har 

pä priser och konkurrens. Vidare anförs: 

Samtidigt har kommunerna av statsmakterna tilldelats ett ansvar för den 
lokala serviceförsörjningen. Genom planmonopolet beslutar kommunerna i 
frägor av omedelbar betydelse för denna försörjning. I avsaknad av generella 
modeller för bedömning av hur struktur-, pris- och konkurrensförhällandena 
pi'iverkas i olika etableringssituationer. för varje enskilt etableringsfall 
analyseras utifrån sina egna förutsättningar. Även om en sådan diskussion får 
föras i mera kvalitativa än kvantitativa termer, är det viktigt att ett adekvat 
beslutsunderlag tas fram som möjliggör för kommunerna att beakta olika 
påvcrkansfaktorers effekter på butiksstrukturen. Exempel pil sådana påver
kansfaktorer är konsumtionsunderlagets storlek och fördelning pc'\ olika 
hushållstyper samt befintliga försäljningsställens storlek och lokalisering i 
berörda områden. För att kommunala planbeslut skall få avsedd effekt krävs 
således en överblick över serviceförhållandena och en genomgripande analys 
i anslutning till de enskilda ärendena. Somliga kommuner finner det 
ändamålsenligt med mera övergripande varuförsörjningsplaner. Andra kan 
välja andra vägar. Gemensamt för alla torde dock vara att de vill försäkra sig 
om att servicestrukturen utvecklas ändamålsenligt från olika hushållsgrup
pers utgångspunkt. Därvid mäste man också beakta behovet av att butiks
strukturcn skall kunna anpassas tillräckligt flexibelt till de fortlöpande 
förändringarna i samhället, vilket i det liingre tidsperspektivet lir nödviindigt 
för att konsumenternas krav och önskcmtil pä ett differentierat utbud av 
dagligvaruservice skall uppfyllas. 

Etableringshinder inom dagligvaruhandeln 

:-.Jiiringsfrihetsombudsmannen (;-./0) har under de td senaste iiren behandlat 

ett tjugotal ärenden rörande etableringshinder inom dagligvaruhandeln. 

Anledningen har i regel varit att en näringsidkare har begärt NO:s prövning 

av ett kommunalt beslut i en etableringsfråga med hänvisning till att beslutet 

skulle strida mot konkurrenslagen (1982:729). f flertalet fall har NO uttalat 

sig till förm[m för att kommunen skall til!Ma ifr:lgavaramk etablering. 

I ett beslut den 28 oktober 1983 med anledning av ett ärende i Örebro 

utvecklar NO sin principiella syn på dessa friigor. NO påpekar att detalj han

delns nyetableringar iir starkt beroende av den kommunala markanviind

ningsplaneringen. Genom ändamålsbestiimmelser för olika omd1den kan 

kommunen tillföa eller hindra tillkomsten av butiker osv. I nya bostadsomr[1-
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den försöker man hiirigenom skapa garantier för att servicearrangemang 

rn. m. skall fungera under hehyggelsens livstid. Emellertid kan hushMlen p[t 

relativt kort tid ändra sina inköpsvanor. Detaljhandeln har allts<1 en annan 

tidshorisont än bostadsbebyggelsen. Härav följer enligt NO att det ursprung

liga miilet att infrastrukturen skall anpassas till invånarnas preferenser kriiver 

att planeringen är flexibel från början och att myndigheterna till<'tter st1dana 

förändringar som motiveras av att sektoriella anspråk föriindras. Detta giiller 

särskilt sädana anspråk som arbetar under kommersiella förhållanden. där 

kraven på föriindringar ofta iir stora. Vidare anförs: 

När det gäller fördelarna av en lågprisetablering m{iste man beakta att det 
inte hara tillkommer en butik med extra l{iga priser. Effekterna sprider sig 
även till annan handel. Denna svarar kanske med prissiinkningar men ibland 
också med andra konkurrensmedel såsom biittre service. 

Av stor betydelse är att effektiviteten stärks. Inom industrin brukar man 
förviinta sig en produktivitetsökning på ett par procent ;\rligen. Denna 
produktivitetsökning kan i allt väsentligt tillskrivas konkurrensens betydelse. 
I detaljhandeln har tillkomsten av nya butiksformer en stor betydelse för 
konkurrensen och därmed för produktivitetsökningen. Vill man ha en god 
produktivitetsökning i handeln p{t en ort och mot produktivitetsökningen 
svarande fördelar för konsumenterna får man således inte hindra tillkomsten 
av nya konkurrenskraftiga butiksformcr p{t orten. 

Viiger man samman för- och nackdelar blir slutsatsen att konsumenterna 
inte har råd att avstå från förnyelsen och att denna följaktligen m;lstc 
accepteras. Frägan reduceras därmed till i vilken takt som det med hiinsyn till 
övergångssvårigheter är försvarbart att bta förnyelsen ske. 

Kommunen bör i dessa och liknande situationer efterleva den i I * 
konkurrenslagen ( 1982:729) kniisatta principen att främja en fr{tn allmiin 
synpunkt önskviird konkurrens inom näringslivet. Detta innebär att konkur
rensen bör ges ett så fritt spelrum som möjligt. De möjligheter som 
kommuner har att hindra etablering av nya butiker bör inte anviindas annat 
iin då det kan påvisas klara nackdelar som inte uppviigs av fördelar för 
konsumenterna. När det gäller nya butiksformer med klar lilgprisprofil måste 
man presumera att fördelarna pä lfö1g sikt iir s~t stora att de uppviiger 
na1:kdelarna. 

Även om NO i regel uttalar sig för fri etablering kan avvägningen av fördelar 

och nackdelar i det enskilda fallet leda till ett annat ställningstagande. 

Sålunda har NO i ett fall i Piteå. där konsumenterna redan hade tillgirng till 

ett lågprisalternativ. gjort den bedömningen att etableringen av ytterligare 

en lågprisbutik skulle kunna vara till nackdel för kommunen och konsumen

terna. 

Näringsutskottet 

Inledning 

Näringsutskottet behandlar i det följande de aktuella lagförslagen och 

motionerna i de delar som rör utskottets beredningsområck. Vad som därvid 

tilldrar sig särskilt intresse är skyddet för vissa exploateringsintressen. 

regeringsprövningen av stora industrianliiggningar. inkl. frågan om in-

BoU 1986/87:1 
. Bilaga 10 
NU 1985!86:3 v 
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skränkning i det s. k. kommunala vetot, och regleringen av detaljhanddn BoU 1986/87: I 
genom kommunala planbeslut. Utskottet tar inte stiillning till frtigan om Bilaga 10 

lagförslagen som hdhet. 1 partimotionerna 1985!86:<i6 (m). 1985/86:69 (c) NU J985!R6:3 y 
och 1985/86:80 (fp) har yrkats avslag på PBL bl. a. p;i den grunden att 

förslaget skulle vara oförenligt med regeringsformens bestämmelser om 

normgivningsmakten. I partimotionen 1985/86:88 (m) yrkas avslag iiven på 

NRL. Niiringsutskottet. som utgtir frt\n att dessa principfdgor behandlas i 

annat sammanhang, tar därför upp endast frt1gor om sakinnehållet i elen 

aktuella lagstiftningen. 

Lag om hushMlning med naturresurser m. m. 

Hushållningsbcstämmclser 

I 2 kap. NRL anges vissa s. k. gr11111l/iigga11tlc: h11shål/11ingsbc:s1iim111clser om 

anviindningen av mark- och vatterwmdtden. Omrt1dcn som iir siirskilt 

Himpade för ett antal närmare angivna iindamäl skall enligt dessa bcstiimmcl

ser så längt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvära 

anviindning av omdu.kna för ifrf1gavarande iindamf1l. Omd1clen som iir av 

s. k. riksintresse för vissa ändam{tl ges enligt förslaget ett siirskilt starkt skydd 

genom bestämmelser i PBL om riitt för liinsstyrl'lscn att upphäva ett 

kommunalt planbeslut som innebär att ett riksintresse enligt NRL inte 

tillgodoses. 

Beträffande skogsbruk, som ingi1r bland de iindamäl som anges i 2 kap. 

NRL. saknas dock enligt förslaget sådant särskilt skydd. Sblet hiirtill iir 

enligt propositionen (s. 55) att skogsbruk bedrivs p{1 mer iin hiilftrn av 

landarealen och att en möjlighet för liinsstyreiscn att ingripa mot kommu

nens planbeslut med äberopandc av riksintresse för skogsbruket skulle strida 

mot striivandena till ökad sjLilvständighct för kommunerna gentemot staten i 

markanvändningsfdgor. 

Näringsutskottet vill fri111 sina utg{111gspunkter understryka betydelsen <iv. 

skogsbruket som underlag såv~il för skogsindustrins vi:rksamhct som för en 

växande del av landets encrgiförsörjning. Utskottet utgt1r emellertid frt111 att 

frågan om skogsmarkens stiillning i :-.!RL- som har berörts i flera motioner -

kommer att behandlas i yttrande av jordbruksutskottct, till vars bercdnings

omräde fd1gan i första hand hör. 

Beträffande 2 kap. N RL noterar niiringsutskottet i övrigt att mark- och 

vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material omfattas av 

de grundläggande hushållningsbestiimmelserna och även kan vara av riksin

tresse. vilket innebär att bl. a. mi11eralllll'i1111i11g ges ett kvalificerat skydd. 

Samma gäller omraden som är särskilt liimpade för 1·issa typer m· a11liigg11i11g

ar, t. ex. för industriell produktion och för produktion eller distribution av 

energi. Regeringens förslag i dessa delar har iate väckt någon gensaga i 

motionerna. 

I 3 kap. NRL finns särskilda lwslu11/11i11gsbes1iinunel.1er för vissa om räden i 

landet. Dessa bestämmelser avses ersätta de s. k. geografiska riktlinjerna i 

den fysiska riksplaneringen. Innebörden av bestämmelserna är att ett antal 

närmare angivna omri1den - främst vissa kustområden och skiirgärdar, de 393 



s. k. ohrntna tjiillomd1dena och vissa iilvar eller älvstriickor - förklaras i sin BoU 1986/87: 1 
helhet vara av riksintresse med hiinsyn till de natur- och kulturviirden som Bilaga 10 
finns i omrackna. Siirskilda hegriinsningar föresl!is gälla för i:xploatcringsfö- . NU 1985186:3 r 

ri:tag och andra ingrepp i miljön i dessa områden. I 3 kap. I s andra stycket 

sista mi:ningen stadgas dock att hestiimmelserna. om det finns siirskilda skiiL 

inte utgör hinder för anläggningar för utvinning av fyndigheter av viirdefulla 

ämnen eller material som är av riksintresse. I propositionen (s. 93) anförs att 

syftd med denna undantagsbestfönmelse iir att mineraltillg{ingar m. m. skall 

kunna utvinnas i särskilt angelägna fall - t. ex. niir fyndigheten har stor 

samhiillsckonomisk betydelse - iiven om utvinning skulle strida mot syftet 

med de geografiska bestiimmelserna. Vad särskilt gäller mineralutvinning i 

de obrutna fjiillomrödcna hiinvisas (s. 103 f.) till gällande riktlinjer i den 

fysiska riksplaneringen för dessa områden. som ger uttryck för stor restrikti-

vitet till mineralhrytning inom områdena. Riktlinjerria innebiir dock inget 

absolut hinder för sådan brytning d[1 exploateringsintresset väger tungt. inte 

ens om verksamheten medför betydande skador ptl naturmiljön. Det 

förutsiitts atl brytningstillständ i sadana fall i regel skall åtföljas av beslut om 

iindring av det obrutna fjällomddets gränser. Samma bör enligt propositio-

nen gälla iiven i fortsiittningen. Vidare föresläs att tillätligheten av nya 

utvinningsanliiggningar inom de obrutna fjiillomdtdena alltid skall prövas av 

regeringen och att en uttrycklig föreskrift hiirom skall tas in i NRL 4 kap. 

I tv{i motioner framförs kritik mot den föreslagna undantagsbestiimmelsen 

för utvinning av mineral m. m. Denna innebär att skyddet för de omr{1den 

som omfattas av de särskilda geografiska hushållningsbesti1n1melserna 

urholkas. siigs det i folkpartiets motion 1985/86:89. Bestämmelsen borde 

därför utg{1. Samma yrkande framförs i viinsterpartiet kommunisternas 

motion 1985/86:93 med avseende siirskili p[1 de obrutna fjällområdena. Om 
mineralbrytning inom dessa omr{1den i ett visst fall bedöms angelägen av 

siirskilda skäl bör frågan understiillas riksdagens prövning. anser motionärer

na. Med hänsyn till att riksdagen i princip inte får fullgöra en förvaltnings

uppgift torde sistnämi1da motionsyrkande böra tolkas så att riksdagens 

ställningstagande skall ske genom särskild lagstiftning. 

Näringsutskottet finner det från sina utgångspunkter rimligt att mineralut-· 

vinning och gruvdrift i särskilda fall skall kunna tillittas i omraden som 

ittnjuter skydd enligt 3 kap. NRL. Såsom framgår av propositionen är tanken 

att sådan verksamhet i de obrutna fjällområdena skall kunna komma i frilga 

endast om mycket starka samhällsintressen talar härför. varmed avses t. ex. 

för landet starka näringspolitiska eller sysselsättningsmässiga skäl eller 

försörjningsberedskapsskäl. Det kan i framtiden uppstå fall då exploatering 

av mineralfyndigheter _inom de berörda områdena ter sig utomordentligt 

angelägen såväl för de närmast berörda bygderna som fran allmän samhälls

synpunkt. Avvägningen mellan exploateringsintresset och bevarandeintres

set - som båda har karaktären av riksintresse - får då ske i varje siirskilt fall i 

samband med den föreslagna prövningen enligt 4 kap. NRL. Krav på en 

särskild prövning av riksdagen. såsom föreslås i motion 1985/86:93 (vpk). 

skulle enligt näringsutskottets mening i praktiken kunna innebära att all 

prospektering inom de berörda omrädena upphörde. vilket givetvis skulle 

drastiskt minska möjligheterna till framtida fynd. 394 



Med hiinsyn till det nu sagda ansluter sig näringsutskottet till regeringens BoU 1986/87: I 
förslag. :\1otionerna 1985/86:1.<9 (fp) och 1985/86:93 (vpk) avstyrks i berörda Bilaga JO 

delar. NU 1985186:3 y 

Tillåtlighctsprövning av industrianläggningar m. m. 

Enligt regeringens förslag skall 4 kap. NRL innehålla bestämmelser om att 
vissa industrianläggningar m. m. inte för utföras utan tillst<lrid av regeringen. 

Bestämmelserna ersiitter 136 a § byggnadslagen om regcringsprövning av 
sådana anliiggningar i vad avser hushållningen med landets samlade mark

och vattentillgångar. 

I överensstämmelse med vad som. nu gäller skall enligt 4 kap. 3 § NRL 
tillstyrkan av fullmäktige i den berörda kommunen utgöra en förutsättning 

för tillstånd av regeringen. En viss försvagning av detta s. k. kommunala veto 
föreslås emellertid genom en undantagsbestämmelse i paragrafens andra 
stycke. Sålunda skall regeringen "om det från nationell synpunkt är 

synnerligen angeläget att en viss anläggning kommer till stånd inom landet 
och om ingen annan i tekniskt, ekonomiskt eller annat hänseende liimpligarc 
plats för anläggningen har stått att finna än den som ansökningen avser" 
kunna lämna tillstånd även om kommunfullmäktige inte har tillstyrkt det. 

Som exempel anges i propositionen (s. 137) anläggningar av betydelse för 
rikets försvar och säkerhet. anläggningar för kärnavfall eller annat avfall 

samt mycket betydelsefulla mineralfyndigheter. Det förutsätts att stora 
ansträngningar skall göras för att vid ett kommunalt veto finna alternativa 
lokaliseringar som kan tillstyrkas. 

Frågan om inskränkning i det kommunalu \'etot har uppmärksammats i ett 

antal motioner. I moderata samlingspartiets motion 1985/86:88 tillstyrks 
regeringens förslag i sak. Mot bakgrund av att motionärerna yrkar avslag på 
NRL i dess helhet föreslås emellertid att bestämmelserna om prövning av 
industrianläggningar skall stå kvar i byggnadslagen. En viss ändring i 
prövningsordningen begärs dock. Folkpartiet avvisar i motion 1985/86:89 

utan något särskilt yrkande förslaget till inskränkning i det kommunala vetot. 
Beslut om en lokalisering som inte har tillstyrks av den berörda kommunen 
bör få fattas endast av riksdagen och detta endast i extrema undantagsfall. 

anser motionärerna. Även centerpartiet avvisar, i motion 1985/86:85, 

regeringens förslag i denna del. Bl. a. anförs att partiet inte kan acceptera att 
kommunernas rätt att själva bestämma om miljöfarlig verksamhet i den egna 

kommunen inskränks. Yrkanden av samma innebörd framförs i motionerna 

1985/86:83 (c) och 1985/86:84 (c). En liknande inställning redovisas i 
vänsterpartiet kommunisternas motion 1985/86:93. De niirmast berörda 

människorna måste få behålla riittighcten att säga nej till miljöförstöring 

genom det kommunala vetot. Finns det anläggningar av sådan art att ingen 

människa vill ha dem i sin närhet bör nationen avstå från dem helt och hållet. 

säger motionärerna. 
Näringsutskottet tar upp frågan om inskränkning i den kommunala 

vetorätten med hänsyn enbart till de intressen som faller inom utskottets 

område. Följaktligen avstår näringsutskottet från att beröra andra aspekter 

på regeringens förslag, t. ex. dess förenlighet med strävandena mot ökat 395 



sjiilvhestämmande för kommunerna. Utskottet gitr heller inte in pit de fr{tgor Bo U 1986/87: 1 
om pri.ivningsnrdning m. m. som tas upp i motion 1985/86:88 (m). Bilaga 10 

Niiringsutskottets hediimning av fr<lgan utgftr allts;°1 fr{1n en diskussion av NU /985186:3 y 
tiinkhara fall drt ett oinskriinkt kommunalt veto skulle kunna knmma i 

konflikt med mycket starka nationella intressen inom niiringspolitikens eller 

energipolitikens omr{1den. Erfarenheterna av det kommunala vetot sed;in 

det infördes ttr I 973 synes inte tyda pit att det har uppstMt ntigra s{1dana 

konflikter. I littills har ett nittiotal stora projekt som rört verksamheter av 

viisentlig betydelse för hushällningen med mark och vatten priivats av 

regeringen. Den kommunala vetoriitten har utnyttjats i fyra fall. Av dessa 

har tvi1 avsett viirmekraftstationcr. Övriga fall har gällt en oljelagringsan-

läggning och viss provbrytning m. m. av uranhaltigt skiffer i Ranstad. I de tre 

förstnämnda fallen torde ifriigavarande utbyggnadsbehov ha kunnat tillgo-

doses p~t annat siitt. Frögan om prnvbrytning i Ranstad blev inaktuell sedan 

det klarlagts att det saknades förutsiittningar för kommersiell uranutvinning 

cliir. 

'.\läringsutskottet tolkar propositionen så att den föreslagna undantagsbe

stämmelsen är avsedd att utnyttjas ytterst restriktivt. Enbart det förhiillandet 

att ett veto får stora negativa ekonomiska konsekvenser för det berörda 

företaget och för samhället skulle inte utgöra grund för regeringen att 

använda sig av bestämmelsen. Det skall finnas tvingande nationella skäl till 

att verksamheten bedrivs inom landet och det skall också ha klarlagts att 

lämpligare alternativ saknas till den valda lokaliseringen av anliiggningen. 

Enligt näringsutskottets bedömning skulle undantagsbestämmelsen knap

past vara tillämplig på sådana ärenden i vilka den kommunala vetoriitten 

hittills har utnyttjats. I sammanhanget kan hänvisas till uttalandet i proposi

tionen (s. 137) om att uranutvinning inte kan betraktas som en nationell 

angelägenhet av sådan karaktär att det skulle kunna bli aktuellt att inskränka 

det kommunala vetot. 

I propositionen anges lager för kärnavfall och annat avfall som exempel pä 

anläggningar som måste kunna lokaliseras inom landet. I flera av de 

motioner som behandlar frågan hävdas att den föreslagna uridantagsbestäm

melsen tar sikte främst på anläggningar för förvaring av kiirnavfall. siirskilt 

använt kärnbränsle. I syfte att belysa denna fräga har utskottet i det 

föregående lämnat en kortfattad redogörelse för gällande riktlinjer för sådan 

förvaring i Sverige. 

Av redogörelsen framg[lf att all lagring och slutförvaring av olika slags 

kärnavfall från den inhemska kärnenergiverksamheten förutsätts ske inom 

landet. Omfattande förberedelser i form av forskning och utvecklingsarbete 

rörande olika förvaringsmetoder m. m. pågår under statligt överinseende. 

Val av plats för en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle kan 

behöva träffas omkring sekelskiftet. 

Mot den angivna bakgrunden finner näringsutskottet att regeringens 

förslag om viss inskränkning i den kommunala vetorätten bör godtas. När det 

gäller förvaring av kärnavfall måste uppenbarligen principen om nationellt 

ansvar för avfallet kunna hävdas. Detta gäller i synnerhet förvaringen av 

högaktivt avfall från kärnkraftsreaktorer. Såvitt näringsutskottet kan bedö

ma finns det i dag inget annat område där lika tvingande skäl för lokalisering 396 



inom lando.::t av anliiggningar för utvinning. tillverkning dler avfallsförvaring BoU 1986/87: l 
kan förutses. Do.::t kan emellertid inte uteslutas att do.::t i framtiden uppst{1r Bilaga 10 

flera fall d{1 en oinskriinkt kommunal vetoriitt skulle kunna få orimliga NU /985181):3 y 
konsekvenser. Det synes allts[1 befogat att möjligheten för regeringen att 

liimna tillständ utan tillstyrkan fr{1n kommunen skall giilla alla slag av 

anliiggningar som kan bli förernf1l för prövning enligt 4 kap. N RL. En sitdan 

möjlighet bör emellertid anviindas ytterst restriktivt. 

Av det sagda följer att n~iringsutskottet avstyrker 01otionerna 1985/86:83 

(e). 1985/86:84 (c). 1985/Wi:i\6 (c) och 1985/86:93 (vpk) i berörda delar. 

Utskottet kan inte instiimma i vad som anförs om den kommunala vetoriitten 

i motion 1985/86:89 (fp). 

I anslutning till fdtgan nm den kommunala vetoriitten behandlar närings

utskottet tv[1 motionsyrkanden av innebörd att regeringspriivningen av 

industrianliiggningar m. m. skall omfatta alla led i /111111eri11ge11 a1· kiimbriins
lc. Motioniirernas syfte iir att ifrägavarande verksamhet inte skall kunna 

komma till stäncl utan tillstyrkan av berörd kommun. 

Tv{1 av motionerna iir frän allmiinna motionstiden är 1985. dvs. innan 

propositionen om NRL hade lagts fram. I parti1i1otionen 1984/85:2878 (c) om 

riktlinjer för energipolitiken anförs att den kommunala vetoriitten vid 

lokalisering av anWggningar avsedda för verksamheter inom kilrnbränslecy

keln mäste omfatta alla led i denna. Frågan utvecklas niirmare i motion 

1984/85:785 (c). i vilken piipekas att uranbrytning och anliiggningar för 

lagring och slutförvaring av utbränt kiirnbriinsle skall prövas enligt 136 a § 

byggnadslagen emlast om regeringen beslutar detta. 

Regeringens nu föreliggande förslag innebär att prövningspliktcn för 

anläggningar inom kärnbränslecykeln genom 4 kap. 1 * NRL vidgas 

betydligt i förhållande till vad som nu gäller enligt byggnadslagen. Den skall 

gälla dels anläggningar som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen), dels anläggningar för brytning 

av uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställ

ning av kärnbränsle. Prövningen enligt kärntekniklagen omfattar bl. a. 

anläggningar för hantering. bearbetning. lagring och slutlig förvaring m. m. 

av kärnämne och kärnavfall. Genom den föreslagna utformningen av 4 kap. 

I § N RL blir alltså anläggningar inom alla led av kärnbränslecykeln från 

uranbrytning till avfallsförvaring underkastade prövningsplikt enligt denna 

lag. Regeringens förslag synes därmed tillgodose motionärernas önskemål 

beträffande prövningens omfattning. 

I motion 1985/86:84 (c), som har väckts med anledning av den nu aktuella 

propositionen, framförs mer långtgående krav. Motionärerna vill att pröv

ningsplikt enligt NRL skall gälla ocks:l prospektering efter uran och 

provborrning för kärnavfallsförvaring. Som redan framgått yrkas i samma 

motion även på att det kommunala vetot skall gälla oinskränkt vid 

prövningen, varigenom alltså prospektering och provborrning skulle bli 

avhängig av att kommunfullmäktige tillstyrker verksamheten. Som motiv för 

en utvidgad prövningsplikt anförs bl. a. att en provborrning för ett avfallsla

ger är meningslös om en majoritet i fullmäktige ställer sig avvisande till 

lokalisering av en sådan anläggning inom kommunen. 

Näringsutskottet vill först påpeka att syftet med de av regeringen 397 



föreslagna bestiimmdserna i 4 kap. '.\IRI.., liksnm med nuvarande bestiimmel
ser i 136 a ~ byggnadslagen, är att möjliggiira en övergripande prövning av 

lokaliseringen av stidana stora anläggningar som har betydelse för hush[ill
ningen med mark och vatten. De verksamheter som enligt motionen skulle 

omfattas av prövningsplikten har en annan karaktiir. De innebiir i sig 

obetydliga ingrepp i miljön. Här må erinras om att motionsyrkandena frfrn 

centerpartiet och viinsterpartiet kommunisterna om förbud mot uranprn

spcktering och uranbrytning har förekommit vid ett flertal tillfällen. senast år 

1985 (NU 1984/85:30 s. 62). Yrkandena har avslagits av riksdagen sedan 

näringsutskottct- med reservation frän det v:'i partiernas sida - avstyrkt dem. 

Hetriillande provborrning . för kärnavfallslager har av den föregående 

redogörelsen framgått att de borrningar som hittills har utförts och de som 

planeras för de niirmaste {iren ingär i ett forsknings- och utvccklingsprngram 

som föreskrivs i kiirntckniklagen. Det är fräga om allmänna berggrundsun

dersökningar som inte syftar till platsval. Även fdn denna synpunkt synes 

det omotiverat att li1ta verksamheten prövas enligt NRL s{1som motioniirerna 

föresliir. Niiringsutskottet avstyrker alltså motion 1985/86:84 (c) i berörd del. 

Till skillnad från 136 a * byggnadslagen innehåller 4 kap. NRL inga 

bestämmelser om tillåtlighetsprövning av industrianHiggningar m. m. med 

avseende på hushållningen med energi och med triifiherråvara. Av propositio

nen (s. 123) framg{ir att frågan om behovet av en prövning med hänsyn till 

dessa hushållningsaspekter övervägs i särskild ordning inom regeringskan

sliet. Förslag till lagstiftning väntas komma att underställas riksdagen hösten 
1986. 

Frågor om prövning av anläggningar i vad avser hushållningen med 

träfiberråvara tas upp i motionerna 1984/85:548 (c) och 1984/85:2677 (m) 

från allmänna motionstiden år 1985. I båda motionerna yrkas p{1 att 

byggnadslagens nuvarande bestämmelser om sådan prövning skall upphävas. 

Med hänsyn till vad som nyss har anförts avstår näringsutskottet från att 

kommentera motionerna i sak. De synes lämpligen kunna behandlas i 

samband med det aviserade förslaget till särskild lagstiftning. 

Plan- och bygglag 

Reglering av mark och byggnader för handelsändamål 

I 2 kap. PBL anges allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och 

vid lokalisering av bebyggelse. Där sägs bl. a. (2 kap. 4 *>att det inom eller i 

nära anslutning till områden med samlad bebyggelse skall finnas möjligheter 

att anordna kommersiell service. En precisering av kravet på planliiggning 

för kommersiell service görs sedan i 5 kap .. som innehåller bestämmelser om 

detaljplan. I sådan plan skall (5 kap. 3 §) anges användningen av kvartcrs

mark m. m. Därutöver får i detaljplan meddelas bestämmelser om bl. a. 

byggnaders användning (5 kap. 7 §).Planen får inte göras mer detaljerad än 

som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den. 

I specialmotiveringen anförs (s. 576 f.) att det i vissa fall kan finnas behov 

av en mer preciserad angivelse av byggnaders användning. t. ex. för 
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handelsiindamål. än som sker i dag. Föredraganden, bostadsminister Hans BoU 1986/87: I 
Gustafsson. förutsätter att dessa frågor kommer att niirrnare behandlas i Bilaga JO 

allmlinna råd till kommunerna. Han utvecklar dock i sammanhanget sin egen NU /985186:3 r 

syn på preciseringen av handelsändamålet. Därvid understryker han att 

konkurrensen - inom ramen för kommunens planering - hör ges ett s[1 fritt 

spelrum som möjligt för att priserna skall hållas nere och företagens 

effektivitet ökas till konsumenternas fördel. Detaljplanen måste. uttalar 

han. utformas så att den möjliggör förändring och förnyelse, t. ex. etablering 

av nya hutiksformer. Från dessa utgångspunkter bör handclsändamttlct inte 

preciseras i detaljplan. om det inte finns siirskilda skiil. Ett stidant skäl kan 

vara att en för konsumenterna Himplig hutiksstruktur skall möjliggöras. 

Andra skäl för en precisering kan vara hänsyn till omgivningen samt 

kvartcrsmarkens och bebyggelsens lämpliga utformning i det aktuella fallet. 1 

detaljplan bör då kunna meddelas bestämmelser i syfte att särskilja vissa 

lindamål. anförs det. 

En skarp gräns skall sålunda kunna dras mellan handelsomrt1den och 

industriområden. En huvudsaklig användning av kvartersmark för partihan

del eller detaljhandel skall också kunna bestämmas liksom att detalj handel 

får eller inte får avse skrymmande varuslag. Inom kategorin detaljhandel. 

anförs det vidare, kan livsmedelshandeln med hänsyn till kravet pi1 en 

lämplig samhällsutveckling i vissa lägen behöva begränsas eller helt förbju

das. vilket i enlighet med praxis bör kunna ske genom en bestämmelse i 

detaljplan som anger maximal yta som sammantaget får användas för handel 

med livsmedel. Som exempel på fall då en begrilnsning kan bli aktuell nämns 

stormarknader och bensinstationer. Det förutsiitts att sådana begränsningar 

meddelas endast om kommunen har gjort en utredning om servicefiirh<lllan

dena i berörda områden och utredningen visar att begränsningarna är 

nödvändiga för en totalt sett ändamålsenlig handclsstruktur. Siidana utred

ningar sägs normalt ingfi i kommunala varuförsörjningsplaner. 

Enligt 8 kap. l § PBL krävs det bygglm· bl. a. för att man skall få ta i 

anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat 

ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket 

bygglov har lämnats. I specialmotiveringen härtill (s: 678) sägs att det skall 

krävas bygglov för en övergång mellan olika former av handel, förutsatt att 

dessa är preciserade genom detaljplanebcstämmclscr om handelsändamål. I 

s<ldant fall anses det nämligen vara fråga om ett väsentligt ändrat använd

ningssätt för byggnaden eller lokalen. Av ett motivuttalande till 5 kap. 7 § 

(s. 576) framgår å andra sidan att någon ytterligare precisering i förhMlande 

till detaljplanen inte får läggas till grund för prövningen av bygglov. 

Kommunen kan alltså inte vägra lov till en åtgiird som är förenlig med 

detaljplanen. 

Mot de sålunda föreslagna möjligheterna för kommunerna att genom 

bestämmelser i detaljplan pilverka utvecklingen av handeln vänder sig 

folkpartiet i motion 1985/86:80. Bestämmelserna kan i realiteten skapa 

inskränkningar i etableringsrätten, hävdar motionärerna. I den marknads

ekonomi de eftersträvar ingår etahleringsfrihet, konkurrens och niiringsfri-

het. När det gäller omfattning och lokalisering av handel är det konsumenter

na som skall avgöra vad som är en lämplig samhällsutvcckling. Detaljplaner 399 



skall inte få användas till att styra utvecklingen av handeln pil det sMt som BoU 1986/87: 1 
anges i propositionen, menar motioniirerna. Bilaga 10 

I en motion från allmänna motionstiden år 1985, 1984/85:2801, framför NU /985186:3 y 
folkpartiet ett yrkande av liknande innebörd. Förslaget är diir formulerat 

med hänsyn till att regeringens förslag vid den dii aktuella tidpunkten 
fortfarande behandlades av lagr[1det. 

I motion 1985/86:66 (m) finns uttalanden som ligger i linje med det som 

sägs i motion 1985/86:80 (fp), utan att därmed nf1got särskilt yrkande 

framförs. 

Näringsutskottet vill först erinra om bakgrunden till den aktuella fri1gan, 

nämligen den genomgripande omvandlingen av detaljdistributionen i Sveri

ge under de senaste [irtiondcna. Det har skett en snabb utveckling mot färre 

men större butiker, samtidigt som - särskilt under senare år- nya former av 

distribution har uppstått, t. ex. trafikbutiker och lågprisbutiker av olika slag. 

Denna utveckling - som för dagligvaruhandelns del har beskrivits i SPK:s 

förenämnda rapport - är ett resultat av ändrade samhiillsförhällandcn i ett 

marknadsekonomiskt system med i huvudsak fri etablering och fri konkur

rens. Kommunerna har dock givits vissa möjligheter att genom byggnads

lagstiftningen styra utvecklingen av främst dagligvaruhandeln. Syftet har 

varit att behovet av en allsidig service skall kunna tillgodoses. Samtidigt har 

statsmakterna genom bl. a. konkurrcnslagstiftningen sökt att främja en 

effektiv konkurrens inom handeln. Näringsfrihetsombudsmannen (NO) har 

ålagts att från konkurrenssynpunkt granska olika slags etableringshinder -

även sadana som är en följd av samhällsåtgärder - vilket har lett till ett antal 

uttalanden om kommunala beslut i frågor om etableringar inom dagligvaru

handel. Det kan alltså här uppstå konflikter mellan olika allmänna intressen. 

Näringsutskottet har tidigare vid ett flertal tillfällen behandlat friigan om 

kommunernas inflytande över etableringar inom varudistributionen. Senast 

skedde detta i yttrandet NU 1983/84:7 y till bostadsutskottct, varmed 

näringsutskottet överlämnade fyra motioner om kontroll av detaljhandels

etablering. I tre av motionerna- alla från socialdemokratiskt håll - föreslogs 

att kommunerna skulle ges vidgade befogenheter på området. bl. a. genom 

ändringar i byggnadslagstiftningcn. Näringsutskottet avstyrkte motionerna 

med hänvisning till att förslaget till ny plan- och bygglag-som då förelåg som 

lagrådsremiss - tillgodosåg flera av önskemålen i motionerna och till att 

frågorna skulle komma att ytterligare övervägas vid riksdagens behandling 

av lagförslaget. Bostadsutskottet (BoU I 983/84: 13) avstyrkte med samma 

motivering motionerna, vilka avslogs av riksdagen. Företrädarna för mode

rata samlingspartiet och folkpartiet gav vid behandlingen i resp. utskott 

uttryck för uppfattningen att det inte behövs någon kontroll av detaljhandels

etablering. 

Näringsutskottet konstaterar nu att PBL bygger på nuvarande byggnads

lagstiftning i vad avser kontroll av detaljhandelsetablering. Dock innebär 

PBL något vidgade möjligheter för kommunerna att styra etableringar inom 

handeln. Som framgått skall markens användning för olika handelsändamM i 

detaljplan kunna preciseras närmare, varigenom kommunen ges ökade 

möjligheter att vägra bygglov för åtgärder som innebär övergång mellan 

olika slag av handel. 400 



Näringsutskottet har att ta ställning till den aktuella fdigan friimst i vad BoU 1986/87: I 
avser effekterna av ifrågavarande bestämmelser i PBL p<i utvecklingen av Bilaga 10 

detaljhandeln. Företrädare för denna har för utskottet redovisat olika NU 1985186:3 y 
meningar i frågan. Från bl. a. kooperationens sida har framförts sti:id för 
PBL, som anses kunna bidra till en ordnad utveckling p{1 omriidet. 
Företrädare för de stora privata blocken inom dagligvaruhandeln har 
däremot hävdat att en låsning av markanviindningen till olika kategorier av 
detaljhandel kan komma att hindra innovationer inom branschen. Fr<"m 

petroleumhandelns sida har anförts att det nyss återgivna motivuttalandet 
(prop. s. 578) om begränsning av handeln med livsmedel i bl. a. bensinstatio-

ner kan komma att medföra en diskriminering av denna bransch som 
försvårar dess pågående strukturomvandling. Det har också gjorts giillandc 

att uttalandet innebär en avvikelse från hittillsvarande praxis. 

Mot bakgrund av bl. a. petrolcumhandelns synpunkter vill näringsutskot

tet något närmare belysa frågan om möjligheterna för kommunerna att 
genom planinstrument reglera handeln med livsmedel. Denna fråga har 

diskuterats under en följd av år. Man har därvid pekat på de risker som följer 
av att bensinstationer och externt lokaliserade butiksenheter. t. ex. stor
marknader, börjar saluföra livsmedel i betydande omfattning och därigenom 
underlaget för livsmedelsbutiker i närbelägna bostadsområden försvagas. 

Farhågor för att servicen för stora konsumentgrupper skulle försämras vid en 
sådan utveckling låg bakom ett förslag från distributionsutrcdningen - i 

betänkandet (SOU 1975:69) Samhället och distributionen - om kommunal 

tillståndsprövning av detaljhandel med livsmedel. Förslaget avvisades i 
proposition 1977/78:8, varvid föredraganden. handelsminister Staffan Bu
renstam Linder, hänvisade till att de styrmedel som kommunerna förfogar 
över inom ramen för det kommunala planmonopolet i allt viisentligt gjorde 

det möjligt att undvika nämnda negativa verkningar. 

De styrmedel som åsyftades är - enligt den nuvarande byggnadslagstift
ningen - i första hand de av kommunerna upprättade stads- och byggnadspla
nerna och till dessa knutna bestämmelser, som i regel grundas på statens 
planverks detaljplaneanvisningar (senaste utgåva år 1976). I anvisningarna 

anges planbeteckningar för olika områden med åtföljande planbestämmel
ser. Exempel härpå är Bensinstation (Gt), som får användas endast för 

bensinförsäljning och därmed samhörigt bilserviceändamål. Handel (H). 
som får användas endast för handelsändamål. och Handel med viss begräns
ning (Hj), som får användas för samma ändamål, dock att lokaler för 

livsmedelshandel ej får anordnas. Det förekommer även att kommun i 

stadsplan för ett område betecknat för handelsändamål anger en högsta 

tillåten lokalyta för livsmedelshandel. Flera stadsplaner med sådana bestäm
melser avseende bl. a. stormarknader har fastställts av regeringen. En 

detaljplanebestämmelse om markanvändningen är styrande för beslut om 

byggnadslov. Sådant lov krävs för såväl nybyggnad - vilket innefattar även 

inredande av byggnad - som ianspråktagande av byggnad för väsentligen 

annat ändamål än det som byggnaden tidigare har använts för. 
Av det tidigare återgivna motivuttalandet till 5 kap. 7 * PBL framgf1r att 

kommande råd till kommunerna avses skola ange möjligheten av planbe
stämmelser om att försäljning av livsmedel inom områden för handelsända-
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mål skall kunna såviil begränsas-exempelvis genom att en viss högsta tilE1ten BoU 1986/87: l 
yta för sädan försiiljning anges -- som helt förbjudas. Detta ligger i linje med Bilaga ]() 

hittillsvarande praxis. Motivuttalandet synes därjämte innebiira att motsva- NU 1985/86:3 y 
rande bestämmelser om begriinsning av livsmedelshandel skall kunna anges 

iiven för omriiden som i detaljplan avsiitts för andra iindamäl än handel. t. ex. 

bensinförsiiljning. 

St1vitt bekant har planbestiimmelser om försiiljning av livsmedel i bensin

stationer hittills inte förekommit. Utvecklingen inom branschen har lett till 

att mfmga bensinstationer har utvidgat sitt tidigare sortiment av kioskvaror 

till att l1mfatta olika slags paketerade livsmedel. Det råder viss oklarhet lllll 

kommunernas möjligheter att genom krav pf1 byggnadslov för iindrad 

anviindning hindra eller begriinsa fiirsiiljningen av livsmedel i bensifötatio

ner i fall dii den anses vara olämplig frfm plansynpunkt. Det synes niimligen 

iinnu inte ha kommit till stånd en enhetlig riittspraxis betriiffande omfattning

en av den livsmedelsförsiiljning som skall kunna ske i ett område med 

beteckningen Bensinstation utan att det blir fråga om si"1dant ianspråktagan

de för viisentligen annat iindamtil för vilket byggnadslov kriivs. 

Niiringsutskottet vill för sin del anföra följande betriiffande regleringen m· 

handel genom planhestiimmclscr enligt PBL I propositionen betonas starkt. 

att den kommunala planeringen måste ge möjlighet till föri'tndring och 

förnyelse. Detta anges som en förutsiittning för en rationell utveckling av 

handeln. Niiringsutskottet har samma uppfattning. 

Den föreslagna utformningen av bestämmelserna om detaljplan och 

bygglov i PBL iir ocksi1 enligt näringsubkottets mening fullt förenlig med 

kravet pf1 förnyelse. Det kan knappast hiivdas att PBL-som nära ansluter till 

nuvarande lagstiftning och praxis- medför risk för stagnation och ineffektivi

tet. För företagen innebiir bestiimmelserna bl.-a. ökad förutsebarhet, 

eftersom bygglov i princip inte kan viigras för ett ändam{tl som har 

specificerats i detaljplan. 

Vad siirskilt giillcr lzandc/11 med livsmedel anser niiringsutskottet rimligt att 

kommuner skall kunna begränsa eller helt förbjuda etableringar som antas 

kunna fä fr[m plansynpunkt starkt negativa effekter på butiksstrukturen. 

Såsom anförs i propositionen bör [ttgiirderna grundas p[1 en utredning om 

serviceförhållandena i berörda områden. t. ex. i en kommunal varuförsörj

ningsplan. Utskottet återkommer till frågan om sådana planer. Givetvis hör 

också i varje enskilt ärende göras en noggrann prövning av den aktuella 

lokaliseringens effekter. 

Av den föregående redogörelsen har framgt1tt att kommunerna redan i dag 

har vissa möjligheter att med stöd av siirskilda bestämmelser i detaljplan 

reglera försiiljning av livsmedel i omriiden som iir avsedda för handelsända

m[1l. När det gäller omr{1den avsedda för andra iindami1L t. ex. bensinförsälj

ning, har det emellertid i avsaknad av planbestämmelser varit oklart i vilken 

utsträckning livsmedclsförsäljning skall kunna ske utan bygglov frän kom

munen. 

Niiringsutskottet anser det för sin del naturligt att kommun när detaljplan 

upprättas eller ändras skall kunna meddela bestämmelser som reglerar 

försäljning av livsmedel även i bensinstationer m. m. Som bostadsministern 

har anfört kan det här bli fr<1ga om att begränsa försäljningen till en viss 402 



maximal yta. Näringsutskottet utgår från att försäljning av sådana varor som 
ingår i det gängse kiosksortimentet- och som delvis utgörs av livsmedel enligt 

livsmedelslagens (1971:511) definition - alltid skall tillåtas som komplement 

till bensinförsäljningen. 

Näringsutskottet kan alltså ansluta sig till motivuttalandet i propositionen 
angående möjlighet för kommunerna att begränsa livsmedelsförsäljning i 

vissa fall. Med de förtydliganden som nu har gjorts synes uttalandet väl ägnat 

att skapa klarhet i den framtida rättstillämpningen, vilket iir av betydelse inte 

minst för berörda branschföretag. Näringsutskottet vill i sammanhanget 

understryka vad som i propositionen sägs om förutsättningarna för att en 

kommun skall få begränsa rätten att sälja livsmedel. Sådana begränsningar 

skall i normalfallet inte förekomma. Utskottet räknar också med att NO 

liksom hittills kommer att bevaka utvecklingen på området och därvid verka 

för att inslag som onödigtvis begränsar konkurrensen undviks. 

Avslutningsvis i detta avsnitt tar näringsutskottet upp frågan om etable

ringar ai· stormarknader. Sådana etableringar inom en kommun kan påverka 

butiksstruktur och varuförsörjning även i angränsande kommuner. Närings

utskottet vill understryka vikten av att det i sådana fall görs en regional 

avvägning och att samtliga berörda kommuners intressen därvid beaktas. 

Bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ PBL om länsstyrelsens överprövning av 

kommunala planbeslut i vissa fall synes skapa möjligheter för en sådan 

regional samordning av bl. a. stormarknadsetableringar. 

Med det sagda ansluter sig näringsutskottet till regeringens förslag. 

Motionerna 1984/85:2801 (fp) och 1985/86:80 (fp) avstyrks. 

Kommunala varuförsörjningsplaner 

I motion 1984/85:1097 (s) föreslås att kommunerna skall ges ett vidgat 

planeringsansvar när det gäller detaljhandeln. Det borde vara obligatoriskt 

för kommunerna att upprätta varuförsörjningsplaner som anger riktlinjer för 

strukturen pft handeln. Planerna borde upprättas med viss regelbundenhet 

och inarbetas i en total serviceplanering. Som motiv för förslaget anger 
motionärerna behovet av stabilitet för redan etablerad handel och bättre 

trygghet för de anställda. Från konsumentsynpunkt är det viktigt att 

utvecklingen av handeln inte sker okontrollerat, anförs det. Priserna kan 

påverkas negativt, och servicen i bostadsområden och i glesbygd kan 

försämras. 

Riksdagen har vid flera tillfällen tidigare behandlat frågor om kommunala 

varuförsörjningsplaner. Härvid har frivilliglinjen ställts mot förslag om 

obligatoriska planer. Att upprättandet av varuförsörjningsplan skulle vara 

en frivillig uppgift för kommunerna förordades av distributionsutredningen 

år 1975, samtidigt som utredningen föreslog kommunal tillståndsprövning 

för detaljhandel med livsmedel. Som framgått avvisades detta förslag i 

proposition 1977/78:8. medan tanken på kommunala varuförsörjningsplaner 

fick visst gehör. Föredraganden. handelsminister Staffan Bu renstam Linder, 

ville emellertid inte generellt förorda upprättandet av sådana planer. Han 

fann det heller inte möjligt att ange någon viss lämplig ambitionsnivå eller 

någon viss form för planeringen. För statligt stöd till kommersiell service i 
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glesbygd skulle dock liksom tidigare krävas att den berörda kommunen hade BoU 1986/87: I 
genomfört den varuförsiirjningsplancring som behövdes för att stödet skulle Bilaga 10 

komma till b:ista anv:indning. I mlltioner av företriidare för socialdemokra- NU /985186:3 y 
terna och v:instcrpartict kommunisterna föreslogs att det skulle bli en 

obligatorisk kommunal uppgift att uppriitta varuforsörjningsplan. Niirings-

utskottet (NU 1977/78: I.+) tillstyrk!L' regeringens förslag och avstyrkte 

s{1lunda motionerna. Dessa fick emellertid stöd i en socialdemokratisk 
' reservation. som utmynnade i att riksdagen skulle anta det förslag till en lag 

om kommunal planering av varuförsörjningen som var fogat till n::servatio

nen. Riksdagen följde utskottet. 

Motioner om lagstadgad skyldighet för kommuner att uppriitta varuför

sörjningsplaner i1tcrkom iu 1979. De avslogs av riksdagen p[1 förslag av 

niiringsutskottet med samma motivering som tidigare l)Ch med tilliigget att 

erfarenheterna av det ar 1977 beslutade systemet var goda. Även nu förelåg 

en socialdemokratisk reservation. 

Enligt uppgift fran konsumentverket finns varuförsörjningsplan i n[1gon 

form i 235 av landets 28.+ kommuner. Kommunerna avgör sjiilva inriktning av 

och omfattning pi1 planerna. Dessa iir diirför inneh{1llsmässigt mycket olika. 

De flesta iir begriinsade till dagligvaruservice. Fa täcker tätorter. och de som 

riir landsbygden avser miinga gimger bara delar av denna. 

PBL inneh[1ller ingen föreskrift om att varuförsörjningsplan skall upprät

tas av kommunerna. [ett par sammanhang görs emellertid i propositionen en 

hänvisning till s[1dana planer. Bostadsminister Hans Gustafsson anför 

(s. 576) bl. a. att kommunerna har ett ansvar för att markens anviindning 

planeras sa att konsumentens valfrihet sä långt möjligt skall kunna upprlitt

h{1llas. Det giiller t. ex. valet mellan IC1ga priser. niirhet till hutiken och hög 

servicegrad. Han hänvisar till att ~itskilliga kommuner anger riktlinjer i dessa 

frågor i form av varuförsörjningsplaner. Om en kommun genom besUmmcl

se i detaljplan vill begriinsa eller förbjuda livsmedclshandcl skall det - som 

redovisats i föregående avsnitt-finnas en utredning om serviceförhållandena 

av det slag som normaltingar i underlaget för kommunala varuförsörjnings

planer. 

PBL innebiir att kommunerna får ökade möjligheter att besluta om 

markanvändningen och därigenom i stort pi1verka butiksutveeklingen. De 

motivuttalanden om ett ansvar för kommunerna niir det giiller konsumenter

nas behov av kommersiell service som finns i propositionen ligger enligt 

näringsutskottcts mening väl i linje med vad som sägs i motion l 98.+/X5: 1097 

(s). Behovet av mark för bl. a. kommersiell service skall sillunda beaktas i 

den fysiska planläggningen. Handelsändamälet i detaljplan skall kunna 

preciseras i syfte t. ex. alt en för konsumenterna lämplig lmtiksstruktur skall 

kunna iistadkommas. Niiringsutskottet har i det föregående uttalat sitt stöd 

för regeringens förslag i denna del. 

Med hänsyn till det ansvar och de möjligheter som genom PBL ges 

kommunerna niir det giiller att planera för en ändamalsenlig kommersiell 

service finns enligt ntiringsutskottets mening inget behov av närmare 

föreskrifter om hur kommunerna skall arbeta för att fylla sin uppgift. 

Upprättandet av varuförsörjningsplaner kan vara ett lämpligt arbetssätt -

och det skall enligt lagförslaget i vissa fall ocksa användas. :-.lagot generellt 404 



krav pä kommunerna, i enlighet med önskemiilet i motion 1984/85: 1097 (s). BoU 1986/87: I 

att de skall läta uppriitta varuförsörjningsplann inom ramen för en total Bilaga 10 

serviceplanering bör sillunda enligt niiringsutskottets mening inte s!Lillas. NU /985186:3 y 
Utskottet avstyrker alltsi1 motionen. 

Markreservation för sol- och vindcnergianläggningar 

I 2 kap. PBL finns det bestLimmclser om allmänna intressen som skall beaktas 

vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med hcstiimmel

scrna är. enligt vad som sägs i propositionen (s. 96). att ge viigledning i frftga 

om mt1l och inriktning vid tnlde planlilggning och prövning om lov. 

Bestämmelserna skall ses som ett uttryck för de samlade krav som 

statsmakterna ställer på kommunerna i samband med markanvändningsbe

slut. I 2 kap. 1 * är i detta syfte uppriiknadc en rad allmiinna intressen som 

skall beaktas av kommunerna. Dessutom har i 2 kap. 4 § tagits in vissa 

grundläggande bestiimmelser av allmän karaktär om behyggelsemiljiins 

utformning. 

I motion 1985/86:73 (vpk) föreslås ett ti!Higg till sistnLimnda paragraf av 

innebörd att även behovet av markreservationer för sol- och vindenergian

läggningar skall tillgodoses vid planläggningen. 

Utvecklandet av nya energikiillor och ny teknik för elproduktion såsom 

t. ex. vindenergi och solceller ingår i den strategi för avveckling av 

kärnkraften som riksdagen har ställt sig bakom (prop. 1984/85: 120. NU 

1984/85:30, rskr. 1984/85:362). Statligt stiid kan Himnas för att introduktio

nen av nya energikällor. t. ex. de nu nämnda. skall fr:imjas. De riktlinjer som 

riksdagen har godkänt innebär niir det giiller vindkraft vidare att elen 

fortsatta utvecklingen skall genomföras i flera steg. i vilka ytterligare 

generationer av stora vindkraftsaggregat - utöver de nu befintliga vid 

Maglarp i Skåne och Näsudden på Gotland- successivt byggs och utviirderas. 

Parallellt med den fortsatta tekniska utvecklingen skall förutsättningarna för 

lokalisering av vindkraftsanläggningar studeras niirmare. 

Riksdagen var inte enig i sitt ställningstagande till fr~igan om fortsatt 

utveckling av vindkraften. I reservationer till utskottets hetänkande NU 

1984/85:30 (s. 178 f.) utvecklade samtliga oppositionspartier sina olika 

synpunkter i frågan. 

Näringsutskottet uppfattar förslaget i motion 1985/86:73 (vpk) som en 

uppföljning av den inställning till vindkraften som vänsterpartiet kommunis

terna redovisade i sin reservation. Den byggde p{t att ett stort inslag av 

vindkraft i energiförsörjningen är önskvärt. En av samhället planerad och 

stödd introduktion ansågs nödvändig för att en utbyggnad av vindkraften 

verkligen skulle komma till stånd. Därför borde regeringen låta utarbeta ett 

statligt vindkraftsprogram. ansåg reservanterna. 

I detta sammanhang bör nämnas att den i proposition 1984/85: 120 (s. 157) 

aviserade utredningen om lokalisering av vindkraftsanliiggningar numera har 

blivit tillsatt. En siirsK'ild utredare har tillkallats. Denne skall enligt sina 

direktiv (Dir. 1985:42) föreslå var i Sverige det är lämpligt att placera stora 

vindkraftsaggregat i grupp. Förslaget skall innehålla alternativa möjligheter 

till lokalisering. I sitt arbete skall utredaren bl. a. kartlägga de motstående 405 



intressen när det gäller mark- och vattenanvändning och miljö som kan finnas 
i de områden som är tänkhara för lokalisering. Redovisningen skall vara så 
genomarhetad att den senare kan utnyttjas som underlag för prövning av 
gruppstationer i de lägen som föresläs. 

Av vad näringsutskottet nyss anfört framgär att riksdagen genom sina 
beslut vären 1985 har stlillt sig positiv till utvecklandet av nya energikällor, 
bl. a. vindkraft och solcellsteknik. 

Att det, som förordas av motionärerna, i 2 kap. PBL skulle föreskrivas att 
behovet av markreservationer för sol- och vindenergianläggningar skall 
tillgodoses vid den kommunala planläggningen anser emellertid utskottet 

inte nödvändigt för att ett utnyttjande av de nya energikällorna skall bli 

möjligt. Näringsutskottet stöder sig hlirvid pa att det finns bestämmelser i 
hade PBL och NRL som syftar till att energiförsörjningsintressena skall 

tillgodoses i samhand med planläggningen. 
Näringsutskottet vill bl. a. erinra om 2 kap. 8 § NRL. lnnehörden av denna 

paragraf är att mark- och vattenområden som på grund av sin beskaffenhet 
eller sitt läge är särskilt lämpliga för anläggningar för samhällsbyggandet i vid 

mening - därihland anläggningar för energiproduktion - ges ett visst skydd 
mot konkurrerande intressen. Som ett exempel på lägesbundna naturresur
ser som är starkt styrande för lokaliseringen av vissa anläggningar nämns i 

specialmotiveringen (s. 167) sådana som ger särskilt gynnsamma förutsätt
ningar för vindkraftsproduktion. Det förutses vidare i NRL att det för vissa 

områden kan bli aktuellt med det mera kvalificerade skydd som ligger i att 

områdena anses vara av riksintresse för de ifrågavarande anläggningarna. 
Med hänsyn till kopplingen mellan '.'IRL och PBL finns enligt utskottets 
mening förutsättningar för att de särskilda planintressen som motionärerna 

avser skall kunna bli tillgodosedda. 
!'vkd hänvisning till det nu sagda avstyrker näringsutskottet motion 

1985/86:73 (vpk) i här aktuell del. 

Stockholm den 12 fehruari 1986 

På näringsutskottets vägnar 

Nils Erik Wååg 

Närvarande: Nils Erik Wååg (s), Lilly Hansson (s)*', Lennart Pettersson 
(s)**. Rune Jonsson (s)*. Erik Hovhammar (m)*, Wivi-Annc Radesjö (s), 
Birgitta Johansson (s), Hadar Cars (fp). Sten Svensson (m)**. Åke 
Wictorsson (s). Ivar Franzen (c), Bo Finnkvist (s)'. Per Westerberg (m), 
Gudrun Norberg (fp ). Per-Ola Eriksson (c)*. Per-Richard Molen (m)*, Lars 
Ahlström (m)**, Göran Magnusson (s) och Paul Lestander (vpk)'*. 

• Avsnitten Reglering av mark och hyggnader för handelsändamal och Kommunala 
varuförsörj ningsplam.:r. 
• * Utom avsnitten Reglering av mark och hyggnadcr för handelsändamål och 
Kommunala varuförsörjningsplaner. 
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Avvikande meningar 

1. Mineralutvinning inom de obrutna fjiillområdena m. m. 

Hadar Cars (fp). Gudrun Norberg (fp) och Paul Lestander (vpk) anser att 

den del av utskottets yttrande - under rubriken I lush;lllningsbestiimmelser -

som börjar med ":"Jiiringsutskottet finner" och slutar med "berörda delar" 

bort ha följande lydelse: 

Näringsutskottet finner det frän sina utgi\ngspunkter inte motiverat att 

mineralutvinning till följd av den föreslagna undantagsbestämmclscn i 3 kap. 

l * NRL skall kunna komma till st[md liven i de omräclen som åtnjuter 

särskilt skydd mot exploateringsföretag. Av propositionen framgt1r att den 

föreslagna bestämmelsen syftar friimst till att möjliggöra mineralutvinning i 

de obrutna fjällomri1dena. Det ligger i sakens natur att si1dan verksamhet i 

regel innebiir allvarliga ingrepp i naturmiljön. Enligt niiringsutskottets 

mening har regeringen inte i propositionen redovisat tillriickliga skäl för att 

de utomordentligt starka bevarandeintressena i fjiillornrädena skall kunna 

äsidosättas. Det finns inget .som tyder på att nya utvinningsprojekt i dessa 

områden skulle kunna ft1 någon avgörande betydelse t. ex. för landets 

försörjning med vissa mineral. Om man i framtiden skulle komma till en 

annan bedömning finns givetvis möjligheten att genom en lagiindring skapa 

förutsättningar för viss exploateringsverksamhet inom de obrutna fjiillområ

dena. Näringsutskottet anser inte att det bör förekomma n{1gon generell 

undantagsbestämmclse i NRL till förmån för mineralutvinning. Den före

slagna bestämmelsen bör alltså enligt utskottets mening utgii. Därmed skulle 

de berörda yrkandena i motionerna 1985/86:89 (fp) och 1985/86:93 (vpk) 

tillgodoses. det sistnämnda i ifrägavarande del. 

2. Inskränkning i den kommunala vetorätten 

lladar Cars och Gudrun Norberg (båda fp) anser att den del av utskottets 

yttrande - under rubriken Tillåtlighetsprövning av inclustrianliiggningar 

m. m. - som börjar med "Mot den" och slutar med ··motion 1985/86:89 (fp)" 

bort ha följande lydelse: 

Mot den angivna bakgrunden finner näringsutskottet att det saknas skiil att 

inskränka den kommunala vetorätten i enlighet med regeringens förslag. 

S[1som anförs i motion 1985/86:89 (fp) bör lokalisering av miljiistörande 

industri mot den berörda kommunens avstyrkan kunna komma till st<lnd 

endast i siidana fall d?1 det totalt saknas alternativ till den föreslagna 

lokaliseringen. Det maste då också vara frt1ga om projekt av särskilt stort 

allmänt intresse. Tillstånd till sådana projekt bör dock inte kunna lämnas av 

regeringen med stöd av en undantagsbestämmclst: i NRL. Besluten bör i 

stället fattas efter särskild prövning av riksdagen i form av lagstiftning. 

Näringsutskottet tar alltså avst:h1d från förslaget om inskränkning i det 

kommunala vetot med hänvisning till folkpartiets nämnda motion. Genom 

avslag pii regeringens förslag skulle även motionerna 1985/86:83 (c). 

1985/86:84 (c). 1985/86:86 (c) och 1985/86:93 (vpk) tillgodoses i berörda 
delar. 
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3. Inskränkning i den kommunala vetorätten 

Ivar Franzen (c) anser att den del av utskottets yttrande - under rubriken 

TiHt1tlighetsprövning av industrianläggningar m. m. - som börjar med "!'\fot 

den" och slutar med "'motion I 985/86:89 (fp )" bort ha följande lydelse: 

Mot den angivna bakgrunden finner n~iringsutskottct att det saknas skäl att 

inskriinka den kommunala vetoriitten i enlighet med regeringens förslag. 

Inte ens de särskilda förhållanden som rader på kärncnergiområdet utgör 

enligt utskottets mening ett godtagbart motiv för förslaget. 

Införandet av en undantagsbestämmelse i N RL skulle inbjuda till tolkning

en att förvaring av använt kärnbränsle är förknippad med oacceptabla risker. 

Sa kan också vara fallet. Enligt niiringsutskottets uppfattning miiste emeller

tid alla möjligheter prövas för att åstadkomma en säkerhetsmässigt fullgod 

lösning som kan godtas av berörd kommun. Om regeringen ges rätt att 

genomdriva en lokalisering mot kommunens vilja skulle följden kunna bli 

förs~imrad säkerhet i förvaringen av brnavfall. 

Näringsutskottet tar alltså avstånd fri\n förslaget om inskränkning i det 

kommunala vetot. Motion 1985/86:83 (c) tillstyrks, liksom motionerna 

1985/86:84 ( c) och 1985/86:86 ( c) i berörda delar. Genom avslag på 

regeringens förslag skulle även motionerna 1985/86:89 (fp) och 1985/86:93 

(vpk) tillgodoses såvitt här är i fråga. 

4. Inskränkning i den kommunala vetorätten 

Paul Lestander (vpk) anser att den del av utskottets yttrande - under 

rubriken Till{1tlighetsprövning av industrianläggningar m. m. - som börjar 

med "Mot den" och slutar med "motion 1985/86:89 (fp)" bort ha följande 

lydelse: 

Mot den - - - (=avvikande mening 3) - - - för förslaget. 

Såsom anförs i motion 1985/86:93 (vpk) bör frågan om förvaring av avfallet 

från den svenska kärnenergiverksamheten specialbehandlas. Frågan får inte 

åberopas som motiv för att ta bort en väsentlig kommunal rättighet. 

Näringsutskottct tar alltså avstånd från förslaget om inskränkning i det 

kommunala vetot. Den nämnda motionen tillstyrks i denna del. Genom 

avslag på regeringens förslag skulle även motionerna 1985/86:83 ( c). 

1985/86:84 (c), 1985/86:86 (c) och 1985/86:89 (fp) tillgodoses i berörda delar. 

5. Etableringshinder inom detaljhandeln 

Erik Hovhammar (m). Iladar Cars (fp), Per Westerberg (m). Gudrun 

Norberg (fp) och Per-Richard Molcn (m) anser att den del av utskottets 

yttrande - under rubriken Reglering av mark och byggnader för handelsän

damål - som börjar med "Den föreslagna" och slutar med "1985/86:80 (fp) 

avstyrks'· bort ha följande lydelse: 

Bostadsministcrns allmänna bekännelse till etableringsfriheten inom han

deln motsägs emellertid av de följande uttalandena om kommunernas 

möjligheter att genom planbestämmelser m. m. hindra olika etableringar, 
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särskilt inom handeln med livsmedel. Dessa uttalanden öppnar vägen för en 
ökad reglering. vilket näringsutskottet anser olyckligt. Enligt utskottets 
uppfattning har tillkomsten av nya konkurrenskraftiga butiksformer stor 
betydelse för att öka produktiviteten inom handeln. vilket också har 
framhållits av NO i samband med uttalandc::n om olika kommunala beslut på 
området. Det står klart att försöken att bromsa dctaljhandclns utveckling 
genom regleringar gynnar varken branschens eller konsumenternas intres

sen. Ett belysande exempel härpå utgör kommunernas försök att på grundval 
av nuvarande byggnadslagstiftning begränsa försäljningen av livsmedel i 
bensinstationer. 

Näringsutskottet ansluter sig alltså till kravet i motionerna 1984/85:2801 

(fp) och 1985/86:80 (fp) på att detaljplaner inte skall kunna användas för att 

styra utwcklingen av handeln. Motionerna tillstyrks i denna del. Utskottet 
instiimmer även i de uttalanden i frågan som görs i motion 1985/86:66 (m). 

6. Kommunala varuförsörjningsplancr 

Erik Hovhammar (m). lladar Cars (fp), Per Westerberg (m). Gudrun 

Norbt:rg (fp) och Per-Richard Mo!Cn (m) anser att den del av utskottets 
yttrande - under rubriken Kommunala varuförsörjningsplaner - som börjar 
med "PBL innebär" och slutar med "alltså motionen" bort ha följande 

lydelse: 

Näringsutskottet har i det föregående ställt sig avvisande till de bestämmelser 

i PBL som ger kommunerna möjlighet att genom utnyttjande av planinstru

mentet styra detaljhandclns utveckling. En sådan möjlighet till konkurrens
inskränkande ingrepp bör inte finnas. Förslaget i motion 1984/85: 1037 (s) om 

att det skall vara en obligatorisk uppgift för kommunerna att upprätta 
varuförsörjningsplaner inom ramen för en total serviceplanering ställer sig 

näringsutskottct med hänsyn härtill naturligtvis inte heller bakom. Niirings
utskottet avstyrker sålunda motionen. 

7. Markreservation för sol- och vindencrgianläggningar 

Sten Svensson. Per Westerberg och Lars Ahlström (alla m) anser att den del 
av utskottets yttrande - under rubriken Markreservation för sol- och 
vindenergianläggningar- som börjar med "Av vad" och slutar med "aktuell 

del" bort ha följande lydelse: 

Enligt näringsutskottets mening bör förslaget motion 1985/86:73 (vpk) 
avvisas. Det är på nuvarande stadium inte realistiskt att räkna med 

användning av vindkraft för storskalig energiproduktion. Som har framhål

lits i annat sammanhang (NU 1984/85:30) i en reservation av moderata 

samlingspartiets företrädare i näringsutskottet är det därför inte motiverat 

att nu inleda en mycket dyrbar teknisk utveckling och skapa förväntningar 

om en omfattande utbyggnad av vindkraften. Utifrån denna grundläggande 

inställning finner näringsutskottet att motionärernas förslag om skyldighet 

för kommunerna att tillgodose behovet av markreservationer för bl. a. 

vindkraftsanläggningar saknar förankring i verkligheten. Skulle sädana 
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anläggningar eller andra energianläggningar diir ny teknik, t. ex. solcellstek- BoU 1986/87: 1 
nik. utnyttjas bli aktuella torde markbehnvt::t kunna tillgodoses inom ramt::n Bilaga ]() 

för nuvarande lagstiftning. NU /985186:3 y 
Näringsutskottet avstyrkt::r med hiinsyn till dt::t nu sagda motion 1985/86:73 

(vpk) i här aktuell del. 

8. Markreservation för sol- och vindenergianläggningar 

I var Franzen ( c) anser att den del av utskottets yttrande - under rubriken 

Markreservation för sol- och vindenergianläggningar - som börjar med "Av 

vad" och slutar med "aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Av vad - - - (= utskotkt) - - - och solcellskknik. 

Niiringsutskottet finner syftet mt::d förslaget i miition 1985/86:73 (vpk) i 

och för sig viillovligt. Det ligger i linje med den positiva instiillning till de nya 

encrgikiillorna som riksdagen har gett uttryck för och som, med än större 

dtertryck, har redovisats och konkretiserats i en reservation av centerpar

tiets företriidare i näringsutskottet till betänkandet NU 1984/85:30 (s. 179). 

Att det - - - ( = utskottet) - - - aktuell del. 

9. Markreservation för sol- och vindenergianläggningar 

Paul Lestander (vpk) anser att dt::n del av utskottets yttrande - under 

rubriken Markreservation för sol- och vindenergianläggningar - som börjar 

med "Av vad" och slutar med "aktuell del" bort ha följande lydelse: 

Av vad - - - ( = utskottet) - - - och solcellsteknik. 

Niiringsutskottet anser emellertid att introduktionen av nya enagikällor 

måste stödjas ytterligare för att den skall kunna ske i önskviird omfattning. I 

dagens energisituation, diir den alltmer utbyggda kärnkraften blockerar 

varje alternativ utbyggnad av elkapacitet, är eld uppenbart att t. ex. 

vindkraften inte kommer att kunna utnyttjas i önskvärd omfattning utan en 

av samhället planerad och stödd introduktion. Ett genomförande av förslagd 

i motion 1985/86:73 (vpk) om en föreskrift i PBL av innebörd att behovet av 

markreservationer för sol- och vindenergianläggningar skall tillgoclost::s vid 

kommunernas planläggning skulle främja en sådan introduktion. Ett ytkrli

gare skäl för en föreskrift av detta slag är att flertalet kommuner med största 

sannolikhet på sikt kommer att behöva ta i anspråk sol- och vindenergi för sin 

energiförsörjning. Näringsutskottet tillstyrker alltså motion 1985/86:73 (vpk) 

i här aktuell del. 
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RIKSDAGENS· 
BOST ADSUTSKOTT 

Lagrådsremiss med förslag till vissa ändringar i det i 
proposition 1985/86: 1 framlagda förslaget till ny 
plan- och bygglag 

1. Sammanfattning 

I lagrådsremissen läggs fram förslag till vissa ändringar i propos1t1onen 

1985/86: 1 med förslag till ny plan- och bygglag i avsikt att undanröja den 

oklarhet som förts fram i fråga om lagens förenlighet med regeringsformens 

regler om normgivning. 

Bostadsutskottet har utarbetat förslag till ändringar i propositionens 

lagförslag med innebörden att klargöra att översiktsplanerna inte utgör 

bindande planeringsunderlag. Vidare har beträffande om rådesbestämmelser 

och detaljplaner ändringar gjorts i avsikt att avgränsa den personkrets som 

berörs av dessa planformer. 

2. Ärendets hittillsvarande behandling i regeringen, 
lagrådet och riksdagen m. m. 

2.1 Inledning 

Den 20 oktober 1983 överlämnade regeringen till lagrädet för yttrande en 

lagrådsremiss med förslag till ny plan- och bygglag. I remissen föreslogs en ny 

plan- och bygglag, PBL, som skall ersätta byggnadslagen (1947:385): 

byggnadsstadgan ( 1959:612) och lagen ( 1976:666) om påföljder och ingripan

den vid olovligt byggande m. m. 

Lagrådet avgav den 12 mars 1985 yttrande i ärendet. 

Vid regeringssammanträde den 23 maj 1985 beslöt regeringen att genom 

proposition (prop. 1985/86: 1) föreslå riksdagen att anta det av lagrådet 

granskade förslaget till plan- och bygglag med vidtagna ändringar och tillägg. 

Riksdagen beslöt vid sammanträde den 14 oktober 1985 hänvisa proposi

tionen till bostadsutskoitet. Med anledning av propositionen väcktes 15 

motioner. 

Bostadsutskottet beslöt den 5 november 1985 bereda bl. a. konstitutions

utskottet tillfälle att yttra sig över propositionen och de motioner som väckts 

med anledning av den. Konstitutionsutskottet avgav sitt yttrande (KU 

1985/86:8 y) den 4 februari 1986. Yttrandet har som bilaga fogats till denna 

lagrådsremiss. I yttrandet behandlas i huvudsak de delar av propositionen 

och motionerna som rör kommunernas befogenheter att fatta beslut om 

markanvändning och bebyggelse. En sammanfattning av yttrandet liimnas 

nedan (avsnitt 2.3.3). Bostadsutskottet beslöt den 13 februari 1986 att 
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lagddcts synpunkter skullt: inhämtas frLlmst p;1 de delar av propositionen och 

p;l de motioner SOm tagits Upp i kL1nstitutiOnSUtSkl1ttetS yttrande. 

Bostadsutskottet framlägger hilrmed för lagri1dets yttranck förslag till 

iindringar i det i proposition 1985/86: I framlagda förslaget till ny plan- och 

bygglag. 

2.2 Plansystemets uppbyggnad enligt PBL m. m. 

I propositionen (s. 69-71) beskriver bostadsministern det nuvarande plan

systemet och en önskvärd modernisering av det pi1 följande siltt. 

I grova drag ser dagens plansystem ut pil fiiljandt: sill!. Generalplan skall 

ange grunddragen för markens användning till olika ilndamål. t. ex. till 

@bebyggelse. friluftsliv. viktigare trafikleder och andra allmänna platser 

('H BLJ. På framställning av kommunen kan gent!ralplanen fastställas av 

länsstyrelsen. Den får då vissa rättsverkningar som inte finns hos en 

generalplan som bara iir antagen av kommunen. Stadsplan skall upprättas i 

den mån det genom kommunens utveckling behövs för den närmare regle

ringen av behyggt!lsen C4 ~ BU. Kommunerna har ansvaret för att gator 

byggs och underhålls inom områden med stadsplan. Om tätbehyggclse har 

uppkommit eller om sådan bebyggelse kan väntas uppkomma i ett område 

m:h stadsplan inte anses böra upprättas. skall byggnadsplan upprättas i den 

mån sädan plan anses behövlig för reglering av bebyggelsen (I 07 ~ BU. 

Inom omd'iden med byggnadsplan är det de enskilda fastighetsägarna som 

ansvarar för plangenomförandet. Bådt! stadsplan och byggnadsplan skall 

för att bli gällande fastställas av länsstyrelsen. 8[1da planformerna ger en 

viss s. k. byggrätt - dvs. åtgärder som ilr förutsatta i planen kan i princip 

inte vägras. 

De problem som finns med dagens plansystt!m skulle myckt!t kort kunna 

beskrivas på följande sätt. 

Den översiktliga planform för inomkommunal planering som anvisas i 

byggnadslagen. generalplan, används mycket sällan. I vart fall brukar 

kommunerna inte låta generalplaner fastställas. Den översiktliga plane

ringen har i stället - som jag snart skall belysa - kommit att ta sig andra 

former än de som anges i lagen. Kommunerna arbetar med kommunöver

sikter. omn'1desplaner m. m .. som inte regleras i byggnadslagstiftningen. 

Här finns det ett behov att modernisera lagen så att den kommer att 

erbjuda sådana former för dt!n översiktliga planeringen som fyller kravt!n 

pa medborgarinflytande och på statlig medverkan. 

Det finns inte längre några bärande skäl att ha kvar två olika planformer 

för den mer detaljerade planläggningen. stadsplan och byggnadsplan. Ett 

allmänt önskemål är att dessa slås ihop till en planform. inte minst därför 

att de har kommit att användas för likartade syften och för områden av 

ungefär samma karaktär. Vidare ligger det ett stort problem i att byggrät

terna enligt stadsplaner och byggnadsplaner formellt inte har någon be

gr:insning i tidt!n. Kommunerna iakttar stor försiktighet med att upphäva 

eller ändra dessa planer. även sådana som har blivit föråldrade. I stället har 
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nybyggnadsförbud utfärdats för planområdet. Dessa förbud har i sin tur 

blivit långvariga. På det sättet har det uppstått en "ond cirkel" som nu 

måste brytas. 

Gällande byggnadslagstiftning är i hög grad inriktad på reglering av ny 

bebyggelse och exploatering av mark. Urbanisering och 1ä1or1s1illväx1 har 

nu av olika skäl minskat i betydelse som planläggningsproblem. I stället 

träder frågor om resurshushållning, friluftslivets markbehov, byggnads un

derhåll samt social och teknisk förnyelse av våra tätorter i förgrunden för 

pla ne ri ngsi n I re sse t. 

Plansystemet bör ha sin funktion som en länk mellan. å ena sidan. de 

bestämmelser i lagen om lämplig markanvändning, bebyggelsemiljö- och 

byggnadsutformning som jag senare kommer att föreslå (kravbestämmel

serna) och. å andra sidan, reglerna om lov. som kan sägas utgöra en 

kontroll av all kraven efterlevs. Man kan med andra ord se det så att 

planerna innehåller den tolkning och precisering av kravbestämmelserna 

som kan utgöra ell beslutsunderlag vid den byggandes projektering och 

samhällets prövning av lov. 

Plancringsuppgifterna kommer sannolikt all växla genom åren. Det är 

därför nödvändigt all m~rnga olika typer av planläggningsproblem kan lösas 

med hjalp av plansy..,temet. Delta bör därför utformas med en hög grad av 

flexibilitet och allmängiltighet. Detta förutsätter bl. a. all de bestämmelser 

som reglerar planernas innehåll ges en ganska allmän utformning. Däremot 

bör bestämmelserna om förfarandet när planer upprällas och antas på ett 

tydligt säll anpassas till de verkningar för offentliga organ och enskilda 

snm planerna får. 

l lagea hör däri'ör föreskrivas de demokratiska heslutsformerna samt det 

ohligatoriska och del möjliga innehttllet for varje planform. Med de Ila 

... yn ... all finns det inget skäl all i PBL skapa flera olika planformer med 

lik<1rtad verkan. En viktig utgångspunkt ~1r också att plansystemet så nära 

som möjligt anknyter till den praxis som råder i dag. Mot denna bakgrund 

an~er jag all plansystemet i grova drag bör bestå av följande delar: 

I) Obligatorisk översiktsplan med mål och riktlinjer för en lämplig be

byggel~eutveckling för kommunens hela yla. Planen skall inte ha någon 

bindande verkan mot enskilda. Den utgör ell beslutsunderlag för detaljplan 

och vid prövningen av ansökningar om lov. Översiktsplanen kan ändras 

och fördjupas för olika delområden. För begränsade områden och i vissa 

bestamda avseenden kan översiktsplanens riktlinjer befästas i form av 

område..,bestämmelscr med bindande verkan för enskilda och myndighe

t..:r. Sådana bestämmelser grundar dock ingen byggrätt. I vissa fall kan de 

leda till sadana inskränkningar för fastighetsägare att ersällning aktualise

ras när bestämmelserna hävdas. 

::!l Detaljplan för den närmare regleringen av markens användning, he

byggebe och anJra anläggningar. Planen. som ar en sammanslagning av 

Jagens \tadsplan och byggnadsplan. mcdfi.lr rätt att bygga i enlighet med 

planhestiimmclscrna. Planen skall i princip ha bindande verkan mot enskil

da vid prövningen av ansökningar om lov och grunda ersättning~rätt i vissa 

fall. 
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)) Regionrlan för frivillig samordning av !lera kommuners planlaggning. BoU 1986/87: 1 
Jag ;'iterkommer inom kort med en ni1got fylligare prewntation ;1v över- Bilaga 11 

siktsrlarH:n och detaljplanen. Fl.irst vill jag cmclkrtiJ ta upp fr{1g;in lllll • Lagrådsremiss 

planformernas inhilrdes samhand. 

PB L-utredningcn före si är att de olika planformerna 5kall vara knutna till 

. varandra på s;! s~itt att de översiktliga planerna skall tj:ina till kdning for de 

mera detaljerade. Flera remissinstanser har p;1talat denna bundenhet som 

olämplig lH.:h hiivda! att den leder till ett stel! och omständligt system. 

Utredningens konstruktion utgiir frfln tanken att ändringar i markanvirnd

ningen iir k<inda långt i förväg och därför kan flirutses och behandla-. i de 

översiktliga planerna. 

Jag an~er att det finns fog för kritiken. Plansystemet maste h;1de ha 

framåtsyftande. Liffensiva inslag och ge möjlighet att snabbt behandla 

uppkommande nya situationer. Vid stiillningstaganden till nya rnijekt 

används normalt tillgängliga planer p{1 alla nivi1er tillsammans med andra 

kunskaper om fysiska. ekonomiska och sociala förh{tllanden som underlag 

för att bedöma lämpligheten lH.:h na bihta möjliga helhehlihning. Plan

systemet miiste i denna situation fungera Sl>m hjälrmedel och inte som ett 

svårforcerat hinder. bygg! rii felaktiga eller tidigare okanda forut<1ttning

ar. Jag anser därför att öv•:rvagande sk;il talar för all n;1gra tvingande 

bindningar mellan planerna inte bör finnas. 

2.3 Plansystemets förenlighet med regeringsformens 
norm begrepp 

2.3.1 Lagrådet 

I lagradets yttrande anförs inledningsvis att lagrådsremissen innehaller flera i 

sak förtjänstfulla nyheter. En sådan iir att varje kommun äliiggs att ha en i lag 

reglerad översiktsplan som skall omfatta hela kommunen och hällas aktuell. 

En annan är att de nuvarande detaljplanerna. stadsplan och byggnadsplan. 

ersätts av en enda plan. detaljplan. vilket innehär en förenkling. Reglerna 

om allmänhetens möjligheter till insyn och inflytande innebiir en biittre 

förankring av planerna hos medborgarna. Även andra fördelar med PBL

remissen tas upp av lagrådet. Avslutningsvis anför lagrttdet i denna del att 

lagrildet ser det som en vinning att en ny plan- och bygglag i hurndsaklig 

överensstämmelse med den framlagda lagrådsremissen föreläggs riksdagen. 

Lagrädets erinringar och anmärkningar biide i vissa övergripande friigor och 

betr:iffandc enskildheter får inte enligt lagr~tdet skymma bilden av lagrådets i 

grunden positiva inställning till förslaget i sak. 

En huvudsaklig invändning som har avgörande hetydelse för den fortsatta 

riksdagsbehandlingen rör frftgan om den kommunala kompetensen enligt 

PBL är av den arten att den kan innefatta normgivning. I denna del anförs i 

lagr:ldets yttrande (s. 3-9) följande. 

Ett karakteristiskt drag i förslaget är att det kommunala inflytandet över 

planläggningen förstärks. Länsstyrelsernas fastställelseprövning av planer 

slopas i sin nuvarande form och kommunerna får ett betydande mått av 414 



frihet att inom ramen för lagens allmänt hållna bestämmelser själva utfor

ma planerna och reglera markanvändning och bebyggelse. En huvudfråga 

att i detta sammanhang ta ställning till är om denna reglering, sådan den 

föreligger enligt förslaget, är förenlig med bestämmelserna i regeringsfor

men (RF) om normgivning. I lagrådsremissen berör departementschefcn 

frågan endast såvitt gäller ett av planinstituten nämligen översiktsplanen; 

lagrådet återkommer strax till det åsyftade uttalandet. I övrigt är denna 

konstitutionella fråga inte behandlad vare sig av PBL-utredningen eller, 

såvitt lagrådet kunnat finna, av dem som yttrat sig över utredningens 

förslag. 

Enligt 8 kap. 3 § första stycket RF skall föreskrifter om förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i 

övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, 

meddelas genom lag dvs. i föreskrifter beslutade av riksdagen. Frågor om 

användningen av mark- och vattenområden och om bebyggelse hör till det 

lagstiftningsområde som avses i nämnda lagrum. Med stöd av 8 kap. 7 § 

första stycket 3 kan riksdagen utan hinder av 3 § i lag bemyndiga regering

en att genom förordning meddela föreskrifter om "utformning av byggna

der, anläggningar och bebyggelsemiljö". Denna rätt att delegera normgiv

ning i fråga om byggande tillkom genom en ändring av RF år 1976. Änd

ringen (prop. 1975176: 209 s. 162 t) motiverades av behovet att kunna ta in 

byggnadsstadgans mera detaljbetonade regler om byggande samt föreskrif

terna i Svensk byggnorm 1975 i en eller flera regeringsförfattningar. En i 

riksdagen väckt motion med yrkande om avslag på propositionen under 

hänvisning till att ett för de enskilda människorna centralt område skulle 

komma att undandras riksdagens lagstiftning avstyrktes av kon~titutions

utskottet. Utskottet erinrade om att riksdagen vid begagnande av den 

föreslagna delegationsmöjligheten kunde och borde närmare precisera de 

befogenheter regeringen skulle få och att avsikten självfallet inte var att 

delegeringen skulle omfatta annat än befogenheter att meddela detaljbe

tonade föreskrifter (KU 56 s. 41). 
Om riksdagen med stöd av 8 kap. 7 § RF bemyndigar regeringen att 

meddela föreskrifter, kan riksdagen också enligt 8 kap. 11 § medge rege

ringen att överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela 

bestämmelser i ämnet, s. k. subdelegation. Subdelegation måste gå över 

regeringen. Riksdagen kan inte delegera sin normgivningsmakt direkt till 

en förvaltningsmyndighet - här bortses från myndigheter som lyder direkt 

under riksdagen - eller till en kommun. Kommunernas rätt enligt PBL att 

ge föreskrifter om utformning av byggnader, anläggningar och bebyggelse

miljö grundar sig inte på någon delegation utan följer direkt av vissa i PBL 

givna lagregler. Riksdagen kan inte avhända sig sin normgivningsmakt i 

annan ordning än den 8 kap. RF fon:~kmer. A\' dc! anr·llf'Ua fL'lj.:r alt 

PBL:s lagregler om räl! f\n kommunerna all rq:le1.1 111arkanvi1nd11ing Lll:h 

att ge föreskrifter om utformningen ;n· hyggn~1Jer 111. m. ar grundl;1g,enlig;1 

endast under foruts~illning al! regleringen 1111e utgör normer i Rf:, mening. 

RF:s normbegrepp <ir i'l!e närmare pn:ci,ernl i RF. Inte heller ).!er Rf:s 
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förarbeten naglm saker ledning n<ir Jet g;dlcr att kh1iglira innebörden av 
det normbegrepp på vill-.et 8 kap. vilar. Enligt prc>p,i-itiunen med förslag 
till ny RF ( 1973: 90 s. 2(JJ f) avses r;ithreglcr ,1,·h J..:t ~ags all Jessa 
kannetei:knas i princip av att Je i1r hind;md1· f(-.r PJ} ndight'1er 1ll.:h t'n-;kilda. 

De kännc.:tecknas vidare av all de int;:: h;ira <1vser l!tt vis,t konkret fall ut:in 

har generell giltighet. Det sistn:imnua kravl!I tar enligt prnpusiticmen anses 
uppfyll! om föreskriftl!n av~er t:\cmp..:lvi, si1ualiun..:r av t'I! visst ,iag dia 

vis~a typer av hanuling,,au l!iler ,)m 1.kn nktar '1g 1111 ..:!ler p;i annat s<ill 

berör en i allmanna krmer hestJmu krets .1v persllner. 

I remi,sen till lagriidet tar dcp;111t:menhchl!kn s1rn1 f1.,rut n;!mms upp 

frågan om huruvida fon:..,krifrn snm mcudelas i en 1.wers1~1spl:m utgl)r 

sadana normer som <l'v ses i X l-:•1fl. l<F. Il·:! .;;igs h:ir h. J ~ l ;111. um 

översikbplanens rij..tlinjer för prnvni11gl!n av byggk'v och hl!slut om mark
användning skulle varn h1nd:1n1.L' ll11· etterfoljanue bt:slut - nagot Sllm 

departementschefen ansl.'r i lKh for 'iig '\kulle var;1 ha,k lllgi•.kt oc·h ratio

nellt - över,ikbpl<1nen far arhl!S innch;illa s[llh111;1 f,,reskrifter. Av betydel

se hiirvid är. framhfill s i.Id. :111 •wastktsplan.:n f;ir C!l ~tur gwgrafisk 
omfattning och att den ni-tar ~iµ 1111 en i.>b,•,ti1111c! krch av nersoner. I 

anslutning härtill framh[:iler dcp:1rtcmcntsd1cfen :trt dL"iq?.ation av sad,111a 
markanvanJningsfriig,,r \nrn ;1r ,11\111cli inte cnli;;t r\ bp. RF kan ,k.: till 

kommunerna o<.:h all dl!t salumb 1111<· ;ir 111ö.1liµ1 ;;11 i.;,·numfc1ra en dcc:l!n

tralisering till kommunerna ~nm innehar ;1tt Je r"ar nnrmµivning.,kumpetens 
i markanvi1ndningsfr;;gor d'-. bcli.ig,·nhe1 :11t meddela lliröknfter. -- Oet 

är alltsä det förh;'.1lbndt'I att 1was1kt'iplanen t:nligt ,kpartemcnh..:hefens 

mening inte <ir bindande for myndigheta n.:11 cn<l\ilJa -;om med for att i.len 

inte skulle innehillla n,irmcr i l<f: s mt'ning. f.kn argn 111entering -;om s:ilun
da förs i fraga om översikhplan<'ns konstitutin11clLt 11:1i1,,. torde gidla även i 
fråga om regionplanen. 

Lagrädet vill till en börJ•.HI uppeh~illa sig \ iu frag<in <>111 <l\ er-;11-.t~plan.:n. 

sil.dan den är utformad enligt det till lagrådet rcmllteraJe forsbget. innehäl

lcr normer av det slag snm av~ö i 8 kap. RF. t=:.nligt -i i...ap I ~ PB! ~bil 

översiktsplanen vara et1 underl.1g for beslut om am ;111dningcn av m;1rk och 

vatten samt om kommunens närmare planf;1ggnmg. Den sk.il! ,;11und~1 ligga 

till grund för den prövning som enligt PBL C1nkom11:cr pa kommunstyrelse 

eller byggnadsnämnd niir de efter delegatton fnin k,rn1m11nfulim:iktige an

tar en detaljplan eller områdi:shestiimmeher. Den -.kli! vidare vara viigle

dande vid byggnadsnämndens prövning av ansöknini;ar om lov till :\tg;1rder 

utanför detaljplan. Slutligen är den avsedd att inverka vid den tillständs

prövning som olika statliga myndigheter har att göra enligt andra lagar än 

PBL I. ex. prövning av tillstånd enligt vattenlagen eller koncession enligt 

minerallagen. Såsom departementschefen understryker på flera ställen i 

remissen (bl. a. s. 69) är översiktsplanen tänkt att behandla de långsiktiga, 

strategiska frågorna för markanvändning och byggande och närmast vara 

av programmässig och vägledande art. Den skall vara ett instrument för 

kommunen att omsätta sitt politiska program i riktlinjer för planläggning 

och tillkomsten av bebyggelse och därmed sammanhängande anordningar. 
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Med riktlinjer skall. sägs det. förstås rekommendationer som kan bilda 

underlag för senare beslut. 

Det har i såväl doktrin som praxis råll en viss osäkerhet i frågan huruvi

da "riktlinjer". "rekommendationer" och "anvisningar" är normer i 

RF: s mening. Lagstiftaren har haft att ta ställning till frågan bJ.a. när det 

gällt att avgöra vilka lagar och förordningar som skall kungöras enligt 8 

kap. 19 § andra stycket RF. I I § andra stycket lagen ( 1976: 633) om 

kungörande av lagar och ·andra författningar sådant lagrummet lyder enligt 

~n nyligen vidtagen ändring <SFS 1984: 211) skall med författningar i 

nämnda lag förstås "lagar. förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. 

regeringsformen betecknas som föreskrifter". Definitionen som sådan sä

ger väl inte så mycket om innebörden av begreppet föreskrift i RF men den 

har sitt intresse såsom ett förs()k från lagstiftarens sida att få en klarare 

gräns mellan bindande och icke-bindande regler i författningar beslutade 

av riksdagen, regeringen eller kyrkomötet eller av en myndighet under 

regeringen eller riksdagen. Ursprungligen hänförde kungörandelagen 

(prop. 1975176: I I 2l till författning inte bara bindande regler utan även 

sådana icke-bindande anvisningar som hade till syfte att främja en enhetlig 

rättstillämpning eller att bidra till att utveckla praxis i en viss riktning. 

Däremot borde regler som anvisade hur en person lämpligen kunde förfara 

i vissa hänseenden men som lämnade honom fritt att välja en annan väg för 

att nå det önskade resultatet inte anses som författningar. Ändringen av 

kungörandelagen år 1984 innebar att begreppet författning reserverades för 

bindande regler och .att rekommendationer av typen ·anvisningar lämnades 

utanför. :Ett syfte ·med ändringen var .(prop. 1983/84: 119 s. 13 f) att fA 
kungörandelagen i bättre överensstämmelse med RF och dess förarbeten. 

Översiktsplanen skall såsom ·nyss nämnts vara av programmässig och 

vägledande art. Detta hindrar emellertid inte att. såsom departementsche

fen säger (s. 78). "ändamålet (med planen) ibland kan vara precist både till 

innehåll och avgränsning". Flera exempel härpå ges. Riktlinjer av typen 

"ingen bebyggelse får tillkomma .. får sägs det (s. 203) stor genomslags

kraft. om det skyddsvärda intresset är starkt och väl underbyggt. I special

motiveringen till 8 kap. 11 ~ PBL (s. 578 ffiyes andra exempel på hur 

uttryck i översiktsplanen kan få en i praktiken avgörande betydelse i 

bygglovsärenden. Planens betydelse när statliga myndigheter har att pröva 

frågor om markanvändning enligt andra författningar än PBL berörs på s. 

343 f. Departementschefen säger här att det synsätt han anlagt i fråga om 

över~iktsplanens belydclse för clkrfölj~indc bygglovsheslut i allt väsentligt 

liör kunna anlfiggas iiven pli beslul enligt dessa fiirfottningar. Dcparte

mentschefens nu återgivna uttalanden ansluter sig viil till den vikt som i 
praxis och andra sammanhang tillmiills kommunala övcrsiklsplaner. I 

rättsfallet NJA 1978 s. 2ol har Högsta domstolen :msctt hinder mot en 

begärd avstyckning föreligga och därvid grundat sitt avgörande pft att 

avstyckningen stred mot riktlinjerna i kommunöversikten. Vid behandling

en av förslaget till den nya vattenlagen framhöll departementschcfen 

(prop. 1981182: 130 s. 95 f) att en genomarbetad övcro;;iktsplan med god 
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kommunal förankring kunde. även om den inte direkt skulle kunna 1·igga till 

grund för ett avslag på en ansökan om tillstfmd till ett vattenföretag. likv~il 

beaktas på i huvudsak samma siill som en fastställd stads- eller byggnads

plan med bestämmelser i ämnet. Lagr<°1det (s. 2781 fann att ul!alandet stod i 

god överensstämmelse med den ståndpunkt som intagits i praxis vad giillcr 

betydelsen av planer och översikter av ifrågavarande slag. 

När i det lagstiftningsiirende varom nu är fri'1ga dq1artcmentschefcn 

hävdar att översiktsplanen inte är att anse som normgivuing synes han 

fästa en avgörande vikt vid att myndigheterna är skyldiga att sjiilv5tiindigt 

pröva planens innehåll och att denna prövning kan ge ett annat resultat iin 

det planen förutsatt. Sådana fall kan helt vi55t tiinkas. Exempelvis 5kall 

byggnadsnämnden. om den finner att bygglov utanför detaljplan inte hiir 

ges eftersom byggplatsen inte svarar mot kraven i ~ kap. PRL. viigra 

bygglov, även om det i översiktsplanen angetts att bebyggelse får förekom

ma. Likaså skall byggnadsniimnden. ehuru översiktsplanen av hiinsyn till 

ett allmänt intresse anger restriktivitet i fråga om byggande. ge b};gglov om 

den finner att ett enskilt intresse viiger tyngre iin det allmiinna in!re,,ct. 

Lagrådet vill emellertid framh<°1lla att utrymmet för en s:"'1dan 5jiilvstiinJig 

prövning beror av hur konkret och bestiimt översiktsplanen iir utf(,rm:1d 

Av betydelse är också att översiktsplam:n anta' av kL'mmunfullmiiktige 

och följaktligen uttrycker kommunens politiska vilja. Vid fullmiiktiges 

antagande av en översiktsplan skall både allmiinna och. i den mf1n de tir 

kända, enskilda intressen beaktas. Om planen inndattar en avviigning av 

samtliga intressen. allmänna och enskilda. inom ett vis5t omrt1de och 

entydigt anger fullmäktiges mening hur marken skall anviinJas. är det 

knappast tänkbart att kommunstyrelse eller byggnadsnämnd detaljplanerar 

området i strid mot planen eller att byggnadsnämnden beviljar ett b}'gglov 

som är oförenligt med planen. Det sagda förutsätter självfallet att över

siktsplanen svarar mot PBL:s krav pi\ planliiggning. Dessa krav är allmänt 

hållna och avser sådana övergripande mål för planläggningen som att 

åstadkomma en socialt lämplig miljö. att hushålla med naturresurser och 

att förlägga bebyggelse till mark som är lämplig från hiilsosynpunkt m. m. 

(2 kap. 1-3 §§). Huvudansvaret för att dessa krav blir förverkligade vid 

planläggning ligger hos kommunens förtroendevalda. 

I jämförelse med riktlinjer och rekommendationer av det slag som för::ir
betena till kungörande lagen ( 1976: 6JJ) tar sikte p;'\ ffir översiktsplanen. om 

den utformas som ett bcstiimt och preciserat direktiv. en l<'1ngt mer riitts

gestaltande verkan. Vid sin granskning av förslaget till konsument kredit lag 

framhöll lagrådet (prop. 1976177: 123 s. 349 ft) att vid marknadsdomstolens 

bedömning av konsumentverkets riktlinjer blir det avgörande inte om 

avvikelse skett från riktlinjerna utan om n;iringsidkarens handlande strider 

mot lag. Det ligger i sakens natur att en domstol vid en sridan bedömning 

står friare i förhållande till riktlinjerna än vad en kommunal niimnJ gör i 

förhållande till översiktsplanen. Översiktsplanen kan visserligen inte di

rekt läggas till grund för ett avgörande och saknar i s<°1 m[1tto - formellt sett 

- omedelbara rättsverkningar. Emellertid hlir den som framgår av det 
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anförda till den del den innehåller bestämda och preciserade direktiv i 
realiteten bindande för de tillämpande myndigheterna. 

Frågan om detaljplanernas och områdesbestämmelsernas konstitutio

nella natur berörs. såsom förut nämnts. inte i remissen men tydligen anser 
departementschefen att dessa planer. som har bindande verkan. inte inne
håller bestämmelser av generell art och att därför inte heller de är att anse 
som författningar. Sannolikt stöder han sig även härvid på kungörandela
gen (1976: 633) och förarbetena till den. I propositionen med förslag till 

nämnda lag (prop. 1975176: 112 s. 63 m diskuterade dåvarande justitiemi

nistern gränsdragningssvårigheter som möter i fall diir en bindande före
skrift avser ett mycket litet lokalt område kanske bara en eller flera 

bestämda fastigheter. Han slog till en början fast att ett lokalt begränsat 

beslut hade karaktären av författning om det helt eller främst riktar sig till 

medborgarna i gemen såsom exempelvis ett förbud att ta bort eller skada 
växt av viss art där den växer vilt. Däremot kunde den generella naturen 

starkt ifrågasättas när fråga var om lokalt begränsade föreskrifter avsedda 

att begränsa handlingsfriheten för ägarna till vissa bestämda fastigheter 

eller vissa därmed jämförliga rättsinnehavare. Detta gällde även om förL

skrifterna band inte bara den aktuelle ägaren eller rättsinnehavaren utan 
även framtida sådana. I enlighet härmed och med åberopande av den 

praxis som följts vid tillämpningen av 3 §andra stycket 2 förvaltningslagen 
( 1971: 290) i ärende om fastställelse av detaljplan ansåg justitieministern att 

bl. a. beslut om bebyggelseplaner enligt byggnadslagstiftningen och beslut 

om förbud mot byggande, schaktning m. m. enligt samma lagstiftning inte 
borde hänföras till författning. Däremot borde föreskrifter som riktade sig 

tilljordägare eller liknande personkategorier inom ett större område. t. ex. 

ett län. anses ha så generell karaktär att de borde bedömas höra till 
kategorin författningar. Att i generella termer ange var gränsen exakt går 

mellan föreskrifter av författnings natur och andra föreskrifter var. fram
höll justitieministern. inte möjligt. Hans uttalanden berördes inte under 
riksdagsbehandlingen (KU 1975176: 51 ). 

Det framgår inte klart om justitieministern med "bebyggelseplaner enligt 
f>yggnadslagstiftningen" avsåg även generalplaner vilka ju kan omfatta 

relativt stora områden. Hans ställningstaganden synes ha närmast föran

letts av att den utredning som låg till grund för den nya lagstiftningen 
föreslagit att beslut om stadsplan eller byggnadsplan samt beslut om för
bud mot nybyggnad och schaktning m. m. enligt byggnadslagstiftningen 

skulle kungöras som författningar. 

Enligt lagrådets mening kan skälen för att inte hänföra dagens stads

planer och byggnadsplaner till författningar inte utan vidare åberopas när 

det gäller att bedöma detaljplanens och områdesbestämmelsernas konsti

tutionella natur. Särskilt gäller detta i fråga om områdesbestämmelserna. 

Denna nya planform, som kan användas för en rad olika regl~ringsbehov, 

har mycket gemensamt med byggnadslagens fastställda generalplaner. Det 

ligger i linje härmed att fastställda generalplaner enligt övergångsbestäm

melserna till PBL skall gälla som områdesbestämmelser. Genom områdes-
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bestämmelser kan en kommun reglera markanvändning och bebygge1se 
inom relativt stora områden. För att bevara karaktären i ett kulturlandskap 
med stort inslag av bebyggelse (s. 435) kan i områdesbestämmelser före

skrivas bygglovsplikt som går längre än PBL: s bestämmelser och som 

möjliggör en kontroll från byggnadsnämndens sida av att bebyggelsemiljön 

bevaras såväl i fråga om byggnadernas yttre som invändigt beträffande 
olika detaljer. Fiskelägen, kyrkbyar, brukssamhällen och fäbodar nämns 

(s. 195) som exempel på bevarandeområden av detta slag. Genom om

rådesbestämmelser kan också medges undantag från vissa av PBL: s bygg

nadsreglerande bestämmelser. Som exempel på områden där sådana med
givanden kan bli aktuella anges (s. 433) större glesbygdsområden medjord

och skogsbruksfastigheter och spridd bebyggelse huvudsakligen längs vä

garna. Här kan kommunen i områdesbestämmelser föreskriva all bygglov 

inte behövs för att uppföra komplementbyggnader dvs. uthus, garage och 

andra mindre byggnader eller ekonomibyggnader för jordbrukets och 

skogsbrukets behov. Områdesbestämmelser kan också användas för att 
säkerställa ett områdes användning för friluftsändamål genom förbud mot 

schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Sådana förbud kan 

också komma i fråga för att reservera mark för bebyggelse eller för att 
skapa skydds- och säkerhetsområden kring försvarsanläggningar, flygplat

ser. kärnenergianläggningar m. m. Vidare skall områdeshestämmelser kun

na användas för att skydda riksintressen. Räckvidden och omfattningen av 

planhestämmelser med sådant syfte framgår av det förslag till NRL som 

remitterats till lagrådet. I denna lag anges genom uppräkning de mark- och 

vattenområden i riket vilkas användning för vissa ändamål är ett riksin
tresse. Uppräkningen omfattar bl. a. stora sammanhängande kust-. skär

gårds- och fjällområden som skall skyddas mot olämplig exploatering. 
Tillämpningen av NRL är tänkt att kunna läggas fast med bindande verkan 

genom detaljplan och områdeshestämmelser. Såsom lagrf1det återkommer 
till under 4 kap. 13 § kan det inte uteslutas att det för enstaka kommuner 
med speciell karaktär kan visa sig ändamålsenligt att vissa områdesbe

stämmelser får gälla kommunens hela område. 
Områdesbestämmelser av det slag som nu har nämnts kan komma att bli 

bindande för ett stort antal fastighetsägare samt få betydelse för många 

människors boende- och· arbetsmiljö och deras möjligheter till rekreation 

och friluftsliv. Lagrådet ifrågasätter om de - även om deras betydelse 

självfallet inte avser andra frågor än markanvändning och bebyggelse -

likväl inte uppfyller det krav på generell giltighet som kännetecknar före

skrifter i RF: s mening. Vad som nu har sagts om områdesbestämmelser

nas normativa karaktär tär anses gälla även beträffande detaljplaner till 

den del de används för reglering av markanvändning och bebyggelse inom 

sådana relativt stora områden som har angetts i föregående stycke, jfr 

lagrådsremissen s. 94. Det skulle möjligen kunna hävdas att de som berörs 

av planerna genom PBL: s regler om medborgarinflytande vid planernas 

tillkomst fått en partställning i planärendet och att detta därför har mera 

karaktären av förvaltningsbeslut avseende bestämda personer än normer 
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för ett obestämt kollektiv. Med tanke på den vida personkretsen och de 

förändringar den är underkastad förefaller ett sådant resonemang dock 

verklighetsfrämmande. Man kan inte bortse från att planbesluten kan 

komma att beröra personer som av olika skäl inte kunnat ta del i besluts

processeo. 

Remissens argument, uttalade eller underförstådda, för att kommuner

nas planläggning enligt PBL-förslaget - såväl i översiktsplan som i om

rådesbestämmelser och detaljplan - inte till någon del innefattar norm

givning är som framgår av det föregående inte invändningsfria. Om lagstift

ning ändock sker med godtagande av remissens ståndpunkt till regerings

formens normbegrepp. medför detta risk för att begreppet kan komma att i 

andra sammanhang ges ett innehåll som begränsar riksdagens normgiv

ningsmakt_ En sådan lagstiftning kan lagrådet inte förorda. Någon tvekan 

om förslagets grundlagsenlighet hade inte behövt uppkomma om 8 kap. 7 § 

första stycket 3 RF ändrats så att bemyndigandet enligt lagrummet kommit 

att avse föreskrifter om markanvändning och byggnadsföreskrifter av an

nat än detaljbetonat slag samt om kommunernas kompetens på området 

reglerats i överensstämmelse med delegationsföreskrifterna i 8 kap. Det 

undandrar sig lagrådets bedömande vilka förutsättningar som kan finnas 

för att vidta sådana ändringar. Lagrådet har övervägt möjligheterna att på 

andra vägar nå en säker överensstämmelse med regeringsformen. Detta 

skulle emellertid medföra en revision av grundläggande delar av förslaget. 

Vid en sådan revision kommer man in på värderingar och ställningstagan

den som det inte tillkommer lagrådet att göra. Lagrådet nödgas konstatera 

att förslaget i vad avser kommunernas befogenheter att i planbestämmelser 

reglera markanvändning och bebyggelse knappast torde vara förenligt med 

grundlagen. 

2.3.2 PcapositiOD 1985/86:1 

Efter att ha redogjort för bestämmelserna om .normgivning i RF anför 
bostadsministern i propositionen (s. 89-93) följande i frågan. 

Jag vill till att börja med erinra om att jag redan i samband med lagråds

remissen Is. 34) tog upp grund lagsfrågan. Eftersom den har avgörande 

bdyddse för möjligheten att utan ändring av RF införa ett plansystem med 

den uppbyggnad som jag nu föreslår. anser jag det angeläget att närmare 

rcduvi~a min uppfattning. 

Som jag snart skall närmare utveckla bygger det nu flireslagna plansyste

met i allt väsentligt pä det system som nu råder och som gällde även när 

den nya regeringsformen infördes år 1974. Avskaffandet av länsstyrelsens 

fashtällclseprövning. som är den principiella skillnaden. har ingen inver

kan pii frågan om planerna är normer eller inte. Avgörande betydelse 

ma~te därför tillmätas den inställning till planbe,Jut enligt byggnadslagstiti

ningen som kan antas ligga bakom regleringen i 8 kap. RF. 

N~1got uttryckligt besked på den punkten står inte att finna i förarbetena 

till lff. l\fan lär därför söka ledning i syftena bakom grundlagsreformcn. 
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Ett övergripande syfte var givet vis att skapa garanrin for Jet denllikratis

ka styrelseskicket samt att sUirka och förankra folkstyret gen(1m att den 

praxi~ som vuxit fram bl. a. bctr;iffande parlamcrHarismcn gavs uttryck 

också i grundlagen. Delta kan <igas pr:igla <i\ en bestammclsern:1 om 

normgivningsmakten i 8 kap. 

1809 iirs RF hyggde pa en uppdelning ;1v stahmaktcrh funktioner. Den 

lagstiftande m:1kten uti.ivades delvis gemen~arnt av riksdagen u(h Konung

en och delvis ;1v K!1nungcn ensam. Som ett resultat a\ den utvecklinµ Iran 

maktdelning till rarlamentarism som viixte fram ge1ll1m kl1nqnu11uneil 

praxis under 1809 iirs RF:s li111ga giltighetstid kom Jag,tift11ingsuppg.1ften 

att alltmer förskjutas i riktning rlllll riksdagen. 

Den nya regeringsformen utg:ir fnin grundsynen att Y<id '.om sk:iil beslu

tas av riksdagen iir i för-,ta hanJ det '>lllll an-,,·~ v~1r~1 ;1\ <1r,i-.ilt 't•>r 

retydelsc for medhorgarna lli.:h för samkilislivd i \'1\Tigt. F\)11-.e~ b(1r md 

andra ord genlim sina reprc'>entantn Lltta he-,lut nm bl. <i. de 1H1rmer ,,,:;, 

föresl-.river in~kr:inl-.ningar i medhorgarn~1-. frihet elle1 r:itt till q:cn,km. 

Ett krav som utrniirker ri1ttsslal<:!: iir all meJhurgarn;1 .;kail hehanJi:" 

normmiissigt. Av Jet kravet fliljer a!t riinsregkr skall v:1ra _;,:cn::rel!:1. d"' 

Je skall rikta sig till alla eller :'itmin'1onc till en pers!'nl;reh .;(1111 inte <ir 

närmare bestiimd. Riksda.:!en skall inre kunna gripa in i h<indi:!ggningcn a' 

efökilda fall. Av Oer:1 skiil saltl·s vid tillknmsten a\ RF ocba en gr:rn~ f,ir 

möjligheterna att dekgcra normgirning fr~in riksdagen. D1: hiisi<l mi.ijligh.:

terna till offentlig re,invisning. oppen debatt och clt meningsutbyte an~ag' 

ligga i riksdagsbehanJlingen. Saken kan c>cks;i unrycka<> ''<t att de mc't 

betydelsefulla politiska besluten skall fattas av det L;rgan '>l'rn bi1"t <l\,peµ

lar opinionerna ir1<1m befolkni11gen. Niir en norm '~il iir utfärdad ank.:1mrn..:r 

det p{t domstolar. forvaltningsmyndighctcr lh:h andra llrgan att tili<impa 

den i konkreta fall. 

Det bör framhållas att det \·id RF:s tillkomst an-;i1gs alt den klllll!"den-;

fördelning beträffande normgivningsrnaktcn sum ir](lfll olika rit1ts11mraden 

hade utbildats i praxis ans:1gs \·ara i stort ~ett iindarn:d,cnlig och au d<:n 

diirför kunde i hu\'udsak lägga' till grund för RF:' flirJdning av n11rmgi\ -

ningskompetensen. :\\'sikten var allt.,;t1 inte alt rwrmbegreppel skulle un

Jergii nagra mer betydande förändringar genom RF: s införande (1m1p. 

1973:90 s. 20.~ f och 207. se iiven K U l 9'9180: 50 '· H"'l. 

Mot denna bakgrund iir det knappast rcaiistiskl att anta :1tt ~1\ sikt,·11 Lin 

ha varit att RF: s bestiimmelwr om normgivningsmakten skulie h~1 lkll 

konsckven.,;i;:n att byggnadslagstiftningens sedan liingc beprövade bölllh

system - som genom Jet kommunala planmonopolet vilar pii den k.immu

nala demokratins grund - skulle i vissa delar siittas ur spel 01.~h ersiitlas ;l\· 

en ordning där kommunala markanviindningsplaner ~kulle beh\'i\ a be-;luta' 

av riksdagen. Den slutsats som ligger niirmast till hands i!r alt planbe~lut 

enligt dagens byggnadslagqiftning skall ses stim en form av rallstiliiimp

ning. ~om enligt grundlagen inte är förbehilllen riksdagen. 

Denna uppfattning om planbe-.lutens karakt~ir kan anse-, hi:kraftad ge

nom att riksdagen beslutat anta prnp. 1975/76: 112 med förslag till lag om 
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kungörande av lagar och andra författningar. I sitt anförande till proposi

tionen (s. 63 ff) diskuterade dåvarande justitieministern de gränsdrag

ningssvårigheter som möter i fall där en bindande föreskrift avser ett 

mycket litet lokalt område, kanske bara en eller nera be~tiimda fastigheter. 

Han slog till en början fast att ett lokalt begränsat beslut hade karaktären 

av författning. om det helt eller främst riktar sig till medborgarna i gemen 

såsom exempelvis ett förbud att ta bort eller ~kada en viixt av viss art där 

den växer vilt. Däremot kunde den generella naturen starkt ifrågasättas när 

fråga var om lokalt begränsade föreskrifter avsedda att begränsa hand

lingsfriheten för ~igarna till vissa b.:stämda fastigheter eller vissa därmed 

jämförliga rättsinnehavare. Detta gällde även om föreskrifterna hand intc 

bara den aktuelle ägaren eller rättsinnehavaren utan aven framtida sådana. 

I enlighet härmed och med åberopande av den praxis som följts vid 

tillämpningen av 3 §andra stycket 2förvaltningslagenI1971: 290) i ärenden 

om faststä!felse av detaljplan ansåg justitieministern att bl. a. beslut om 

bebyggelseplaner enligt byggnad~lagstiftningen, beslut om förbud mot byg- · 

gande, schaktning m. m. enligt samma lagstiftning och beslut om naturre

serrnt eller naturvårdsområde cnligt naturvårds/agen inte borde hänföras 

till författning. Därcmot borde föreskrifter som riktade sig till jordägare 

eller liknande personkategorier inom ett större omdde. t. ex. ett Hin. anses 

ha så generell karaktär att de borde bedömas höra till kategorin författning

ar. 

Justitieministerns uttalanden lämnades utan erinran av riksdagen ( K U 

1975176:51, rskrJ62). 

Enligt min uppfattning finns det inte några helr nya element i PBL:~ 

plansystem som kan medföra en principiellt ändrad syn pa planbeslutens 

konstitutionella karaktär. Besluten måste alltså betraktas antingen som 

förvaltningsbeslut (detaljplan och omrfrdc!'>bestämmelser) eller enbart som 

heslutsunderlag (översiktsplan) inför kommande rättstillämpning. 

Beträffande detaljplaner är parallellen med dagens bebyggelseplaner helt 

klar. De är avsedda att omfatta lokalt begränsade områden och deras 

rättsverkningar träffar en bestämd personkrets. Inte heller blir fler perso

ner än i dag rent faktiskt berörda av planbesluten. 

Skillnaderna melian detaljplaner och områdeshestämmelser enligt PBL 

är helt marginella i fråga om regleringsmöjligheterna. Områd<!sbestäm

melser kan visserligen användas också för att avsätta mark som friluftsom

råden. Eftersom liknande beslut enligt naturvårdslagen anses vara förvalt

ningsbeslut, hör utan tvivel även områdesbestämmelser räknas till samma 

kategori. Områdesbestämmelserna har stora likheter med dagens general

planer, som enligt min mening - med hänsyn till den utformning som de 

har fått i praktiken - måste anses vara förenliga med RF. Att områdesbe

stämmelser kan användas för att reglera markanvändningen inom områden 

av riksintresse förändrar givetvis inte bilden. Inte heller i dessa fall får 

områdesbestämmelserna täcka annat än begränsade områden. För att det 

inte skall råda någon tvekan om mina avsikter på den punkten anser jag att 

det av lagtexten tydligt bör framgå att områdesbestämmelser får antas för 
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begriinsade omrad.::n av kommunen. Det linns för övrigt inte nagot prak

ti~kt behov av att med omradesbcst:immelscr skydda alla nationella intres

sen. eftersom skyddet följer direkt av lagh.:sliimmelser. 

I det ny-;s n:imnda lagstiftningsärendet om kungörandelagen behand

lade~ inte beslut av den karakUir som översiktsplanen har. Diirfor iir det 

hdogat att jag niirmare motiverar min stiindpunkt betriiffande översikts

planen. 

Jag vill till att börja med erinra om att det i PBL föreskrivs hl. <i. att 

byggnadsniimnden som en specialreglerad myndighet skall svar<i för hand

l~iggningen av bygglov-;iircndt:n. I PBL forutsiitts vidare att kommunerna i 

ett stiirrc sammanhang skall utreda vilka allmiinna intrt:Ssen som bör 

hiivdas hl. a. vid rrövningcn av bygglovsi1renden och inom vilka olika 

omradcn som det finns skiil att bt:akta dessa intrt:ssen. Den form som PBL 

tillhandahiiller for detl<t iir iiversikhplanen. Den skall 1.1tgöra ett instrument 

för kommunfullmiiktige att pil ett s;1mlat siilt uttrycka kommunens princi

piella uppfattning om vilka av de i lag angivna allmänna intressena som 

inmn olika omdden framsti1r Slllll aktuella att viigas mot de enskilda 

intressena vid hl. a. tilbtåndspriivning. Detta syfte kunde lika v;d uppM1s 

genom att fullmiiktige i varje uppkl1mmande iirende redlwis<1Je sina över

viiganden i ett yttrande till byggna<.bniirnnden. En s;idan 1..mlning torde 

vara helt inviindningsfri friin grundlagssynpunkt men iir naturligtvis av 

flera skiil otiinkbar. De prakti~ka oliigenheterna skulle bli mycket stora och 

dessutom skulk komm11nern<1 knappast kunna tillfredsstiilla kravt:n pt1 

enhetlighet. k1.1ns1..·kvi..·ns och god framförhi1llning. Aven lagrfaiet har som 

en av de fiirtjiinstfulla nyheterna i reformen niimnt att varje kommun 

iiliiggs att ha en i lag reglerad översiktsplan som skall omfatta hela kom

munen nch h;i:las aktuell. 

Enligt di:n föreslagna lagte.\ten har ,)versiktsplam:n en enda funktion. 

niimligen all utgi>r•1 e\I undc:rlag for kommandt: hcslul. I besUmmelserna i 

X k:1p. nm pnivningsgrunder för bygglov har i t:nlighet hiirmed inte gjorts 

n;1gon ankn~tning till iiversik1srl•1nen. Den r~1ttsliga grunden för prövning

en iir uteslutande bcstiimrnelserna i 2 och J kap. PB L samt bestiimmelserna 

i naturresurslagen. Översiktsrlanens funktion vid hygglovsrriivningen iir 

att fi>r skilda omri1den i knmmuncn niirmare belysa de allmiinna intre-.;sena 

l1t:h .itt ange vad som fiir resp. omriide bör beaktas till följd av de krav som 

i lag har hestiimts av riksdagen. Riittsliiget for den enskilde skulle alltsil i 

sjiil va verket kunna gestaltas r:I precis samma s<itt. i1vt:n om inte iiversikts

planen fanns med i hesluhsystemet. Dt:tta styrker ytterligart: min uppfatt

ning att övi:rsiktsplancn inte utgör en norm. 

/.agriidt'f.1 slutsats att planen - i vissa delar - i realiteten blir bindandt: 

för de tilliirnpande myndigheterna -,yncs till en del grundas pi.i ett exempel 

i.br 111gangspunkten iir all över-,iktsplancn inom ett visst tllnri1de innefattar 

cn avviigning av samtliga intrcssi:n. ,dlmi1nna och enskikb. och i:ntydigt 

anger fullrnaktiges menmg hur marken sk.dl anv;indas. Enligt lagr{1dct iir 

det i ett s;id;1nt fall knappast tiinkhart att kommunstyrelsen eller byggnads

nämnden Jetaljrlanerar <Hnr:idet i strid mot rlancn eller att byggnads-
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n:1111nden heviljar ett bygglov som är oförenligt med planen. 

D.:t !-;an till all hi~ja med ifragasiiltas om Jet i praktiken kan vara s<i att 

~a111tlig<1 enskilda intn:ssen som kan uppkomma umkr planens giltighets
tid. ;,r k;imla när planen upp.rätlas. Dessa intressen växlar ofta ··över 

tiden··. t. ex. p<i grund av ut\'ecklingen i 1-;ommunen ellt:r helt enkelt pa 

grunda\ alt fastigh..:ter hytcr ägare. Niir det galler byggnadsnämndens och 

1-;,Jmmunst~Tcl,ens hundenhet av översikhplanen. hör Jet till bilden att 

riillen att anta detaljplaner och omr~1Jesbestiimmelser tillkommer fullmiik

tige. som har rätt att lklegera vissa beslutsbefogenheter till kommunstyrcl

wn eller hyggnadsnämmlen. Fri1n kon'·aitutionell synpunkt torde det inte 

tinna'> hinder for att fullmiiktige i sitt delegationshe~lut ger närmare fore

'krifter till kommunstyrelsen eller hyggn~1dsnämnJen om hur och unJer 

vilka förutsiittningar Jen delegerade beslutanderätten får anviindas. Be

'itiimmelserna i PBL utgör dock inte n[igot hinder mot att t. ex. byggnads

n<immkn antar en detaljplan som strider mot översiktsplanen. om nämn

den finner att de allmitnna lagreglerna om liimrlig utveckling i kommunen 

bör !eda till detta. Det är tvärtom förut.satt all så kan ske (5 kap. 11 ~första 

st\·.-ket i det remitterade förslagen. 

En parallell till översiktsrlanens riktlinjer i1r enligt min mening de rikt

linjer s\lm konsumentverket utarhetar till ledning för tilliimpningen av 

konsumentkrcditlagen. Vid -.in granskning av förslaget till konsumentkre

dit lag framhöll lagrädet ( prop. 1976177: 123 'i. 349 ffJ att vid marknad-.dom

slokn .... bedömning av konsumentverkets riktlinjer hlir det avgi.lranJe inte 

om a,·,·ikel-.e -;kett friin riktlinjerna utan llm niiring,idkarens hanJlanJe 

'tridi::r mot lag. 
I ,itt yttrande över PBL-forslaget anfor la,.:r1/Je1 att Jet ligger i sakens 

natur all en dom~tol vid en s{1dan bcdiimning stttr friare i förhiillande till 

riktlin_ic:·na :in vad en kon;munal niimnd gör i förh:illande till övcrsikts

p:,inc:i. Enligt lagradct blir rlanen till Jen del <len inneh{1ller bestämda och 

rre.:i,er;ide direktiv i rt:alitclen bindande för <lt: lilliirnpande myndigheter-

na 
Jag kan inte '1itlla mig hakom ett sihlant bctraktt+;c-;ätt. Genom de nyss 

a1<:1 ,.:1-. na be,liimmel ,ern<.1 om ih·ersiktsrlanen och genom besl11tssyste-

111eh 11prhyggnad i övrigt har de rällsliga relationerna mellan kommunfull

m;ikti):!(: 1H.:h de tilliimrandc myndigheterna beslitmts p{1 ett tydligt sätt. 

Ligradet 'yni::' 1 'ilt re-;,)ncmang utgi1 fr~ln all dessa myn<ligheti::r kan 

'"uprfatta · · relationerna till fullm:1k1ige p{t ett annat sätt iin det som lagtex

ti::n ):!Cl' uttryck för. Etl sadant ant;;gandi:: utgiir enligt min mening knappast 

r.ag<)ll hal!har ):!rlJnd fl'1r -;lul\atsen att översiktsplanen i vi-.sa ~ituationer 

'kulk \ara bindande. Givetvis kan man inte hortse friln att det kommer att 

tr,iff:,, '' q!öranden rnligt PB L. som av t'n eller annan anledning är fclaktig<1. 

S;1d.111.1 d\'gi>randen -- l. ex. cll beslut V<trigenllm byggnadsnämnden utan 

:1tt he,ikl:i det t:rhkilda intresset avsliir en an~iikan om lm· enbart med en 

h<1nvi-.ning till ,i\'ersiktspl,rnens riktlinjer - kan emellertid riitta'> till av 

ovi::rin-.tan,ern:1. Att l:in~'1yrelsern:1 1)ch regeringen - inte bara formellt 
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uian även faktiskt -- srår fri;i gentemot kommunfullmäktige tPrJe vara 

obestriJligt. 

Sammanfattningsvis anser jag salcJes i nwtsats till .la!!radet all det nu 

föreslagna rlansystcmet i alla delar iir förenligt med bt•stiimmeherna om 

lagar och anJra föreskrifter i 8 kap. RF. 

2.3.3 Konstitutionsutskottet 

Kofötitutionsutskottets yttrande till bostadsutskottet om förslaget till PBL 
rör i huvudsak kommunernas befogenheter att fatta beslut om markanvänd

ning och bebyggelse. Utskottet redovisar i sammanfattning vad i lagrädets 
yttrande och i propositionen anförts om plansystemets förenlighet med RF. 

Utskottets ställningstagande har följande lydelse. 

Som framgår av den av utskottet nu lämnade redovisningen har olika 
uppfattningar hiivdats i frågan om PBL:s förenlighet med regeringsformens 
regler om normgivning i nu aktuellt hänseende. En sådan grundlagstillämp
ning som tar hänsyn till vad som kan antas ha varit avsett i•id tillkomsten av 
regeringsformen medför att den gällande byggnadslagstiftningens plansys
tem inte kommer i konflikt med regeringsformens bestämmelser om 
normgivningsmakten. Avgörande för bedömningen av PBL:s plansystem 
blir då huruvida detta innchäller sådana skillnader i förhilllande till det vid 
regeringsformens tillkomst gällande plansystemet som kan föranleda en 
annan bedömning av plansystemets konstitutionella karaktär. Översiktspla
nen intar härvid något av en särställning då den utformats efter mönster av 
sådana informella plantyper som uppkommit vid sidan av den rättsliga 
regleringen och nu görs till ett obligatorium i den kommunala planeringen. 
Det finns dock i propositionen en klart uttalad vilja att översiktsplanen inte 
skall vara bindande för myndigheterna eller för allmänheten. 

Gentemot en sadan extensiv tillämpning, som nyss sagts, skulle kunna 
invändas att man avlägsnar sig för långt från vad bestämmelserna i Il kap. 3 
och 7 §§och motivuttalandena rörande norm begreppet synes ge vid handen. 
Det har hävdats att en sådan tillämpning skulle kunna i ett liingrc perspektiv 
föranleda en minskad respekt för grundlagen. 

Den oklarhet som uppkommit genom att det finns utrymme för att komma 
till olika tolkningsresultat måste enligt utskottets mening tas i särskilt 
beaktande. Det är inte acceptabelt att det dter riksdagsbehandlingen 
kvarstår en osäkerhet om den ifr{1gavarande lagstiftningens förenlighet med 
grundlag. Ytterligare överviiganden i frågan bör sålunda komma till stånd. 
Eftersom konstitutionsutskottet inte har den sakliga kompetensen pä det 
aktuella lagstiftningsområdet hör det ankomma pii hostadsutskottet att vidta 
sådana ändringar i sak i det föreliggande förslaget att den nämnda oklarheten 
undanröjs. Det gäller da frågan om översiktsplanernas rättsliga innehiirtf. 
dvs. om det går att utforma lagstiftningen på ett sådant sätt att det star klart 
att innehållet i översiktsplanerna inte utgör ett.bindande planeringsunderlag. 
Beträffande områdeshestämmelser och detaljplaner bör prövas om det är 
möjligt att vidta preciseringar i fråga om avgränsningar av berörd person
krets. 

Det kan förutsättas att bostadsutskottet låter det omarbet<ide lagförslaget 
granskas ur konstitutionell synpunkt av lagrådet och konstitutionsutskottet. 
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3. Utskottet 

3.1 Inledning 

Som framgått av redogörelsen ovan (avsnitten 2.3.1och2.3.2) har i lagrådets 
yttrande och i proposition 1985/86: 1 med förslag till en ny plan- och bygglag 
(PBL) förts fram olika uppfattningar beträffande frågan om plansystemet 
enligt PBL är förenligt med normbegreppet i regeringsformen (RF). 

I sitt yttrande i frågan till bostadsutskottet har konstitutionsutskottet 
enhälligt anfört att den oklarhet som uppkommit genom att det finns 
utrymme för att komma till olika tolkningsresultat måste tas i särskilt 
beaktande och att det inte är acceptabelt att det efter riksdagsbehandlingen 
kvarstår osäkerhet om bygglagstiftningens förenlighet med grundlag. Enligt 
konstitutionsutskottets uppfattning bör bostadsutskottet företa sådana änd
ringar i det föreliggande regeringsförslaget att osäkerheten undanröjs. Det 
gäller - fortfarande enligt konstitutionsutskottet - frågan om översiktspla
nernas rättsliga innebörd. dvs. om det går att utforma lagstiftningen på ett 
sådant sätt att det står klart att innehållet i översiktsplanerna inte utgör ett 
bindande planeringsunderlag. Beträffande områdesbestämmelser och de
taljplaner bör prövas om det är möjligt att vidta preciseringar i fråga om 
avgränsningar av berörd personkrets. 

Avslutningsvis förutsätter konstituiionsutskottet att bostadsutskottet låter 
det omarbetade förslaget granskas ur konstitutionell synpunkt av lagrådet 
och konstitutionsutskottet. 

Bostadsutskottet har ingen annan uppfattning än konstitutionsutskottet 
när det gäller behovet att undanröja osäkerheten beträffande den föreslagna 
bygglagstiftningens förenlighet med grundlagen. Som framgår av lagrådets 
yttrande kan klarhet i frågan åstadkommas antingen genom ändringar i RF 
eller genom ändringar i PBL-förslaget. 

Förutom i lagrådets yttrande och i propositionen har frågan om PBL
förslaget och dess förenlighet med RF:s normbegrepp tagits upp även i vissa 
motioner. 

I moderata samlingspartiets partimotion 1985/86:66 tas upp lagrådets 
invändningar mot PBL-förslagets rättsliga status. Motionärerna redovisar 
lagrådets inställning i frågan och anger att de inte kan acceptera förslag som 
innebär kringgående av de regler som utgör grundvalen för det svenska 
rättssamhället. Propositionen bör enligt motionärerna därför avslås i sin 
helhet. I stället förordas att plan- och byggnadslagstiftningen successivt 
revideras genom delreformer inom vissa angelägna områden. Beträffande 
den översiktliga planeringen anges att den skall vara frivillig och ta sikte på 
ökad flexibilitet. 

I centerpartiets partimotion 1985/86:69 föreslås en omarbetning av PBL
förslaget så att förenligheten med grundlagen framstår som helt klar. Bl. a. 
bör klargöras att översiktsplanen inte får användas för att ge direktiv som 
skall tillkomma genom andra planinstrument. Översiktsplanens utformning 
bör anpassas efter kommunens situation och begränsas till en utvecklingspla
nering, något som enligt motionärerna innebär att stora områden kan 
undantas från egentlig planering. 
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Folkpartiet behandlar förslaget till PBL i partimotion 1985/86:80. Motio

närerna anser att det iir tveksamt om PBL:s plansystem stär i övt:rensstäm

melst: med grundlagen. Om PBL genomförs, enligt förslaget i propositionen. 

kommer det enligt motionärt:rna att uppstå osäkerhet om plant:r iir giltiga 

eller ej. Riksdagen bör därför begära att regeringen ätcrkommer mt:d t:tt 

förslag som bl. a. innt:här att det står helt klart att PHL iir förenlig med 

grundlagen. Enligt vad utskottet erfarit är motionärernas uppfattning därvid 

att en omarhetning av PHL-förslaget hör företas i avsikt att undanröja den av 

lagrådet framförda invändningen om att förslaget inte later sig förenas med 

RF:s normbegrepp. Motionärerna anför att det är angeläget att inte ställa 

alltför höga krav på innehållet i översiktsplanerna. 

Liksom lagrådet pekar siiledes vissa av motioniirerna på möjligheten att 

genom revideringar i PBL-förslaget bringa detta i övert:nsstämmelse med 

RF:s norm begrepp. En siidan överarhetning har också enhälligt förordats av 

konstitutionsutskottet. 

Den enighet som s[1lunda manifesterats i konstitutionsutskottet bör ligga 

till grund för det förslag som bostadsutskottet beslutar övt:rliimna till lagrädet 

för yttrande. 

Liksom konstitutionsutskottet finner bostadsutskotkt att en revision av 

PRL-förslagct hör göras i avsikt att klargöra att översiktsplanerna inte utgör 

ett hindandc planeringsunderlag. Vidare hiir preciseringar göras betriiffande 

omnidesbestämmclscrna och detaljplant:rna i enlighet med vad konstitu

tionsutskottet förordat. 

Nt:dan behandlar utskottet utformningen av dessa revideringar och liigger 

fram ett förslag i avsikt att undanröja den ovan nämnda oklarheten. 

3 .2 Översiktsplaner 

3.2.1 Den hittillsvarande iiversiktliga planeringen 

Gt:neralplan iir den iiversiktliga planform för den kommunala planeringen 

som för niirvarande anvisas i hyggnadslagen (BL). Enligt BL följer vissa 

riittsverkningar endast av faststiilld generalplan. Det har dock endast i ett 

fatal fall hiint att kommunt:n s.::dan den antagit en generalplan fört fram elen 

till faststiillelse av liinsstyrelsen. 

Vid sidan av reglerna i BL har utvecklats översiktliga planformer. 

Exempel pi1 s[1dana planformer iir kommuniiversikt. markdispositionsplan 

och omriidesplan. Behovet av dessa informella planformer har accentuerats i 

anslutning till den fysiska riksplaneringen. Det kan erinras om att knmmun

översikter intt: siillan inneh{tller riktlinjer avsedda att ligga till grund för de 

planmiissiga iiverviiganden som för niirvarande gäller för hl. a. hyggnadslovs

prövningen utanför detaljplanclagda omri'1den. Trots att det sitlunda inte 

finns nägra formella krav att utarheta s{1dana översikter har niistan alla 

kommuner antagit kommunöversikter. Dessa informella planer har ofta 

handlagts enligt BL:s regler för antagen generalplan. Kommunöversikterna 

ger kommtmerna handlingsbert:dskap utan att de för dt:n skull hindt:r den 

kommande markanviinclningen. Som iiven anförs i propositillnen ges kom-
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muninvånarna genom dessa informella översiktsplaner information om 

kommunens inställning till olika byggprojekt. 

I avsnitt 2.2 ovan har tagits in en sammanfattande redogörelse för det 

nuvarande plansystemet. 

3.2.2 Översiktsplanens syfte och innehåll enligt propositionen 

I detta avsnitt behandlas övcrsiktsplancringen i de delar som nu är av 

intresse. 

Enligt propositionen (s. 123) är syftet med översiktsplanen i korthet att 

med ledning av PBL:s bestämmelser om allmänna intressen ange grunddra

gen i användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för. 

bchyggclscutvccklingen, att redovisa behandlingen av områden som är av 

riksintresse. att där det behövs ge närmare riktlinjer för den kommande 

planläggningen, hebyggelseutvccklingen och andra miljöförändringar samt 

att ge kommuninvånare. sakägare och andra intressenter information om 

markanvändningen i stort samt inriktningen för avsedda miljöförändringar. 

Planen skall omfatta hela kommunen och hållas aktuell. 

Med utgängspunkt i vad nu refererats framhålls i propositionen att 

kommunen i översiktsplanen alltid bör behandla frågor som direkt har 

anknytning till de primära kommunala angelägenheterna såsom t. ex. 

markanvändningsfrågor rörande bebyggelse. friluftsliv. viktigare trafikleder 

och andra allmänna platser. 

Vidare skall den översiktliga planeringen utformas med beaktande av de 

natur- och hushållningsaspektcr som kommer till uttryck i det förslag till lag 

om hushållning med naturresurser m. m. ( prop. 1985/86:3) som för närvaran

de är föremäl för riksdagsbehandling. I översiktsplanen hör också behandlas 

användningen av vattenområdena i kommunen. 

Enligt förslaget i propositionen skall översiktsplanen således ange de stora 

dragen i användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för 

tillkomst. förändring och bevarande av bebyggelse och därmed samman

hängande anordningar. Riktlinjerna hör ge vägledning åt verkställande 
organ och enskilda om hur kommunen bedömer den från allmän synpunkt 

lämpliga utvecklingen. 

Översiktsplanen skall antas av kommunfullmäktige. Någon möjlighet till 

delegation skall inte finnas. När förslag till översiktsplan eller till ändring av 

planen upprättas skall kommunen samråda med bl. a. länsstyrelsen och 

herörda kommuner. Andra som har ett väsentligt intresse av förslaget skall 

beredas tillfälle till samråd. Det gäller t. ex. markägare. hyresgästorganisa

tioner. natur- och friluftsorganisationer. handikapporganisationer. LRF. 

företagareföreningar och fackliga organisationer på distriktsnivå. vägföre

ningar. villaägarcföreningar, Hem och skola samt lokala miljögrupper. 

Samrådet skall syfta till uthyte av information och synpunkter under 

planarbetet. Resultatet av samrädet skall redovisas i en samrådsredogörelse. 

Länsstyrelsen skall under samrådet ge råd om planens utformning samt verka 

för att områden av riksintresse får lämplig användning. 
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3.2.3 Översiktsplanen som underlag för detaljplaneläggningen m. m. 

Mot bakgrund av vad angivits ovan hör alltsi1 enligt hostadsutskottets 
uppfattning en revision göras av PBL-förslaget i vad avser översiktsplanerna 

så att diirmed undanröjs de invändningar som framförts och som enligt 

lagrlidet innebär att dessa planer - till den del de innehäller bestämda och 

preciserade direktiv - de facto blir bindande riktlinjer för de tillämpande 

myndigheterna trots att översiktsplanerna formellt saknar rättsverkan. 

Inledningsvis kan konstateras att översiktsplanerna enligt 4 kap. 1 § PBL 

skall utgöra underlag för beslut om användningen av mark- och vattenomrä

den. Planen skall ange grunddragcn i den avsedda anviindningen av mark

och vattenomräden samt riktlinjer för tillkomst. förändring och bevarande av 

bebyggelse. Planen skall också ange hur kommunen avser att tillgodose 

riksintressen enligt lagen om hushällning med naturresurser m. m. 

Enligt lagtexten har översiktsplanen således en enda funktion. nämligen 

att utgöra underlag för kommande beslut. I bestfönmelserna om prövnings

grundcr för bygglov i område utanför detaljplan har därför inte gjorts nägon 

anknytning till översiktsplanen. Enligt 8 kap. 12 § första stycket skall 

ansökningar om bygglov i st1dana områden bifallas om åtgiirden 

l. uppfyller vad i 2 kap. stadgas om allmiinna intressen som skall beaktas 

vid planliiggning och lokalisering av bebyggelse. 

2. inte skall föregås av dctaljplaneliiggning på grund av bestämmelserna i 5 
kap. 1 §. 

~- inte strider mot omri1dcshestämmclser och 

4. kan antas uppfylla vad i ~ kap. anges om krav pa byggnader m. m. 

Särskilda regler gäller enligt 8 kap. 12 § andra och tredje styckena · 

beträffande bygglov till kompletteringsätgärder avseende en- och tvl1ho

stadshus och avseende vissa inre åtgiirder beträffande även andra byggnader. 

Inte heller i dessa fall har någon anknytning gjorts till översiktsplanen. 

I propositillnen anförs bl. a. följande ang:lende övcrsiktspbnens kar;iktiir 

(s. 267). 

Översiktsplanen utgör en sammanvägning av olika allmiinna intressen. 
Staten och kommunen har i de allra flesta fall i stora drag enats om 
riktlinjerna för den framtida markanvändningen. Även kommunmcdhorgar
na har haft tillfälle att päverka dessa grova riktlinjer. Naturligtvis kan 
samhällets organ inte förutse och överblicka utvecklingen i alla avseenden. 
Översiktsplanen kan alltsa inte tiicka alla uppkommande situationer. 

När beslut fattas om planer eller när enskilda iirenden avgörs skall inte 
bara allmiinna utan ocksä enskilda intressen beaktas. I övnsiktsplanen 
beaktas naturligtvis enskilda intressen i den miin de iir kända vid planarbetet. 
Giiller det en iindring av översiktsplanen för ett bcgriinsat omr[1de. cHir 
bebyggelse inom kort skall ske. är naturligtvis de enskilda intressena bättre 
kända och klarlagda än annars. För det mesta vet dock planerare och 
politiker inte mycket om vad alla fastighetsägare har för avsikter inom den 
närmaste framtiden. Inte heller kan översiktsplanen normalt tänkas ta en 
entydig stiillning till detaljfriigor. t. ex. liimpligheten av alla enstaka nya 
byggnader. Det är allts?1 först när den enskilde ansöker om att t. ex. fä hygga 
ett hus som den förutsatta avviigning.cn mellan allmiinna och enskilda 
intressen kan göras på ett meningsfullt och slutligt sätt. 

Jag kan ocksa uttrycka saken pä följande sätt. De beslutande organen på 
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kommunal och statlig nivå skall se riktlinjerna i översiktsplanen som den 
allmänna sektorns samlade rekommendationer, som är grundade huvudsak
ligen på de allmänna bestämmelserna i 2 kap. Översiktsplanen är ett 
beslutsunderlag som 'kan ge förhandsupplysningar om vilka allmänna 
intressen som kan komma att vägas in vid framtida beslut om markanvänd
ningen. Ett bygglovsärende kan emellertid, som jag nyss påpekade, inte 
avgöras enbart mot bakgrund av översiktsplanens riktlinjer. 

Det förhåller sig enligt bostadsutskottets uppfattning obestridligen så att den 

översiktliga planeringen inte minst under de senaste 10--15 åren kommit att 

tillmätas allt större vikt och att det finns skäl för uppfattningen att 

planformen bör regleras i lag. Så har t. ex. lagrådet givit uttryck för 
uppfattningen att en av de förtjänstfulla nyheterna i lagrådsremissen är att 

"varje kommun åläggs att ha en i lag reglerad översiktsplan som skall omfatta 

hela kommunen och hållas aktuell". 

Enligt bostadsutskottets mening iir det sålunda positivt att översiktsplanen 
kommer att ingå som en planform i ett nytt plansystem. Vad frågan nu 

närmast gäller är att ge översiktsplanen en sådan ställning att dess befarade 

karaktär av bindande planinstrument för den efterföljande planeringen och 
för bygglovsgivningen utanför detaljplan undanröjs. 

Det ligger enligt bostadsutskottets uppfattning i sakens natur att den 
översiktliga planeringen från tid till annan och beroende på den konkreta 

planeringssituationen kommer att uppvisa olika grad av detaljering. Det 

faller sig också naturligt att underlaget för planeringen för skilda områden 

kan vara mer eller mindre väldokumenterat och fylligt. 

Utskottet vill framhålla att översiktsplanerna inte bör göras mera omfat
tande och detaljerade än vad den aktuella planeringssituationen kräver. 

Planerna bör utformas så att en rimlig handlingsberedskap under planperio

den upprätthålls. I propositionen anges att ett riktmärke för planperiodens 

längd kan vara två mandatperioder, dvs. sex år. Denna uppfattning framförs 

också i centerpartiets partimotion 1985/86:69. I den mån det kan bedömas att 
det under planpnioden inte finns anledning anta att några större förändring
ar i disposition av mark- och vattenområden kommer att ske. finns skäl att 

förmoda att den översiktliga planeringen kan ges en mera programmässig 
inriktning än om mera förutsebara förändringar är att vänta. Det finns 

således. enligt bostadsutskottets uppfattning inte anledning att ge den 
översiktliga planeringen en mera ambitiös inriktning och omfattning än vad 

planeringssituationen kan anses kräva. Som framgMt ovan anges i proposi
tionen ett av syftena med översiktsplanen vara att mot bakgrund av allmänna 

intressen ange grunderna för användningen av mark- och vattenomräden. 

Som ocksii anförs i propositionen (s. 127) finns i de flesta kommuner 

områden där inga särskilda planeringsöverväganden av langsiktig art behövs. 

Av planen bör framgä i vilka delar av kommunen denna situation råder. 

Utskottet vill erinra om att frågan om innchallet i översiktsplanerna tagits 

upp i de ovannämnda partimotionerna. I centerpartiets partimotion anförs 

att översiktsplanen skall visa dels vilka mnr{1den som redan tagits i ansprak 

för bebyggelse. naturvård. försvar m. m .. dels vilka områden som beräknas 

bli förändrade till något samhällsbyggnadsändamål samt slutligen områden 

där restriktioner behövs. I denna motion anges också att översiktsplanering-
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en bör begriinsas till en utvecklingsplanering. Stora omr~iden biir enligt 

motioniirerna, med detta synsätt. kunna undantas·fr;·111 egcntlig planering. I 

folkpartiets partimotion anförs att kraven p<i innehållet i iiversiktsplanen bör 

vara relativt l[1gt ställda. I moderata samlingspartiets partimntinn anförs 

bl. a. att i översiktsplanen skall skisseras olika utvecklingsalternativ och att 

planen skall vara ett utredningsmatcrial. 

Utskottct delar vad i partimntionerna anförts om att den översiktliga 

planeringen inte for ges en s{1dan innebiird i form av riktlinjcr att den i 

realiteten binder den mera detaljbc:tonade planeringen. Det finns s~tlunda 

iivcn enligt motioniirernas uppfattning goda motiv för en iindring som 

undanröjer de av lagri1det framförda farhi1gorna om att översiktsplanerna i 

vissa fall kan uppfattas st1som bindande direktiv. '.\ledan behandlar utskottet 

denna fri1ga. 

Utskottet har i.iverviigt vilka fiirändringar i PBL-förslaget som behövs för 

att bringa det i överensstiimmelse med den nu redn\·isade uppfattningcn. I -1 

kap. I ~ Pl3L stadgas följande: 

Översiktsplanen skall utgöra underlag fiir beslut om anviindningen av mark
och vattenomri1den. 

Planen skall ange 
1. grunddragen i den avsedda am :indningen av mark- och vattenomr{u..kn 

samt riktlinjer för tillkomst. förändring och bevarande av bcl1yggelse. 
2. hur kommunen avst!r att tillgodose riksintressen enligt lagen (OOOO:Ollll) 

om hush~tllning med naturrt!surser m. m. 

I spt!cialmotivt!ringen (propositionen s. 529-532) anges att mcd grwuldra

gC'n i användningen av mark- och vattenomrildcn avses dcn huvudsakliga 

anviindriingen. Plancns Övt!rsiktliga karaktiir bör. anges det vidare. innebiira 

en schematisk redovisning som tar sikte p;i att ge överblick över de viktigaste 

dragen i markens anviindning. 

Uttryckct riktlinjer anges omfatta dcls program fiir fortsatt planliiggning 

enligt PHL eller avsedda förordnandt!n enligt annan lagstiftning. dcls 

riktlinjer för tillstimdsprövning enligt PBL och for fastighetsbildning utanför 

detaljplanelagda om raden. A \'Sikten iir att översiktsplanen skall innchalla i 

stort st!tt dt!n typ av riktlinjer sllm kommunerna utvecklat i sina kommun

översikter. 

I sin analys av iiversiktsplanen konstaterar lagr{1det (propositionens 

bilagedel. s. 210 och 211) att departementschekn - niir han hiinlar att 

översiktsplanen inte iir att anse som normgivning - synes fästa en a\'giirande 

vikt vid att myndigheterna iir skyldiga att sjiilvständigt pröva planens inne hall 

och att denna prörning kan ge ett annat resultat iin det planen förutsatt. 

Lagriidet medger att s{1dana fall helt visst kan Wnkas och belyser detta med 

nägra exempel. 

Lagradet anfiir vidare att utrymmet tiir cn sädan sjiilvstiindig prörning 

beror a\' hur knnkret och bestiimt översiktsplanen :1r utformad. Ö\'ersiktspla

nen som antas av kommunfullmiiktige uttrycker följaktligen kommunens 

politiska vilja. Vid fullmiiktiges antagande skall. framhi1ller lagri1det. h;1de 

allmiinna och enskilda intressen beaktas. Om planen inncfattar en aniigning 

av samtliga intressen. allmiinna och enskilda inom ett visst omri1de. iir det 

knappast tiinkbart att kommunstyrelsen eller hyggnadsniimmkn detaljpla-
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nerar området i strid mot planen eller att bygglov som är oförenligt med 

planen beviljas. 

Efter att ha jämfört vad i förarbt:tena till kungörandelagen (1976:633) 

anförts om riktlinjer och rekommendationer finner lagrädet att översiktspla

nen. om den utformas som ett bestämt och preciserat direktiv. får en långt 

mer rättsgestaltande verkan än vad nämnda förarbeten tagit sikte på. 

Sammanfattningsvis anför lagritdet att översiktsplanen till den del den 

innehiHler preciserade direktiv i realiteten blir bindande för de tillämpande 

myndigheterna. 

Mot bakgrund av lagr;ldets uttalande och i linje med motionsvis framförda 

förslag är det enligt bostadsutskottets uppfattning angeläget att översiktspla

nens karaktiir av inte bimh:nde planinstrument tydligare anges i lagtexten. 

Ubkottet förordar att i 4 kap. I *första stycket görs ett tillägg som begränsar 

den översiktliga planeringen till vad som niirmast skulle kunna karaktäriseras 

som en utvccklingsplanering. I översiktsplanen bör således redovisas dels 

vilka mark- och vattenomrl1den som redan tagits i ansprak t. ex. för 

bebyggelse. för~var. naturvilrd m. m .. dels inom vilka omr!1den förändringar 

kan viintas och dels inom vilka omrt1den inga speciella restriktioner 

erfordras. 

Vad nu anförts hör komma till uttryck genom en föriindring i 4 kap. I § 

första stycket av innebörd att översiktsplanen skall utgöra en redovisning av 

användningen av mark- och vattenomraden samt av det allmänna intresset 

vid beslut om föriindringar och bevarande av mark- och vattenområden. 

Med den nu förordade utformningen av första stycket markeras att 

översiktsplanen har betydelse för redovisningen av de allmänna intressena. 

Diirmed markeras iiven att översiktsplanen inte skall vara bindande för de 

efterföljande besluten. eftersom vid sildana beslut även enskilda intressen 

skall beaktas. Detta framg~1r av I kap . .'i § diir det föreskrivs att vid prövning 

av fr:lgor enligt PBL bitde allmänna och enskilda intressen skall beaktas om 

inte annat iir siirskilt föreskrivet. 

Även i 4 kap. l §andra stycket hör ändringar vidtas i avsikt att undanröja 

ri~ken för att översiktsplanen uppfattas som bindande. Utskottet föreslar i 

enlighct hiirmed att uttryl·ket "Planen skall ange" utbyts mot uttrycket "Av 

planen skall framgi1". Vidare hör anges att den rättsliga regleringen av 

markanviindningen gentemot enskilda sker genom omr<\desbestämmelser 

cllcr detaljplan. Fi\r att översiktsplanl'n skall ge god information om 

kommunens avsikter är det lämpligt och angeläget att i översiktsplanen 

redovisa de mark- och vat1enoniri1den där kommunen avser att genom 

områdeshestiimmelser cller detaljplaneläggning förändra anviindningen och 

utformningen a\· hehyggelsen. Det blir bl. a. möjligt att inom ramen för den 

översiktliga planeringen behandla bevarande av bebyggelse. 

Det hör ;iven genom tvä iindringar i I kap. > § strykas under att 

översiktsplanen iir att anse som ett beslutsunderlag utan bindande verkan. I 

paragrafens första styckc fiiresli1s ett tilliigg som en tredje mening av följande 

lydelsc: "Översiktsplanen har intc bindande verkan." 

Första meningen i det efterföljande styl'ket i paragrafen har i PBL

förslaget följande lydebe: "Den n;irmare regleringen av markens använd

ning och bebyggelsen inom delar av kommunen sker genom detaljplaner." 

28 Riksdagen 1986187. 19 sam/. Nr J 
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Enligt utskotteh uppfattning bi.ir nrden "Den niirmare" ·utgi1. 

Genom de nu förordade iindringarna i I kap. 3 * betonas s;ilunda enligt 

utskottets mening ytterligare iiversiktsplanens karaktiir a\' beslutsunderlag. 

Att översiktsplanen inte blir bindande kommer siilunda till uttryck redan i 

lagens inledande bestämmelser. 

I enlighet med vad nu anförts har uppriittats förslag till iindringar i I kap. 

3 * och -I kap. 1 * i proposition 19~5!1'6: 1 med förslag till ny plan- och 

bygglag. Ändringarna framgi1r a\' bilaga. 

3.3 Omrädcsbcstiimmelser 

3.3.1 Lagrådet 

Lagddet anflir i sitt yttrandc bl. a. följande. Omradcsbcstiimmclscrna iir en 

ny planform som kan an\'iindas fiir cn rad olika regkringsbeho\· och har 

mycket gemcnsamt med faststiilld gcneralplan enligt HL. Gerwm nrnri1des

bestämmelsL'r kan cn kommun rcglcra markandndning tich hebyggclsc 

inom rclati\'l stora omriiden. Ll1\'plikten kan ut\'idgas och inskriinkas. 

Förhud kan utfärdas mot schaktning. fyllning. triidfallning och skogsplante

ring för att siikcrstiilla ett omr{1dL'S an\'iindning for friluftsiindam;il. for att 

rescrvcra mark för bebyggelse eller för att skapa skydds- t'ller siikerhetsnm

rf1den runt fiirsvarsansliiggningar. flygplatser. kiirnent'rgianliiggningar m. m. 

Vidare skall omr:ideshcstiimmelser kunna anviindas fiir att skydda riksintres

sen cnligt NRL med bindande bestiimmelser. För\ issa kommuner kan det 

\'isa sig iindamillsenligt att tHnr{uksbestiimmclser far giilla kommunens hela 

omrädt'. Ornr;ideshcstiimmelser kan komma att bli bindande for ett stort 

antal fastighL'tsiigare samt far hetydclse för manga miinnisktirs boendc- och 

arhetsmiljii och dcras miijlighcter till rekreation och friluftsli\·. Lagradet 

ifri1gasiitter om tllliri1desbcst;immclser - ii\'t'n om deras betydelse sjiildallct 

intc avser andra fr<"1gor iin markanvändning od1 bebyggelse - likviil inte 

uppfyller det kra\' pil generell giltighet som kiinnett'cknar forcskrifter i RF:s 

mening. Det skulle möjligen kunna hiiHlas. anför lagr;idet - niirmast med 

syftning p{t detaljplaner. mcn enligt utskt>ttets tt>lkning med giltighet ticksii 

för omri1lleshestiimmelser- att de SlHll berörs a\ planer gc1lllm PBL:s rcgler 

om medbnrgarinflytandc \'id plancrnas tillkomst fatt en partstiillning i 

planiiremkt tich att dctta diirför har mera karaktiir av fön altningsbeslut 

avsl'ende bestiimda personer iin normcr flir ett ohcstiimt k,1llekti\. \kd 

tankc pa dcn \'ida personkrctsen och de föriindringar den iir unLit'rkastad 

förefaller ett s:1dant resonemang enligt lagri1det dock\ erklighetsfriimrnande. 

Enligt lagri1dct kan man inte heller bortse frim att planbt'sluten kan heri\ra 

personer som inte kunnat ta del av heslutsprnccsscn. 

3.3.2 Propositionen 

I propositioncn (s. X9) anflirs i sammandrag följande om omr<"1deshestiim

melsernas förenlighet med RF:s ntirmhegrepp. DL'l flircslagna plansystcml'l 

byggcr i allt väsentligt p;i det system som nu r;.1der och snm giillcle iivt•n niir 

den nya RF infördes l lJ7-I. Dct iir inte realistiskt att anta att a\·siktcn \'id Rf:s 
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införande kan ha varit att byggnadslagstiftningens sedan länge beprövade 

beslutssystem skulle i vissa delar sättas ur spel och ersättas av en ordning där 

kommunala markanvändningsplaner skulle behöva beslutas av riksdagen. 

Den slutsats som ligger närmast till hands är att planbeslut skall ses som en 

form av rättstillämpning. som enligt grundlagen inte är förbehållen riksda
gen. Denna uppfattning får anses bekräftad genom riksdagens beslut att anta 

lagen om kungörande av lagar och andra författningar och de uttalanden som 

utan erinran gjorts i anslutning därtill i proposition 1975176: 112. Det finns 

inte några helt nya element i PBL:s plansystem som kan medföra en 

principiellt ändrad syn på planbeslutens konstitutionella karaktär. I fråga om 

områdesbestämmelser och detaljplan måste besluten alltså betraktas som 

förvaltningsbeslut. Skillnaden mellan detaljplaner och områdesbestämmel

ser enligt PBL är helt marginell i fråga om regleringsmöjligheterna. 

Områdesbestämmelser har stora likheter med dagens generalplaner, som -

med hänsyn till den utformning som de har fått i praktiken - måste anses 

förenliga med RF. Att områdesbestämmelser kan användas för att reglera 

markanvändningen inom områden av riksintresse föriindrar givetvis inte 

bilden. Inte heller i dessa fall får. omrl1desbcstämmelser täcka annat än 

begränsade områden av kommunen. För att dl't inte skall råda någon tvekan 

härom bör lagtexten förtydligas så att den uttrycker att områdesbestämmel

ser får antas för begränsade områden av kommunen. Det finns för övrigt inte 

något praktiskt behov av att med områdesbestämmelser skydda alla nationel

la intressen. eftersom skyddet följer direkt av lagbestämmelser. Sammanfatt

ningsvis anförs i propositionen att det föreslagna plansystemet i alla delar är 

förenligt med bestämmelserna om lagar och andra föreskrifter i 8 kap. RF. 

Den i propositionen föreslagna regleringen beträffande områdesbestäm

melser avviker i sak fran det av lagrådet granskade förslaget på bl. a. följande 

punkter. 

I lagrådsremissen hade angetts att områdesbestämmelser kan antas för ett 

visst område, ~nm inte omfattas av detaljplan. Detta har i l kap. 3 § och 5 

kap. 16 § ändrats till :.itt omr{1deshestämmelser far antas för begriin.rnde 

områden, som inte omfattas av detaljplan. 

I remissen hade angetts att med områdesbestämmelser bl. a. får regleras 

grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden för 

olika ändamål. Detta har i 5 kap. 16 § 2 preciserats till att avse användningen 

för hebyggelse eller för fritidscmläggningar, komm1111ika1iomleder och andra 

jämförliga ändamål. 

I 5 kap. 16 § 3 har beträffande fritidsbebyggelse inte bara byggnadsarean 

utan även bruksarean förts in under det reglerbara området. Vidare har 

regleringsmöjligheten inskränkts till att avse endast fritidsl111s och tomter till 

sådana hus, inte områden avsedda för fritidsändamål, som föreslagits i 
remissen. 

I lagrådsremissen hade föreslagits att schaktning. fyllning. trädfällning och 

skogsplantering skulle fä regleras och marklov krävas för sådana fttgärder 

inom bl. a. friluftsområden. Denna regleringsmöjlighet har utgå// i proposi

tionsförslaget, varvid det aviserats att förslag om motsvarande bestämmelser 

rörande s. k. kommunala naturvårdsområden senare kommer att föreläggas 

riksdagen. 
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Beträffande ekonomihyggnader för jordhruk. skogsbruk eller diirmed 
jämförlig niiring hack i remissen föreslagits att dessa generellt skulle omfattas 
av bygglovsplikt. men att kommunen skulle ha möjlighet att genom 
omri1desbestiimmelser besluta om befrielse fri1n lovpliktL'n. Detta har i X kap. 
1 ~tredje stycket och 6 * ;(i1dra stycket iindrats bl. a. pi1 st1 siitr att bygglov för 
uppförande av si1dana byggnader krävs endast inom detaljplan och att 
kommunen för omri1den utan detaljplan skall. om det finns siirskilda skiil. j<I 

f1)reskri1·a att hygglol' kriin· för uppförande, tillbyggnad eller iindring a\· 
s~dana byggnader. 

].].] lJtskottcts ii\'cnägandcn 

3.3.3. J 0111rildc.1h1•.\fii111111clscm<1s Ji111k tion 

Hiir kan först kort erinras om att kommunen genom att anta omrt1desbestiim
melser kan t1stadknmma en regkring inom ramen för de iimnen som anges i 
i1tta punkter i 5 kap. 1 (1 ~. Regleringen blir bindande for myndigheter och 
enskilda. men dess riittsvcrkningar i linigt blir mer begriinsadL' iin detaljpla
nens. Regleringen ger t. ex. ingen bvggriitt fiir marbgarna och inte heller 
kommunerna n;1gon riitt att liisa mark. Omri1desbestiimmelserna har bety
delse för bygglovspriivningen. [n ansiikan om bygglov skall be,·iljas 11m den 

inte strider mot omri1desbestiimmelser. intL' fordrar forL'g{1ende tktaljplane
Higgning och om den uppfyller de allmiinna egensbpskraven i 2 och~ kap. I 
princip detsamma giiller betriiffande marklov. 

Utmiirkande fiir de fiireskritter som omfattas av normgirningsbestiimmel
serna i RF iir i första hand att det iir fr~1ga om riittsregkr. Dessa kiinneteeknas 
i princip av att de iir bindande fiir myndigheter och enskilda. De kiinneteck
nas vidare av att de inte avser hara ett \ isst k,1nkret fall utan har generell 
giltighet. En förL·skrift far enligt forarhetL'lla till Rr (prnp. 1973:911 s. 20-1) 
anses uppfylla detta kra\· om den exempelvis a\Ser situationer a\· ,·isst slag 
eller vissa typ.:r av handlingssiitt eller om den riktar sig till eller pi1 annat siitt 
heriir en i allmiinna termL·r hestiimd krets a\· pers1iner. Som lagr;1dl'ls 
uppfattning far tolkas skulle tllnri1desbestiimmelserna i lagradsremissens 
utformning uppfylla det krav pi1 gennell giltighL'I som bnnelL'cknar 
föreskrifter i RF:s mening. 

[n avgörande fr;1ga iir alltsa om nrnradesbestiimmelser riktar sig till eller 

berör en i allmiinna termer bestiimd krets av personer el kr nm p.:rsonkrets..:n 
iir så avgränsad att best~immclserna int<.: kan anses ha generell giltighet. I det 
senare fallet iir bestiimmelserna ett uttryck för ett fiirvaltningsheslut och inll' 

en norm i RF:s rnening. 
Det hör erinras llm att propositinnsförsl;1get i ett dsentligt hiin~ernde 

för:indrats i förh:11Iande till det remitterade fön.laget. Som tidigare n:imnts iir 
det enligt propositionsförslaget inte fö1gre miijligt att med omradesbcst:11n
melser regkra schaktning. fyllning. triidföllning 11ch sk11gsplantering i 
friluftsomr;'1ckn. I regleringsmöjligheterna saknas diirigenllm ett ;I\· de lllL'r 

viisentliga inslag som enligt lagr;.1dL't bidrar till att man kan ifragas:itta 11111 inte 
llmr;'1desbest!immelser har dL'n generL'lla giltighL't s\Jm bnnelt'ckn;1r fiirL'

skrifter i RF:s mening. 
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Lagrådets invändningar rörande områdesbestämmelser innehåller när

mast två aspekter på problemet med avgränsningen av personkretsen. Den 

ena aspekten är geografisk; områdesbestämmelserna kan avse relativt stora 

områden, och det kan inte uteslutas att hela kommunens yta kan bli omfattad 

av bestämmelserna (utom de områden som ligger under detaljplan). Den 

andra aspekten, som givetvis sammanhänger med den geografiska omfatt

ningen, är inriktad på personkretsen i numerärt avseende. Bestämmelserna 

blir bindande för ett stort antal fastighetsägare och får betydelse för många 

människors boende- och arbetsmiljö och deras möjligheter till rekreation och 

friluftsliv. Lagrådet berör i sitt yttrande också en tidsaspekt; personkretsen är 

underkastad förändringar. 

3.3.3.2 Områdets a1"grä11s11ing 

Beträffande först den geografiska aspekten har - som framgått ovan - en 

ändring gjorts i propositionens lagförslag i förhållande till det förslag som 

granskades av lagrådet. Lagrådet hade påpekat att den i lagrådsremissen 

föreslagna lagtexten inte hindrade en kommun att anta områdesbestämmel

ser för hela den areal av kommunen som inte är detaljplanelagd. I lagtexten 

sådan den utformats i propositionen har stadgats och i motiven ytterligare 

understrukits att områdesbestämmelser får antas endast för begränsade 

områden av kommunen. Enligt bostadsutskottets mening ligger däri en 

väsentlig restriktion för den kommunala beslutanderätten i markanvänd

ningsfrågor. Att anta områdesbestämmelser med den geografiska omfatt

ning som lagrådet har påtalat i sitt yttrande skall alltså inte längre vara 

möjligt. 

I propositionen har 5 kap. 16 § givits följande utformning. 

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbe
stämmelser antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås 
eiler att ett riksintresse enligt lagen (0000:000) om hushållning med 
naturresurser m. m. tillgodoses. Med områdesbestämmelser får regleras 

1. i vad mån ätgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 *första stycket. 6 §första 
stycket 1 och 3, 7 §. 8 § andra stycket och 9 § tredje stycket. 

2. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för 
bebyggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra 
jämförliga ändamitl. 

3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken 
på tomter till sådana hus, 

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra anliiggningar, 
anordningar eller tomter, varvid ombyggnadsbestämmelser enligt 3 kap. JO § 
tredje stycket och skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 § 
får meddelas. 

5. användning och utformning av allmänna platser. 
6. vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom sådana 

områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket, 
7. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen, 
8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §. 

Utskottet noterar att vissa regleringsmöjligheter i sig innehåller en geogra

fisk restriktion. Med stöd av 5 kap. 16 § och hänvisningar däri till andra 
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lagrum far limddesbestiimmelser i vissa fall an\'iindas endast för att reglera 

förh[1llanden som är knutna till vissa relativt klart avgriinsade omri1dens 
belwv. I följande avsnitt utvecklas n:irmare de miijligheter som finns att med 

stöd av omrädesbest:immelser reglera användningen av mark- och vattenom

dden. 

3.3.3.3 Regleri11gm1<)j/igherer ank1111f/111till111·grä11s11de 0111rtlde11 

Till de regleringsmöjligheter som är anknutna till avgränsade områden hör 

till att börja med möjligheten att med stöd av 5 kap. 16 § l införa krav på 

bygglov för vissa slag av ätgärder i områden som avses i 8 kap. 6 § första 

styeket l. dvs. omrädo1 som utgör en 1·ärdefull miljö. Bygglovsplikt kan här 

införas för omfärgning av byggnader, byten av fasad- eller taktäckningsmate

rial och andra :indringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre 

utseende. Regeln syftar enligt propositionen till att säkerställa kulturhistoris

ka eller miljömässiga intressen (s. 182. 445) eller bevarandeintressen. 

Sådana intressen anges kunna finnas dels i större bebyggelseomraden. dels i 

mindre byggnadsgrupper, eller enstaka byggnader i kulturlandskapet 

(s. 185). Som omdden med bevarandeintressen nämns fiskelägen, kyrkby

ar. hrukssamhällen och fäbodar (s. 259). Ett visst omrädes kulturvärde 

bestäms inte bara av bebyggelsen utan även av t. ex. gator och torg, 

trädgårdar eller inhiignader. - Nära anknuten till denna regleringsmöjlighet 

är möjligheten enligt 8 kap. 6 ~ första stycket 3 att införa bygglovsplikt för 

underhållsåtgärder rörande hehyggelse med siirskilt bernraruleriirde, så som 

denna definieras i 3 kap. 12 §. Enligt denna bestämmelse - som har en 

motsvarighet i 38 §andra stycket hyggnadsstadgan (BS)- får byggnader som 

är siirskilt värdefulla från historisk. kulturhistorisk, miljömässig eller konst

närlig synpunkt dler som ingar i en samlad bebyggelse av denna karaktär inte 

förvanskas. I propositionen exemplifieras de aktuella bygglovspliktiga 

underh[1llsåtgärderna som omfärgning i samma färg som förut och ätgiirder 

berörande värdefulla detaljer på och i en byggnad. Kommunen måste klart 

specificera vilka åtgärder som skall vara hygglovspliktiga (s. 260. 703). 

Anknutna till ett visst omrades be ho\' är ocksa möjligheterna enligt 5 kap. 

11'1 * I att införa kra\' p<.t bygglov och marklo\' i dt• fall som anges i:-; kap. 7 ~ 

resp. 9 *tredje stych·t. Enligt X kap. 7 ~far s;tlund<1 genom omradesbesWm

meber föreskrivas bygglo\ splikt för ljusanordningar irwm llllH~tden som 

ligger i niirheten a\' befintliga eller planerade anliiggningar för tntalförs\·aret. 

flygplatser. kiirnreaktorer eller andra kiirnenergianliiggningar. Enligt X kap. 

9 *tredje \tyL·ket ftr i omr;'ttlesbestiimmelser fiireskri\as att marklo\ krii\s 

för schaktning, fyllning. trädfällning eller skogsplantering inom omri1den 

som ligger i niirheten av befintliga eller planerade anliiggningar för totalför

svaret, flygplatser, kärnenergianliiggningar eller andra anläggningar som 

kräver ett skydds- eller säkerhctsområde. Regleringen i 8 kap. 7 * och 9 § 

tredje stycket avser enligt pwpositionen (s. 704) samma typ av skyddsområ

den. I de nu avsedda fallen kan kommunen med stöd av 5 kap. 16 § 6 med 

områdesbestämmelser reglera vegetation samt markytans utformning och 

höjdliige till ledning för prövning av marklov. 
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När det gäller områden som är avsedda för bebyggelse finns enligt 5 kap. 

16'§ I och 6 samt 8 kap. 9 §tredje stycket motsvarande möjlighet som för 

skydds- och säkerhetsområdena att införa marklovsplikt och ge bestämmel

ser om vegetation och markyta. De föreslagna möjligheterna motsvarar 

reglerna i 17. 40 och 110 §§ byggnadslagen (BL). I propositionen (s. 299) har 

pekats på behovet för kommunerna att i tidiga skeden av planeringsproces

sen kunna meddela bestämmelser som kan garantera att vis~ framtida 

markanvändning för t. ex. bebyggelse inte försvåras. Kommunerna avses 

alltså kunna kontrollera förändringar rörande marken och skogen i sådana 

områden som anses lämpliga för bebyggelse. 

Anknuten till ett avgränsat område är vidare regleringsmöjligheten enligt 

5 kap. 16 § 5, vilken ger kommunen möjlighet att bestämma användning och 

utformning av allmänna platser. Avsikten med denna bestämmelse är inte att 

mark. som inte tidigare avsatts som allmän plats. skall kunna avsättas för 

detta ändamål genom omrädesbestämmelser. Som nämnts förut ger ju inte 

områdesbestämmelserna nf1gon lösenrätt för kommunen. Om kommunen 

vill omdisponera mark till allmän plats måste alltså regleringen ske i 

detaljplaneform. För områdesbestämmelsernas vidkommande är reglerings

möjligheten avsedd för vägar. platsbildningar och gemensamma trafik- och 

friytor, ingående i den offentliga miljön (s. 185). Vidare uttalas att regle

ringsmöjligheten huvudsakligen torde fä sin användning när omr{1dcsbe

stämmelser används i bevarandesyfte (s. 605 ). 

I 5 kap. 16 § 7 finns en möjlighet för kommunen att genom områdesbe

stämmelser reglera skyddsanordningar (t. ex. bullervullar) för att motverku 

störningar från omgivningen. 

I följande fall framgår inte den geografiska begränsningen klart av 

lagtexten. Genom uttalanden i propositionen får det dock anses att en s<ldan 

begriinsning ändå gäller mot kommunen. Hiir <isyftas främst de möjligheter 

som enligt 5 kap. 16 § I finns att öka eller minska skyldigheten att söka lov till 

olika ätgärder. 

Bygglonplik1 skall sälunda. om särskilda skäl föreligger. fä införas för 

ekonomibyggnader for jordbruk. skogsbruk eller därmed jämförlig niiring ( 8 

kap. 6 §andra stycket). Som exempel på särskilda skäl anförs i propositionen 

att ett område kan vara känsligt med hänsyn till landskapsbildcn dler 

bebyggelsens karaktär eller att immissionsrisker kan behöva prövas ( s. 703). 

Vidare skall skyldighet att söka rii'11i11gslo1· kunna införas (8 kap. 8 *andra 

stycket). Härigenom skulle de nuvarande reglerna i byggnadslagstiftningen 

om rivningsförbud (35 a * BL) och oyggnadslov för rivning (54 § I mom. 

andra stycket BS ). vilka avser endast områden med stadsplan. komma att fä 
en väsentligt vidgad tilliimplighet. I propositionen anförs (s. 289) att det kan 

finnas behov av en rivningsreglering inte bara inom vissa omräden utan ocksa 

för enstaka oyggnader. Som exempel nämns fiskeliigen. brukssamhiillen. 

fäbodvallar och kyrkbyar samt en gärd. en kvarn eller niigon annan 

nyttobyggnad eller ett industriminne. Det pekas ocksä på behovet av att 

grunda bestämmelserna på inventeringar och bevarandeprogram. 

Minskad bygglorsplik1 skall fa beslutas beträffande bl. a. komplement

byggnader och mindre tillbyggnader (8 kap. 5 \i första stycket). Även denna 

regleringsmöjlighet är avsedd att utnyttjas för lokala undantag och inom 

bestämda områden (s. 261). 
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Enligt 5 kap. 16 * 3 skall hyggnacls- eller brnk.rnrean för fritids/111.1 kunna 

regleras. Som framhällits förut har denna n:gleringsmöjlighet geografokt 

gjorts något mer hegdinsad i propositionen iin vad st'm föreslogs i lag.radsre

missen. Enbart själva husen och tomterna till dem. inte hela omr~1den 

avsedda för fritidsändamM. skall kunna regleras. I propositionen anförs 

(s. 183) att kommunen miiste pi\ planmässiga grunder dels avgöra inom vilka 

omri1den som regleringen behövs. uels ange vilka byggnader inom omr~1dt't 

som är fritidshus. 

Med områdesbestiimmelser fitr slutligen (5 kap. 16 * 8) fatta~ beslut enligt 

6 kap. 2 ~om exploateringssamverkan. lett <1uant hölut skall sa111rerkw1s
områdcts huvudsakliga avgränsning anges. Hiirmed avses enligt pwpositio

nen (s. 208) ett omrade bestämt ctfrr planmässiga principer. dvs. efter vad 

som iir lämpligt att planlägga i ett sammanhang. Enskilda intressen bör 

tillbörligen beaktas. Beslutet skall kunna avse tidigare detaljplanelagda 

omrt1den. Hiinsyn skall tas till behovet av att hebyggelseiitgiirder och med 

behyggclsen sammanhiingande anordningar utförs eller förbiittras i ett 

sammanhang. Åtgärderna hör ocksä vara s[1dana att Je med hänsyn till bl. a. 

omfattning. teknisk komplexitet och sakiigarnas kompetens iir liirnpliga för 

fastighetssamverkan. 

De nu genomgimgna regleringsmöjligheterna torue förutsiitta en n;1gor

lunda fast geografisk avgränsning. Sjiilvfallet kan ni1gra bestiimda arealgriin

ser inte anges. Det torde dock ligga i sakens natur att nmr!1dena inte kan fa 
ni1gon större geografisk omfattning. 

3.3.3.4 Rcgleringsmöjligheter i ö1·rigafall 

Det äterstiir dock några regleringsmöjligheter som inte vare sig genom 

lagtext eller motivuttalanden gjorts mer geografiskt begriinsade iin vad som 

ligger i den generella fiireskriften att omri1tksbestiimmelser far antas endast 

för begränsade om raden av kommunen. 

Det gäller till att börja med möjligheten enligt 5 kap. 16 * 2 att ange 

grunddragen för a11rii11d11ingrn m· mark- och 1·a11e11omräcle11 för hebyggelse 

eller fritidsanläggningar. kommunikationsleder och andra jämförliga iinda

mal. Denna möjlighet iir avsedd bl. a. för att ge översiktsplanen en binuande 

riittsverkan, t. ex. i fr{1ga om vilka omr;'1den som skall användas för 

hostadsproduktion eller andra tiitortsändamiil eller för störande verksamhe

ter. t. ex. soptipp, flygplats. smi1båtshamn. vägar och ledningsstri1k (s. 182). 

Reglerna motsvaras i dagens hyggnadslagstiftning av möjligheten att genom 

fastställd generalplan ange grunddragen för markens anviindning till skilda 

iindamål (9 § BL). 

En annan reglcringsmöjlighet som fött en generell utformning iir möjlighe

ten enligt 5 kap. 16 * 4 att reglera placering, wfor11111i11g och utförande 111· 

byggnader, andra anliiggninr.ar, anordningar eller tomter. I motivtexten görs 

vissa uttalanden (s. 184) som knyter denna regleringsmiijlighet till de 

speciella behov som kan föreligga it. ex. skydds- och siikerhetsomr{1den och 

bevarandeomri"tden. men det kvarstiir iindi1 ett betydande mi1tt av frihet för 

en kommun att anv~inda regleringsmöjlighetcn utan nt1gon speciell bunden

het till vissa avgränsade omräden. Styrningsmöjligheten iir limgtgiiende: 
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omradcsbestämmelser avses ge i princip samma regleringsmöjligheter som 

detaljplan (s. 604). 

Bostadsutskottet finner det önskviirt att förutsiittningarna för att använda 

och geografiskt hegränsa de mer gencrella regleringsmöjlighcter som medges 

genom omrildeshestämmelser görs s<'1 klara som möjligt i lagtexten. 

Beträffande den geografiska avgränsningen finner utskottet att huvudde

len av regleringsmöjligheterna endast kan användas för relativt klart 

hegränsade områden sf1 som framgt1tt ovan (avsnitt 3.3.3.3). Det finns 

emellertid enligt utskottets mening vissa regleringsmöjligheter som enhart 

hegränsas av den allmänna inskriinkningen att omr<\desbestiimmelser far 

antas endast för begränsade omrf1den. Utskottet har överYiigt vissa möjlighe

ter att ytterligare hegränsa den geografiska riickvidden av områdesbestiim

melserna. 

Att anknyta regleringen till fastighetsindelningen skulle kunna ses som en 

sådan möjlighet. Utskottet finner dock en sådan begränsning föga menings

full. De fysiska förhållandena, som bör vara en utgångspunkt för kommu

nens planeringsarbete, är inte bundna till fastighetsindelningen. Att låta 

fastighetsindelningen styra avgränsningen av det område inom vilket områ

desbestämmelser skall få gälla skulle kunna motverka att lösningar väljs som 

från planmässiga utgångspunkter är de lämpligaste. Utskottet finner sålunda 

att det knappast finns någon möjlighet att i lagtexten ytterligare ange hur 

stort område områdesbestämmelserna får omfatta. 

Fdgan om områdesbestiimmelser är fiirvaltningsbeslut eller normer kan. 

som framgitr av lagd1dets yttrande. inte avgöras enbart p;1 grundval a\' den 

geografiska riickvidden. Huruvida bcstämmeberna har en generell giltighet 

ellcr inte måste avgöras vid en samlad bedömning. diir hänsyn iiwn tas till 

avgränsningen av personkretsen i numerärt avseende. 

3.3.3.5 Pasonk.rersens avgrä11s11i11g 

Omradesbestämmelser for betydclse för olika personkategorier p<1 skilda 

siitt. En grupp iir sakiigarna. till vilka bör riiknas i första hand iigare till fast 

egendom och innehavare av annan särskild riitt i denna än hyrcsriitt. l nte 

heller tiostadsriittshavare ing[ir bland sakiigarna. Sakiigarkretsen torde med 

denna definition ha samma omfattning som enligt giillande tiyggnadslagstift

ning. 

En annan grupp iir de som skall beredas tillfälle till samråd vid upprättande 

av förslag till detaljplan och omradesbestiirnmelser. Till denna grupp hiir -

utöver sak;igare - hostadsr;ittshavare. hyresgäster och boende som berörs av 

förslaget samt de myndigheter. sammanslutningar och enskilda i övrigt som 

har ett väsentligt intresse av förslaget (5 kap. 20 n 
Av lagrådets yttrande framgär att det kan finnas anledning att beakta 

också en tredje grupps intressen. dvs. kornmuninneYanare i gemen samt 

turister och andra vars allemansrättsliga intressen kan i nagon mi1n paverkas. 

t. ex. av markreglering inom ett skydds- eller siikerht'tsomri'tde. 

Vad giiller den första gruppen. sakiigarn;1, vill bostadsutsknttet erinra om 

att det till stads- och byggnadsplaner samt generalplaner som skall fastställas 

skall höra en fastighctsförteckning. som upptar sakiigarna i ärendet. Dessa 

utgör således en bestämd krets av personer. 
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Ocksi1 niir en detaljplan enligt PBL skall uppriittas föresläs att fastighets

förteckning skall finnas. Däremot krävs ingvn fastighetsförteckning niir 

förslag till tltnrädeshestiimmeber skall upprättas. Detta far enligt hnstadsut

skottct uppfattas som en brist. För att sakiigarkretscn entydigt skall 

avgriinsas föresl{ir utskottet att krav införs pä fastighetsförteckning även 

bctrMfande omriidcsbestämmclscr. Ändringar bör införas i 5 kap. 33 ~ i 

enlighet hiirmed. 

Vad h:irefter ang;ir den andra persongruppen. dvs. hyresgäster. bostads

riittshavare och iivriga boende samt myndigheter. sammanslutningar och 

enskilda som har ett väsentligt intresse av områdesbestämmclserna. vill 

utskottet anföra följande. 

Ett beslut att anta omriidesbestämmelser har inte samma effekter för 

denna grupp som för sakägarna. Omrädesbestämmelser blir bindande för 

sakiigarna. t. ex. om bestiimmclserna reglerar skyldigheten att ansöka om hw 

eller placering, utformning och utförande av byggnader. Ni1gon bindande 

verkan för hyresgäster. bostadsrättshavare. övriga boende m. fl. kan man 

d:iremot inte tala om. Den effekt som omrädesbestämmelser för fiir denna 

persongrupp iir niirmast att en tilfampning av bestiimmelserna kan pim:rka 

deras hoende- eller arbetsmiljli. Denna effekt skiljer sig inte p;1 nagot siitt 

från de effekter som uppkommer tiil följd av att en stads- eller byggnadsplan 

antas och fastställs enligt dagens lagstiftning. 

Vad nu har anförts gäller även den tredje gruppen. dvs. kommuninnt'

vänarna i allmänhet och andra med ett visst mi1tt av intresse i planeringen. 

Områdesbestämmelserna kan naturligtvis i allmiin mening vara av betydelse 

även för denna grupp. Detta kan dock inte sägas vara något som utmiirker 

endast normbeslut. Även ett förvaltningsbeslut i ett enstaka ärende. t. ex. om 

koncession för en industri med viss miljöpåverkan. kan ha samma effekt. 

Den omständigheten att omrädesbcstämmelser i n<'1gon utstriickning kan 

p~1verka förhallandena för mimga människor bör. enligt hostadsutskottets 

uppfattning. inte medföra att omddesbestämmclser för generell giltighet i 

RF:s mening i förhållande till dessa. 

3 .3.3. 6 Prrsonk.retsensf öriimlring 

Lagrådet har ocksä tagit upp vad som kan kallas en 1idsaspek.1. Eftersom den 

berörda personkretsen kan vara underkastad förändringar förefaller det 

lagrådet friimmande att se den som part i ett förvaltningsärende avseende 

bestämda personer. Detta talar enligt lagri1det för att ett planbeslut 

innefattar normgivning i förhållande till ett obestiimt kollektiv. 

Även sådana beslut. som oomtvistligen iir förrnltningsbeslut. kan ha 

rättsverkan mot nytillkomna intressenter. som inte kunnat p:1verka dem. 

Som utskottet nyss varit inne pti kan även en vid intresseptkrets vara p[1tagligt 

berörd av ett förvaltningsheslut i ett enskilt iirende. Om hefolkningen i ett 

samhiille av sedvana tagit väg över ett obebyggt område. kan ett bygglov pi1 

omrädet naturligtvis upplevas som inskränkande. Detta giiller sjiilvfallet 

iiven den som flyttat till samhiillet efter bygglovsheslutet. men fatt vanan att 

ta viig över omri1det innan byggnadsarbetena kommit i gimg. Det torde vara 

oundvikligt att en förändrad personkrets kan vilja framföra andra synpunk-
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ter än de som framfördes inför beslutet. Denna omständighet kan inte vara 

säregen för normbeslut. Bostadsutskottet finner alltså att inte heller de här 

behandlade förhållandena bör medföra att omd1desbestämmelser skall anses 

vara annat än förvaltningsbeslut. 

Personkretsens förändring över tiden är en fråga som också har att göra 

med reglerna om besvärsrätt. Besvärsrätten är nämligen inskränkt i det 
avseendet att beslut att anta, iindra eller upphäva en detaljplan, områdesbe

stämmelser eller en fastighctsplan far överklagas endast av den som senast 

under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter, som inte blivit 

tillgodosedda ( 13 kap. 5 §första stydet). Detta innebär att en ny fastighets

ägare inte för besvära sig över en plan som hans företrädare i äganderätten 

underlätit att skriftligen anmärka på. I propositionen (s. 367) anförs att det 

är en vanlig princip i fastighetsrätten att en ny ägare blir bunden av vad 

myndigheterna beslutat under den föregående ägarens tid. Frågan har också 

uppmärksammats i motion 69 (c) yrkande 9 där det förordas att denna 

inskränkning i besvärsrätten utgår. 

Utskottet - som noterar att lagrådet i sitt yttrande (prop. bil. s. 326) funnit 

att PBL ger god vägledning i vad gäller att bestämma den besvärsberättigade 

personkretsen i och för sig- kan inte finna att inskränkningen av besvärsrät

ten för en ny ägare. och den i någon man ovissa verkan för en föränderlig 

personkrets som därigenom kan sägas uppkomma, har någon betydelse för 

frågan om planbeslut innefattar normgivning eller ej. Utskottet vill här 

endast peka på att det anvisade rättsmedlct är förvaltningsbesviir. Därav 

följer - till skillnad frän vad som skulle h<i varit fallet om kommunallagens 

hesvärsregler varit tillämpliga - att besvärsprövningen skall a\'se även 

lämplighetsfrågor. t. ex. avvägningen mellan allmänna och enskilda in

tressen. 

3.3.3. 7 Ytterligare öl'erriiganden 

Lagrådet har i sitt yttrande funnit att omrädesbestämmelser har mycket 

gemensamt med BL:s fastst;illda generalplaner. Detta ger anledning att gå in 

på yuerligare en a.~pekr på generalitetsproblemet som hittills inte har berörts. 

I normbegreppet ligger - även enligt allm;int sprakbruk - att det skall vara 

fråga om mer allmänt hållna handlingsregler. Ju mer generell en reglering är i 

detta avseende. desto klarare framstår norm karaktären. En jämförelse 

mellan gcneralplanereglerna i BL och de föreslagna reglerna i PBL om 

områdesbestiimmelser kan fr<'in denna synpunkt vara av intresse. Genom 

generalplan kan regleras grunddragen för markens användning till olika 

ändamål. såsom för tätbebyggelse. friluftsliv. viktigare trafikleder och andra 

allmänna platser (JO * BL). Därutöver kan med generalplan även regleras 

schaktning, fyllning. trädföllning eller annan därmed jämförlig åtgärd ( 17 § 

BL). Närmare än si1 anges inte i BL vartill en generalplan fär användas av en 

kommun. Genom BL ges kommunen möjlighet att använda en reglering med 

en relativt generell karaktär. Systemet kompletteras av en l<\ngtg[1ende 

möjlighet för kommunerna att använda nyhyggnadsförhud med tillhörände 

rätt att ge dispens frän förhuden för att styra behyggelseutvecklingen. Även 

genom det generellt verkande förbudet mot tätbehyggelse har kommunen i 
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sin hand ett instrument för att inom vida ramar viigra dia till{1ta viss 

hd1yggelsc. Verkan av en reglering genom generalplan i kombination med 

förbud n:sp. dispens mäste mirnga gånger fri111 enskild synpunkt te sig som 

oklar. 

Enligt utskottets mening iir de föreslagna regleringsmöjligheterna i 5 kap. 

16 * PBL rörande omriidesbestiimmelser viisentligt mer preciserade än 

gencralplanereglerna. Diirtill kommer att det enligt PBL inte längre skall fä 

förekomma generella nyhyggnadsförhud. Den reglering som har riittsverkan 

skall ske uteslutande genom egenskapsreglerna i 2 och 3 kap. PBL samt 

genom reglerna om omr;ideshestiimrnelser. detaljplan och fastighebplan. I 

detta reg.leringssystem har omri1desbestiimmclser en avgränsad funktion. 

Inte bara skyldigheter utan iiven riittigheter definieras for fastighetsiigarna i 

betydligt större utstriickning än dagens generalplaneregler förutsätter. Fiir 

den enskilde iir innebiinkn att han har riitt till hygglov för varje sökt åtgärd 

som uppfylkr egenskapskraven. inte strider mot omriideshestämmeber och 

inte fordrar detaljplaneliiggning (X kap. 12 * PBL). Bostadsutskottet kan 

inte finna annat än att generalitetsgrauen. i den mening som utskottet hiir har 

t~~git begreppet, iir viisentligt liigre för omr[1desbestiimmelser iin för general

plan. 

Vid en samlad bedömning finner utskottet att reglerna om omri1dcsbe

stämmelser - i den utformning som reglerna efter lagrädets erinringar fött i 

propositionen och med den av utskottet här förordade ytterligare regeländ

ringen - har preciserats i de hänseenden som angivits av ett enhälligt 

konstitutionsutskott. 

Utskottets lagförslag har tagits in i bilaga till denna lagrådsremiss. 

3.4 Detaljplaner 

3.4. l Lagrådet 

Lagr~1dets anrniirkningar ri'irande de föreslagna detaljplanereglernas fören

lighet med RF iir sparsamma och anknutna till de anmiirkningar som 

framförs hetriiffande omr<'idesbestiimmelserna. Lagr;1det anför att det som 

sagts om omriidesbestiimmelsernas generella tKh cfarmed normati\ a karak· 

tiir för anst•s giilla iiven·betriiffande detaljplaner till den del dessa am·tinds för 

reglering av markanviinclning och bebyggelse inom si1clana relativt stora 

omrt1den som angetts betr~iffande omr<"1clesbest~im,melser. I liir syftar Iagr;·1det 

pä uttalanden i lagri"1clsremissen om att s~ldant som kan regleras med 

omri1desbe~tiimmelser ocksi1 skall kunna regleras i detaljplan (s. l.J .. I) och att 

ornri1clesbest:immelser skall kunna anviindas för att reglera lnvpliktens 

omfattning inom t. ex. ~tiirrc glesbygdsornriiden med jord- nch skogsbruks

fastigheter och spridd bebyggelse huvudsakligen Hings v~igarna (s . ..\33). 

Vidare anför lagri\det att tilliimpningen av NRL är tiinkt att kunna liiggas fast 

med binclamk: verkan s{1viil genom detaljplan som genom omri1cleshcstiim

melser och att hiirigenom hl. a. stora sammanhiingande kust-, skiirg<inls- och 

fjiillnmr<'1den skall kunna skyddas mot oliimplig exploatering. 

S11m redovisats ovan (avsnitt 3.3. I) beträffande ornr;1desbest~immelser 

avvisar lagr[1det tanken att de som berörs av beslut om detaljplaner kan anses 
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ha fött en partsställning i planärendet och att ärendet av denna anledning 

mera skulle ha karaktären av förvaltningsbeslut avseende bestämda personer 

iin normer för ett obesWmt kollektiv. 

3.4.2 Propositionen 

Enligt propositionen finns det, jämfört med dagens ordning. inte nitgra helt 

nya element i PBL:s plansystem som kan medföra en principiellt iindrad syn 

pa planbeslutens konstitutionella karaktär. Beträffande detaljplanen anses 

parallellen med dagens bebyggelseplaner vara helt klar. De sägs vara 

avsedda att omfatta lokalt begriinsadc områden, och deras rättsvcrkningar 

träffar en bestämd personkrets. Inte heller blir fler personer fo i dag rent 

faktiskt berörda av planbesluten. 

I propositionen avvisas således lagrådets slutsats att detaljplanebesluten 

skulle vara att anse som normbeslut enligt RF. Till stöd för detta iiberopas 

iivcn vissa uttalanden vid införandet av kungörande lagen (prop. 1975/76: 112, 

KU 51). 

I propositioner~ har p[1 en ktng rad punkter lagrfidets förslag till iindringar 

beaktats. Det g:iller bl. a. fragor om detaljplanens riitts\·erkningar och hur 

enskilda intressen skall kunna tillvaratas under planförfarandet. De iindring

ar i förhållande till det remitterade förslaget som förcsli1s är bl. a. de följande. 

P[1 lagräclets förslag har i 5 kap. 2 *lagts till ett andra stycke med innebörd 

att en dewljplans expropriatirn 1·erkningar enligt 6 kap. 17-19 ** mi1ste 

innebiira fördelar som överviiger de oHigenhett:r som planen orsakar 

enskilda. Lagritdet anförde som skäl för sitt förslag bl. a. att den nuvarande 

fastställelseprörningcn <!V en plan innefattar en avvägning mellan enskilda 

och allmiinna intressen. Niir faststiillclscprövningen avskaffas blir det av 

rättssiikcrhctsskiil erforderligt med en regel som siar fast kommunens 

motsvarande skyldighet att viiga allmiinna och enskilda intressen mot 

varandra. Lagr{1det föreslog i konsekvens hiirmed dels att det i 5 kap. 24 * 
första stycket 3 rörande kungiirelsc om utstiillning av planförslaget skall 

anges vilken mark eller siirskild rii!t till mark som kan komma att beröras av 

expropriativa verkningar. dels att det i 5 kap. 30 * andra stycket skall anges 

att protokollsutdrag om kommunens beslut att anta planen med besviirshiin

visning alltid skall sändas till st1dan berörd markiigare eller riittighetshavare. 

I lagritdsrcmisscn hade rörande detaljplaners fril·illiga innchäll getts en 

exemplifierande uppriikning av regleringsiimncna. I propositionen har 5 kap. 

7 *första stycket utformats s~1 att där llftihnmandc anges de förhiillandcn som 

får regleras i en detaljplan. Propositionsförslaget ansluter hilrvidlag till 

lagrädets uppfattning att det fr[m principiell synpunkt vore önskvärt att lagen 

sätter en gräns för de fr<'tgor som en kommun får reglera i en detaljplan. 

Paragrafen har i iivrigt omredigerats. i \'iss del till följd av lagnldcts 

synpunkter. 

Ändring eller 11pphii1•ande tll" en detaljplan ejier gc11ollljåra11dctiden hade i 

lagr<ldsremisst!n föreslagits fo ske om det vore pitkallat friin allmiin synpunkt. 

Med anledning av lagri1dcts pitpckande om att enskilda intressen sitvida inte 

annat föreskrivs skall vägas in vid prövning av fragor enligt PBL. har i 5 kap. 

11 § andra stycket angetts att iindring eller upphävande av en plan eftt!r 
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genomförandetiden för ske utan att de riittigheter som uppkommit genom 

planen beaktas. I propositionen pi1pckas (s. 597) att den Slll11 utnyttjat 

byggriitt enligt planen skyddas. iivcn om planen upphiivs. av riitten till 

komp\etterings[1tg:irder och åtcruppförander~ittcn. 

3.4.3 lltskottets ti\·erväganden 

3.-1.3. I Inledning 

Detaljplanens roll i rcglcringssystcmet enligt PBL iir sammanfattningsvis den 

följande. I vissa fall iir det obligatoriskt för en kommun att uppriitta 

detaljplan. Detaljplanen skall ha ett visst minsta innehi1ll: anviindningen 

skall anges för allmiinna platser. kvartersmark och vattenomri1den. Diirut

öwr for kommunen om den s{1 iinskar reglera ett stort antal fr<igor. För varje 

plan skall hestiimmas s. k. genomförandetid. Under denna tid far planen i 

princip inte iindras. Planen ger en byggrätt som. oberoende av att genomfö

randetiden gMt ut. fllrtsiitter att giilla tills planen iindras eller upphiivs. 

Planen har expropriativa \·erkningar hetriiffande mark som skall anv:indas 

för allm:int :indamitl. Kommunen blir !1 andra sidan i vissa fall ers:ittnings

skyldig för intrt1ng som följer av planen. 

Snm konstaterats ovan ansluter lagri1dets kritik rörande PBL-forslagets 

förenlighet med RF vid beslut om detaljplan niira till vad lagr:1det anfört om 

omrfalesbcstämmelser och dessas eventuellt alltför generella giltighet. 

Fri1gan har alltsi1 en geografisk och en m1111eriir aspi'k.1 samt iivt>n en 

1idsaspekt. 

3.-1.3.l Planomrtidets m·griinsning 

l:ktriiffande den geografiska aspekten finner bostadsutskottet att t'n detalj

plan kriiver ii\·crviiganden i st1 milllga fler avseenden än omr:ldL'SbL·~tiimmel

ser att det blir arbetsmässigt tungrott och praktiskt komplicerat att li1ta 

detaljplaneomräden omfatta stora arealer. I propositionen uttryi.:ks detta 

som att detaljplanen iir en mer fullstiindig regleringsform iin omri1deshest~im

mclser med ett obligatoriskt miföta innehitll och g~nerellt sett kra\· pit större 

precision (s. 555 ). Lagr{1dets hänvisning till att nmrådesbestämmelser och 

iiven detaljplaner skall kunna omfatta större glesbygdsomri1den med jord

och skogshruksfastighetcr och spridd bebyggelse huvudsakligen liings \'ägar

na och till att riksintressen enligt NRL kan behöva skyddas inom stora 

sammanhiingande kust-. skärgiirds- eller fjiillonir;lden bör i fr<tga om 

tilliimpligheten för detaljplan bedömas mot denna hakgrund. Ju större areal 

som skall regleras. desto mer sv{irhanterligt torde det normalt sett 'ara att 

anviinda detaljplan. 

Likviil innebiir propositionsförslaget inte ni1got hinder för knmmun.:-rna 

att anviinda detaljplan for att reglera iiven större arealer. En \·iss motsvarig

het till regeln fiir omrt1desbestiimmelser att dessa far antas endast för 

begriinsade omritdcn av kommunen finns beträffande detaljplaner i I kap. 

3 ~andra stycket diir det anges att denna planform a\'ser delar a\' kommunen. 

Frilgan uppst;'tr hiir om denna begriinsning iir tillr:icklig eller om n<"tgon 
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ytterligare precisering bör göras. För att undersöka denna fråga gör utskottet 
här en granskning av de obligatoriska momenten i detaljplaneregleringen, 

dvs. de situationer där detaljplan måste användas och vad en detaljplan minst 

m{1ste innehålla. 

Enligt 5 kap. 1 § gäller följande. 

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns 
utformning skall ske genom detaljplan för 

I. ny samlad bebyggelse, 
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor 
efterfdgan på mark för bebyggelse. om tillkomsten av byggnaden inte kan 
prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhands
besked, 

3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver 
ske i ett sammanhang. 

Första stycket skall tillämpas också i fråga om andra anläggningar än 
byggnader. om anläggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 §. 

Detaljplan behöver inte uppriittas i den mån tillräcklig reglering har skett 
genom områdesbestämmelser. 

Enligt utskottets mening ligger i sakens natur att ny samlad bebyggelse inte 

praktiskt sett kan regleras genom en detaljplan för större områden av 

kommunen än som är planmässigt motiverat av de aktuella utbyggnadsinten

tionerna och de tillgängliga resurserna. Att bygga ut ett område medför 

regelmässigt att kommunens ekonomiska resurser tas i anspråk, även i de fall 

där kommunen fr[msäger sig huvudmannaskapet för gator och andra 

allmänna platser. Enligt 6 kap. 26 § skall det för övrigt föreligga särskilda 

skäl för att kommunen inte skall vara huvudman. 

Ännu mer geografiskt begränsat till sin natur är det detaljplanekrav som 

gäller för tillkomsten av ny enstaka byggnad som har större påverkan på 

omgivningen eller skall förläggas till ett omradc med markefterfrågan. 

Detaljplanekr:t\ ct på denna punkt är inte heller absolut utan gäller endast 

om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas som ett bygglovs- eller 

förhandsbeskedsärende. 
Mer obestämd geografisk räckvidd kan det tredje detaljplanekravet ha. 

Enligt detta skall detaljplan användas för att reglera bebyggelse som skall 
förändras eller bevaras. om regleringen behöver ske i ett sammanhang. I 

propositionen (s. 553) anförs att detaljplanekravet i detta avseende kan 

aktualiseras av kommunens aktiva avsikter. bl. a. när det gäller stadsförnyel

se och upprustning av bebyggelsen. Vidare anförs att detaljplanekravet kan 

utlösas av att ett byggnadsförbud försvinner i och med PBL:s ikraftträdande. 

En väsentlig geografisk restriktion ligger dock enligt utskottets mening i att 

kravet avser befintlig bebyggelse och inte obebyggda områden. Det torde 

knappast heller vara realistiskt att föreställa sig att kommunen genom ett 

eller ett fötal detaljplanebeslut skulle kunna reglera all eller stora delar av 

befintliga bebyggelse inom kommunen. 

Om en detaljplan upprättas skall drn enligt 5 kap. 3-6 §~ obligatoriskt 

innehålla en redovisning av hur all mark och alla vattenområden som 

omfattas av planen skall anviindas och hur gdnserna mellan de olika 

områdena skall gi1. Kommunen måste ta ställning till vad som skall utgöra 
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allmänna platser <1som gator. viigar. torg och parker. hur dessa skall 
anviindas nch utformas samt om kommunen sjiilv clkr n;]gon annan skall 
V<lf<l huvudman for de.:: allmiinna platserna. BetrMfamk anviindningen av 
gatumark anförs (s. 563) att trafikslag. t. ex. knllektivtrafik. \'arutraföpllr
ter. cykel- eller gi·mgtrafik. skall anges. Att utformning a\· gatorna skall 
regleras hiir samman med fastighetsiigarnas bdalningsanwar fiir gatuknstna
der och att det diirför iir angeliigc.::t att des>a under planförfarandet for ett 
inflytande pa denna Jel av regleringen. Bc.::triiffandc.:: parkmark anförs att 
anviindningen och utformningen skall redovisas i stora drag. 

Den övriga mark som ingar i pla1wmr:1det utgörs av kvartersmark. För 
lknna m<'1ste anviindningen anges. medan diiremot utformningen inw tillhör 
det nbligatori-.ka n::gleringsomr;.1dct. Om kvartersmark för allmiint iindam;·tl 

inte specificnats betriiffande anviindningen. kan hygglm ink ges (H kap. 

11 ~ fjiircle stycket). Även betriiffanJe vattenomradena skall atl\'~mdningen 
obligatoriskt anges. 

Till det obligatoriska inncl1i1llet hör ocks:1 kravet att gennmförandetiJen 
skall anges. för skilda omriiden kan olika genPmfiirandctider bestiimmas. I 
propositionen finns uttalanden st1m - delvis mot bakgrund a\ S)npunkter 
frhn lagri1det - innchiir att hiinsyn kan tas bl. a. till behovet av en etap1)\·is 
utbyggnad a\· ett plannmri1de (s. 5hl-i). 

Utöver reglerna om planens tibligatoriska. min-.ta inne hall fiireslas i 5 kap. 
7 * en reglering av \ad kommunen frivilligt h1r bcstiimma genom en 
detaljplan. Uppriikningen i paragrafen är som niimnts man avsedd <lit vara 
uttömmande: kommunen far alltsa inte genom detaljplan reglera andra 
fri1gor iin vad som <lrlges i paragrafen. 

Vad kommunen far. men inte mi1ste reglera i en detaljplan iir upptaget i 
tolv punkter. De viktigaste kan S:igas vara bestiimmelser nm utviJgning resp. 
inskriinkning a\ ltl\'pliktcn. största omfattning for byggande. byggnaders 
a11\'iindning. placering. utformning nch utförande. bcstiimmclser om vegeta
tion och markyta samt um anviindning nch utformning av allm~inna platser. 
som kommunen inte skall\ ara huvudman för. Vidare för regleras frftgtir om 
utfart. parkeringsplatser och tillfällig andndning a\ mark. om ledningar och 
skyddsanmdningar S<Imt om principer för fastighetsinJelningen m. m. De
taljplan kan ii\'L'n arl\'iindas för att böluta om ,·xploateringssam\·.:rkan. 
Kl.lmmunen far dock inte göra planen mer det;djcrad iin som iir nöJ\ iindigt 

med hiinsyn till syftet med den. 
Niir det giiller att bediima effekten av det föreslagna rcgelsystt.:met i lr~tga 

om hur sll'lra arealer som kan r.:gleras, finner bt)Stadsutskottet skiil att 

anknyta till dt•n sti1ndpunkt stim redan tidigare angetts. niimlig.:n att det \·ore 

ohant.:rligt för kommunen att anta detaljplaner fiir st11ra omr:1den. Redan 
reglerna om detaljplanens obligatoriska minsta innehitll rnedför att kommu
nt:n tar ta pa sig ett röurskriivamk arhete. som endast delvis och i n:1g11n m;rn 

nsiik.:r omfattning kan finansiera-. med gatuknstnadsersiittning nch s. k. 

planavgift ( 11 kap. 5 * andr;1 stycket) eller \'...\-a\'gifter m. m. frim fastighcts
iigarna. I l:irtill kommer att ktimmunen. for att n~1 sitt planmiissiga syft.:. 
normalt ocks<'t m;tstl' lata en stor del ;n det fri\ il liga regleringsnmr<"1dct ing;i i 
planen. Diin·id tillkommer att ytll'rligare iiven·iiganden mi1ste giiras som 

tenderar att bt:griinsa den geografiska riickviddcn a\' L'n plan. 
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Det frivilliga regleringsomriidet har på grund av lagrådets påpekande klart 
definierats i propositionen, vilket. från de synpunkter som här är aktuella 
framstär som en vinning. Mot denna bakgrund framstår behovet ·av ·ett 

uttryckligt förhud i lagtexten mot alltför stora detaljplaneområden som 
ringa. Bostadsutskottet är dock inte helt främmande för tanken att det i något 
fall kan inträffa att en kommun antar en plan som omfattar ett större område 
iin som motiveras av de bestämmelser som planen i övrigt innehåller. Även i 

propositionen uppmärksammas de risker - och fördelar - som användandet 

avs. k. flexibd plan kan inrymma (s. 166. 592). Riskerna framstår dock inte 

som särskilt framträdande bl. a. mot bakgrund av kravet i 5 kap. 9 § tredje 
stycket att planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur 

planen reglerar miljön och av de uttalanden som gjorts i propositionen till 

detta stadgande. För att ytterligare klargöra vikten av att en detaljplan inte 
antas för ett alltför stort område kan det dock vara av värde att i 5 kap. 2 § -

som bl. a. föreskriver krav pä hänsynstagande till befintliga förhållanden när 
en detaljplan utformas - föra in ett tredje stycke med föreskrift om att en 

detaljplan inte far omfatta ett större område än som är befogat med hänsyn 

till syftet ml.:'d planen och den tid för genomförande som skall bestämmas 
enligt 5 ~- Utskottet anser att lagtexten bör kompletteras i enlighet härmed. 

Utskottets förslag har intagits i bilaga nedan. En viss motsvarighet till en 

sf1dan regel finns i dag i 12 * 1 mom. andra stycket BS. 

Betydelsen av den föreslagna regeln blir bl. a. den att en fastighetsägare. 
vars mark ingf1r i planområdet. men som bedömer att ett plangenomförande 

på hans fastighet inte kan komma till stånd inom den antagna genomförande~ 
tiden. bör genom besvär över planbeslutet kunna få prövat om fastigheten 

skall ingi1 i planområdet. 

3 . .J.3.3 Personkretsrns cll'griinsning 

Bostadsutskottet överg{1r härefter till att behandla den numerära aspekt på 

friigan om dt:taljplanens generella giltighet som lagrådet anlagt. Liksom vad 
gäller omriidesbestämmelser iir det klart att denna aspekt är nära förbunden 

med frt1gan om den geografiska räckvidden och att den delvis är en annan 
sida av samma sak. Emellertid är det också klart att även ett synnerligen 

hegriinsat planonmhle. som t. ex. ett stadskvarter. kan beröra ett mycket 
stort antal boende. Omvänt kan planeringen av en industriell verksamhet. 
t. ex. vid en grustäkt, beröra relativt få personer och huvudsakligen i deras 

egenskap av näringsidkare eller arbetstagare. 

Liksom i fdga om områdesbestämmelser finner bostadsutskottet att den 

berörda personkretsen kan indelas i tre kategorier: sakägare, sam rådskret

sen och övriga. Beträffande sakägarkretsen och samrådskretsen har bostads

utskottet ingen annan uppfattning rörande detaljplan än den utskottet redan 

redogjort för betriiffandc områdesbl.:'stämmelscr. Sakägarkrctsen - angiven i 

en fastighetsförteckning - fär anses tillräckligt definierad. Gentemot sam

rådskretsen i övrigt kan dl.:'taljplan inte anses ha bindande verkan. 

Ocksä vad angår den tredje kategorin. kommuninnevånarna eller medbor

garna i allmänhet. erinrar utskottet om sitt ställningstagande rörande 

områdesbestämmelser. Denna kakgori kan inte anses berörd av en detalj-

29 Riksdagen 1986187. 19saml. Nr I 

BoU 1986/87:1 
Bilaga 11 

Lagrådsremiss 

449 



plan på ett mer ingripande· sätt än av förvaltningsbeslut i allmänhet rörande 

fysiska förhi11landen. och ·hesluten kan inte .anses ha generell giltighet 

gentemot· den. 

·''., 

3. 4.3.4 Personkretsensförändri;1g. 

Även vad gäller den tidsaspekt som aktualiseras i lagrådets yttrande vill 

utskottet anknyta till vad som anförts om områdt:shestämmelser. Do:n 

omständigheten att en detaljplan är avsedd att gälla under lång tid - iivt:n 

efter genomförandetiden··- 'mt:dför· naturligen att mirnga nya och· vid 

planheslutet ht:lt okiinchsakägarc kan,tillkomma·och att intressentkro:tsen 

även i övrigt kan bli obt:Stämd.· · 

Som framhållits förut iir.detta förhållande dock inte ni1got som är siireget 

för normbeslut. Även beslut ·i enskilda iircndcn kan ha denna verkan. 

Utskotkt finner allts{1 att detaljplaner i det här aktuella avseendet inte heller 

kan anst:s ha någon sildan generell giltighet att· de måste anses innefatta 

normgivning. ., '; 

3. 4.3.5 Y11erligare iil·en·iigwiden 

Även om detaljplaner i mi'inga avseenden kan jämföras mt:d dagens stads

och byggnadsplaner finns.dock :klara skillnadt:r. En pMallande skillnad är 

reglerna om gt:nomförandetid som helt saknar. motsvarighet i dagen~ 

plansystem. Dagens system kompletteras: a andra sidan av regler om 

nybyggnadsförhud. som saknar motsvarighet ·i. PBL. En ytterligare skillnad 

finns i regleringsmöjligheterna som. i fraga om dt:taljplaner. kan omfatta 

delvis nya iimnesomriiden jämfört med i dag. Samtidigt som PBL sälunda 

innehaller en del nyheter i förh{1llande till dagens regler. är det enligt 

utskottets mening viil sörjt för att lagstiftningen pä ett uttömmande sätt anger 

ramarna för den kommunala .. rt:gleringt:n. Detta.omdömt: gäller si1viil sj;ilva 

lagtexti:n som de delvis niycket omfattande·uttalanden som gjorts h~1de i den 

allmänna motiveringen och. specialmotiveringen .till de olika stadgandena. 

Utskottet finner att dt:t föreslagna regleringssystemet betydligt klarare iin 

dagens reglt:r anger verkningarna för. berörda sakägare och boende. 

En samlad hedömning ger enligt bostadsutskottcts mening vid handen att 

ocksa reglerna om detaljplan - efter den justering som ovan förordats - har 

preciserats linje med önskemålen i konstitutionsutskottets enhiilliga 

yttrande. 

3.5 Upprättade lagförsl:ag 

Med anledning av vad utskottt:t. anfört ovan har uppriittats förslag till 

ändringar i 1 kap. 3 § . ..i kap: .1 *· 5 kap. 2·och JJ ** i proposition I 985i86: I 

med förslag till plan- och bygglag.· Lagförslagt:n framgår av bilaga. 
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Det till lagrådet remitterade förslaget till vissa ändringar i 
förslaget till plan- och bygglag (prop. 1985/86: 1) 

Regeringens förslag Utskottets förslag 

1 kap. 3 § 
Varje kommun skall ha en aktuell Varje ·kommun skall ha en aktuell 

översiktsplan. som omfattar hela översiktsplan. som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall i kommunen-. Översiktsplanen .skall i 
stort ange hur mark- och vattenom- stort ange hur mark- och·vattenom-
råden är avsedda att användas och -råden är avsedda ·att användas .och 
hur hebyggelseutvecklingen bör ske. hur hebyggelseutvecklingen bör ske. 

Den närmare regleringen av mar
kens användning och bebyggelsen 
inom delar av kommunen sker ge
nom detaljplaner. 

Ö1·ersiktsplanen har inte bindande 
verkan. 

Regleringen av markens använd
ning och bebyggelsen inom delar av 
kommunen sker genom detaljplaner. 

För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av detaljplan 
får områdesbesriimmelser antas, om det behövs för att syftet med översikts
planen skall uppnås eller för att säkerställa att riksintressen enligt lagen 
(0000:000) om hushållning med naturresurser m. m. tillgodoses. 

Fastighetsplaner får antas för att underlätta genomförandet av detalj
planer. 

För samordning av flera kommuners planläggning får ;egionplaner antas. 

4 kap. I ~ 
Översiktsplanen skall utgöra un- Översiktsplanen skall utgöra en 

derlug för beslut om användningen redol'isning en- allmänna intressen 
av mark- och vattenområden. l'id beslut om användningen av 

mark- och vattenområden. 
Planen skall ange 
I. grunddragen i den avsedda an

vändningen av mark- och vattenom
råden samt riktlinjer för tillkomst, 
förändring och bemrande av bebyg
gelse, 

2. hur kommunen avser att tillgo
dose riksintressen t:nligt lagen 
(0000:000) om hushållning med na-
turresurser m. m. 

A 1· planen skall framga 
I. grunddragen i den avsedda an

vändningen av mark- och vattenom
råden, 

2. hur kommunen avser att tillgo
dose riksintressen enligt lagen 
(0000:000) om hushållning med na
turresurser m. m. 

5 kap. 2 § 
Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga 

bebyggelse-: äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på 
planens genomförande. 

I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan 
komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§ skall planen dessutom 
utformas så att de fördelar som kan vinnas med den överväger de olägenheter 
som planen orsakar enskilda. 
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Regeringens förslag Utskottets förslag 

Detaljplanen får inte Omfaua ett 
större område iin som iir befogat med 
hänsyn till S)ftel med planen och den 
tid för att genomföra den som skall 
bestämmas enligt 5 §. 

5 kap. 33 § 
Bestämmelserna i 20--31· §§ skall Bestämmelserna i /9 !i om fastig-

tillämpas när områdesbestämmelser hetsförteckning och bestiimmelsema 
antas, ändras eller upphävs. . i 20--31 §§ skall tillämpas när omra

desbestämmelscr antas. ändras cllt:r 
upphävs. 
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LAGRÅDET Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1986-04-03 

Närvarande: f. d. justitierådet Hult, regeringsrådet Dahlman, justitierådet 

Gad. 

Enligt protokoll vid sammanträde den 20 mars 1986 har riksdagens bostads

utskott beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till vissa ändringar i 

det i proposition 1985/86: 1 framlagda förslaget till ny plan- och bygglag 

(PBL). 

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Thomas 

Adlercreutz. 

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Bakgrunden till remissen är, att lagrådet i sitt yttrande den 12 mars 1985 

över ett enligt regeringens beslut den 20 oktober 1983 till lagrådet remitterat 

förslag till plan- och bygglag (PBL-förslaget) ifrågasatte om inte kommuner

nas planläggningsbefogenheter enligt förslaget kunde anses innefatta medde

lande av föreskrifter i den mening som avses i 8 kap. regeringsformen (RF). 

Om s[1 var fallet. var förslaget inte förenligt med RF:s regler om normgiv

ning. Lagrådet fann sig nödgat att konstatera. att förslaget i vad det avsåg 

kommunernas befogenheter att i planbestämmelser reglera markanvändning 

och bebyggelse ''knappast torde vara förenligt med grundlagen". Lagrådet 

uttalade. att det fanns två sätt att nå en säker överensstämmelse med RF. Det 

ena var. att dels ändra 8 kap. 7 * första stycket 3 RF så att det enligt 

lagrummet blev möjligt att delegera normgivningsbefogenheter avseende 

föreskrifter om markanvändning och byggnadsföreskrifter av annat än 

detaljbetonat slag. dels reglera kommunernas kompetens på området i 

överensstämmelse med delegationsföreskrifterna i 8 kap. RF. Det andra 
siitll:t var att revidera förslaget i sak i erforderliga delar. vilket dock innehar 

värderingar och ställningstaganden som det inte ansågs tillkomma lagrådet 
att giira. 

Med anledning av lagrådets yttrande den 12mars1985 har bestämmelserna 
om kommunernas befogenheter att fatta beslut om markanvändning och 

byggande ändrats i vissa delar i propositionens lagförslag i förhållande till det 

till lagrådet ursprungligen remitterade förslaget. Ytterligare ändringar 

föreslas i förevarande remiss från bostadsutskottet. Samtliga ändringar avser 

att klarlägga, att kommunernas ifrågavarande befogenheter inte innefattar 

normgivning. Syftet är alltså. att på det av lagrådet sist angivna sättet uppnå 

att PBL står i säker överensstämmelse med RF:s bestämmelser. Detta 

föreslås ske på det sätt ett enhälligt konstitutionsutskott föreslagit i det till 

remissen fogade yttrandet till bostadsutskottet (KU 1985/86:8 y). nämligen 

genom att dels klargöra att innehållet i översiktsplanerna inte utgör ett 

bindande planeringsunderlag, dels ändra föreskrifterna om områdesbestäm

melser och detaljplan på ett sådant sätt att avgränsningarna av berörd 

personkrets blir mera preciserade. 
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Som utvecklats i lagrådets yttrande den 12 mars 1985 kan lagregler om rätt 
för kommunerna att reglera markanvändning och att ge annat än detaljbeto
nade föreskrifter om utformningen av byggnader m. m. anses vara grundlags

enliga endast under förutsättning, att regleringen inte utgör föreskrifter -

normer - i RF:s mening. 

I lagrådets yttrande den 12 mars 1985 (propositionens bilagedel s. 210, 211 

och 213) och i propositionen (s. 87-90) .behandlas innebörden av RF:s 
begrepp "föreskrift". Som närmare utvecklats i yttrandet och propositionen 

avses med föreskrifter i RF:s mening rättsregler. Dessa kännetecknas i 
princip av att de är bindande för myndigheter och enskilda. Vidare 

kännetecknas de av att de inte avser bara ett visst konkret fall utan att de har 

generell giltighet. 
I propositionen (s. 90) uttalas - mot bakgrund av en där lämnad 

redovisning för syftena med den grundlagsreform som ledde till 1974 års RF 

och för riksdagens beslut (KU 1975176:51, rskr. 362) att anta prop. 1975/ 

76: 112 med förslag till lag om kungörande av lagar och andra författningar -

att planbeslut enligt dagens byggnadslagstiftning är att se som en form av 

rättstillämpning som enligt grundlagen inte är förbehållen riksdagen. Enligt 
lagrådets mening vinner denna ståndpunkt också visst stöd av ändringen 1976 

i 8 kap. 7 § RF, när till uppräkningen av delegeringsbara ämnen tillfogades 

"utformning av byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö" (se prop. 

1975176:109 s. 162 f, KU 1975176:56 s. 41, KU 1976177:1, rskr. 1976177:2). 

Om man 1976 hade uppfattat antagande av planer enligt byggnadslagstift
ningen som normgivning, hade man sålunda sannolikt medtagit detta ämne i 
uppräkningen i 8 kap. 7 § RF. Ståndpunkten får även anses vara den 

förhärskande i doktrinen (se uttalandet av professor Nils Stjernquist i bilagan 

till det till remissen fogade yttrandet KU 1985/86:8 y s. 20). Även lagrådets 
yttrande den 12 mars 1985 synes utgå från denna ståndpunkt, såvitt gäller 

instituten stads- och byggnadsplan. 
De skäl som sålunda kan åberopas till stöd för att tillämpningen av dagens 

stads- och byggnadsplaneinstitut inte utgör normgivning utan att hithörande 
beslut i stället är att betrakta som förvaltningsbeslut i enskilda fall anser 

lagrådet ha sådan tyngd att ståndpunkten får godtas. Detta bör enligt 
lagrådets mening vara en utgångspunkt vid bedömningen av förevarande 

ärende. 
En annan utgångspunkt för bedömningen bör vara, att man för förutsätta 

att de organ som enligt PBL skall fatta beslut om de i lagen reglerade 

planinstituten därvid lojalt följer lagens föreskrifter sådana de är av 

lagstiftaren avsedda att tillämpas. Detta är en allmän förutsättning för 

offentlig maktutövning, ytterst grundad på stadgandet i 1 kap. 1 § tredje 

stycket RF: "Den offentliga makten utövas under lagarna." 

När lagrådet i sitt yttrande den 12 mars 1985 ifrågasatte om PBL-förslaget 

stod i överensstämmelse med RF:s föreskrifter, anförde lagrådet som en 

huvudgrund att översiktsplaner enligt PBL-förslagets regler i vissa, av 

lagrådet i yttrandet närmare angivna situationer, när planen innehåller 

bestämda och preciserade direktiv, framstår som bindande för de organ som 

med översiktsplanen som underlag skall fatta beslut om användningen av 

mark och vatten samt om kommunens närmare planläggning. 
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I propositionen understryks att översiktsplanen utgör ett instrument för BoU 1986/87: 1 
kommunfullmäktige att på ett samlat sätt uttrycka kommunens principiella Bilaga 12 
uppfattning om vilka av de i lag angivna allmänna intressena som inom olika Lagrådets 
områden framstår som aktuella att vägas mot de enskilda intressena vid bl. a. yttrande 
tillståndsprövning. I anslutning till dessa uttalanden föreslår bostadsutskot-
tet i förevarande remiss några ändringar i propositionens förslag till 
bestämmelser om översiktsplan i 1 kap. 3 § och 4 kap. 1 § PBL. 

De föreslagna ändringarna i 4 kap. 1 § PBL innebär följande. I första 

stycket sägs att översiktsplanen skall utgöra en redovisning av allmänna 
intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, i stället 

för propositionens förslag att planen skall vara underlag för dessa beslut. 

Vidare ändras ingressen till andra stycket från propositionens "Planen skall 

ange" till "Av planen skall framgå". Dessutom förkortas styckets punkt I så 

att den omfattar endast orden "l. grunddragen i den avsedda användningen 
av mark- och vattenområden,". Sålunda utgår de enligt propositionens 
förslag omedelbart därefter i punkten följande orden "samt riktlinjer för 

tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse,". 

Ändringarna syftar till att tydligare markera, att översiktsplanen tar sikte 

på att redovisa de allmänna intressena och att den inte innefattar någon 

avvägning mot de enskilda intressena. Som bostadsutskottet framhållit i 
remissen understryks härigenom att översiktsplanen inte skall vara bindande 

för de efterföljande besluten. Vid den prövning som föregår dessa beslut 

skall nämligen enligt den i 1 kap. 5 § PBL angivna huvudregeln även enskilda 
intressen beaktas. 

Även de av bostadsutskottet föreslagna ändringarna i 1 kap. 3 § PBL har 

till syfte att understryka att översiktsplanen inte är bindande. Till första 
stycket fogas enligt utskottets förslag meningen: "Översiktsplanen har inte 

bindande verkan." Andra stycket. som enligt propositionens förslag avser 

"den närmare regleringen" av markens användning och bebyggelsen, 
föreslås av utskottet få följande lydelse: "Regleringen av markens använd

ning och bebyggelsen inom delar av kommunen sker genom detaljplaner." 
I remissen förekommer vissa med det remitterade lagförslaget (bilaga 1) 

mindre väl förenliga uttalanden angående utformningen av bestämmelserna i 
4 kap. 1 § PBL om innehållet i översiktsplan. Vid granskningen har lagrådet 

utgått från vad som tagits upp i lagförslaget. 
Lagrådet finner. att de av bostadsutskottet föreslagna ändringarna i 1 kap. 

3 § och 4 kap. 1 § PBL tydligare än propositionens förslag klargör att 

översiktsplan inte är bindande. Genom det föreslagna tillägget till I kap. 3 § 

första stycket fastslås detta uttryckligt. Innebörden i tillägget måste anses 

vara, att översiktsplan över huvud taget inte är rättsligt bindande. Enligt 

lagrådets mening är detta förhållande avgörande för grundlagsfrågans 

bedömning. För att det skall vara fråga om en föreskrift i RF:s mening krävs 

som redan nämnts bl. a., att föreskriften skall vara bindande för myndigheter 

och enskilda, dvs. att den skall föranleda rättslig bundenhet. Med de 

föreslagna ändringarna i förhållande till PBL-förslaget kommer översikts

plan enligt PBL:s regler inte att innehålla sådana föreskrifter som avses i 8 

kap. RF. 
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innebörden skall framgå tydligare föreslår lagrådet några smärre omformule

ringar. Tillägget till första stycket bör enligt lagrådets mening ges lydelsen: 

"Översiktsplan är inte bindande för myndigheter och enskilda." Andra 

stycket bör förslagsvis få följande lydelse: "Regleringen av markens använd

ning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. En 

detaljplan får omfatta endast en begränsad del av kommunen." Lagrådet 

återkommer till den föreslagna lydelsen nedan i samband med behandlingen 

av detaljplaneinstitutet. - Lagrådet föreslår. att 4 kap. I * första stycket ges 

lydelsen: "I översiktsplanen skall redovisas allmänna intressen som bör 

beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden." Beträf

fande andra stycket 1 vill lagrådet förorda, att orden "tillkomst, förändring 

och bevarande av bebyggelse" bibehålls i lagrummet (jfr I kap. 3 § första 

stycket andra meningen). Lagrådet föreslår. att punkt I ges följande lydelse: 

"I. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 

vattenomr(1den och i fråga om tillkomst. förändring och bevarande av 

bebyggelse,"'. 

När lagrådet i sitt yttrande den 12 mars 1985 ifrågasatte om inte 

kommunernas planläggningsbefogenheter enligt PBL-förslaget kan innefat

ta normgivning. fäste lagrädet stort avseende vid riittcn att anta områdesbe
stiimmelser. Att dessa har bindande verkan är ostridigt. Lagrådet ifrågasatte i 

sitt yttrande. om inte omriidesbestämmelserna ocksa uppfyller det krav pa 

generell giltighet som kännetecknar föreskrifter i RF:s mening. Enligt 

lagrådet kunde skälen för att inte hänföra dagens stadsplaner och byggnads

planer till författningar inte utan vidare t1bcropas. niir det giiller att fastställa 

områdesbestiimmelsernas konstitutionella karaktär. Lagrädet framhöll där

vid bl. a .. att områdesbestämmelserna iir en ny planform genom vilken en 

kommun kan reglera markanvändning och bebyggelse inom relativt stora 
omr;1den. Enligt lagri1det kunde det inte uteslutas. att det för enstaka 

kommuner med speciell karaktär kunde visa sig ändamålsenligt att vissa 

omrädesbestiimmelser fick gälla kommunens hela område. Lagrådet gav i sitt 

yttrande en rad exempel på områdesbestiimmelser som kunde fä giltighet 

inom stora omr[1den. S{1dana områdesbestiimmelscr kunde enligt lagn'\det 

komma att bli bindande för ett stort antal fastighetsiigare samt få betydelse 

för många miinniskors boende och arbetsmiljö och deras möjligheter till 

rekreation och friluftsliv. 

Som närmare utvecklas i remissen forn bostadsutskottet har lagrådets 

uttalanden föranlett en rad ändringar i propositionen i förhållande till det av 

lagrådet granskade PBL-förslagct. Efter dessa ändringar kan sålunda 

områdesbestämmelser aldrig gälla för en hel kommun utan endast för 

begränsade områden av kommunen. De vidtagna ändringarna i propositio

nens förslag syftar vidare till att precisera för vilka ändamål omrädesbestiim

melser får antas. Dessutom har genom ändringarna vissa av de i lagradsytt

randet särskilt {tberopade regleringsmöjligheterna helt utgått eller in

skränkts. 

I remissen föreslår bostadsutskottet en ~indring i 5 kap. 33 * PBL. som 

inne här att det uppställs ett principiellt krav pa att fastighetsfiirteckning skall 

föreligga i ärende om antagande. iindring eller upphävandt: av omriidesbe

stämmelser. I fastighctsförteckningen skall upptas bl. a. samtliga sakägare i 
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ärendet, dvs. ägarna till berörda fastigheter och vidare de personer som 
innehar annan särskild rätt i dessa fastigheter än bostadsrätt och hyresrätt. 

Enligt propositionens förslag krävs fastighetsförteckning i ärende om 

detaljplan men inte i ärende om områdeshcstämmelser. Den av utskottet 

föreslagna ändringen har - som lagrådet niirmare utvecklar i det följande -

stor betydelse i förevarande sammanhang. 
För bedömningen av frågan, vilken konstitutionell natur kommunernas 

befogenheter enligt PBL att fastställa områdesbestämmdser skall anses ha, 

finner lagrådet ledning böra hämtas ur förarbetena till lagen (1976:633) om 

kungörande av lagar och andra författningar (prop. 1975176: 112 s. 62 ff. KU 

1975176:51). Riksdagen lämnade vid antagandet av denna lag utan erinran 

följande uttalanden i propositionen: 

Sedan den nya regeringsformen tillkommit synes begreppet författning höra 
vara liktydigt med sadana föreskrifter som omfattas av regeringsformens 
regler om normgivningsmakten. - - -

Till författning i nu angiven bemärkelse kan till en början hänföras 
föreskrifter som rör allmänheten eller en viss kategori av allmänheten. t. ex. 
ett visst slag av näringsidkare. - - -

Särskilda gränsdragningssviirigheter möter i fall där en bindande föreskrift 
avser ett mycket litet lokalt omräde, kanske bara en eller flera hcstämda 
fastigheter. - - -

När det gäller att ta ställning till frågan om ett lokalt begränsat beslut skall 
anses ha karaktären av författning eller inte kan man till en hörjan sia fast, att 
beslutet får anses vara författning, om det helt eller främst riktar sig till 
medborgarna i gemen. Detta torde gälla även om beslutet medför visst 
intrång i förfoganderätten för ägare eller innehavare av liknande rätt till vi~sa 
bestämda fastigheter. 1 enlighet härmed synes t. ex. lokalt förbud att ta bort 
eller skada växt av viss art där den växer vilt vara att hänföra till författning. 

Läget synes vara ett annat när fråga är om lokalt begränsade föreskrifter 
som helt eller främst är avsedda att begränsa handlingsfriheten för ägarna till 
vissa bestämda fastigheter eller vissa därmed jämförliga riittsinnchavare. 
Sådana föreskrifters generella natur kan starkt infrågasättas. Detta gäller 
även när de meddelade föreskrifterna är hindande inte bara för den aktuelle 
ägaren eller rättsinnehavaren utan även för framtida sådana. Ett uttryck för 
detta synsätt är att det vid tillämpningen av förvaltningslagen har ansetts att 
ärende om fastställelse av detaljplan enligt hyggnadslagstiftningen inte avser 
föreskrift till allmän efterrättelse. Av intresse är vidare att heslut om 
bildande av naturreservat eller naturvårdsområde med därtill hörande 
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet vid nyligen 
företagna ändringar i naturvårdslagen (1964:822) inte ansågs falla under 
normgivningsbestämmelserna i 8 kap. regeringsformen (se SFS 1974:1025). 
Hade fråga varit om föreskrifter som avses i nämnda kapitel. skulle det inte 
ha varit tillåtet att, som skett, direkt i naturvårdslagen ange att beslut i 
nyssnämnda ärenden fattas av länsstyrelsen. I fråga om föreskrifter som 
avses i 8 kap. regeringsformen kan nämligen förvaltningsmyndighet under 
regeringen vara behörig att besluta endast om regeringen efter vederhörligt 
bemyndigande har överlatit beslutanderätten till myndigheten (se 8 kap. 11 § 
regeringsformen). Inte heller sådant förbud mot byggande m. m., som enligt 
11 § naturvårdslagen kan meddelas sedan fraga har uppkommit om bildande 
av naturvårdsreservat, betraktades som en författning i nyss angivna 
bemärkelse. 

I enlighet med det anförda anser jag att till författning inte hör hiinföras 

30 Riksdagen 1986187. 19.rnm/. Nr I 

BoU 1986/87: 1 
Bilaga 12 

Lagrådets 

y1tra11de 

457 



beslut av typen beslut om naturres.:rvat eller naturvi'trdsomriu.le. beslut om 
bebyggelseplaner enligt byggnadslagstiftningen, beslut om arbetsplaner 
enligt viiglagen ( 1971 :948). beslut om förbud mot byggande. schaktning 
m. m. enligt byggnadslagstiftningen eller annan lagstiftning eller beslut om 
skyddsornr;\de för grundvattentillgftng enligt 2 kap. 64 * vattenlagen 
( 1918:523). - - -

I det föreg;iendc har jag behandlat vissa typer av föreskrifter som avser ett 
mycket litet lokalt omr;idc och friimst riktar sig till ägarna till vissa hestiimda 
fastighett:r eller diirmed jiimförliga riittsinnehavare. Det_ förekommer emel
lertid ocksii föreskrifter som riktar sig till jordiigare eller liknande personka
tegorier inom ett större omräde. t. ex. ett liin. Föreskrifter av denna typ torde 
fä anses ha s[1 generell karaktiir att de bör bedömas höra till kategorin 
författningar. Var griinsen exakt giir mellan denna typ av föreskrifter och 
föreskrifter som inte har forfattnings natur iir omöjligt att ange i generella 
termer. - - ·-

Som framg<'1r av de inergivna uttalandena ur förarbetena till kungörandela

gen iir griinsen mellan föreskrifter i RF:s mening - normer - och andra 

hcstiimmelscr inte helt klar. Niir stiillning skall tas i ett enskilt fall. blir det 

diirfi.ir uppenbarligen inte siillan nödviindigt att sammanviiga olika omstiin

digheter. som kan inverka p{1 bedömningen. Avgörandet av om en bestiim

mclse tillhiir den ena eller den andra kategorin kan stundom i sista hand bli 

beroende av omstiindigheter som tagna var och en för sig niirmast är av 

detaljbetonad karaktiir. 

Omr{1deshestiimmelser far riittsverkningar i första hand för sakägarna 

genom deras särskilda anknytning till de fastigheter· som'heriirs av bestäm

melserna. Fiir sakiigarna far hestiimmelserna direkt bindande verkan. 

Hestiimme berna kan iiven komma att p{1verka bostadsriittshavare. hyresgiis

ter och övriga boende som inte iir sakiigare. För denna persongrupp för 

omrfaleshc·stiimmelsl·rna i första hand den betydelsen att de kan påverka 

deras boende- eller arhetsmiljii. Effekten för de bL1ende skiljcr sig. som 

bostadsutskottet konstaterar i rcmisscn. inte p{1 ni1got siitt fr;\n de effckter 

snm uppkommer till följd a\ att en stads- eller hyggnadsplan antas LlL'h 

faststiills enligt dagens byggnadslagstiftning. Även kommuninne,·t111arna i· 

ÖHigt liksom andra. t. ex. de som utnyttjar allemansrätten. kan stum.lom 

beröras av omradesbcstiimm.:lscr genom att deras miljö p;iverkas. Motsva

rande faktiska. allmiinna in\'erkan kan bli följden av en rad lilika förvalt

ningsbeslut. som avser fast egendoms andndning. Redan enskildas rent 

faktiska handlande inom ramen for gidlande riittsliga reglering k~111 för i\Higt 

fa samma verkan. 

Enligt lagr{1dets mening mf1ste man niir det gäller bedömningen av 

omr{1döhestiimmelsernas konstitutionella karakt:ir utgii fdn den omstiin

dight·ten. att Lkssa bestiimmelser i första hand tar sikte p{i och har 

riittsverkningar for en best;imd och avgriinsad personkrets. niimligen dL· 

berörda sakiigarna. Enligt den a\' bostadsutskottet i rL'll1issen föreslagna 

iindringen av :' kap. 33 * PBL skall fastighetsförtt•ckning normalt alltid 

föreligga niir fr~·1ga har uppkommit om att anta omr;'ldesbt•stämmclser. I 

fastighctsförteckningen anges som niimnts sakiigarna. :\-ted utskottets förslag 

uppni1s att sakägarkretsen - pi1 samma sätt som niir det giiller detaljplaner·

mtistc konkretiseras och uttryckligen anges. innan omr<"1desbcstiimmeber 
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kan antas. Ägarbyte under' handläggningstiden hindrar inte att områdesbe- BoU 1986/87: 1 

stämmelser måste anses avse en bestämd och avgränsad personkrets. Inom Rilaga 12 

fastighetsrätten gäller ju som huvudprincip att åtgärd, som vidtas i samband Lagrådets 
med förrättning - exempelvis enligt fastighetsbildningslagen eller anlägg- yttrande 
ningslagen - under en ägares innehavstid, binder även senare ägare av fast 

egendom. 
När det gäller frågan om storleken av det område inom vilket områdesbe

stämmelser skall kunna gälla enligt PBL har, som redan nämnts, i propositio

nen gjorts den väsentliga inskränkningen i förhällande till det till lagrådet 

ursprungligen remitterade förslaget, att områdesbestämmclser får antas 

endast för begränsade områden av kommunen. Som bostadsutskottet 

framhåller i remissen skall det alltsa inte längre vara möjligt att anta 

områdesbestämmelser med den geografiska omfattning som lagrådet har 

påtalat i sitt yttrande den 12 mars 1985. Efter denna ändring och med 

beaktande av att - som närmare utvecklas i remissen - huvuddelen av 

regleringsmöjligheterna redan genom sitt ändamål aldrig kan komma att 

omfatta annat än relativt klart begränsade områden finner lagrådet, att 

möjligheten enligt PBL att anta områdesbestämmelser inte kan antas komma 

att omfatta sådana större områden som enligt förarbetena till kungörandela

gen krävs för att bestämmelser av förevarande slag skall anses utgöra 

föreskrifter i RF:s mening. 

Lagrådet anser därför, att inte heller befogenheten för kommunerna att 

anta områdesbestämmelser enligt PBL i dess av bostadsutskottet i remissen 

förordade lydelse ger kommunerna någon normgivningsmakt i RF:s mening. 

Från konstitutionell synpunkt uppvisar kommunernas befogenheter i detta 

sammanhang så stora likheter med vad som gäller för dagens stads- och 

byggnadsplaneinstitut, att befogenheterna måste bedömas pil samma sätt. 

Befogenheten för en kommun att anta områdesbestämmelser får sålunda 

enligt lagrådets mening konstitutionellt sett anses vara en befogenhet att 

fatta förvaltningsheslut i ett enskilt fall. RF:s regler om normgivning utgör 

inte något hinJer för riksdagen att genom lag tillägga kommunernas organ 

sådana befogenheter. 
I lagrådets yttrande den 12 mars 1985 uttalades också viss tvekan om den 

konstitutionella naturen i fråga om befogenheten enligt PBL-förslaget att 

anta detaljplaner. I yttrandet hänvisade lagrådet i första hand till de 

synpunkter som lagrådet anfört i fråga om områdesbestämmdserna. 

Av Iagrädet anförda synpunkter har föranlett åtskilliga ändringar i 

propositionens regler om detaljplan i förhållande till PBL-förslaget. Bl. a. 

har uttömmande reglerats vad kommunen får bestämma genom detaljplan. I 

remissen föreslår bostads utskottet därutöver. att i 5 kap. 2 * PBL skall 

tillfogas ett nytt, tredje stycke av innebörd att en detaljplan inte får omfatta 

ett större område än som är befogat med hänsyn till syftet med planen och 

genomförandetiden. Den föreslagna bestämmelsen innebär bl. a. att en 

fastighetsägare, vars mark ingår i planområdet men som bedömer att ett 

plangenomföranJe på hans fastighet inte kan komma till stand inom den 

antagna genomförandetiden, genom besvär över planbeslutet kan få prövat 

om fastigheten skall ingå i planområdet. 

För en konstitutionell bedömning av rätten enligt PBL att anta detaljpla- 459 



ner finner lagrade! i huvudsak samma förh<"1llanden vara avgörande som när 

det gäller områdesbestämmclser. Detaljplaner iir tvo.:klöst bindande. Avgö

rande för om bestämmelser i en detaljplan skall anses utgöra föreskrifter i 

den mening som avses i RF är. om bestämmelserna kan anses fylla det krav p{1 

generell giltighet som g~ilkr för föreskrifter. 

I friiga om den personkrets som berörs av detaljplaner hfö1visar lagr{1det till 

vad det i det fön:gacnde anfört om omradcsbestämmclscr. 

Lagrådet finner i likhet mt:d bostadsutskottet. att de nu föreslagna 

bestämmelserna om detaljplaner har en s[1uan utformning att det redan rent 

praktiskt iir ohanterligt att lfila detaljplancomr;iden omfatta stora arcakr. 

Föreskrifterna i det av utskottet föreslagna nya styeket i 5 kap. 2 ~ PBL 

klargör ytterligare vikten av att detaljplan inte antas för ett alltför stort 

omräde. Lagrädet anser det därutöver vara önskviirt. att det redan i de 

grundläggande bestfönmclserna om detaljplam:r i I kap. 3 * andra stycket 

PBL uttryckligen föreskrivs att en detaljplan fär omfatta endast en bt·grfosad 

del av kommunen. Genom ett sädant stadgamle. som ansluter till motsvaran

de föreskrift om omr{1desbestiirmnclscr i paragrafens tredje stycke. siiker

stiills ytterligare att detaljplan aldrig skall fä omfatta ett omr:°1de. som är si1 

stort. att detaljplanens bestiimmelser fiir anses ha en si1dan gcnerl'll giltighet 

som kiinnetceknar föreskrifter i den mening som avses i Rr. Stadgamlct biir 

rn den lydelse som lag1<1det har angett i tkt fiiregC1ende. 

Lagrädets slutsats blir således iivcn vad giiller detaljplanerna. att de 

befogenheter som diirvidlag tilläggs kommunerna enligt PRL med de av 

bostadsutskottct och lagrädet föreslagna jiimkningarna inte kan anses avse 

normgivning. Normgivningsreglerna i RF hindrar diirfiir inte. att kommuner

na genom lag tilliiggs dessa befogenhe!L'r. 

Sammanfattningsvis finner lagr;1dct. att propositiorwns förslag till PHL 

med de av bnstadsutskottet i förevarande remis~ föreslagna iindringarna o~h 

de av lagriidet nu förordade jiimkningarna inte stilr i ~trid med RF:s regler om 

normgivningen. 

I anslutning till att lagri1det i detta yttrande konstatt'rar. att kommunernas 

befogenheter att anta planer enligt det nu aktuella förslaget till PBL inte itr 

att anse som normgi,·ning i den mening som a\·ses i RF. ,·ill lagr;'1dc1 fiirnrda 

att terminnlogin i PBL överses i följande hiinset'nde. I pn1positinncns fiirsl:tg 

till PBL finn~ ett flertal bestämmelser i I:: kap. i vilka det siigs. att kommunen i 

detaljplan eller omri1dcsbestiimmt·lscr .. föreskriver .. n;igot. Ordet .. foreskri-. 

va" bör enligt lagrådets mening i lagspri1ket endast begagnas niir det iir fri1ga 

om normer. I bestiimmelserna bör d~irför teminnlogin i aktuellt hiinseende 

inte knyta an till normgivning utan till den riittsliga kategorin forvaltnings

beslut. I stiillet för ordet .. föreskriva·· biir s!tlunda i de ifr;'1g;l\·arande 

bestämmelserna begagnas t. ex. orden .. besluta ..... bcstiimma .. eller .. med

ge ... Pä motsvarande sätt biir det i n[1gra sammanhang begagnade nrdet 

.. föreskrift'" utbvtas mot .. bcstiimmclse ... 
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Konstitutionsutskottets yttrande 

1985/86: 12 y 
med anledning av det reviderade förslaget till ny 
plan- och bygglag (prop. 1985/86: 1) 

Till bostadsutskottet 

Bostadsutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över 
en inom bostadsutskottet utarbetad lagrådsremiss med förslag till vissa 
ändringar i det i proposition 1985/86: 1 framlagda förslaget till ny plan- och 
bygglag samt över lagrådets yttrande över remissen. 

I ett tidigare yttrande (K U 1985/86:8 y) i ärendet förordade konstitutions
utskottet att bostadsutskottet skulle vidta sådana ändringar i det i proposition 
1985/86: I framlagda förslaget till ny plan- och bygglag som kunde undanröja 
den oklarhet som uppkommit rörande den föreslagna plan- och bygglagens 

förenlighet med regeringsformens regler om normgivning~n. Det gällde då 
frågan om lagstiftningen kunde utformas så, att det blir klart att översiktspla
nen inte kommer att utgöra ett bindande planeringsunderlag. Beträffande 

områdesbestämmelser och detaljplaner borde enligt konstitutionsutskottet 

prövas om det var möjligt att vidta preciseringar i fråga om avgränsningar av 
berörd personkrets. 

Konstitutionsutskottet konstaterar att bostadsutskottet vidtagit ändringar 
i förslaget i enlighet med vad konstitutionsutskottet förordat i det tidigare 

nämnda yttrandet. Det ändrade förslaget har därefter granskats av lagrådet, 
som ansett att detta efter vidtagna förändringar inte strider mot regerings
formen. 

Konstitutionsutskottet har från konstitutionella utgångspunkter inte något 

att erinra mot det nu föreliggande förslaget. 

Stockholm den 15 april 1986 

På konstitutionsutskottets vägnar 

Olle Svensson 

Närvarande: Olle Svensson (s), Anders Björck (m), Wivi-Anne Cederqvist 
(s), Kurt Ove Johansson (s), Birgit Friggebo (fp). Bertil Fiskesjö (c), Sture 
Thun (s), Anita Modin (s), Sören Lekberg (s), Börje Stensson (fp), Gunnar 
Biörck i Värmdö (m), Bengt Kindbom (c), Ulla Pettersson (s), Elisabeth 
Fleetwood (m) och Bo Hammar (vpk). 
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Motionsyrkandenas behandling BoU 1986/87:1 
Bilaga 14 
Motionsyrkandenas 

Motion Yrkande Utskottets Utskottets Reservation behandling 
nr nr motivering hemställan nr 

s. mom. 

1984/85 664 (m) 95 46 
783 (m) 94 45 
1097 (s) 79 35 
1478 (s) 69 25 
2135 (s) 69 25 
2152 (c) 5 64 20 10 
2217 (c) 61.64 17,19 
2319 (c) 15 3 
2674 (fp) 114 60 
2676 (m) 88.90 42,43 
2684 (m) 96 46 
2707 (m) 20 74 32 
2801 (fp) 10 71 27 14 

12 78,96 34.47 
3217(c) I a 114 61 

I h 114 61 
3218(m) I 114 61 

2 114 61 
3 114 61 
4 115 62 

3219 (fp) I 114. 61 

1985/86 66 (m) 13.39 1.4 
2 13 I 

67 (m) 41 5 
2 130 74 

68 (s) 75,81 33.37 
69 (c) 39 4 

2 62 18 
3 82 37 
4 84 41 
5 99.102 50.51 
6 98 49 
7 119 66a 
8 121 67 24 
9 127 72 
10 139.154 77,80 
Il 159 81 
12 73, 164.167 31,84.86 

70 (fp) 97 48 
2 97 48 

71 (s) 116 63 
72 (m) 88,90 42.43 
73 (vpk) 53 8 3 

2 53 8 3 
3 112 57 19 
4 71 28 13 
5 57,59.64 11,12,19 5.6.9 
6 67 22 11 
7 57 13 7 
8 64 19 9 
9a 60 16 8 
9b 60 16 8 
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Motion Yrkande Utskottets Utskottl'ls Reservation Bov 1986/87:1 
nr nr motivering hemställan nr Bilaga 14 

s. mom. 
Motionsyrkandenas 

9c 67 23 12 behandling 
10 81 37 15 
11 a 83 38 16 
Il b 83 39 17 
12 113 59 21 
13 104 53 1·8 

14 113 58 20 
15 119 65 23 
16 117 64 22 
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77 (s) l 70 25 

2 57 Il 5 
3 64 19 
4 66 21 
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6 67 22 
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78 (c) 89 42 
79 (c) 1 83 38 
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80 (fp) I 13 1 

2 39 4 
3 a 41 5 
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3 j 78 . 34 14 
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92 (c) 2 138 76 
Bo502 (s) 71 29 
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Bo504 (c) 122.123 68.69 25 
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Bo506 (c) 14 2 
Bo508 (fp) 58 14 
Bo510 (fp) 55 9 
Bo512 (c) 56 10 4 
Bo516 (m) 58 15 
Bo517 (m) 58 15 
Bo518 (c) 152 79 26 
Bo520 (c) 15 3 
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