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Nr 22 

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till bostadssaneringslag m. m.; 
given Stockholms slott den 30 mars 1973. 

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollet över inrikesärenden och lagrådets protokoll, föreslå 
riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen före
dragande departcmentschefen hemställt. 

GUSTAF ADOLF 
ERIC HOLMQVIST 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen Higgs förslag fram till bostadssaneringslag samt viss 
~indring i annan lagstiftning. 

Den föreslagna bostadssaneringslagen utgör ett komplement till de 
förslag i fråga om bl. a. planering och finansiering av saneringsverk
samheten som har lagts fram i prop. 1973: 21 om sanering av det äldre 
bostadsbeståndet. Genom lagen föreslås hyresnämnd få möjlighet att på 
ansökan av kommun ålägga fastighetsägare att rusta upp bostadslägenhet 
så att den uppfyller kraven enligt den lägsta godtagbara standard varom 
förslag till riktlinjer lagts fram i den nämnda propositionen. Möter hin
der mot upprustning av ekonomiska skäl eller kan byggnadslov till upp
rustningen inte påräknas, föreslås att hyresnämnden skall kunna meddela 
förbud mot att använda lägenheten för bostadsändamål (användnings
förbud). 

Lagförslaget innehåller dessutom bestämmelser om tvångsåtgärder för 
de fall då fastighetsägare underlåter att ställa sig hyresnämndens beslut 
till efterrättelse. De föreslagna tvångsåtgärderna, som skall kunna till
gripas endast på ansökan av kommunen, är vite, tvångsförva!tning enligt 
lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt inlösen. 
Beslutar hyresnämnden om tvångsförvaltning, skall det ingå i förvalta
rens uppgifter att utföra den upprustning som fastighetsägaren ålagts. 
I sådant beslut skall nfönnden kunna ge förvaltaren tillstånd att ta upp 
nödvändigt lån till upprustningen och ansöka om inteckning. Inlösen 
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avses komma till användning, när det kan antas att upprustning inte 
kan bli utförd under tvångsförvaltning. 

I propositionen föreslås vidare följdändringar i lagen (1970: 246) om 
tvångsförvaltning av bostadsfastighet, byggnadsstadgan (1959: 612) och 
i det förslag till lag om arrendenämnder och hyresnämnder som har lagts 
fram i prop. 1973: 23. 

I förköpslagen (1967: 868) föreslås den ändringen att kommun skall 
kunna utöva förköp också när försäljning omfattar tomträtt. 

De förslag angående statligt ekonomiskt stöd till saneringsåtgärder 
som har lagts fram i prop. 1973: 21 innebär bl. a. att fastighetsägare i 
vissa fall kan komma i åtnjutande av subvention. För att sådan subven
tion skall komma de boende till godo föreslås ändring i lagen (1942: 
429) om hyrcsreglcring. 

Bostadssaneringslagen och flertalet av laglindringarna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 1974. 
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1 Förslag till 

Bostadssaneringslag 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

3 

1 § Denna lag äger tillämpning på fastighet på vilken finns bostads
fägenhet som fastighetens ägare regelmässigt uthyr för annat ändamål 
1in fritidsändamål och som ej utgör del av hans egen bostad. Lagen 
g~iller dock ej fastighet som tillhör staten eller kommun. 

När byggnad tillhör innehavare av inskriven tomträtt, äger bestäm
melserna i denna lag motsvarande tillämpning på tomträtten. I fråga 
om byggnad som eljest tillhör annan än ägaren av marken gäller lagen 
i tillämpliga delar. 

2 § Har bostadslägenhet ej den lägsta standard som kan godtagas, får 
hyresnämnd på ansökan av kommunen och under förutsättning som 
anges i 5 eller 6 § ålägga fastighetens ägare att vidtaga åtgärd som 
behövs för att lägenheten skall uppnå sådan standard (upprustnings
åläggande) eller förbjuda att lägenheten användes för bostadsändamål 
(användningsförbud). 

Står fastigheten under förvaltning enligt lagen (1970: 246) om tvångs
förvaltning av bostadsfastighet, skall hyresnämnden, i stället för att 
meddela upprustningsåHiggande, föreskriva att i förvaltningen skall ingå 
att vidtaga de upprustningsåtgärder som nämnden föreskriver. Vad i la
gen sägs om upprustningsåläggande skall äga motsvarande tillämpning 
på sådan föreskrift. 

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer meddelar be
stämmelser om vad som skall förstås med lägsta godtagbara stand::ird. 

3 § Ansökan om upprm;tningsåläggande eller användningsförbud kan 
riktas mot den för vilken lagfart senast är beviljad eller sökt, även om 
denne har överlåtit fastigheten innan ansökan göres. 

överlåtes fastigheten sedan ansökan gjorts eller är fall som avses 
i första stycket, skall r1ittegi'mgsbalkens bestämmelser om verkan av att 
det varom tvistas överlåtes och om tredje mans deltagande i rättegång 
~iga motsvarande tilHirnpning. 

Om tvist angående 1iganderlitten är antecknad i fastighetsboken, kan 
ansökan riktas mot den som innehar fastigheten med äganderättsan
språk. 

4 § I fråga om förfarandet vid hyresnlimnden i ärenden enligt denna 
lag finns bestämmelser i lagen (1973: 000) om arrendenämnder och 
hyresnämndcr. 

Förutsättningar för upprustningsåläggandc och användningsförbud m. m. 

5 § Upprustningsåläggande får meddelas, om fastigheten med hänsyn 
till kos.tnaden för den åtgärd som avses med åläggandet kan beräknas 
ge skäligt ekonomiskt utbyte. 
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6 § Användningsförbud får meddelas, om fastigheten efter åtgärd som 
avses i 2 § första stycket kan beräknas ej ge det utbyte som avses i 
5 § eller om det kan antagas att byggnadslov till åtgärden ej kommer 
att beviljas. Sådant förbud får meddelas endast bctdiffande lägenhet 
som har betydande brister i förhållande till lägsta godtagbara stan
darcl. 

7 § Har upprustningsåläggande meddelats men beviljas ej byggnads
Jov till den åtgärd som avses med åläggandet, är åläggandet förfallet. 

Har byggnad vari finns lägenhet som avses med upprustningsåläg
gancle eller användningsförbud rivits, är åläggandet eller förbudet för
fallet. 

Har sådan åtgärd vidtagits att lägenhet, som avses med anvlindnings
förbud, uppnår lägsta godtagbara standard, lir förbudet förfallet. 

Om i annat fall kommunen förklarar att den ej påfordrar att åtgärd, 
som avses med upprustningsåläggande, vidtages eller att användnings
förbud skall iakttagas, är åläggandet eller förbudet förfallet. 

Verkan av beslut i vissa fall m. m. 

8 § Har upprustningsåläggande eller användningsförbud meddelats 
och övergår fastigheten till ny ägare, gäller åläggandet eller förbudet mot 
denne. 

9 § I upprustningsåläggande skall bestämmas viss tid inom vilken åt
gärd som avses med åläggandet skall ha vidtagits. 

Föreligger särskilda skäl, får hyresnämnden på ansökan av fastig
hetsägaren förlänga tiden. Sådan ansökan skall göras före utgången av 
den löpande tidsfristen. 

I användningsförbud skall anges från vilken tidpunkt förbudet gäller. 

Anteckning i fastighctsbokm m. m. 

10 § Beslut om upprustningsåHiggande eller användningsförbud skall 
genast sändas till inskrivningsmyndighcten för anteckning i fastighcts
boken eller tomträttsboken. Beslut om uppmstningsåfäggandc skall sän
das även till Hinsarbetsnämnden och byggnadsniimndcn. 

Har staten eller kommun förvärvat fastighet på vilken finns Higenhet 
som avses med upprustningsftHiggande eller anv~indningsförbud, skall 
på anmälan av staten eller kommunen göras anteckning i fastighets
boken eller tomträttsbokcn att åläggandet eller förbudet förfallit. 

11 § När åtgärd som avses med upprustningsåHiggande vidtagits eller 
när enligt 7 § åläggande eller anvfindningsförbud förfallit, skall kom
munen genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken eller tomträttsbokcn. 

12 § Gör ej kommunen anmälan som avses i 11 §, skall hyresnämndcn 
på ansökan av fastighetsägaren göra sådan anmälan. 

Vite, tvångsförvaltning, inlösen m. m. 

13 § Upprustningsåläggande och användningsförbud får förenas med 
vite. 
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I fall som avses i 8 § gäller utsatt vite ej mot den nye ägaren, men 
hyresnämnden får utsätta vite för denne. 

14 § Utför fastighetsägaren ej åtgärd som föreskrivits i upprustnings
åläggande, får hyrcsnämnden på ansökan av kommunen, i stället för 
att utsätta vite, besluta att ställa fastigheten under förvaltning enligt 
lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet. Meddelas 
sådant beslut eller ställes eljest fastighet, som berörs av upprustnings
åläggande, under förvaltning enligt nämnda lag, ingår i förvaltningen 
att utföra de med åläggandet avsedda åtgärderna. Därvid skall bestäm
melserna i nämnda lag äga motsvarande tillämpning, dock att hyrcs
nämnden redan vid förordnandet om tvångsförvaltning äger tillåta för
valtaren att upptaga lån och ansöka om inteckning samt att befogenhet 
enligt 13 § samma lag skall tillkomma även kommunen. 

Förefäggcr hyresnämnden nytt vite, skall bestämmas ny tid inom vil
ken åtgärden skall ha vidtagits. 

15 § Ansökan om tvångsförvaltning skall göras inom två år från ut
gången av den tid som bestämts enligt 9 § eller, om ny tid bestämts 
enligt 14 § andra stycket, inom två år från utgången av den nya tiden. 
Ansökan, som ej sker inom föreskriven tid, upptages ej till prövning. 

16 § Utför fastighetsägaren ej den åtgärd som föreskrivits i upprust
ningsåläggande och är förhållandena sådana att åtgärden kan antagas 
ej komma att bli utförd under tvångsförvaltning, får kommunen lösa 
fastigheten, om ej åtgärden avser arbete av endast ringa omfattning. 

17 § Talan om inlösen skall väckas vid fastighctsdomstolen senast 
inom två år från utgången av den tid som bestämts enligt 9 § eller, om 
ny tid bestämts enligt 14 § andra stycket, inom två år från utgången av 
den nya tiden. Väckes ej taJan inom nämnda tid, är rätten till taJan 
förlorad. I fråga om inlösen gäller i övrigt cxpropriationslagen (1972: 
719) i tillämpliga delar, dock med undantag för 4 kap. 2 §. Bestämmel
serna i 4 kap. 3 § expropriationslagen äger tillämpning i fråga om värde
ökning som ägt rum under tiden från dagen tio år_ före det talan väcktes 
vid domstol. 

18 § överträder fastighetsägare användningsförbud, får hyresnämnden 
utsätta nytt vite. 

övriga bestämmelser 

19 § Kommunen får besiktiga fastighet i den mån det är nödvändigt 
för att förbereda eller utföra talan enligt denna lag. 

Lämnas kommunen ej tillfälle ti!l besiktning som avses i första styc
ket, får hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att vid vite hålla fas
tigheten tillgänglig för besiktning. 

20 § Fraga om uttagande av vite som förelagt;; med stöd av denna lag 
prövas av hyresnämnden på yrkande av kommunen. Vite får ej förvand
las. 

21 § Mot beslut i fråga som enligt denna lag skall prövas av hyres
niimnd föres talan genom besvär, om beslutet avser fråga om upprust
ningsåläggande eller användningsförbud eller åtgärd enligt 12 §, hos 
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Svea hovrätt och eljest hos den fastighetsdomstol inom vars område fas
tigheten är belägen. 

Besvärshandlingen skall inges till hovrätten eller, om talan skall full
följas hos fastighet5domstolen, till denna inom tre veckor från den dag 
beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet 
s~itt eller inom rätt tid, skall den avvisas. Har besvärshandlingen före be
svärstidens utgång kommit in till hyresnämnden, skall besvären ändå 
upptagas till prövning. 

22 § I besvärsmål vid fastighetsdomstol samt i Svea hovrätt, när talan 
från hyresnämnd fullföljs direkt till hovrätten, skall part kallas att 
muntligen höras, om ej sådant hörande saknar betydelse för utredningen. 

I fråga om handläggningen vid fastighetsdomstolcn av besvärsmål 
tiger utöver första stycket 52 kap. 3 och 5-12 §§ rättegångsbalkcn mot
svarande tillämpning. Besfämmelse som avser hovrätt gäller diirvid i stäl
let fastighctsdomstolen. 

23 § Bifalles fastighetsägarens talan i besvärsmål, kan kommunen åläg
gas att ersätta honom hans rättegångskostnad. I övrigt svarar vardera 
parten för sin dittegångskostnad, i den mån ej annat följer av 18 kap. 
6 § rättcgångsbalken. 

24 § Beträffande rättegången i Svea hovrätt i mål som fullföljs från 
hyresniimnd gäller, med de avvikelser som följer av 21-23 §§,i tillämp
liga delar vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål och om 
besvär. 

Första stycket gäller i tillämpliga delar även rättegången i högsta dom
stolen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. 
Bestämmelsen i 17 § om tillämpningen av 4 kap. 3 § expropriationsla

gen (1972: 719) gäller ej i fråga om värdeökning som ägt rum före ut
gången av juni 1971. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförrnltning av bostads
fastighet 

Härigenom förordnas, att 1 § lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning 
av bostadsfastighet1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 § 
Om ägare av fastighet, vilken innehåller bostadslägenhet som. är ut

hyrd av ägaren och ej utgör del av dennes egen bostad, väsentligen för
summar vården av fastigheten eller underlåter att vidtaga uppenbart an
gelägna åtgärder för att bevara sundhct, ordning och skick inom fastig
heten och det finns anledning antaga att rättelse ej kommer att ske, kan 

1 Lagen omtryckt 1971: 544. 
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Nuvara11de lydelse Föres/agen lydelse 

hyresnämnden ställa fastigheten under förvaltning enligt denna lag. Fas
tighet, som äges av staten eller av kommun, kan ej ställas under för
valtning. 

Bestämmelserna i denna lag om fastighet äger, i fall då bostadshus 
tillhör innehavare av inskriven tomträtt, motsvarande tillämpning på 
tomträtten. I fråga om bostadshus som eljest tillhör annan än ägaren av 
marken gäller Jagen i tillämpliga delar. Såsom ägare av fastighet anses, 
när omständigheterna föranleder det, annan som innehar fastigheten. 

Om möjlighet att i visst fall stäl
la fastighet under förvaltning en
ligt denna lag finns bestäm
melser i bostadssaneringslagen 
(1973: 000). 

Denna lag tdidcr i kraft den 1januari1974. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i förköpslagen (1967: 868) 

Härigenom förordnas, att 1 och 3 §§ förköpslagen (1967: 868) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuw:rande lydelse 

Kommun har förköpsrätt enligt 
denna lag vid försäljning omfattan
de sådan fast egendom som med 
hänsyn till den framtida utveck
lingen kräves för tätbebyggelse el
ler därmed sammanhängande an
ordning. 

Före slagen lydelse 

1 § 
Kommun har förköpsrätt enligt 

denna lag vid försäljning omfattan
de sådan fast egendom som med 
hänsyn till den framtida utveck
lingen kräves för tätbebyggelse el
ler därmed sammanhängande an
ordning. F örköpsriitt föreligger 
även vid försiiljning av tomträtt 
i sådan egendom. 

V ad i lagen sägs om fast egen
dom eller fastighet skall, om ej an
nat är föreskrivet, i tillämpliga de
lar giilla även tomträtt. Vad som 
siigs om lagfart skall, när försälj
ning omfattar tomtriitt, i stället 
avse inskrivning av förviirv av 
tomtriitt. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §1 

Förköpsrätt får ej utövas, om 
1. den sålda fastigheten eller, 

n1ir försäljning avser flera fastig
heter, varje fastighet har en ägo
vidd som understiger 3 000 kvad
ratmeter och ett värde som är läg
re än 200 000 kronor, 

2. staten ~ir säljare, 
3. staten eller landstingskom

mun ~ir köpare, 
4. köparen är säljarens make 

och ej heller om köparen eller, 
niir makar förvärvar gemensamt, 
endera av dem är säljarens eller 
också, om denne är gift, hans ma
kes avkomling, syskon eller sys
kons avkomling, 

5. niir försäljningen sker på 
exekutiv auktion, 

6. för'.;~iljningen avser endast 
andel av fastighet samt köparen 
redan iiger annan andel i fastig
heten o-=h denna andel förvärvats 
p~l annat sätt än genom gåva. 

Förköpsrätt får ej utövas, om 
1. den sålda fastigheten eller, 

när försmjning avser flera fastig
heter, varje fastighet har en ägo
vidd som understiger 3 000 kvad
ratmeter och ett värde som är 
lägre än 200 000 kronor, 

2. staten är säljare, 
3. staten eller landstingskorn

mun är köpare, 
4. köparen är säljarens make 

och ej heller om köparen eller, 
niir makar förvärvar gemensamt, 
endera av dem iir säljarens eller 
också, om denne är gift, hans ma
kes avkomling, syskon eller sys
kons avkomling, 

5. försäljningen sker på exeku
tiv auktion, 

6. försiiljningen avser endast 
andel av fastighet samt köparen 
redan tiger annan andel i fastig
heten och denna andel förvärvats 
på annat sätt än genom gåva. 

Första stycket 1 äger motsvarande tillämpning, om försäljningen av
ser del av fastighet. Frågan huruvida förköpsrätt får utövas skall därvid 
bedömas som om köpet avsett den odelade fastigheten. Sökes lagfart 
innan förköpsriitt utövas, bedömes frågan i stället med hlinsyn till delen, 
om denna är utbruten, eller, när försäljningen avser område av fastig
het, fastighetsbi!dningsbeslut meddelats. 

Som viirde giillcr taxcringsviir
det på fastigheten eller elen taxe
ringsenhct, i vilken fastigheten in
gar, året före det år då förs~ilj

ningcn skedde. Sökes lagfart innan 
förköpsrätt utövas, glillcr i stället 
taxeringsvärdet året före det år då 
lagfart sökc:; eller, om särskilt 
taxeringsviirdc icke finns för det 
ård, det viirde som lägges till 
grund för bcstiimmandct av stiim
pcbkatten. 

1 s~naste lydelse 1971: 892. 

Som värde gliller taxeringsvlir
dct på fastigheten eller den taxc
ringsenhct, i vilken fastigheten in
går, året före det år då förslilj
ningen skedde. Sökes lagfart innan 
förköpsrätt utövas, gäller i stället 
taxcringsvlirdct året före det år då 
lagfart sökes eller, om särskilt 
taxcririgsvlirde icke finns för det 
året, det vlirde som lägges till 
grund för bestämmanJct av stäm
pelskatten. 

Omfailar f örsiilf 11inge11 tomtriitt 
och f i1111s ej taxeringsviirde som 
r11t sagts, hestiinunes viirdet till det 
belopp som skulle ha lagts till 
gmnd f<"ir bestifm111a11de av stäm-



Prop.1973:22 

Nuvarande lydelse 

9 

Före slagen lydelse 

pelskatt vid en överlåt.else som 
omfattat utom tomtriitten även 
äganderätten till fastigheten. 

Förköp i strid med bestämmelserna i denna paragraf är utan verkan. 

Denna Jag träder i kraft den 1 januari 1974. Lagen äger icke till
lämpning på köp eller byte av tomträtt som skett före ikraftträdandet. 
Vad som enligt 3 § första stycket 6 gäller för det fall att andel för
värvats genom gåva avser icke andelsförvärv genom gåva som full
bordats före ikraftträdandet. 

4 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1973: 000) om arrendenämnder och hyres
nämndcr 

Härigenom förordnas, att 4, 16 och 23 §§ samt rubriken före 16 § 
lagen (1973: 000) om arrendenämnder och hyresnämnder skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Lydelse enligt prop. 1973:23 Föreslagen lydelse 

4 § 

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att 
1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist, 
2. pröva tvist om överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34-36 §§, 

upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av 
hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt 12 kap. 49 §, 
hyresvillkor enligt 12 kap. 55 § eller uppskov med avflyttning enligt 
12 kap. 59 §, allt jordabalken, 

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av 
lägenhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt 
52 §, allt bostadsrättslagen (1971: 4 79), 

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 
12 kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 60 § 
första stycket 1 bostadsrättslagcn, 

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist, 

6. pröva frågor eniigt lagen 
(1970: 246) om tvångsförvaltning 
av bostadsfastighet. 

6. pröva frågor enligt Jagen 
(1970: 246) om tvångsförvaltning 
av bostadsfastighct oclz enligt bo
stadssaneringslagen (l 97 3: 000 ). 

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten 
är belägen. 
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Lydelse enligt prop. 1973: 23 Föreslagen lydelse 

Ärende angående trångsförvalt- Ärende angående tvångsförvalt-
ning 11i11g och bostadssanering 

16 § 
Ansökan i fråga som avses i 4 § 

första stycket 6 skall vara skriftlig 
samt innehålla uppgift om den be
rörda fastigheten och dess ägare 
samt sökandens yrkande och grun
derna för detta. Vad som föreskri
ves i 8 § andra-femte styckena 
äger motsvarande tillämpning. 

Förhandling skall hållas inför 
nämnden, om det ej är uppenbart 
att förhandling ej behövs. Fastig
hetens ägare kan vid vite föreläg
gas att inställa sig till förhandling. 

Ansökan i fråga som avses i 4 § 
första stycket 6 skall vara skriftlig 
samt innehålla uppgift om den be
rörda fastigheten och dess ägare 
samt sökandens yrkande och grun
derna för detta. Ansökan i fråga 
enligt bostadssaneringslagen skall 
desrntom vara åtföljd av den ut
redning i tekniskt, ekonomiskt el
ler annat hänseende som behövs 
för ärendets prövning. 

Vad som föreskrives i 8 § and
ra-femte styckena äger motsva
rande tillämpning i fråga om an
sökan som avses i första stycket. 

Förhandling skall hållas inför 
nämnden, om det ej är uppenbart 
att förhandling ej behövs. Fastig
hetens ägare kan vid vite föreläg
gas att insfälla sig till förhandling. 
Fastighetsägarens utevaro från för
handling i ärende enligt bostads
saneringslagen utgör ej hinder för 
ärendets prövning. 

23 § 

Om r:itt för part att klandra be
slut av nämnd i arrende-, hyres
eller bostadsrättstvist och om full-
följd av talan mot hyresnämnds be
slut i fråga om godkännande av 
beslut på föreningsstämma eller i 
ärende angående tvångsförvaltning 
finns bestämmelser i 8 kap. 31 § 
och 12 kap. 70 § jordabalken, 16 § 
lagen (1957: 390) om fiskearren
den, 76 § bostadsrättslagen (1971: 
479) samt 17 § lagen (1970: 246) 
om tvångsförvaltning av bostads
fastighet. 

Mot beslut __ av niimnd får talan 
föras bos fastighetsdomstolen ge
nom besvär, nlir nämnden 

Om rätt för part att klandra be
slut av nämnd i arrende-, hyres
ellcr bostadsrättstvist och om full
följd av talan mot hyresnämnds 
beslut i fråga om godkännande av 
beslut på föreningsstämma eller i 
ärende angående tvångsförvaltning 
eller bostadssanering finns bestäm
melser i 8 kap. 31 § och 12 kap. 
70 §jordabalken, 16 §lagen (1957: 
390) om fiskearrenden, 76 § bo
stadsrättslagen (1971: 479), 17 § 
lagen (1970: 246) om tvångsför
valtning av bostadsfastighet samt 
21 § bostadssaneringslagen (1973: 
000). 

Mot beslut av nämnd får talan 
i annat fall än som avses i sjätte 
stycket föras hos fastighetsdom
stolen genom besvär, när nämnden 

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11 eller 14-16 §, 
2. avskrivit ärende enligt 8-10 eller 16 §, dock ej när ärendet kan 

återupptagas, 
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Lydelse enligt prop. 1973: 23 Föreslagen lydelse 

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet, 
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet. 

Bcsvärshandlingen skall inges till 
den fastighetsdomstol som avses 
i 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § jor
dabalken, 17 § lagen (1957: 390) 
om fiskcarrenden, 77 § bostads
rlittslagcn (1971: 4 79) samt 11 § la
gen (1970: 246) om tvångsförvalt
ning av bostadsfastighet inom tre 
veckor från den dag beslutet med
delades. Finnes besv~irstalan ej 
vara fullföljd på föreskrivet slitt 
eller inom rlitt tid, skall den avvi
sas av fastighctsdomstolen. I öv
rigt äger 52 kap. 3 och 5-12 §§ 
rättcgangsbalkcn motsvarande till
lämpning. Bestämmelse som avser 
hovrätt gäller därvid i stället fas
tighetsdomstolen. Mot fastighcts
domstolens beslut med anledning 
av besvär enligt andra styc\et 1-3 
får talan ej föras. 

Besvärshandlingen skall inges till 
den fastighctsdomstol som avses 
i 8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § jor
dabalken, 17 § lagen (1957: 390) 
om fiskearrendcn, 77 § bostads
rättslagcn (1971: 479), 11 § lagen 
(1970: 246) om tvångsförvaltning 
av bostadsfastighct samt 21 § bo
stadssancringslagen (1973: 000) 
inom tre veckor från den dag be
slutet meddelades. Finnes besvärs
talan ej vara fullföljd på föreskri
vet sätt eller inom rätt tid, skall 
den avvisas av fastighctsdomsto
len. I övrigt äger 52 kap. 3 och 5-
12 §§ rättegångsbalken motsvaran
de tillämpning. Bestämmelse som 
avser hovrätt gäller därvid i stället 
fastighctsdomstolen. Mot fastig
hctsdomstolcns beslut med anled
ning av besvär enligt andra styc
ket 1-3 får talan ej föras. 

Mot annat beslut av nämnd än som avses i första och andra styckena 
får talan föras endast i samband med sådan talan som avses i första styc
ket. 

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, åto:ruppta
gcs ärendet av niimnden. 

Andra-I emte styckena iiger 
motsvarande tillämpning i ärende 
enligt bostadssaneringslagen angå
ende upprust11ing.w1läggande eller 
anviindningsförbud eller åtgärd 
som avses i 12 § samma lag, dock 
skall vad som sägs om fastiglzets
domstol i stiillet giilla S\'ea lzov
riitt. 

Denna lag t;äder i kraft den 1januari1974. 
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5 Förslag till 

Kungörelse om ändring i byggnadsstadgan (1959: 612) 

mirigenom förordnas, att i byggnadsstadganl (1959: 612) skall införas 
ett nytt moment, 56 § 4 mom. av nedan angivna lydelse. 

Föreslagen lydelse 

56 § 

4 mom. Ar ansökan om upp
mstnings(lläggande som avses i 2 § 
första stycket bostadssaneringsla
gen (1973: 000) föremål för pröv
ning, får lov till rivning av bygg
nad som avses med ansökningen 
ej meddelas förrän frågan om åliig
gande slutligt avgjorts. 

Har upprustni11gsåliiggande ut
fiirdats och har åliiggandet ej för
follit, får lov till rivning av bygg
nad som avses med ä/iiggandet ej 
meddelas. 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1942: 429) om hyresrcglcring m. m. 

Härigenom förordnas, att 3 § lagen (1942: 429) om hyresreglering 
m. m.:: skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse F örcslagen lydelse 

3 § 

Hyresvärden må icke mottaga, träffa avtal om eller bcglira högre 
hyra än som motsvarar den för lägenheten tillåtna bashyran, där ej 
annat föranledes av vad nedan sägs. Såsom bashyra anses det hyresbe
lopp, som enligt denna lag eller myndighets beslut gällde för lägenheten 
den 30 september 1972 och som ej avser sådan siirskilt medgiven 
hyreshöjning som belöper på ersättning enligt 4 § första stycket 1. 
Finnes ej sådan hyra, fastställes bashyran till det belopp som med hiin
syn till hyresläget för F~mförliga lägenheter i orten och övriga omstiin
digheter är skäligt. 

1 Stadgan omtryckt 1972: 776. 
• Lagen omtryckt 1971: 418. 
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Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

Bashyra må höjas, om det är påkallat med hänsyn 
1. till att lägenhetens v~irde ökats genom sådant ombyggnads-, ~ind

rings- eller underhållsarbete som är av ej endast ringa omfattning eller 
till annat skäl av därmed jämförlig betydelse, 

2. till ökade omkostnader för räntor, tomträttsavgäld, löner eller 
eljest för fastighetens förvaltning. 

Har ombyggnads-, ändrings- el
ler underhållsarbete eller åtgärd 
av därmed jämförlig betydelse be
kostats av hyresgästen, må bashy
ran i anledning därav höjas endast 
om särskilda skäl äro därtill. 

Har ombyggnads-, ändrings- el
ler underhållsarbete eller åtgärd 
av dlirmed jämförlig betydelse be
kostats av hyresg~isten, må bashy
ran i anledning därav höjas endast 
om särskilda skiil äro därtill. Bas
hyran må icke höjas i den mån ar-
bete eller cltgiird som nämnts nu 
bekostats med ränte- och amorte
ringsfritt statligt lån eller med stat
ligt bidrag. 

Höjning av bashyra må ej ske så, att hyran kommer att överstiga vad 
som med hlinsyn till hyresläget för jämförliga lägenheter i orten och 
övriga omsHindigheter är skäligt. 

Har lägenhetens skick avsevärt försämrats eller hyresgäst tillkomman
de förmåner påtagligt inskränkts, skall bashyran nedslittas till skäligt 
belopp. 

Höjning av bashyran medför ej ändring av gällande hyresavtal. Ned
slittes bashyran, skall nedsättningen lända till efterrlittelse, oavsett vad 
parterna avtalat. 

Hyresvärden må ej utan tillstånd av hyresnämnden såsom villkor för 
uthyrning träffa avtal om eller begära försträckning eller borgensför
bindelse av hyresgästen eller av denne taga eller begärn nnnan liknande 
utfästelse. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973. 
A.ldre bestämmelser tillämpas i fråga om lån eller bidrag som beviljats 

före ikrafttdidandet. 
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Utdrag av protokollet öYer inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t Konung
en i statsrådet på Stockholms slott den 9 februari 1973. 

Närvarande: Statsministern PALME, statsråden STRÄNG, ANDERS
SON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUND
KVIST, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, 
LöFBERG, LTDBOM, CARLSSON. 

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler efter 
gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om bostads

saneringslag m. 111. och anför. 

1 Inledning 

Med stöd av Kungl. ~faj:ts bemyndiganden tillkallades den 19 decem
ber 1968 och den 21 mars 1969 sakkunniga1 med uppdrag att göra en 
övergripande utredning av frågan om åtgärder för sanering av det äldre 
bostadsbeståndet. 

De sakkunniga, som antog benämningen saneringsutredningen, avgav 
under hösten 1971 betänkandena (SOU 1971: 64 och 65) Sanering I och 
Il med förslag till åtgärder för att få till stånd en ökad bostadssanering. 

Huvuddelen av de förslag som har lagts fram av saneringsutredningen 
och som företr~idcsvis rör planering och finansiering av saneringsverk
samheten har tagits upp till prövning i den tidigare i dag av KungL 
Maj:t beslutade prop. 1973: 21. Utredningens förslag till lagstiftning, 
främst ett förslag till bostadssaneringslag, avser jag att nu ta upp till be
handling. Betänkandet Sanering I innehåller bl. a. förslag till bostadssa
neringslag, vilket torde få fogas till statsrådsprotokollct i detta ärende 
som bilaga 1. 

De remissinstanser som har yttrat sig över ut·redningens betänkanden 
finns förtecknade i prop. l 973: 21. 

Innan jag går in på de frågor som jag avser att presentera i det föl
jande vill jag redan här beröra ett förslag av utredningen om tillstånds
prövningen i fråga om rivning av flerfamiljshus. F. n. regleras sådana 
frågor i lagen (1971: 1204) om byggnadstillstånd m. m. och kungörelsen 
(1971: 1205) om byggnadstillstånd (ändrad senast 1972: 304). Enligt 1 § 

kungörelsen gäller att byggnad:stillstånd fordras för rivning av flerfa
miljshus inom område med stadsplan i kommun med mer än 30 000 in-

1 Generaldirektören Bertil Sännås, ordförande, riksdagsledamoten Alvar 
Andersson, direktören Claes Breitholtz, riksdagsledamoten Sven Ekström, kom
munalrådet Erik Johannesson, direktören Sten Källenius, riksdagsledamoten Bertil 
Petersson och förbundsordföranden Erik Svensson. 
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vånare. Fråga om byggnadstillstånd prövas av Kungl. Maj:t, om bygg
nadskostnaden uppgår till minst tre milj. kr., och i annat fall av ar
betsmarknadsstyrelsen eller, efter dess bemyndigande, länsarbetsnämn
den. Arbetsmarknadsstyrelsen har meddelat sådant bemyndigande bl. a. 
beträffande frågor om rivning av flerfamiljshus. Med stöd av 4 § kungö
relsen har styrelsen utfärdat allmänna föreskrifter bl. a. om länsarbets
nämndens handläggning av ärenden angående rivning av flerfamiljshus. 
Enligt dessa skall nämnden innan sådant ärende avgörs inhämta ytt
rande från kommunen om husets tjänlighet som bostadshus. 

Saneringsutredningens förslag innebär att tillståndsprövningen i fråga 
om rivning av flerfamiljshus skall flyttas över på kommunen genom en 
provisorisk lagstiftning i avbidan på att en permanent reglering kommer 
till stånd efter förslag från bygglagutredningen. 

Rivningsfrågan har berörts i prop. 1973: 21 i samband med behand
lingen av vissa låneregler. I propositionen har slagits fast att äldre bygg
nader bör av både samhällsekonomiska, kulturhistoriska och miljömäs
siga skäl samt med hänsyn till de boendes intresse bevaras och moderni
seras i den omfattning det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Låne
reglerna har därför i propositionen föreslagits bli utformade så att de 
ger bättre förutsättningar än nu för modemiseringsverksamhcten. 

Detta förhållande i förening med den prövning som redan nu sker av 
rivningsärenden torde i stor utsträckning förhindra omotiverade riv
ningar. Jag kan dessutom anm1ila att jag i det följande kommer att ta 
upp en fråga om förbud för länsarbetsnämnden att ge tillstånd till riv
ning i vissa fall. 

Med hänsyn till vad jag nu har anfört och till att bygglagutredningen 
behandlar frågan om reglering av rivningsverksamheten i ett vidare 
perspektiv finner jag det inte vara nödviindigt att i detta sammanhang ta 
upp utredningens förslag till rivningsreglering. 

2 Nuvarande bestämmelser 

2.1 iläbovårds§tadgan 

Bestämmelserna i hälsovårdsstadgan (1958: 663, ändrad senast 
1972: 675) (_HS) gäller både för stad och för landsbygd. I vissa hänseen
den är besfämmelserna strängare för ort med fastsfälld stads- eller bygg
nadsplan, s. k. hälsovårdstätort (5 §). Ytterligare föreskrifter om den all
männa hälsovården kan meddelas i lokal hälsovårdsordning (65 §). Till
lämpningen av HS ankommer främst på hälsovårdsnämnderna, länssty
relserna och socialstyrelsen. Hälsovårdsnämnden utövar det närmaste 
inseendet över den allmtinna hälsovården inom kommunen. Genom 
nämndens försorg skall inom hälsovårdstätort utföras återkommande 
besiktning av bl. a. bostäder (76 §). 
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Hlilsovårdsnämnd skall samarbeta med andra kommunala organ och 

med övriga myndigheter, vilkas verksamhet berör hälsovårdsarbetet el

ler vilkas bedömande är av betydelse vid genomförande av åtgärder 

inom hälsovården (2 §). Innan hälsovårdsnämnd meddelar föreläggande 

eller förbud avseende åtgärd av byggnadsteknisk art, skall byggnads

nämnden beredas tillfälle att yttra sig (74 §). Allmänt torde om gräns

dragningen mellan hälsovårdsniimnds och byggnadsnämnds uppgifter 

kunna siigas att hiilsovårdsnämndens övervakning i första hand inriktas 

på befintliga byggnader, medan byggnadsnämndens verksamhet främst 

har avseende på nybyggnader. 

HS innehåller ett särskilt kapitel (3 kap.) om bostäder. Bestämmel

serna giiller alla orter. Kapitlet inleds med en allmiin bestämmelse att 

byggnad, som inrymmer boningsrum, skall vara så anordnad och inredd 

samt underhållas och skötas på sådant sätt, att sanitär olägenhet inte 

uppstår för dem som uppehåller sig i byggnaden (15 §). De följande pa

ragraferna (16-19 ~§) innehåller närmare bestämmelser om bostadsut

rymmens anordnande och inredning m. m. 

Beträffande boningsrnm föreskrivs i 16 § 1) att det skall vara av så

dan storlek att det erbjuder clriri boende tillfreclssfällande utrymme, 2) 

att det skall vara försett med fönster som vetter omedelbart åt det fria 

och som ger rummet god dager, 3) att det genom fönster eller annan 

lämplig anordning skall kunna erhålla erforderlig luftväxling, 4) att det 

skall kunna hållas tillfredsställande uppvärmt, 5) att det skall erbjuda 

erforderligt skydd mot fuktighet samt 6) att det skall vara försett med 

anordningar som medför i möjligaste mån betryggande skydd mot olä

genheter genom lukt, vattenånga, vlirme, ijucl och dylikt från angrän-
sandc utrymmen. BesHimmelserna. i punkterna 3-6 gäller ~iven beträf-
fande särskiit utrymme för matlagning. Sådant utrymme skall dessutom 

ha en med hänsyn till matlagning ~indamå!senlig inredning (17 §). 

BostadsUigenhet skall enligt 18 § vara försedd med dels förstuga, 

vindfång eller annan motsvarande anordning, dels garderob eller annat 

för förvaring av kläder fämpligt utrymme som skall vara av erforderlig 

storlek och om möjligt kunna hållas tillfredsställande uppvärmt och dels 

egen klosett. Föreligger siirskilda förhållanden kan klosett gemensam för 

flera bostadsfägenhetcr godtas. Har lägenheten särskilt utrymme för 

matlagning, skall elen vara försedd även med skafferi av erforderlig 

storlek och med tjänlig vcntilationsanordning. I stället för skafferi kan 

godtas annat för ändamålet lämpligt utrymme. I mån av behov skall bo

stadsfägenhct vidare ha tillgång till tvättstuga och torkrum. 

Bostaclslägenhet skall ha lätt tillgång till vatten i erforderlig mängd 

och av tillfredsställanclc beskaffenhet till dryck, matlagning och andra 

hushållsiindamål (19 §). Den bör vidare vara försedd med avlopp för 

spillvatten. Lägenhet inom fastighet med anslutning till allmän vatten
och avloppsanläggning skall vara försedd med de anordningar som be-
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hövs för utnyttjande av anläggningen om det bedöms skäligt med hän
syn till kostnaden och övriga omständigheter. 

I 14 kap. HS finns bestämmelser om hälsovårdskontroll. Hälsovårds
myndigheterna kan på olika sätt ingripa mot missförhållanden. Enligt en 
inledande, allmän bestämmelse (71 §) får hälsovårdsnämnd antingen 
omedelbart eller efter råd eller uppmaningar och skäligt anstånd med
dela föreläggande och förbud som anses behövliga för efterlevnad av 
bl. a. HS och lokal hl"ilsovårdsordning. Närmare bestämmelser om vad 
hälsovårdsnämnds beslut enligt 71 § kan avse ges i 72 §. Där nämns 
bl. a. föreläggande att inom viss tid vidta åtgärd för att undanröja brist
fällighet hos byggnad eller annan egendom och förbud mot att använda 
lägenhet eller lokal för avsett ändamål till dess förekommande bristfäl
lighet har undanröjts. 

Förelägganden och förbud kan allt efter omständigheterna riktas mot 
ägare eller nyttjanderättshavare eller mot bådadera (73 §). Hälsovårds
nämnd kan enligt 75 § föreskriva vite för underlåtenhet att rätta sig ef
ter föreläggande eller förbud. Om någon underlåter att utföra arbete el
ler vidta åtgärd som åligger honom enligt bl. a. HS eller lokal . hälso
vårdsordning, kan nämnden under vissa förutsättningar låta verkställa 
arbetet eller åtgärden på den försumliges bekostnad. Hälsovårdsnämnd 
kan förordna att dess beslut skall lända till efterrättelse utan hinder av 
förd klagan (86 §). 

2.2 Byggnadslagstiftningen m. m. 

Byggnadslagen (1947: 385, omtryckt 1972: 775) (BL) innehåller be
stämmelser om fysisk planering och om byggande. Närmare föreskrifter 
om tillämpningen av lagen finns i byggnadsstadgan (1959: 612, omtryckt 
1972: 776) (BS). 

Ett särskilt kapitel (5 kap.) i BS handlar om byggande och innehåller 
bl. a. bestämmelser om byggnads anordnande, inredning m. m. (38-
48 §§). Dessa bestämmelser gäller för nybyggnad, men därmed jämställs 
mera genomgripande ändring samt inredning till väsentligt ändrad an
vändning av befintlig byggnad (75 §).Vid ändringsarbete som inte är att 
hänföra till nybyggnad skall dock bestämmelserna för nybyggnad - om 
inte byggnadsnämnden medger undantag - äga motsvarande tillämp
ning i fråga om de delar av byggnaden som berörs av ändringen (49 §). 

Enligt 46 § gäller att byggnad för stadigvarande bruk som innehåller 
bostads- eller arbetsrum skall anordnas och inredas så, att den ger möj
lighet till trevnad och god hygien. Paragrafen innehåller dessutom be
stämmelser om bl. a. värme- och ljudisolering, skydd mot fukt, upp
värmning och ventilation. Beträffande byggnad med mer än två bostads
lägenheter föreskriver 4 7 § bl. a. dels att till sådan lägenhet skall höra 
vindskontor eller annat därmed jämförligt förvaringsrum samt lämpligt 

2 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 22 
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utrymme för förvaring av matvaror, dels att de boende skall ha tillgång 
till tvättstuga och torkrum. 

Byggnad skall underhållas sfi att hfillfastheten inte äventyras samt 
brandfara, sanitär olägenhet eller vanprydnad inte uppkommer (50 §). 

Byggnadslov krävs för bl. a. nybyggnad och vad som jämställs 
därmed samt i stor utsträckning även för förändringsarbeten och arbe
ten för ändrad användning (54 §). Byggnadslov behövs också för rivning 
av byggnad inom område med stadsplan. Någon prövning av angelägen
heten av rivningen i frfiga sker inte i byggnadslovsärendet. Åtgärden får 
dock inte strida mot planer och andra föreskrifter för området. Viss 
prövning av rivnings ändamålsenlighet sker nu med stöd av den tidigare 
nämnda lagen om byggnadstillstånd m. m. Enligt 1 § kan Konungen 
förordna att byggnadsarbete, varmed förstås även rivning av byggnad, 
inte får påbörjas utan särskilt tillstånd, om sådant förordnande behövs 
med hänsyn till samhällsekonomiska förhållanden eller läget på arbets
marknaden eller andra väsentliga allmänna intressen. Enligt kungörelsen 
om byggnadstillstånd behövs som tidigare framhölls byggnadstillstånd 
för rivning av flerfamiljshus inom stadsplanelagt område i kommun 
med över 30 000 invånare. 

2.3 Lagen om tv:'mgsförva!tning av bostadsfastighet 

Lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet (omtryckt 
1971: 544) (TvL) genomfördes för att möjliggöra ingrepp mot fastighets
ägare som mera systematiskt eftersätter skötseln av sin fastighet. Lagen 
är tillämplig på fastighet med bostadslägenhet som är uthyrd av ägaren 
och inte utgör del av hans egen bostad (1 §). Om ägaren väsentligen för
summar vården av fastigheten eller underlåter att vidta uppenbart ange
lägna åtgärder för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastighe
ten, kan hyresnämnden ställa fastigheten under förvaltning av annan om 
det finns anledning anta att rättelse inte kommer att ske. Undantagen 
från lagen är fastighet som ägs av staten eller av kommun. 

Behörig att ansöka om tvång~förvaltning är hälsovårdsnämnden i den 
kommun där fastigheten är belägen, länsstyrelsen, riksorganisation av 
hyresgäster eller förening som är ansluten till sådan riksorganisation och 
inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen (13 §). 

Tvångsförvaltning pågår normalt i tre år men hyresnämnden kan be
sluta både om förlängning och om upphörande i förtid (7 §). 

Den som utses till förvaltare skall svara för att fastigheten får en till
fredsställande skötsel (3 §). Han skall bl. a. verka för att de olägenheter 
som föranlett förvaltningsbeslutet undanröjs och att fastigheten genom
går sådana förbättringar och moderniseringar som kan beräknas ge skä
ligt ekonomiskt utbyte. Förvaltaren uppbär hyror och andra löpande in
täkter av fastigheten och företräder även i övrigt fastighetsägaren i an-
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gelägenheter som rör fastigheten och dess förvaltning (4 §). Förvaltarens 
behörighet är så till vida begränsad att han inte har rätt att överlåta fas
tigheten eller på annat sätt förfoga över den så att den helt eller delvis 
frånhändes ägaren. Inte heller får förvaltaren på egen hand belåna fas
tigheten eller medge inteckning i den. 

Finner förvaltaren att fastigheten bör genomgå upprustning som 
måste finansieras med andra medel än fastighetens normala avkastning, 
skall han sörja för att upprustningsfrågan utreds (6 §). Vill fastighets
ägaren inte medverka till upprustningen, kan hyresnämndcn lämna för
valtaren tillstånd aLt genomföra den. Nämnden kan då tillåta förvaltaren 
att ta upp lån för åtgärderna och att vid behov ansöka om inteckning i 
fastigheten. 

Om fastigheten försäljs under pågående förvaltning, gäller beslutet 
om förvaltning mot den nye ägaren (8 §). Beslut att fastighet skall ställas 
under förvaltning och beslut om förlängning eller upphörande av för
valtning skall antecknas i fastighetsboken eller tomträttsboken (15 §). 

Hyresnämnds beslut att ställa fastighet under förvaltning länder 
omedelbart till efterrättelse. Om synnerliga skäl föreligger får hyres
nämnden förordna om förvaltning och utse förvaltare för tiden till dess 
slutligt beslut meddelats. Mot beslut i nu berörda frågor får talan föras 
genom besvär hos den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten 
är belägen (17 §). 

2.4 Lagen om arrendenämnder och hyrcsnämnder m. m. 

Lagen (1970: 998) om arrendenämnder och hyresnämnder (ändrad se
nast 1971: 560) innehåller i två inledande avsnitt bestämmelser om ar
rendenämnds och hyresnämnds uppgifter och sammansättning m. m. 
För hyresnämnds del finns dessa bestämmelser i 4-6 §§. Enligt 4 § har 
hyresnämnd till uppgift bl. a. att medla i hyrestvist, att pröva vissa hy
restvister, t. ex. angående förlängning av hyresavtal eller villkor för så
dan förlängning enligt 12 kap. 49 § jordabalken och förstagångshyra en
ligt 55 § samma kap., samt att pröva fråga enligt lagen om tvångsför
valtning av bostadsfastighet. 

Hyrcsnämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter. 
När nlimnden prövar ärende som rör bostadslägenhet skall den ene av 
dessa två ledamöter vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet 
och den andre väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden (5 §). 

Lagen innehåller efter dessa inledande avsnitt särskilda bestämmelser 
för olika ärenden, bl. a. för arrende- eller hyrestvist (7-12 §§) och för 
ärende om tvångsförvaltning (15 §). För dessa ärenden gäller i princip 
att förfarandet hos nämnden skall vara muntligt. I ärende angående 
tvångsförvaltning kan dock förhandling undvaras om det är uppenbart 

att sådan inte behövs. 
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Bestämmelser som i allt väsentligt är gemensamma för alla ärenden 
som handläggs av arrende- och hyresnämnd utgör det avslutande avsnit
tet i lagen (16-28 §§). Enligt 18 § gäller att, om anledning därtill före
kommer, nämnden eller den nämnden förordnar skall besiktiga den fas
tighet ärendet rör. Är annan utredning nödvändig får nämnden för
anstalta också om sådan. I fråga om fullföljd av talan mot hyresnämn
dens beslut i hyrestvist hänvisas i 22 § första stycket till bestämmelserna 
i 12 kap. 70 § jordabalken. Där föreskrivs att part som inte godtar 
nämndens beslut måste klandra detta genom att inom viss tid väcka ta
lan mot den andra parten. Av 71 § samma kap. framgår att sådan talan 
skall väckas vid fastighetsdomstolen. Bestämmelser om fullföljd av talan . 
mot beslut i ärende om tvångsförvaltning finns som tidigare har berörts 
i 17 § lagen om tvångsförvaltning av bostadsfastighet. 

Hyresnämnden prövar också ärenden enligt lagen (1942: 429) om hy
resreglering m. m. (omtryckt 1971: 418, ändrad senast 1972: 251). I 
fråga om förfarandet i dessa ärenden gäller lagen om arrendenämnder 
och hyresnämnder i tillämpliga delar. Till skillnad mot hyressättnings
målen enligt 12 kap. jordabalken gäller här att talan mot hyresnämndens 
beslut skall föras hos statens hyresråd. Mot hyresrådets avgörande får 
talan inte föras. 

2.5 Expropriationslagstiftningen 

Den nya expropriationslagen (1972: 719) (ExL) trädde i kraft den 1 
januari 1973. Den innehåller regler om expropriation för ett flertal ända
mål. Bl. a. finns i 2 kap. 7 § bestämmelser om expropriation vid vanvård 
av fastighet. 

Även enligt den tidigare gällande lagen (1917: 189) om expropriation 
berättigade vanvård till expropriation. Bestämmelser härom infördes i 
samband med tillkomsten av tvångsförvaltningslagen. De innebar att ex
propriation kunde ske för att vid föreliggande eller befarad grov van
vård av byggnad, som till väsentlig del genom uthyrning användes för 
bostadsändamål, försätta eller hålla byggnaden i tillfredsställande skick. 

I ExL har expropriationsmöjligheterna beträffande vanvårdad egen
dom vidgats. Enligt 2 kap. 7 § kan expropriation ske för att försätta el
ler hålla fastighet i tillfredsställande skick, när grov vanvård föreligger 
eller kan befaras uppkomma. Medan de förutvarande bestämmelserna, 
såvitt avsåg byggnader, medgav expropriation endast i syfte att försätta 
eller hålla en byggnad i tillfredsställande skick, öppnar nuvarande be
stämmelser bl. a. möjlighet till expropriation av vanhävdad fastighet i 
syfte att riva befintlig bebyggelse och ersätta den med ny och mera än
damålsenlig sådan (prop. 1972: 109 s. 210). 

I prop. 1972: 109 med förslag till expropriationslag m. m. tog före
dragande statsrådet upp frågan om samhällets behov av tvångsmedel 
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vid genomförande av sanering av omodern bebyggelse och framhöll (s. 
210) därvid att det kan förtjäna övervägas att använda expropriation 
också för sanering av bebyggelse som är omodern utan att vara van
vårdad. Enligt hans mening borde emellertid frågan härom anstå till dess 
en samlad bedömning av saneringsutredningens förslag förelåg. 

3 kap. ExL innehåller bestämmelser om tillstånd till expropriation 
m. m. Sådant tillstånd meddelas av Kungl. Maj:t. I expropriationstill
stånd skall utsättas en tidsfrist inom vilken saken skall fullföljas genom 
ansökan om stämning till domstol (6 §). Enligt vad som uttalas i för
arbeten till lagen (prop. 1972: 109 s. 227) torde det i de flesta fall 
vara lämpligt att den sätts till ett år. Möjlighet till förlängning av tids
fristen har i den nya lagen begränsats i förhållande till tidigare praxis. 
Förlängning får nu beviljas endast under förutsättning att särskilda skäl 
föreligger. En nyhet i lagstiftningen är vidare att tidsfristen på fastighets
ägarens begäran kan förkortas, om han visar att hans olägenhet av att 
expropriationsfrågan hålls öppen har ökat avsevärt. I anslutning till be
stämmelserna härom anförde föredragande statsrådet bl. a. att, ge
nom de förordade begränsningarna i den exproprierandes rätt att hål
la expropriationsfrågan öppen, fastighetsägarens och andra berörda 
parters intressen i stor utsträckning torde bli tillgodosedda. Emellertid 
kan det, framhöll statsrådet vidare, under en löpande tidsfrist in
träffa omständigheter som inte har förutsetts i tillstånds- eller förläng
ningsärendet och som avsevärt ökar fastighetsägarens olägenhet av att 
expropriationsfrågan inte är avgjord. Det kan t. ex. visa sig behövligt att 
tidigare än beräknat vidta omfattande underhålls- eller förbättringsarbe
ten på fastigheten. I sådana och liknande fall är det befogat att ge fastig
hetsägaren möjlighet att påskynda avgörandet av expropriationsfrågan. 

Bestämmelserna om expropriationsersättning, vilka finns i 4 kap., in
nebiir i huvudsak följande. 

För fastighet som exproprieras skall erläggas en löseskilling motsva
rande fastighetens marknadsvärde vid tiden för expropriationsmålets av
görande med de begränsningar som kan följa av de särskilda reglerna 
om förebyggande av markvärdestegring. När del av fastighet exproprie
ras, bestäms ersättningen, kallad intrångsersättning, till skillnaden i 
marknadsvärde före och efter expropriationen. Uppkommer i övrigt ska
da för iigaren genom expropriationen, skall även sådan skada ersättas. 

Vid viirderingen gäller den allmänna regeln att, om det företag för 
vars genomförande expropriationen äger rum har medfört inverkan av 
någon betydelse på viirdet av den fastighet som skall exproprieras, löse
skillingen skall bestämmas med hänsyn till det värde fastigheten skulle 
ha haft utan sådan inverkan. Den allmänna regeln giiller dock endast 
i den mån det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till 
den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jiimförliga för
hållanden. 
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Vid bestämmande av löseskilling skall sådan ökning av fastighetens 
marknadsvärde av någon betydelse som ägt rum under tiden från dagen 
tio år före ansökningen om expropriation, dock högst 15 år före ta
lans väckande vid domstol, räknas ägaren tillgodo endast i den mån det 
blir utrett, att den beror på annat än förväntningar om ändring i mar
kens tillåtna användningssätt (presumtionsregeln). Avser expropriatio
nen del av fastighet, skall vad som sagts nu om beräkning av marknads
värde tillämpas i fråga om värdet före expropriationen. Värderingen 
skall ske med hänsyn till fastighetens skick när ersättningsfrågan avgörs 
eller, om fastigheten dessförinnan tillträtts, när tillträdet skedde. Har 
stadsplan eller byggnadsplan fastställts under tid då prcsumtionsregeln 
är tillämplig men före ansökan om expropriation skall regeln tillämpas 
endast på värdestegring som ägt rum efter planfastställelsen. Enligt en 
särskild övergångsbestämmelse gäller presumtionsregeln inte värdeök
ning som har inträffat före utgången av juni 1971. 

För vissa typer av fastigheter har det som ett undantag från presum
tionsregeln getts en regel som innefattar en uttrycklig garanti för en 
ersättning som gör det möjligt för ägaren att skaffa sig en likvärdig 
ers[ittningsfastighet. Garantin gäller fastighet som innehas i huvudsak
ligt syfte att bereda bostad åt ägaren och honom närstående, dvs. som 
regel en- eller tvåfamiljshus. 

Expropriationsmål prövas i första instans av fastighetsdomstol. Talan 
kan fullföljas till högsta domstolen. Närmare bestämmelser om rätte
gången i sådana mål finns i 5 kap. ExL. 

2.6 Förköpslagen 

Enligt 1 § förköpslagen (1967: 868, ändrad senast 1971: 892) (FL) 
har kommun förköpsrätt vid försäljning och byte av sådan fast egendom 
som med hänsyn till den framtida utvecklingen behövs för tätbebyggelse 
eller därmed sammanhängande anordning. Förköpsrätten innebär att 
kommunen får förvlirva den egendom som köpet avser från säljaren på 
de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Från expropriation 
skiljer sig sålunda förköpet genom att förvärvet alltid sker först när äga
ren är beredd att avhända sig egendomen och till ett pris som säljaren 
och köparen kommit överens om. Förköp avser endast äganderätt till 
fast egendom och kan således inte utövas vid överlåtelse av tomträtt. 
Syftet med lagen var att förbättra kommunernas möjligheter att på ett 
tidigt stadium förvärva mark som behövs för samhällsutvecklingcn och 
därigenom åstadkomma en dämpning av prisutvecklingen i fråga om så
dan mark. 

Med den allmänna begränsningen i 1 § av förköpsrättens tillämp
ningsområde kommer, framhålls i lagens förarbeten (prop. 1967: 90 s. 
77), förköpsrätt i huvudsak att föreligga i fråga om obebyggd eller gles-
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bebyggd mark i anslutning till expanderande tätorter samt beträffande 
saneringsområden och andra områden där behov att omdana bebyggel
sen gör sig gällande. Utanför förköpsrätten faller däremot sådan mark 
beträffande vilken någon förändring av användningen inte kan förvän
tas. 

Lagens 3 § innehåller en uppräkning av fall där förköpsrätt inte får 
utövas. Detta gäller bl. a. om fastigheten har en ägovidd som understiger 
3 000 m:! och dessutom ett värde som är lägre än 200 000 kr. För att 
fastigheten skall gå fri från förköp måste således båda dessa förutsätt
ningar vara uppfyllda. Omfattar en försäljning flera fastigheter, måste 
alla fastigheter uppfylla dessa förutsättningar för att försäljningen skall 
gå fri från förköp. Som fastighetens värde skall normalt gälla taxerings
värdet på fastigheten eller taxeringsenheten året före det år då försälj
ningen skedde. 

Förköpsrätten utövas genom att kommunen underrättar säljare och 
köpare om kommunens beslut att utöva förköpsrätt samt anmäler beslu
tet till inskrivningsmyndigheten (7 §). Förköpsrätten skall, med vissa un
dantag, utövas sist på den inskrivningsdag som infaller närmast efter tre 
månader från det lagfart söktes på köparens förvärv. 

3 Utredningen 

3.1 Förslaget till bostadssaneringslag 

3.1.1 Behovet av lagstiftning m. m. 

Saneringsutredningen föreslår bl. a. att kommunerna skall upprätta 
hostadssancringsprogram. Frågan har avhandlats i prop. 1973: 21. 

Ett konkret syfte med programmet skall enligt utredningen vara att de 
undermåliga bostäderna i kommunen saneras inom viss tid. Programmet 
skall innehålla dels en redovisning av behovet av förändringar i bostads
beståndet under viss period, dels en inventering av de fastigheter som 
bör åtgl!rdas under programperioden och dels en genomförandeplan för 
saneringen. Planen skall klargöra vilken bebyggelse som bör rivas under 
programperioden och ersättas av nyproducerade bostadshus (totalsane
ring), vilka bostadshus som bör bibehållas och moderniseras (ombygg
nad}, vilka hus som i avvaktan på framtida totalsanering bör undergå 
en begriinsad modernisering (upprustning). Planen skall vidare ange tid
punkten för de avsedda f1tgärderna. 

En förutsättning för att åtgärderna i bostadssaneringsprogrammet 
skall kunna fullföljas är att effektiva medel står kommunen till buds för 
att påverka en fastighetsägare att dels undanröja sanitära och byggnads
tekniska brister i sin fastighet, dels tillse att lägenheterna i fastigheten 
uppfyller grundläggande bostadsfunktionella krav. Enligt utredningens 
uppfattning har de nuvarande bestämmelserna på området uppenbara 
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brister i detta avseende, och kommunerna har därför inte författnings
enliga möjligheter att effektivt genomdriva krav på upprustning. Det be
hövs lagstiftning som innebär såväl en utvidgning av det fält hälsovårds
stadgan täcker som en skärpning av dess nu gällande krav. 

En rad faktorer måste beaktas när en sådan lagstiftning tillskapas. Ut
redningen anger bl. a. att det måste närmare preciseras vilka åtgärder 
fastighetsägaren skall kunna åläggas att utföra, att kommunen måste få 
effektiva medel att tvinga fram sådana åtgärder eller, i förekommande 
fall, möjlighet att utdöma lägenheter, samt att handläggningen av upp
rustningsärenden utformas så att den blir mindre omständlig och tids
ödande än den som gäller t. ex. ärenden enligt HS. 

3.1.2 Tillämpningsområde 

Utredningen har haft sitt huvudsakliga intresse inriktat på att råda 
bot på brister i lägenheter i flerfamiljshus, i första hand sådana som 
upplåts med hyresrätt. Utredningen är medveten om att det förekommer 
småhus som upplåts med hyresrätt eller som tjänstebostäder samt att det 
finns enstaka bostadslägenheter (bevakningslägenheter) insprängda i hus 
för annat ändamål än bostadsändamål men anser att sådana bostäder in
te behöver omfattas av lagen. Den kommer därmed att avse hus med 
mer än två lägenheter. Den bör vara tillämplig inte bara på själva hus
kroppen utan även på anordningar på tomten, t. ex. ledningsserviser. 

Utredningen framhåller vidare att en utgångspunkt bör vara att 
samma krav skall gälla fastigheter i hela landet, samtidigt som man vid 
tillämpningen måste kunna ta hänsyn till förhållandena på orten, vad 
gäller bostadsförsörjningsläge, förekomsten av undermåliga bostäder, 
stadsplaneförhållanden och liknande lokala faktorer. 

I blickpunkten kommer även förhållandet till de fastigheter, som in
går i bostadssaneringsprogrammen. Enligt utredningens mening är det 
uppenbart att tvångsåtgärder måste kunna sättas in oberoende av om 
huset kommit att ingå i sådant program, eftersom detta oftast ligger se
nare i tiden. Självfallet kan dock vissa hus under förfarandets gång 
komma att inrymmas i programmet. 

3 .1.3 Lagstiftningens utformning 

De författningar som f. n. innehåller standardkrav o. d. i fråga om 
bostadshus är, framhåller utredningen, HS och BS. HS och socialsty
relsens anvisningar till denna syftar till att undanl:i5ja sanitär olägenhet 
och anger minimikrav bl. a. på basfäders anordnande och skötsel. BS 
och de anvisningar som baseras på denna - Svensk Byggnorm - regle
rar främst byggnadstekniska förhållanden och brister som kan medföra 
risk för olycksfall. 

Utredningen finner det i och för sig möjligt att förändra HS så att 
den blir ett aktiverande medel med vars hjälp kommuner kan initiera er-
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forderlig upprustning av dåliga bostäder. Det är emellertid förenat med 
nackdelar att enbart göra ändringar där. HS är nämligen avsedd att till
gripas närmast i situationer där hälsorisker uppkommit. Vad som 
därutöver erfordras, anför utredningen, är medel för att generellt höja 
standarden i bristfälliga bostäder, oavsett om det föreligger sanitära 
missförhållanden eller inte. Det gäller att i konkreta termer ange den 
lägsta standard som från olika synpunkter kan godtas. Med en sådan ut
formning skulle HS få ett annat och vidare syfte än den f. n. bar. En 
rad andra förhållanden av såväl materiell som formell art har också 
betydelse. Utredningen finner det därför olämpligt att genomföra änd
ringarna inom ramen för HS. 

Utredningen har också prövat möjligheterna att samordna de nu av
sedda bestämmelserna med TvL. Av motiven till TvL framgår emellertid 
att meningen inte i och för sig är att vidga fastighetsägarens skyldigheter 
att vårda sin fastighet och att sörja för sundhet, ordning och skick utan 
att öka möjligheterna att komma till rätta med fall då dessa skyldigheter 
påtagligt och mera fortlöpande eftersätts. Utredningen finner detta för
hållande, förutom annat, medföra att en samordning inte ter sig lämplig 
eller möjlig. 

De nu angivna betänkligheterna mot att i gällande författningar in
foga nya bestämmelser av den natur det här blir fråga om har lett till att 
utredningen föreslår att bestämmelserna skall ingå i en för ändamålet 
särskild lag - bostadssaneringslagen (BSL). 

Utredningen utgår från att en lagstiftning om bostadssanering inte 
rimligen bör eller kan innehMla allehanda detaljer om den standardnivå 
som krävs. Denna är för övrigt föränderlig i tiden med hänsyn till bl. a. 
den tekniska utvecklingen och andra faktorer. Lagen bör därför ange 
endast den allmänna ramen för nivån och de faktorer som i första hand 
bör fixeras. 

Med hänsyn härtill måste tillämpningsföreskrifter utfärdas, som när
mare konkretiserar lagens allmänna termer. För hälsovårdslagstift
ningen är socialstyrelsen huvudman så till vida, att styrelsen bl. a. äger 
utfärda anvisningar i anslutning till denna lagstiftning. Med BSL:s in
riktning är det enligt utredningens mening naturligt, att ansvaret för åt
gärder på det centrala planet för ankomma på den myndighet, som 
handhar frågor om den allmänna bostadsförsörjningen, dvs. bostadssty
relsen. Helt naturligt måste styrelsen därvid samråda med andra myn
digheter, bl. a. med socialstyrelsen och statens planverk. 

Utredningen föreslår att födattningsbestämmelsema utfärdas av 
Kungl. Maj:t på grundval av förslag från bl. a. bostadsstyrelsen. I lagen 
bör sålunda intas en föreskrift av innebörd att Kungl. Maj:t äger ut
färda föreskrifter för tillämpningen av lagen. 

Utredningen lägger fram ett förslag till lägsta godtagbara standard 
som i huvudsak innebär att bostadslägenhet skall vara utrustad med an-
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ordningar för kontinuerlig uppvärmning, kontinuerlig tillgång till varm
oeh kallvatten, avlopp, toalett, tvättställ, bad eller dusch, matlagning 
och elförsörjning. Vidare skall tillgång finnas till tvättstuga och förråd. 
När synnerliga skäl föreligger skall under vissa förutsättningar toalett 
samt bad eller dusch kunna accepteras utanför lägenheten. Förslaget 
innebär härutöver att krav skall ställas på husets utförande och kondi
tion, huvudsakligen avseende byggnadsstomme, yttertak och ytterväg
gar, isolering samt installationer. Kungl. Maj:t avses redovisa standard
kraven i en särskild kungörelse. Förslaget har behandlats i prop. 1973: 
21. 

3.1.4 Kommunens !zandläggning av ärenden enligt BSL m. m. 

Utredningen föreslår att förfarandet i ärenden enligt BSL inleds med 
att kommunen företar besiktning - bostadsinspektion - av den ifråga
varande fastigheten för att utröna om den uppfyller kraven på lägsta 
godtagbara standard. Inspektionen bör primärt inriktas på det sämsta 
tieståndet, där behovet av åtgärder från bostadsförsörjningssynpunkt är 
störst. Till ledning för inspektionsverksamheten bör ligga de invente
ringar som föregår saneringsprogrammen. 

Inspektionen bör enligt utredningens uppfattning baseras på en kom
munal åtgärdsplan varvid målet bör vara att tvångsåtgärder i första 
hand inriktas på lägenheter som saknar någon eller några av utrust
ningsdetaljerna vatten, avlopp, centralvärme eller eget WC. Därefter 
bör åtgärderna avse lägenheter som saknar eget bad eller duschrum eller 
som tillhör kvalitetsgrupperna 1-2 men ändå har en låg standard. 

3.1.4.1 Atgärdsföreläggande 

Om det vid besiktning konstateras att en fastighet inte uppfyller den 
lägsta godtagbara standarden, bör kommunen enligt utredningen kunna 
omgående meddela fastighetsägaren ett föreläggande. Syftet med före
läggandet skall vara att utröna fastighetsägarens syn på kravet om upp
rustning, och det skall därför innehålla endast en uppmaning att ange 
om hinder enligt hans mening möter mot de aktuella åtgärderna. Detta 
föreläggande skall vara tidsbegränsat till viss tid efter delgivning. Nor
malt bör en tid av ca tre månader vara tillräckligt. I mera komplicerade 
fall, där viss förprojektering behövs för att fastighetsägaren skall kunna 
avgöra om tekniskt-ekonomiskt gynnsamma förutsättningar föreligger, 
bör en längre tidsfrist kunna medges. Utredningen föreslår att sex måna
der får utgöra maximum. Underlåtenhet att avge svar inom den till
mätta tiden skall inte utgöra hinder för den fortsatta förrättningen utan 
får anses innebära att fastighetsligaren inte har någon invändning. Ut
redningen framhåller emellertid s:irskilt att han därmed inte är betagen 
rätten att senare under proceduren ange stridiga synpunkter. 

Finner kommunen efter tidsfristens utgång att framförda invänd-
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ningar har bärkraft, bör kommunen enligt utredningens förslag lägga 
ned förfarandet och överväga antingen senareläggning av åtgärderna, 
inplacering i saneringsprogrammet eller utdömning av lägenheterna. 
Finner kommunen att det hinder fastighetsägaren angivit inte bör beak
tas, skall kommunen förelägga denne att inom viss tid genomföra de 
ifrågavarande åtgärderna. Sådant föreläggande skall meddelas även om 
fastighetsägaren medgivit att utföra åtgärderna eller underlåtit att ange 
hinder. Utredningen föreslår att åtgärdsföreläggande alltid skall förenas 
med vite. 

I fråga om bedömningen av angivna hinder framhåller utredningen 
att en modernisering kan vara tekniskt-ekonomiskt oförsvarlig (moder
niseringskostnadema överstiger byggnadskostnaderna för en motsva
rande nybyggnad) om den innebär att ombyggnadsstandard skall in
föras. Detta utesluter emellertid inte att upprustning kan vara tekniskt
ekonomiskt försvarbar, om den syftar till att uppnå endast den lägsta 
godtagbara standarden. Om inte ens sådan upprustning är försvarbar, 
torde rivning vara det enda acceptabla alternativet. Svårigheter att 
skaffa medel, arbetskraft o. dyl. bör enligt utredningens uppfattning 
kunna respekteras så till vida att genomförandet av åtgärderna förläggs 
till en senare tidpunkt. Däremot bör sådana svårigheter inte föranleda 
att förfarandet avbryts eller att föreläggandet undanröjs. 

Utredningen erinrar om att det i samband med ombyggnad har före
kommit att fastighets~igare inte kan förränta både fastighetens avkast
ningsv1frde och ombyggnadskostnaderna. Niir sådana kalkyler inte går 
ihop, kan det enligt utredningens mening bero på att ingångsvärdet av 
den omoderna fastigheten satts för högt eller att ombyggnadskostna
derna varit för höga. 

För höga avkastningsvärden erhålls, om man vid avkastningsvärde
ringen riiknar med för Wg kapitaliseringsränta vid uppskattning av äga
rekapitalet och/eller bortser från nödvändiga iståndsättningskostnader i 
fastigheten. Om beräkningen av avkastningsvärdet före ombyggnad 
grundas på en låg räntefot vid uppskattning av ägarekapitalet, måste 
man, anser utredningen, bibehålla detta synsätt vid hyressättning efter 
ombyggnaden. Blir sluthyran likväl för hög, kan detta bero på att in
gångsvärdet före modernisering beräknats utan hänsyn till kostnader för 
nödv~indig iståndsättning. Utredningen framhåller att bostadsinspektio
ncr och ittgärdsföreläggandcn kan, om de är verksamma, dokumentera 
kravet på iståndsiittning, vilket i sin tur får effekt på fastighetsmarkna
den. 

3 .1.4. 2 Användningsförbud 

Med stöd av 72 § HS kan hälsovårdsnämnd meddela förbud mot 
anv~indning av bostad för avsett ändamål. Ett sådant förbud vilar på 
föruts~ittningen, att sanitära brister har konstaterats föreligga. Enligt 
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utredningens mening är det nödvändigt att även BSL innehåller be
stämmelser som gör det möjligt att förbjuda användning av lägenhet 
för bostadsändamål. Lagen syftar visserligen primärt till att framtvinga 
en viss standardnivå, men det torde enligt utredningen inte vara tillräck
ligt med åtgärdsföreläggande som enda remedium mot bristerna i de un
dermåliga bostäderna. I de fall då verkställighet av ett åtgärdsföreläg
gande skulle medföra orimliga kostnader, t. ex. jämfört med kostna
derna för att riva och bygga nytt, anser utredningen att det behövs ett 
annat korrektiv. Detsamma gäller om hinder föreligger enligt BS, dvs. 
att byggnadslov inte kan crhåilas. Om lagen endast angav åtgärdsföreläg
gande som framkomstväg, skulle följaktligen ett besvärande vakuum 
kunna uppstå. Utredningen anser att lagen därför bör kompletteras med 
ett legalt instrument för att utdöma lägenheter. 

Utredningen framhåller att utdömning av lägenheter inte bör ges 
större omfattning än som kan rymmas inom rimlig avgång. Bedömning 
härav bör göras med stöd av bostadssaneringsprogrammet. För övriga 
med brister behäftade bostäder bör åtgärdsföreläggande utfärdas. Utred
ningen framhåller vidare att sådana beslut som innebär förbud mot ut
hyrning för bostadsanvändning från den dag hyresgästen avflyttar av 
flera skäl bör undvikas. Ett av dessa är att sådant beslut inte främjar 
planmässig evakuering. Ett annat är att hyresgäst genom sådant beslut 
fråntas sin bytesrätt och sålunda begränsas i sin möjlighet att flytta, vil
ket i sin tur innebär att han måste bo J...~ar i en undermålig bostad. 

3.1.4.3 Inspektions- och beslutsorgan 

Utredningen framhåller att det såväl från organisatorisk synpunkt 
som med hänsyn till fastighetsägarna är angeläget, att hälsovårds- och 
byggnadsnämndens samt andra nämnders inspektion och krav sam
ordnas så att inte nya krav framställs, t. ex. vid byggnadslovsprövningen. 
Fastighets~igarna blir då från början underrättade om kommunens krav 
på åtgärder vid modernisering. Organisatoriskt kan detta lösas på olika 
sätt. Ett exempel är att bostadsinspektionen leds av en projektgrupp 
med företrädare från olika nämnder och utförs av tillgängliga inspektö
rer från hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd. Ett annat alternativ är 
att kommunen indittar en enda bostadsinspcktion, som kan betjäna både 
hälsovårc.Isnämnd och byggnadsnämnd och som rekryteras med sikte 
härpå. För egen del finner utredningen lämpligt att besiktningen utförs 
av c.Iet kommunala organ som har störst erfarenhet av sådana frågor, 
dvs. byggnadsnämnden, eller av det särskilt tillskapade kommunala or
ganet. 

Beslutanderätten i fråga om åtgärder enligt BSL skall tillkomma kom
munstyrelsen eller, efter kommunens bestämmande, annat kommunalt 
organ. 
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3.1.5 Kompetenskonflikter mellan BSL samt HS och BS 

Utredningen finner det uppenbart att kompetenskonflikter kan upp
komma med HS och BS vid tillämpningen av BSL. Ett åtgärdsföreläg
gande med stöd av BSL kan exempelvis komma att omfatta även sani
tära brister. Det är därför angeläget att denna fråga löses. Utredningen 
framhåller i detta sammanhang att någon klar gränsdragning mellan 
hälsovårds- och byggnadsnämndens kompetensområden inte finns. En
ligt BS skall nämligen byggnad underhållas så att hållfastheten inte 
äventyras samt brandfara, sanitär olägenhet eller vanprydnad icke upp
kommer. Om fastighetsägaren eftersätter sina åligganden i dessa avseen
den, kan byggnadsnämnden ingripa med föreläggande. 

Den bästa utvägen att eliminera de antydda konfliktriskerna är enligt 
utredningens mening att i såväl HS som BS ta in en bestämmelse att 
hälsovårds- resp. byggnadsnämndens kompetens bryts i de fall föreläg
gande meddelas enligt BSL. Utredningen framhåller emellertid att en 
sådan bestämmelse inte befriar nämnden från dess skyldighet att be
sluta om åtgärder i anledning av brister i övrigt. 

3.1.6 Tvångsmedel m. m. 

3.1.6.1 Verkan av åtgärdsföreläggande vid fastighctsöverlåtelse 

Utredningen konstaterar att den nuvarande handläggningen av in
spektionsärenden enligt HS är mycket omständlig och tidsödande. En 
fastighetsägare som inte vill efterkomma ett föreläggande från hälso
vårdsnämndens sida har stora möjligheter att förhala ett sådant ärende 
under flera år. Till en början kan hälsovårdsnämnden dra sig för att 
sätta ut vite och i stället meddela ett föreläggande utan vitessanktion. 
Mot detta kan talan föras i ett flertal instanser, oavsett om det finns fog 
för klagomålen eller inte. Besvärsinstanserna utsätter som regel ny tid, 
inom vilken åtgärden senast skall vidtas. Enbart detta förfarande, fram
håller utredningen, kan därför dra ut på tiden flera år. Om hälsovårds
nämnden sedan fattar ett nytt beslut av samma innehåll och dessutom 
förelägger vite kan samma förfarande upprepas. Efterkommer fastighets
ägaren inte föreläggandet, kan talan väckas om utdömande av vitet. Så
dan talan skall väckas av allmän åklagare och prövas vid allmän dom
stol. Fastighetsägaren har därvid möjlighet att överklaga ända upp till 
högsta domstolen, varigenom ärendet ytterligare kan fördröjas. Utred
ningen framhåller vidare att, om den verksamhet som föreläggandet av
ser under besvärsförfarandct överlåts till annan person, besvärsinstan
serna blott har att konstatera överlåtelsen, varvid förfarandet måste 
börja om från början mot den nye ägaren. 

Den nuvarande ordningen enligt HS visar enligt utredningens mening 
i flera avseenden så allvarliga brister, att det är angeläget att en rationel-
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lare ordning åstadkommes. Utredningen framhåller att försök i den rikt
ningen tidigare har gjorts men inte lett till något påtagligt resultat. Bo
stadssociala utredningen föreslog sålunda i sitt slutbetänkande Sanering 
av stadssamhällenas bebyggelse (SOU 1947: 26) att förbud och föreläg
gande enligt HS i bostadsärende skulle antecknas i vederbörande fastig
hetsbok och intas i gravationsbevis samt att förbud resp. föreläggande 
mot en fastighetsägare skulle vara gällande mot ny ägare av fastigheten. 
Förslaget föranledde emellertid inga lagstiftningsåtgärder. 

Saneringsutrcdningen erinrar vidare om att frågan ånyo aktualisera
des under remissbehandlingen av 1948 års hälsovårdsstadgekommittes 
betänkande med förslag till ny hälsovårdsstadga m. m. (SOU 1953: 31) 
och även togs upp av departementschefen i den proposition som för
anleddes av betänkandet (prop. 1958: B 46). Departementschefen fram
höll därvid, anför utredningen, bl. a. att bestämmelserna om vitesföre
läggande borde ges den utformningen, att hälsovårdsnämnd generellt 
tillades befogenhet att vid vite ålägga ägare av byggnad, anläggning eller 
upplag att vid försäljning omedelbart anmäla den nye ägarens namn och 
adress till nämnden. Enligt departementschefen borde sådant åläggande 
kunna meddelas antingen på samma gång som ett föreläggande att vidta 
viss åtgärd eller också senare, då nämnden fått kännedom om att för
säljning skett eller förbereds. Åläggandet borde dessutom förbindas med 
bestämmelse om vitespåföljd. - Riksdagen beslöt sedermera i enlighet 
med departementschcfens förslag. 

Enligt saneringsutredningens mening är det en stor olägenhet att verk
ställigheten av ett föreläggande - med vitesinstitutets nuvarande kon
struktion - kan förhalas avsevärd tid om den verksamhet som föreläg
gandet avser överlåts till ny ägare. I förevarande sammanhang är intres
set emellertid koncentrerat på förelägganden som skall utfärdas i syfte 
att åstadkomma upprnstning av bostadsfastigheter, dvs. sådana föreläg
ganden som riktar sig mot fastighetsägare. På grund härav torde olägen
heterna av en överlåtelse enligt utredningens uppfattning kunna elimine
ras åtminstone till viss del om föreläggande, på sätt som bostadss6ciala 
utredningen föreslog i sitt betänkande, anknyts till fastigheten i fråga. 
Saneringsutredningen föreslår därför att kommunens åtgärdsföreläg
gande skall kunna anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken. Utredningen framhåller att vitet härigenom kommer att 
belasta fastigheten och vara gällande mot ny ägare. I förhållande till de 
betydande nackdelar som är förknippade med den nuvarande ordningen 
synes det nu förordade systemet enligt utredningens mening knappast 
komma att medföra några praktiska eller administrativa olägenheter. 
Inte heller från rättssäkerhetssynpunkt torde det föreslagna förfarandet 
inge några betänkligheter. 

Om fastighetsägaren efterkommer föreläggandet, har han att anmäla 
detta till kommunen som får begära hos inskrivningsmyndigheten att 
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anteckningen i fastighetsboken upphävs. Utredningen anser att kommu
nen - för att en tillfredsställande ordning skall erhållas - i ett sådant 
fall måste meddela ett formligt beslut. Om kommunen och fastighets
ägaren har olika uppfattning i frågan huruvida föreläggandet är efter
kommet, skaU besvär kunna föras över beslut varigenom begäran att 
upphäva anteckning ogillas. 

3.1.6.2 Rättskraften hos beslut med åtgärdsföreläggande 

Utredningen framhåller att det i den juridiska litteraturen allmänt 
förutsätts att ett beslut om vitesföreläggande kan prövas i vid omfatt
ning när fråga uppkommer om utdömande av vitet. Domstolen kan, an
för utredningen, bl. a. pröva om myndighetens beslut angående den pri
mära förpliktelsen är i alla hänseenden lagligt och lämpligt och om 
myndigheten ägt befogenhet att fästa vite vid förpliktelsen. Då domsto
len sålunda kan pröva frågan om lämplighet, kan även nya omständig
heter beaktas. Om t. ex. den påbjudna åtgärden inte längre är önskvärd 
eller erforderlig, torde vitet inte böra utdömas. Om vite förelagts till 
oskäligt högt belopp, har domstolen i praxis ansetts kunna nedsätta be
loppet. Vidare förutsätts givetvis att föreläggandet bevisligen delgivits 
den förpliktade. Ytterligare skall prövas om den primära förpliktelsen 
blivit fullgjord enligt sitt innehåll och inom utsatt tidsfrist. Har förplik
telsen delvis fullgjorts, kan domstolen tänkas jämka vitet. I allmänhet 
kan både föreläggandet och beslutet om utdömande överklagas. 

Enligt utredningens uppfattning kan det i och för sig anföras goda 
skäl för att i mål enligt BSL endast beslut om utdömande av vite skall 
vara överklagbart - tidsmässiga och proccssekonomiska skäl har här 
stor betydelse. Med hänsyn till föreläggandenas ingripande natur och 
ekonomiska konsekvenser finner utredningen emellertid inte möjligt 
att föreslå ett avskaffande av rätten att föra talan mot föreläggandet. 

Utredningen redovisar en uppsats i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1970 
(s. 167 ff) av regeringsrådet Sten Walberg, där den tanken framförs att 
frågan om föreläggandets laglighet eller lämplighet i princip inte borde 
få upptas till prövning i samband med utdömandet. Endast nya omstän
digheter eller omständigheter kring underlåtenheten att fullgöra föreläg
gandet skulle beaktas. Utredningen anser att en sådan ordning skulle 
vara ett viktigt bidrag till strävandena att tillgodose aspekter av på en 
gång effektivitet och rättssäkerhet och föreslår därför att den prövas i 
den nya BSL. Mot förslaget kan i och för sig invändas att det borde 
genomföras först vid en samlad översyn av lagstiftningen om vitesfrågor 
över huvud. Enligt utredningens mening har emellertid frågan så stor 
betydelse för BSL att en sådan översyn inte kan avvaktas. Genomförs 
förslaget kan också den fördelen stå att vinna att erfarenheter erhålls 
för den fortsatta allmänna behandlingen av dessa frågor. 
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3.1.7 Instansordning vid utdömande av vite m. m. 

Utredningen framhåller att talan mot ett av t. ex. hälsovårdsnämnd 
meddelat vitesföreläggande förs i administrativ ordning men att det, 
som förut har berörts, däremot ankommer på allmän domstol att på ta
lan av allmän åklagare pröva frågan om utdömande av vitet. Det före
faller utredningen omotiverat att åklagare och allmän domstol skall be
höva kopplas in på en förvaltningsprocess, där det ofta gäller att be
döma sådana speciella och invecklade frågor som de administrativa 
domstolarna får anses ha större erfarenhet av. Utredningen anser dess
utom att det nuvarande systemet med två olika instanskedjor innebär så 
betydande olägenheter från effektivitetssynpunkt att man bör söka 
åstadkomma en rationellare ordning. Det bör därför övervägas att låta 
antingen de judiciella eller de administrativa myndigheterna ha hand 
om besvärsprövningen. 

En lösning på denna fråga kan enligt utredningen vara att besvär inte 
medges över beslut om vitesföreläggande och att parten hänvisas att i 
samband med vitets utdömande inför allmän domstol göra gällande, att 
föreläggandet varit olagligt eller materiellt obefogat. En klagande skulle 
då ha möjlighet att få vitesföreläggandet omprövat av allmän domstol i 
samband med vitets utdömande. Enligt utredningens uppfattning torde 
emellertid de allmänna domstolarna ha sämre möjligheter att bedöma 
lagligheten och lämpligheten i sak av ett vitesföreläggande än de admi
nistrativa domstolarna. Med hänsyn till beskaffenheten av de ärenden 
som det här är fråga om, kan även ifrågasättas lämpligheten att låta ju
diciell myndighet pröva Jagligheten av ett av kommunal nämnd med
delat föreläggande. 

Enligt utredningens mening är det i stället ändamålsenligt att ärenden 
angående utdömande av vite inom det nu aktuella området prövas av 
administrativ myndighet. Utredningen föreslår därför att dessa ärenden 
skall handläggas av länsmyndigheterna. I lagen (1971: 52) om skatterätt 
och länsrätt anges vilka typer av mål som skall ankomma på länsrätt. 
Dit hör emellertid inte ärenden av den art som skulle uppkomma vid 
tillämpning av BSL. Utredningen föreslår därför att prövningen av så
dana ärenden, i vart fall t. v., anförtros åt länsstyrelsen. 

Utredningen kommer också in på frågan om besvärssubjekten och re
dogör till en början för 11 § förvaltningslagen (1971: 290). Enligt denna 
paragraf får talan mot sådant beslut av myndighet, som kan överklagas 
genom besvär, föras av den som beslutet "angår" om det gått honom 
"emot". I motiven till lagen anges vissa kriterier på besvärssubjekten, i 
huvudsak grundade på hittills utbildad rättspraxis hos allmänna domsto
lar och förvaltningsdomstolar. 

I ett ärende enligt BSL finns, framhåller utredningen, två parter: fas
tighetsägaren och kommunen. På fastighetsägarsidan kan emellertid 
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v1ixling förekomma under förfarandet. Med förslaget i det föregående 
att beslut om föreläggande och om förbud skall kunna ha sakrättslig 
verkan är det enligt utredningens mening klart att även en ny ägare är 
part. Detta partsförhållande bör anses föreligga redan i och med att kö
pehandlingen undertecknas och oavsett att äganderätten måhända över
går senare och att den nye ägaren inte sökt eller erhållit lagfart. Utred
ningen finner det uppenbart att besvärsrätt bör tillkomma såväl fastig
hetsägaren i nu angiven mening som kommunen. Den nye ägaren bör 
därvid sjE!vfallet inte åtnjuta längre besvärstid på grund av överlåtelsen 
utan endast kunna utnyttja den tid som fi:iranleds av beslutets delgivning 
med den förre ägaren. 

Ett beslut med vitesföreläggande kan emellertid angå också hyresgäst 
(eller annan nyttjanderättshavare), det kommunala organet för förmed
ling av statliga bostadslån m. m. (förmedlingsorganet) samt intecknings
havare. Utredningen finner att de intressen som företräds av bl. a. de 
nu nämnda subjekten är så svåröverskådliga och svårvärderade, att de 
inte generellt bör avskäras från besvärsrätt. Frågan bör överlåtas åt 
rätts praxis. 

3.1.8 Kommuns skyldighet att tillämpa BSL 

För bl. a. brandväsende, byggnadsväsende, civilförsvar, hälsovård, so
cialhjälp, barna- och ungdomsvård, nykterhetsvård och undervisning ut
övar staten överinseende över kommunerna. Detta tillkommer i första 
hand länsstyrelsen. För de olika verksamhetsområdena finns, framhåller 
utredningen, centrala specialorgan, som bl. a. verkar genom att lämna 
råd och anvisningar eller utfärda normalbestämmelser. Uppgiften att 
verka för en höjning av bostadsstandarden och råda bot på de brister, 
som avses böra undanröjas med hjälp av BSL, måste sakligt sett anses 
innebära utövande av en statlig förvaltningsuppgift av samma typ som 
de nyss nämnda. Med hänsyn härtill föreslår utredningen att länsstyrel
serna ges befogenhet att utöva tillsyn över kommunerna beträffande de
ras tillämpning av lagen. 

3.2 Förslaget till ändringar i FL 

Saneringsutredningen konstaterar att FL syftar till att förbättra kom
munernas möjligheter att på ett tidigt stadium förvärva mark som behövs 
för samhällsutvecklingen. Som hjälpmedel i den kommunala markför
värvspolitikcn utgör förköp ett komplement till frivilliga uppgörelser och 
till förvärv genom expropriation. Utredningen föreslår ändringar i la
gen i tre avseenden. 

Utredningen tar upp frågan om att göra förköpsrätten tillämplig på 
tomträtt. Tomträttsinstitutet regleras i 13 kap. jordabalken. Kommun 
kan, framhåller utredningen, säga upp en tomträtt men endast vid ut-

3 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 22 
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gången av vissa i 13 kap. 14 § jordabalken angivna tidsperioder. Har 
längre tid ej avtalats, utgör den första perioden 60 år samt varje föl
jande 40 år från utgången av niirmast föregående period. Om marken 
behövs under löpande avtalsperiod, kan kommunen få dispositionsrätt 
till marken endast genom frivillig uppgörelse med tomträttshavaren eller 
genom att expropriera tomträtten. Har kommunen däremot överlåtit 
marken med äganderätt, finns möjlighet att - förutom genom frivillig 
uppgörelse eller expropriation - förvärva marken genom förköp. Ut
redningen framhåller att tomträtt i många andra sammanhang jämställs 
med fast egendom och föreslår att FL ändras så att den blir tillämplig 
även vid försäljning av tomträtt. 

Utredningen har från vissa kommuner inhämtat uppgifter om hur för
köpsrätten utnyttjats inom saneringsområden. Därvid har framkommit 
att den s. k. areal- och värderegeln i 3 § FL medför att för kommunen 
intressanta fastigheter inom saneringsområden faller utanför förköpsla
gens tillämpningsområde. Detta gäller främst i medelstora och mindre 
tätorter där taxeringsvärdena även för centralt belägna fastigheter i all
mänhet är lägre än 200 000 kr. 

Genom bearbetning av material från 1970 års fastighetstaxering har 
utredningen funnit att ca 60 % av affärs- och hyresfastighetema i landet 
har ett taxeringsvärde som är lägre än 200 000 kr. I kommuner med mer 
än 50 000 invånare - exkl. storstadsområdena - är motsvarande 
andel 65 % . Kommunerna kan ha stort intresse av att förvärva sådana 
fastigheter. Utredningen föreslår att problemet löses genom att areal
och värderegeln slopas inom saneringsområden. Som lämplig grund för 
avgörande om en fastighet är belägen inom saneringsområde anger ut
redningen av kommunen upprättat och antaget saneringsprogram där 
saneringsområdenas omfattning anges. Fastigheter som är belägna i så
dana saneringsområden skall rapporteras till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i fastighetsboken. För dessa fastigheter skall förköpsla
gen gälla utan begränsningar med avseende på areal och taxeringsvärde. 

En kommun kan enligt utredningen i vissa fall ha anledning att avstå 
frfm förköp av fastighet, t. ex. om köparen har vilja och förmåga att 
själv genomföra avsedd sanering. Det kan då finnas anledning för kom
munen att förena sig med köparen om att saneringen skall genomföras i 
enlighet med kommunens fysiska planering och saneringsprogram. Ett 
problem i detta sammanhang är emellertid att kommunen måste utöva 
sin förköpsrätt inom tre månader. Förhandlingarna med köparen kan av 
olika anledningar dra ut på tiden. När köparen märker att tiden inte 
räcker till för kommunen att besluta om förköp, kan dennes intresse av 
att träffa avtal med kommunen minska. Saneringsutredningen föreslår 
därför att möjlighet öppnas för parterna att, i avvaktan på att förhand
lingar om saneringsavtal slutförs, träffa avtal om en förlängning med 
tre månader av den tid inom vilken förköpsrätten skall utövas. 
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3.3 Reserl'ationer 

Mot utredningens förslag till BSL och ändringar i FL reserverar sig 
två ledamöter i utredningen, nämligen Sten Källenius och Claes Breit· 
holtz. 

3.3.l Förslaget till BSL 

3.3.1.1 Allmänt 

Enligt reservanternas mening kan saneringsbehovet närmast sägas 
vara ett resultat av brister i statsmakternas och kommunernas hand
lande under efterkrigstiden. Genom hyrcsrcglering, eftersatt planarbete, 
byggnadsförbud, byggnadsreglering, kreditkvotering m. m. har upprust
ning och förnyelse av bostadsbeståndet hållits nere till förmån för be
byggelse på råmark. Följderna av den förda politiken kan enligt reser
vanternas mening nu registreras i det uppdämda sancringsbchovet, där 
de behövliga åtgärderna är mer omfattande och därmed mer kapitalkrä
vande än om upprustning, modernisering och totalsanering tillåtits ske 
mera kontinuerligt. En attitydförändring från samhällsorganens sida till 
saneringsverksamheten har därför alltmer kommit att framstå som 
ofrånkomlig. 

Reservanterna anser att utredningens arbete i alltför liten utsträckning 
inriktats på åtgärder som främjar samverkan mellan samhälle och sane
ringsintrcssenter. Utredningens majoritet har uppenbart underskattat nä
ringslivets och fastighetsägarnas vilja och förmåga att aktivt delta i det 
fortsatta förnyelsearbetet inom bostadsbeståndet. Enligt reservanternas 
mening behövs inte tvångsmedel av den drastiska karaktär som den 
föreslagna BSL innehåller. I stället för stimulerande samverkanslös
ningar av de olika saneringsproblemen förordar majoriteten krav på så
dan aktivitet och styrning från samhällsorganen, att det enligt reservan
terna finns risk för ökad byråkrati och alltför starkt utövande av kom
munal beslutsfunktion. De anser dessutom att rättsskyddsreglema i BSL 
är otillräckliga för den enskilde. 

I stället för att - såsom majoriteten föreslår - ytterligare bygga ut 
och vidga området för regleringar och tvångsåtgärder anser reservan
terna att en smidig och till de ekonomiska realiteterna anpassad succes
siv standardhöjning bör ske genom lättnader i gällande regelsystem. En
dast därigenom kan lönsamheten av varje särskilt företag bedömas, och 
det är ytterst det enda hållbara kriteriet på åtgärdernas effektivitet. 

3.3.1.2 De ekonomiska betingelserna för upprustning enligt BSL 

Enligt förslaget till BSL skall kommunen för fastighetsägaren ange de 
upprustningsåtgärder som behövs. De hinder av teknisk-ekonomisk el
ler finansiell art som kan föreligga mot kommunens krav skall utredas 
och anges av fastighetsägaren. Härför krävs från dennes sida projekte-
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ring som bl. a. innebär utredning om de tekniska förutsättningarna, 
finansieringsfrågorna och lönsamheten. Regelmässigt måste ägaren an
lita teknisk och ekonomisk sakkunskap för dessa utredningar. Reser
vanterna finner det uppenbart att det i många fall blir fråga om tids
krävande och dyrbara utredningar. Enligt deras uppfattning bör sådant 
utredningsarbcte inte rimligen kunna åläggas ägaren. I vart fall skall 
kommunen svara för kostnaderna om utredningen leder till att kom
munen avbryter förfarandet. 

I fråga om den ekonomiska bedömning som kommunen enligt majori
tetens förslag skali göra i ett upprustningsärende framhåller reservan
terna att den beräkning av intäkts- och kostnadsposterna som skall läg
gas till grund för pantvärdet vid statligt bostadslån för ombyggnad 
resp. upprustning skall ske genom en "normaliserad avkastningskal
kyl". Komponenterna i denna kalkyl är schabloniserade och av annan 
karaktär än de som används på fastighetsmarknaden vid projektering el
ler överlåtelser. Det står givetvis en långivare fritt att avgöra på vilket 
sätt han beräknar ett pantvärde som villkor för belåning. En helt annan 
sak är det kalkylm~issiga underlaget för den prövning som skall ske, om 
fastighetsägare skall förpliktas att vid betydande vite företaga upprust
ningsåtgärder. Enligt reservanternas mening bör frågan ses mot bak
grund av majoritetens uttalande, att fastighetsägarna vid sanering till
mäter sina fastigheter "för höga förväntningsvärden" samt att man får 
räkna med att kommande planer kan verka värdesänkande i jämförelse 
med avkastningsvärdct vid bibehållen förvaltning. Reservanterna anser 
att endast de marknadsmässiga faktorerna bör beaktas vid prövningen. 
Leder föreläggandet till att fastighetens ekonomi försämras - t. ex. ge
nom den övre gräns för intäkten som bruksvärde- eller rikthyran medför 
- och beaktas härvid inte ägarens påståenden om hinder mot upprust
ningen, bör det enligt deras uppfattning finnas regler som förpliktar 
kommunen att inlösa fastigheten till dess marknadsvärde före föreläg
gandet. 

3.3.1.3 Förbud att använda lägenhet 

Anviindningsförbud utgör ett utomordentligt allvarligt ingrepp i för· 
valtningen av en fastighet. Enligt reservanternas uppfattning måste det 
av rättssäkerhetsskäl krävas att förutsättningarna för användningsförbud 
noga anges och anknyts till de materiella brister som inte anses tolerab
la. Däremot bör inte, såsom skett i majoritetens förslag, rekvisiten helt 
allmänt knytas till fastighetsekonomiska faktorer och frågan överlämnas 
åt kommunen att inom en vagt angiven ram besluta om förbud. Klart 
preciserade rek--visit i sak behövs även för att prövningen skall kunna 
äga rum från objektivt fastlagda utgångspunkter. 

Enligt majoritetens mening måste utdömning av bostäder ske med viss 
begränsning. Oavsett om materiella skäl härför i och för sig kan anses 
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vara för handen, skall utdömningen inte ges större omfattning än som 
kan rymmas "inom rimlig avgång" enligt bostadssaneringsprogrammet. 
För "övriga" bostäder skall åtgärdsförelägganden göras. Denna rang
ordning mellan utdömning och åtgärdsföreläggande är enligt reservan
terna motsatt den som anges i bostadssaneringslagen och i uttalandet att 
utdömning bör komma först i andra hand. En annan begränsning av ut
dömning består i att denna inte bör ske om det äventyrar hyresgästens 
bytesrätt. En sådan aspekt anser reservanterna inte hör hemma i en lag
stiftning som syftar till att ge objektiva regler för bättre bostadsförhål
landen. 

Den av majoriteten föreslagna kombinationen av åtgärdsföreläggan
den och användningsförbud medför enligt reservanternas mening så 
stora betänkligheter i fråga om rättssäkerhet, precisering och konse
kvens, att de inte kan biträda förslaget i denna del. 

3.3.1.4 Vitesbestämmelser m. m. 

I anledning av majoritetens förslag såvitt avser verkan av ett åtgärds
föreläggande vid fastighetsövcrlåtelsc framhåller reservanterna att 1948 
års hälsovårdsstadgekommitte uttalade, att tredska vore en förutsättning 
för utdömande av vite och att därför ett överflyttande av vite från en 
person till en annan av principiella skäl vore utesluten. Departements
chefen anslöt sig till denna uppfattning (prop. 1958: B 46) och uttalade 
att anteckning i fastighetsboken av föreläggande eller övergång av före
läggandet på ny ägare inte vore en godtagbar lösning. Enligt reservan
ternas mening torde majoritetens ståndpunkt inte återge lagstiftarens in
tentioner vid tillkomsten av HS. Reservanterna finner det inte rimligt 
att strängare regler om vite skall gälla enligt BSL än enligt HS. De få 
undantagsfall, där det kan ha förekommit att fastighet överlåtits för 
att försvåra genomförandet av föreläggande enligt HS bör inte få bli 
vägledande för en lagstiftning av så generell och ingripande karaktiir 
som den nu föreslagna. 

Den materiella prövningen av föreläggandena kommer att avse in
vecklade tekniska och fastighetsekonomiska bedömanden som kräver 
stor sakkunskap. Enligt reservanternas mening bör prövningen därför 
ske i reguljärt processuella former, där argumenteringen kan framföras 
muntligen och med erforderligt uppbåd av teknisk och ekonomisk ex
pertis. Med denna utgångspunkt ter sig en domstolsprövning som ofrån
komlig, och tanken riktar sig därvid naturligen mot de nybildade fastig
hctsdomstolarna, där sakkunskap kan påräknas. Reservanterna anser 
därför att den materiella prövningen av vitesföreläggandet bör ske vid 
fastighetsdomstol. 

Reservanterna övergår härefter till frågan om handläggningen bör ske 
i besvärsproccss över vitesföreläggandet eller i samband med yrkande 
från kommunens sida om utdömande av vitet. De framhåller - med 
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hänvisning till majoritetens motivering av förslaget om rättskraftsverkan 
av beslut om vitesföreläggande - att spörsmålet gäller allmänt princi
piella ställningstaganden till vitesinstitutet som sådant. Enligt reservan
ternas mening är majoritetens ställningstagande i detta avseende alltför 
litet underbyggt. Majoriteten hänvisar till uttalanden i en uppsats av re
geringsrådet Walberg i Förvaltningsrättslig Tidskrift men nämner inte 
att författaren själv betraktar sitt uppslag som ett första diskussionsin
lägg i en debatt om en allmän översyn av vitesinstitutet. Reservanterna 
anser att problemen bör angripas från bredare utgångspunkter och att 
bedömningen av frågan i vilket sammanhang prövningen av föreläggan
det skall ske bör grundas på fortsatta överväganden i ärendet. 

3.3.1.5 Administration 

Tillskapandet av BSL vid sidan av BS och HS kommer enligt reser
vanternas uppfattning att komplicera den redan nu vanskliga gränsdrag
ningen mellan byggnads- och hälsovårdsnämndens kompetensområden. 
I särskilt hög grad blir detta fallet, då förelägganden enligt de skilda för
fattningarna kan avse samma typ av åtgärder, samtidigt som rekvisiten 
för utdömande av vite skiljer sig från varandra, exempelvis i HS och 
förslaget till BSL. Förhållandet blir inte mindre besvärande av att kra
ven på uppmstning enligt lagförslaget i många fall avser en högre stan
dardnivå än den som förutsätts i BS och HS. 

Utomordentligt svårlösta förhållanden såväl vid tillämpningen av ifrå
gavarande författningar som i den kommunala beslutsprocessen kommer 
enligt reservanternas mening att uppstå vid ett genomförande av majori
tetens förslag att hälsovårdsnämnds och byggnadsnämnds kompetens 
skall brytas i de fall föreläggande meddelas enligt BSL. Majoritetens 
förslag går emot de allmänna strävandena att söka sammanföra alla 
byggnadstekniska bestämmelser på ett håll. Reservanterna anser det er
forderligt med en samordning av de materiella föreskrifter som skall reg
lera ett tvångsmässigt genomförande av uppställda standardkrav. Här
igenom tillgodoses även den enskildes intresse av att inte behöva utsättas 
för förelägganden med stöd av ett flertal olika författningar och med 
varierande förutsättningar för tvångsåtgärder och viten. 

De nu angivna omständigheterna har enligt reservanternas mening 
också satt sin prägel på majoritetens förslag om bostadsinspektionens 
organisation. Enligt detta skall kommunen äga utöva på den ankom
mande åtgärder genom en nämnd som bestäms av kommunen. Uppen
barligen får beslut om åtglirdsföreHiggande från en sådan nämnds sida 
en högre dignitet än samtidigt meddelade beslut från andra nämnder, ef
tersom dessas kompetens skall vika när beslut om åtgärdsföreläggande 
meddelas. Det torde enligt reservanternas mening behöva utredas, om 
denna nyhet går att anpassa till gällande kommunallagstiftning. För 
egen del finner de förfarandet opraktiskt och förenat med svåröverskåd-
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liga komplikationer. På samma sätt som det författningsmässiga under
laget bör få en enhetlig reglering bör också beslutsfunl..1:ionen i dess hel
het ankomma på ett och samma kommunala organ. 

Ett genomförande av majoritetens förslag såvitt avser de materiella 
bestämmelserna om upprustning kan enligt reservanterna inte lämna det 
nu rådande regelsystemet i HS och BS oberört. De anser att majoritetens 
förslag om de organisatoriska formerna bör omarbetas med utgångs
punkt från ett rationellare och enhetligare synsätt. 

3.3.1.6 Reservanternas förslag 

Reservanterna lägger fram ett eget förslag till åtgärder för en ökad sa
neringsverksamhet och framhåller som huvudförutsättning härför att de 
hämmande regleringar som nu gäller blir ändrade. Reservanterna åsyf
tar därvid i första hand hyresregleringen, byggnadsförbud i avvaktan på 
framtida ovissa stadsplaneändringar och kreditgivningen som enligt de
ras mening nästan enbart inriktas på nyproduktion på råmark. 

Enligt reservanternas förslag skall som huvuduppgifter i den kommu
nala saneringsplanläggningen ingå att företa bostadsinventering och att 
upprätta tidsplan med turordning för saneringsverksamheten. Bostadsin
ventering skall ske dels ex officio av kommunerna, dels på begäran av 
fastighetsägare som ansöker om turordning av saneringsprojekt i den 
kommunala sane1;ngsplanläggningen. 

Bostadsinventeringen bör lämpligen utföras genom byggnadsnämn
dens försorg. Syftet med inventeringen skall vara att fastställa vilka 
byggnader som inte fyller kraven på lägsta godtagbara standard. Sådan 
standard skall krävas för alla bostäder inom detaljplanerade eller eljest 
tätbebyggda områden. De bostadstekniska kraven bör regleras i BS. 
Kontroll över efterlevnaden bör närmast ankomma på byggnadsnämn
den. 

I fråga om behandlingen av de fall där upprustningsåtgärder skall 
vidtas föreslår reservanterna att fastighetsägaren alltid skall ges praktisk 
möjlighet alt avhjälpa konstaterade brister då det gäller lägsta godtag
bara standard. Han skall diirvid i princip ha rätt att välja den sanerings
form (upprustning, ombyggnad eller totalsanering) som enligt hans be
dömning bör komma i fråga. Då tvångsingripanden har aktualiserats ge
nom krav på lägsta godtagbara standard, bör den av fastighetsägaren 
valda åtgärden alltid beviljas med förtur. 

I vissa fall kan planhinder föreligga, som innebär att fastighetens 
framtida disposition inte är klarlagd. Skilda krav från samhällets sida 
kan då leda till ett dödläge. A ena sidan får ingen genomgripande för
ändring av fastigheten ske av hänsyn till planförberedelser, å andra si
dan krävs åtgärder för att uppfylla lägsta godtagbara standard. Detta 
dödläge bör i första hand brytas genom att föreliggande planhinder upp
hävs. Av fastighetsägaren vald saneringsform bör om möjligt ges förtur 
inom planarbetet. 
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Är en provisorisk upprnstningsform inte ekonomiskt genomförbar, 
bör i första hand anstånd med förelagd åtgärd lämnas. Kan sådant an
stånd inte beviljas, skall en fastighetsägare inte på obestämd tid behöva 

underkastas provisorier och osiikerhet om den framtida användningen 
av fastigheten. Han bör då hos kommunen kunna påfordra · inlösen av 
fastigheten till dess marknadsvärde före åtgärdsföreläggandet. Denna lö
senskyldighet bör enligt reservanternas mening framgå av BL. 

3.3.2 Förslaget till ändringar i FL 

Beträffande majoritetens förslag att areal- och värderegeln i FL inte 

skall gälla inom saneringsområde framhåller reservanterna inledningsvis 
att det inte kan anses föreligga ett tillräckligt starkt behov av någon 

ändring av nuvarande ordning. Detta torde framgå bl. a. av en inom ju
stitiedepartementet i januari 1971 upprättad PM (Ds Ju 1971: 1) an
gående erfarenheterna av fL. 

Saneringsområden kommer, framhåller reservanterna, i de flesta fall 
sannolikt att inrymma bttde fastigheter som kräver totalsanering eller 
modernisering och fastigheter vilka inte berörs av sådana åtgärder. För
slagets verkningar kommer därigenom att sträcka sig utöver dess egent

liga syfte. En så betydelsefull åtgärd som att bilda saneringsområde 
torde kräva mer preciserade överväganden än som skett såväl i fråga om 

de materiella rekvisiten som beträffande förfarandet. Förslaget är enligt 
reservanterna inte tillräckligt underbyggt. Det skulle dessutom leda till 

bristande rättvisa marktigarc emellan till följd av att fastigheter inom sa
netingsområdcn sla11le bli utsatta för värdeminskning. 

Reservanterna kan på grund av det nu anförda inte biträda majorite
tens förslag i denna del. Inte heller kan de biträda förslaget om förläng
ning i vissa fall av den tid inom vilken förköpsrätt skall utövas. Detta 
ter sig så lite underbyggt i fråga om den praktiska utformningen och det 
legala innehållet, att det inte kan läggas till grund för lagstiftning utan 

förnyade överväganden. 

4 Remissyttrandena 

4.1 Förslaget till BSL 

4.1.l Behovet av lagstiftning 

Det övervägande antalet remissinstanser tillstyrker eller har ingen 
erinran mot att samh~illct får möjlighet att med stöd av lagstiftning upp
ställa minimikrav i frftga om åen byggnads- och bostadstekniska stan

darden i bostadshus. Till de remissinstanser som är positivt inställda till 
lagstiftning hör Svea lzorriitt, bostadsstyrelsen, riksallfikvarieämbetet, 

statens lzyresräd, statens planverk, länsstyrelserna i Stockholms, Göte

borgs oclz Bo/ms, 1'1almölzus, Örebro och Gävleborgs liin, de flesta läns

bostadsniinmdema, de flesta kommuner som yttrat sig, Svenska kom-
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n111njörb1mdet, boendeutredningen, LO, TCO, Hyresgästernas riksf ör

bund, HSB, Svenska riksbyggen och SABO. 

Negativt inställda till lagstiftning är hovrätten över Skåne och Ble

kinge, Stockholms tingsriitt, Näringslivets byggnadsdelegation, Svenska 

bygg11adsentreprenörför.eni11ge11, Sveriges fastiglzetsägareförbund, Skånes 

handelskammare, Handelskammaren i Göteborg och Västra Östergöt

lands fastighetsiigaref örening. 

Bostadsstyrelsen tillstyrker i princip införandet av en lagstiftning som 
ger kommunerna legala möjligheter att realisera sina planer på en suc
cessiv förbättring av det gamla och omoderna bostadsbeståndet. En så
dan lagstiftning torde behövas som komplement till kommunens egna 
åtgärder beträffande dess eget fastighetsinnehav och till systemet med 
statligt kreditstöd som stimulans till modernisering. Styrelsen påpekar 
dock att den effekt BSL kan få helt beror på kommunens ambitioner 
samt personella och ekonomiska resurser. En begränsande faktor kan 
vara vad kommunerna anser sig ha möjligheter att göra med sina egna 
fastigheter. Det måste vidare ställas krav på kvalificerad personal, med 
såväl ekonomiskt som tekniskt kunnande, för inspektion och för bedöm
ning av framförda hinder för åtgärder. 

Enligt Svea hovri.itt bör saneringsverksamheten i första hand bedrivas 
med frivillig samverkan från fastighetsägarnas sida. Hovrätten antar 
emellertid att det kommer att finnas fall där tvångsingripande kan behö
vas och förklarar sig inte ha något att erinra mot att regler tillskapas 
som ger myndighet möjligheter att vid behov företa sådana ingripanden. 
Även statens hyresråd anser att det i fall där samverkan inte kan uppnås 
föreligger behov av ett instrument för en tvångsvis höjning av den bo
stads- och byggnadstekniska standarden i bostadslägenheter. 

Länsstyrelsen i Stockholms liin understryker saneringsfrågans stora 
betydelse och ange!iigenheten av att en lagstiftning snabbt kommer till 
stånd, som gör det möjligt för vederbörande kommuner att så sl)'nd
samt som möjligt, metodiskt och i erforderlig skala bedriva sanerings
verksamhet. Länsstyrelsen framhåller vidare att de utredningar av mera 
omfattande karaktär, som påkallas för ett vidare grepp på hela sane
ringsproblematiken, inte får ge anledning till dröjsmål med den nöd
vändiga lagstiftning som behövs för att saneringarna i fråga om bostads
fastigheter snabbt skall kunna fullföljas och bedrivas i större skala. Om 

inte praktiska förutsättningar inom kort skapas, riskerar man fortsatt 
slumbildning och ytterligare segregation med de sociala missförhållanden 
som diirvid utvecklas. Man får en m~trkant skillnad mellan å ena sidan 
bostadsstandarden i områden, som är nybyggda resp. utrustade med den 
minimistandard som rimligen bör uppställas, och å andra sidan bostads
områden med från moderna synpunkter helt otillfredsställande standard, 
dvs. en olikhet i levnadsförhållanden som inte kan accepteras. 

Stockholms kommun (generalplaneberedni11ge11s expertutskott) anser 
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att bostadsinspektion av den karaktär som utredningen föreslagit är ett 
viktigt hjälpmedel för en målmedveten förnyelseverksamhet samt att nu
varande HS och BS är otillräckliga i dessa avseenden. Svenska kommun

förbundet hälsar med tillfredsställelse förslaget om författningsbestäm
mclser med en klart högre målsättning än de nu gällande. Enligt boende

utredningen ger den föreslagna lagstiftningen saneringskraven ökad 
tyngd och blir dessutom ett stöd för genomförandet. Lagstiftningen klar
gör för fastighetsägaren - oavsett om denne är en enskild person, en 
kommun eller annan som hyr ut lägenheter - de standardkrav som 
måste uppfyllas vid uthyrning. Denne bör alltså normalt kunna avgöra 
vilka handlingsalternativ som föreligger och efter samråd med kommu
nen kunna ta ställning till dessa. Boendeutredningen framhåller vidare 
att lagstiftningen bör kunna ge hyresgäst möjlighet att bättre än nu be
döma vilka krav som kan ställas på fastigheten och att på ett tidigt sta
dium framföra sin åsikt om förändringarna. 

LO stöder alla de i utredningen föreslagna åtgärderna som kan öka 
kommunernas kontroll över bostadsmarknaden. BSL bör därvid tillsam
mans med bl. a. den nya ExL och TvL ge kommunerna förbättrade möj
ligheter att genomdriva en planmässig saneringsverksamhet. Även TCO 

anser att utredningens förslag innehåller nödvändiga instrument för att 
öka samhällets inflytande över saneringsvcrksamhcten. 

Hyresgästernas riksförbund, HSB, Svenska riksbyggen och SABO till

styrker utredningens förslag utan närmare kommentar. SABO anser 
dock att den närmare utformningen av BSL bör ytterligare övervägas. 

Hovriitten över Skåne och Blekinge anser att utredningen inte visat 
skäl för en tvångslagstiftning där grunden för ingripandet är att lägenhe
terna inte når upp till en viss standard. De tvångsåtgärder som behövs 
bör kunna genomföras med stöd av byggnads- och hälsovårdslagstift
ningen. Enligt hovrättens uppfattning har utredningen när det gäller att 
bedöma behovet av och målsättningen för sancringsverksamheten varit 
alltför bunden av den indelning av lägenheter i olika kategorier som 
förekommer i folk- och bostadsräkningarna. Därmed har alldeles för 
stort avseende fästs vid om en lägenhet har eller saknar vissa utrust
ningsdetaljer. 

Svenska byggnads.entrepre11örföreni11ge11 avstyrker lagstiftning och an
ser att kommunen i första hand bör söka frivillig samverkan med fastig
hetsägarna. Samhällets åtgärder för att främja sanering bör i första hand 
inriktas på avveckling av föreliggande hinder och samtidigt införande av 
stimulansmedel. Skulle detta inte leda till godtagbart resultat kan för
eningen acceptera överväganden om tvångsåtgärder. Även Stockholms 
tingsr(itt, Sveriges f astighetsägareförbund, Skånes handels kammare, 
flandelskammaren i Guteborg och Viistra Östergötlands fastighetsägare

fiJrening avstyrker lagstiftning och anser i likhet med byggnadsentrepre
nörföreningcn att saneringsverksamheten i stället skall uppmuntras ge-
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nom att samhället avvecklar gällande regleringssystem såsom hyresregle
ring samt långvariga expropriationstillstånd och byggnadsförbud. 

En kritisk inställning till lagstiftning har också Sveriges advokatsam

fund som anser att man bör kunna räkna med att redan genomförda 
lättnader i hyresregleringen och denna lagstiftnings förestående avveck
ling medför ökat intresse bland privata fastighetsägare att rusta upp 
sina fastigheter. Saneringsverksamheten torde också kunna stimuleras 
genom effektivare samhällsplanering och ökade lånemöjligheter. Advo
katsamfundet finner det vidare angeläget att en fast praxis rörande bruks
värdehyran får utbildas utan störningar av nya och svåröverskådliga reg
leringar. Mot bakgrund av dessa omständigheter vill samfundet ifråga
sätta om tvångsingripanden och detaljregleringar är erforderliga eller 
lämpliga åtgärder för att uppnå utredningens målsättning. Det synes vara 
mer ändamålsenligt att t.v. avvakta effekten av redan genomförda åt
gärder inom hyreslagstiftningens område. 

4.1.2 A llmiinna synpunkter på lagförslaget 

Näringslivets byggnadsddegation anser att förslaget innebär en djup
gående förlindring av lagstiftningspraxis och påpekar inledningsvis att 
BSL inte har karaktären av en s. k. politilagstiftning i vedertagen be
märkelse, dvs. en lagstiftning som innehåller likartade uppfyllelsekrav 
från samhällets sida mot alla berörda. Lagen måste i stället karakfäri
seras som en tvångslagstiftning, som syftar till ingrepp i det enskilda 
fallet av varierande art och omfattning. Med stöd av bostadspolitiska 
eller kommunala värderingar genomförs skiftande ingrepp efter en be
dömning från fall till fall. Trots den olikformiga tillämpningen, föreslås 
samhället kunna kräva fullgörelse av den enskilde med användning av 
utomordentliga tvångsmedel. 

Delegationen framhåller att en sådan individualiserad form av fullgö
relse med tvångsrätt framför allt förekommer inom expropriationslag
stiftningen och närbesläktad tvångslagstiftning inom fastighetsrätten. En 
fullgörelsc av anspråken förutsätter i dessa fall regelmässigt, att den en
skilde får ersättning. Regler som syftar till påbud att medverka till till
komsten av fastighetsinvesteringar förekommer inom åtskillig special
Jagstiftning på fastighetsrättcns område. Sådana ingrepp förutsätter i all
mänhet att åtagandena leder till en påtaglig båtnad för berörda parter, 
dvs. en beräknad vinst. 

Enligt delegationens uppfattning innebär den nu föreslagna lagstift
ningen mycket kännbara rådighetsinskränkningar för den enskilde. 
Inom ramen för BSL kan den enskilde tvingas till investeringsåtaganden 
på begäran av kommun, åtaganden som ofta kan bli betydligt mer eko
nomiskt kännbara än exempelvis permanenta byggnadshinder som 
grundas på planering enligt BL. lnvesteringspåbud med stöd av lagen 
synes inte heller kunna jämställas med sådana ekonomiska åtaganden, 
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som kan genomföras tvångsvis med stöd av exempelvis lagen om gemen
samhetsanläggningar, eller enskilda väglagen. Atgärdskraven får riktas 
mot enskilda, även om investeringarna kan väntas bli förlustbringande. 
Båtnadsprincipen synes till den grad ha blivit övergiven, att syftet med 
ingreppen rent av får gå ut på att förorsaka enskilda sådana förluster, 
att fastigheterna sjunker i värde. 

Enligt delegationens mening bör den av utredningen rekommenderade 
miniminivån för bostadsstandard eftersträvas med hjälp av stimulansåt
gärder. "Kravlistan" bör dlirför i första hand endast få den verkan att 
den ställs som villkor för statlig långivning. Skall standardkrav upprätt
hållas med sanktioner från samhället, kan endast en lagstiftning som in
nebär likformig och samtidig uppfyllelse av samtliga berörda godtas. 
Kraven i en sådan lagstiftning måste bli betydligt mer begränsade än ut
redningens lagförslag och torde kunna genomföras genom justeringar 
inom ramen för bestämmelserna i HS och BS. 

4.1.3 Tillämpningsområde 

Ett tjugotal remissinstanser tar upp frågan om tillämpningsområdet 
för BSL. Ungefär hälften av dessa är kritiskt inställda till förslaget att 
Jagen skall avse endast fastigheter med mer än två bostadslägenheter. 
Sålunda anser socialstyre/sen att hyresgäster som bor i småhus bör ha 
samma r~itt till en godtagbar standard som de som bor i flerfamiljshus 
och att lagen därför bör omfatta alla hus med lägenheter som upplåtes 
med hyresrätt. Styrelsens uppfattning delas av Malmö tingsriitt, Malmö 

kommun (hiilsovårdsniimnden), SABO, Svenska arkitekters riksförbund 
och Svemka komm1111altekniska föreningen. 

Bostadsstyrelsen påpekar att en begdinsning av saneringen till flerfa
miljshus inte får ske i den kommunala bostadsplaneringcn. Den måste 
omfatta bostadsförsörjningen och bostadsbcståndet i dess helhet och 
följaktligen beakta moderniserings- och ersättningsbehov även i små
husbestfmdet såväl i tätorter som i glesbygd. Liknande synpunkter an
förs av liinsstyrelsen i klalmölzus län. 

Stockholms kommun (generalplaneberedningem expertutskott) och 
Stor-Stockholms planeringrniimnd framhåller att utredningen nästan 
hdt har inriktats på sanering av lägenheter i flerfamiljshus med bris
tande utrustningsstandard. N?1got stöd för dessa begr[insningar kan var
ken utläsas ur direktiven eller av den statistik utredningen redovisar. Di
rektiven avser hela det äldre bostadsbeståndet i tätorterna, dvs. även 
småhus. Enligt utredningc.>ns uprgifter uppgick i tätorterna antalet omo
derna lägenheter i flerfamiljshus år 1965 till ca 230 000 och i småhus till 
14 7 000. Ca 40 l,',o av det omoderna lägenhets beståndet i tätorter har så
ledes inte behandlats av utredningen. För Stor-Stockholms del inneblir 
begränsningen att 20 c:;.;, av d~ omoderna lägenheterna inte berörs av ut-
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redningens förslag. Denna begränsning kan inte anses vara tillfredsstäl
lande. 

Stockholms tingsrätt och Malmö tingsrätt påpekar att utredningens 
lagförslag har en sådan utformning att fastigheter som är upplåtna med 
tomträtt inte kommer att omfattas av lagen. Enligt båda tingsrätternas 
mening bör någon skillnad mellan äganderätt och tomträtt i detta sam
manhang inte göras. 

Även de övriga remissinstanser som yttrar sig i denna fråga bar en 
kritisk inställning till utredningens förslag men anser i motsats till de ti
digare nämnda instanserna att lagens tillämpningsområde är alltför vid
sträckt. En sådan uppfattning har Solna kommun, Näringslivets bygg

nadsdelegation, Handelskammaren i Göteborg, Svenska byggnadsentre

prenörföreningen och Skånes handelskammare vilka samtliga ifrågasätter 
om åtgärdsförcläggande bör få meddelas beträffande fastighet som ej 
finns upptagen i kommunens bostadssaneringsprogram. De framhåller 
att risk föreligger att ett föreläggande beträffande sådan fastighet inte 
kan efterkommas på grund av bristande möjlighet att få krediter, 
igångsättningstillstånd, byggnadslov m. m. 

4.1.4 Lagstiftningens utformning 

De remissinstanser som yttrar sig över utredningens förslag att ta in 
de nya bestämmelserna i en särskild lag kan i stort indelas i två grupper, 
av vilka den ena stöder förslaget och den andra anser att bestämmel
serna skall inarbetas i BS och andra berörda författningar. 

Till de instanser som stöder förslaget om en särskild lag bör bostads
sty relse11 och flertalet länsbostadsnämnder, statens planverk, bygglagut

redningcn, liinsstyrelsema i Stockholms, Göteborgs och Bolzus (majori

teten) samt Örebro län, Svenska kommunförbundet (majoriteten) och 
flertalet av de kommuner som yttrat sig. Bostadsstyrelsen har ingen 
erinran mot förslaget att tillskapa en ny lagstiftning vid sidan av hälso
vårdslagstiftningen som delvis har samma syfte som BSL. En konse
kvens av detta är dock att man måste få till stånd en samordning av den 
bostadsinspektion som utförs med stöd i de skilda lagstiftningskom
plexen. Risken för överorganisation och dubbelarbete måste undvikas. 
Även statens planverk är positivt inställt till en särskild lag men fram
håller att lagförslagets målsättning bl. a. förutsätter att frågan om den 
lägsta godtagbara standardnivån är löst. Denna nivå, som är ett krite
rium på när åtgärdsförcläggande skall tillämpas, måste preciseras ge
nom tillämpningsbcstämmelser innan lagförslaget kan träda i kraft. 
Planverket framhåller vidare att standardkraven enligt utredningens för
slag omfattar även sådana byggnadstekniska krav som i dag regleras av 
byggbestämmelserna i BS och Svensk Byggnorm, bl. a. vad avser håll
fasthet, fukt-, värme- och ljudisolering. Dessa krav på lägsta godtagbara 
standard för bostadshus skulle alltså komma att regleras av den nya BSL 
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med tillhörande tillämpningsföreskrifter, för vilka bostadsstyrelsen före
slås som huvudman. Krav på övriga standardnivåer för bostadshus samt 
krav för andra typer av lokaler, t. ex. arbetslokaler, som inte omfattas 

av lagen regleras däremot som hittills av BS och Svensk Byggnorm. 
Denna utformning av lagen innebär alltså att kvalitetskrav av samma 

karaktär skulle komma att regleras av två olika bestämmelsekomplex, 
vilket enligt planverkets mening måste medföra komplikationer för alla 

berörda parter. Sedan Hinge har det, anför planverket vidare, ansetts an
geläget att rensa bort byggbestämmelser ur olika specialförfattningar 

och överföra dessa till BS och Svensk Byggnorm. Utredningens förslag 
innebär således att denna princip skulle frångås då det gäller modernise

ring och upprustning av bostäder. Då planverket anser att någon sådan 
principiell ändring inte bör ske, avstyrker verket att byggbestämmelser 

införs genom BSL. Planverkets synpunkter i denna fråga delas av läns
styrelsen i Östergötlands län och HSB. 

Enligt bygglagutredningens mening kan det, med hänsyn till samban
det med planläggningen och kontrollen över byggandet i stort, ifrågasät
tas om inte reglerna om bostadsinspektion och åtgärdstvång borde tas in 

i byggnadslagstiftningen. I avbidan på att bygglagutredningen slutför sitt 
arbete synes det emellertid godtagbart att reglerna tas in i en särskild 
lag. I likhet med planverket anser utredningen att de föreslagna kraven 

på lägsta godtagbara standard har starkt samband med de byggbestäm
melser som f. n. utfärdas av statens planverk och att det därför är lämp

ligast att planverket blir den myndighet som jämte Kungl. Maj:t blir 
huvudmän för standardkraven. På huvudsakligen samma skäl som bygg

lagutredningen anser också länsstyrelsen i Stockholms län att de nya be
stämmelserna bör tas in i en särskild lag. 

Svenska kommzmf örbwzdet (majoriteten) instämmer i utredningens 
uppfattning att den inom ramen för HS bedrivna bostadsinspektionen är 
behäftad med påtagliga brister. Med hänsyn härtill hälsar förbundet 
med tillfredsställelse förslag om författningsbestämmelser med klart 
högre målsättning än de nuvarande. Enligt förbundet kan möjligen 

övervägas att bestämmelser införs i HS eller BS men detta skulle kräva 
en översyn av stadgorna, eftersom de nya bestämmelserna är principiellt 
artskilda från nu gällande regler. En sådan översyn torde riskera att dra 

långt ut på tiden, vilket skulle innebära att den föreslagna reformen, 
som är av central betydelse i saneringsutredningens förslag, fick skjutas 
på framtiden under en obestämd tid. Med hänsyn till de stora sanerings

behoven är det ett vitalt intresse att beslut i lagstiftningsfrågan fattas så 
snart som möjligt. Det anförda synes enligt förbundet utgöra ett starkt 
skäl för att de erforderliga bestämmelserna tas in i en särskild lag. 
Denna uppfattning delas av länsstyrelsen i Göteborgs och Bolzus län 

(majoriteten) samt en minoritet inom Göteborgs kommunfullmäktige. 

Till de remissinstanser som anser att erforderliga bestämmelser bör 



Prop.1973:22 47 

inarbetas i BS och andra berörda författningar hör hovrätten över Skåne 

och Blekinge, hyresnämnderna för Stockholm och Malmöhus län, läns

styrelserna i Göteborg och Bolms (minoriteten) samt Västernorrlands 

län, Svenska kommunförbundet (minoriteten), Stockholms och Göte

borgs (majoriteten) kommu11er samt socialstyre/sen och Riksförbundet 

för allmän hälsovård. Enligt hovrättens mening bör behövliga tvångsåt
gärder, vidtas med stöd av byggnads- och bälsovårdslagstiftningen. Om 
författningsändringar behöver ske på grund av att standardkraven för 
lägenheter ställs högre, anser hovrätten att ändringarna bör göras inom 
den befintliga lagstiftningens ram. Hyresnänmden för Malmöhus län an
ser att det med hänsyn till risken för kompetenskonflikter vid tillämp
ningen av HS och BS samt BSL skulle vara angeläget att författningstek
niskt samla i stället för att splittra så likartade bestämmelser som det här 
är fråga om. Liknande synpunkter anför hyres11ämnde11 för Stockholms 

län. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län framhåller att översynen av den 
kommunala planeringsverksamheten bör ske i så samlad form som möj
ligt och att man därför - i avbidan på en ny bygglag - inte bör till
skapa nya organisationsformer för en trots allt så begränsad sektor som 
saneringsverksamheten utgör. Enligt länsstyrelsens mening bör de nya 
bestämmelserna inarbetas i HS och BS. Göteborgs kommunfullmäktige 

(majoriteten) påpekar att utredningens förslag kräver en omfattande, 
kvalificerad och dyrbar organisation. Det skulle vara avsevärt billigare 
att effektivisera och bygga ut redan befintliga förvaltningar (hälsovårds
nämnd och byggnadsnämnd) och att ändra lagstiftningen för dessa. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län (minoriteten) anser också att 
en sådan effektivisering och utbyggnad är att föredra framför utredning
ens förslag. Det är inte tillfredsställande att målsättningar för bostads
standard uppställs i tre skilda lagkomplex, nämligen BS, HS och den nu 
föreslagna lagen. Stockholms kommun anser att erforderliga bestämmel
ser bör inarbetas i byggnadslagstiftningen. 

Även Svenska kommunförbundet (minoriteten) anser att de nya stan
dardkraven bör komma till uttryck genom författningsändringar inom 
främst HS och anför i huvudsak följande till stöd för sin uppfattning. 
Bestämmelserna i HS har redan från början även haft ett klart standard
främjande syfte, vilket också framgår av deras praktiska tillämpning. De 
har dock haft en alltför vag utformning för att ge utrymme för några 
längre gående ambitioner i detta avseende. Väsentliga brister har också 
vidlått hälsovårdsnämndens administrativa möjligheter att genomdriva 
sina krav. Det största hindret för en i verklig mening effektiv bostads
inspektion har dock varit av ekonomisk art, eftersom fastighetsägarna 
många gånger saknat reella ekonomiska möjligheter att verkställa erfor
derlig upprustning av ett äldre bostadsbestånd. Denna faktiska omöjlig
het har haft en dämpande inverkan på hälsovårdsnämndens aktivitet på 
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området. Den utökade bostadsinspektionen som skall ske enligt BSL an
knyter direkt till hälsovårdsnämndens nuvarande inspektioner enligt HS. 

Dessa två typer av inspektioner måste ovillkorligen samordnas för att 
inte skapa en ohållbar situation med separata bostadsinspektioner av 
samma obje:J...1: enligt två olika lagstiftningar. 

I minoritetens yttrande anförs vidare att hälsovårdsnämnden sedan 
länge har svarat för bostadsinspektionen i kommunen och därvid i vissa 

fall arbetat med en förhållandevis hög ambitionsnivå även om denna på 
tidigare anförda skm inte nått upp till utredningens intentioner om 

"lägsta godtagbara standard". Att hlilsovårdsnämnden sk"Ulle vara ett •i 
och för sig mindre lämpligt organ för att utöva de funktioner som bör 
ankomma på en bostadsinspektion har inte blivit belagt. 

Till förmån för att bestämmelserna skall inarbetas i HS uttalar sig 
även socialstyre/sen. I sitt yttrande anknyter styrelsen inledningsvis till 

utredningens uttalande att HS är avsedd att tillgripas närmast i situatio
ner där hälsorisker uppkommit. Det förefaller styrelsen som om utred

ningen med hälsorisker i första hand synes avse omedelbara risker för 
människans kroppsliga hälsa. Enligt modern internationell definition är 
emellertid hälsa inte bara frånvaro av sjukdom utan även ett tillstånd av 
psykiskt och socialt välbefinnande. Styrelsen framhåller vidare dels att 

det enligt nuvarande bestämmelser i HS åligger hälsovårdsnämnden att 
inom hälsovårdstätort utföra återkommande bostadsinspektioner, dels 

att nämnden även utför inspektioner på grund av klagomål från hyres
gäster eller vid särskild misstanke om missförhållanden. Vid inspektio
nen ägnas uppmärksamhet åt 1) faktorer som utgör risk för hälsan 

(t. ex. inläckande gas, bristande uppvärmning och fukt), 2) bristande un
derhåll (t. ex. trasiga tapeter, söndrig golvbeläggning och putsskador 
etc.), 3) störande faktorer i omgivning (t. ex. rök och buller från indust
rier och buller från trafikleder) och 4) brister beträffande lägenhetens 
utrustning (t. ex. vatten och avlopp, samt komplement till bostaden så
som tvättstuga etc.). Inspektionerna omfattar också lägenhetens ventila

tionssystem m. m. Även frågor om skötsel av bostaden, trångboddhet 
etc. handläggs av hälsovårdsnämnderna. Enligt socialstyrelsens mening 
torde dessa bostadsinspektioner i allmänhet innebära mer kvalificerade 

bedömningar än de bostadsinspektioner som utredningen skisserar. Sty
relsen anser det vara lämpligare att utnyttja den befintliga organisation 

för bostadsinspektion som finns inom hälsovårdsnämnderna och att i 
HS göra sådana ändringar att krav på den boendestandard som anses så
som den lägsta godtagbara införs i denna. I allt väsentligt samma syn
punkter som socialstyrelsen anför även Riksförbundet för allmän hälso
vård. 
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4.1.5 Kommunens handläggning av ärenden enligt BSL m. m. 

4.1.5.1. Bostadsinspektionens inriktning 

49 

Bostadsstyrelsen, statens hyresråd, boendeutredningen, Malmö tings

rätt, Stockholms kommun, Stor-Stockholms planeringsnämnd, Svenska 
byggnadsentreprenörföreningen samt Näringslivets byggnadsdelegation 

tar upp frågan om inriktningen av bostadsinspcktionen och framhåller 
betydelsen av att möjligheter till frivillig samverkan från fastighetsäga
rens sida tas till vara. 

Enligt bostadsstyrelsens mening är det angeläget att åtgärder vidtas 
för att förenkla förfarandet. Styrelsen anser det troligt att det i samband 
med besiktningen ofta kan konstateras att fastighetsägaren är beredd att 
vidta påfordrade upprustningsåtgärder. Den fortsatta handläggningen 
bör enligt styrelsen då rättas efter detta, vilket skulle k"Unna innebära att 
ett formellt förfarande enligt lagen inte skulle bli behövligt. Bostadssty
relsens uppfattning delas av boendeutredningen. Stockholms kommun 

(generalplaneberedningens expertutskott) och Stor-Stockholms plane

ri11gsnän111d anser att inspektionen i första hand bör betraktas som en 
form för samråd och kommunal service. Kommunen bör sträva efter 
uppgörelse med fastighetsägaren på frivillighetens grund. Atgärdsföre
lägganden och andra korrektiva hjälpmedel kan finnas i bakgrunden om 
sanering inte utförs. I allt väsentligt samma synpunkter anför även de 

övriga remissinstanser som yttrat sig i frågan. 

4.1.5.2 Atgärdsföreläggande 

Utredningens förslag till bestämmelser om utfärdande av åtgärdsföre
läggande har mött kritik i första hand från företrädare för det enskilda 

näringslivet. Andra remissinstanser som kritiserar eller föreslår kom
plettering av bestämmelserna är Stockholms tingsrätt, hyresnämnden för 

Stockholms liin, länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges advokatsamfund, 
Sveriges fastighetsägareförbund och Lunds kommun. 

Näringslivets byggnadsdelegation finner det orimligt att samhället 
med vitesbot skulle kunna kräva genomförande av åtgärder, om andra 
samhällsorgan, t. ex. byggnadsnämnden, förbjuder genomförande av 
samma åtgärder. Exempelvis synes 21 § i lagförslaget förutsätta att 
sanktionsformen användningsförbud får användas, om åtgärdsföreläg
gande inte kan fullgöras på grund av byggnadsförbud. Enligt delegatio
nen vore det rimligt att varje form av sanktionsförfarande skall avbry
tas, om fullgörclsen hindras av andra samhällsorgan. Byggnadsförbud 
och långvariga expropriationstillstånd torde få betraktas som så långt
gående inskränkningar för fastighetsägaren, att åtgärder enligt BSL över 
huvud inte borde få inledas. Att stapla ytterligare sanktionsformer 
ovanpå av samhället i annan ordning sanktionerade förbud anser dele
gationen inte vara försvarbart. Snarare synes den enskilde ha försatts i 

4 Riksdagen 1973. 1 saml. Nr 22 
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ett sådant tvångsläge, att ett inlöscnförfarandc på hans begäran före
faller rimligt. I synnerhet måste en sådan möjlighet stå till buds, om 
fastigheten redan är underkastad expropriationstillstånd. 

Sr.eriges fastighetsiigareförbzmd, som förutskickar att fastighetsäga
rens angivande av hinder mot upprustning främst kommer att avse de 
ekonomiska konsekvenserna, anser att fastighetsägaren rimligen bör 
kunna kräva att upprustningen inte skall leda till förlust eller, med 
andra ord, att den erforderliga investeringen skall kunna förräntas. Ut
redningen har emellertid inte i något sammanhang angivit detta krav 
som förutsättning för att föreläggande skall få ske. I denna del görs 
vissa uttalanden som i stället tyder på att man bör räkna med en ned
skrivning av det ingående fastighetsvärdet för att visa räntabilitet för det 
upprustade objektet. Ståndpunkten grundas härvidlag på tanken att in
gångsvärdet kan neds~ittas genom att en hög kapitaliseringsprocent an
vänds vid nuvärdeberäkningen av ägarkapitalet. Vad utredningen åsyf
tar framgår av uttalandet att förelägganden enligt BSL "får effekt på 
fastighetsmarknaden". Enligt förbundets mening måste man i detta sam
manhang - som vid all annan värdeuppskattning - utgå från mark
nadsmässiga förhållanden. Kapitaliseringsproeenten måste därför be
stämmas utifrån kända förhållanden avseende realvärdebeständiga in
vesteringar. Förbundet ifrågasätter vidare om inte lösenplikt under vissa 
förutsättningar bör införas, då ingrepp enligt BSL aktualiseras. Detta 
gäller främst för det fall att tvångsåtgärderna på grund av reglcrings
systemet leder till förlust. Även i andra fall kan emellertid upprust
ningen visa sig överstiga fastighetsägarens förmåga. Det alldeles över
vägande antalet hyrcsfastigheter innehas nämligen av privatpersoner och 
drivs som små eller medelstora rörelser grundade på förhållandevis 
blygsamma sparkapital, där resurser för investering av ytterligare ägar

kapital saknas. 
Även Stockholms tingsriitt, hyresniinmden för Stockholms liin och 

Sn!riges advokatsam/ und framhåller att en fastighetsägare inte bör 
kunna åläggas att utföra åtgärder som leder till att fastighetens ekonomi 
undermineras. Advokatsamfundet erinrar i detta sammanhang om att 
fastighet'lägaren efter en upprustning inte har möjlighet att ta ut högre 
hyra än vad som kan medges enligt hyreslagens bestämmelser om bruks
värdehyra. Även Lunds kommun påpekar att fastighetsägaren inte har 
någon garanti för att han för täckning för upprustningskostnaden, något 
som enligt kommunens mening kan te sig stötande mot bakgrund av att 
upprustningen skett på kommunalt initiativ, i yttersta fall genom vitesfö
rcfäggande. 

Den av fastighetsägareförbundet m. fl. framförda tanken på inlösen
skyldighct för kommunen i vissa fall delas av hyresniimnden för Stock-

110/m.1· län och liinsstyre/sen i Örebro liin. Länsstyrelsen ifrågasätter om 
inte sådan skyldighet bör föreligga t. ex. när fastighetsägaren saknar för-
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måga att genomföra fordrade åtgärder på grund av ålderdom, bristande 
ekonomiska resurser eller andra skäl. 

En annan fråga, som tas upp av Sveriges fastighetsiigareförbund, Nä

ringslivets byggnadsdelegation, Sveriges advokatsamfund och Handels

kammaren i Göteborg, är ansvaret för kostnader m. m. för erforderliga 
utredningar. Enligt fastighetsägareförbundet och handelskammaren bör 
det åligga kommunen att som underlag för tvångsföreläggande presen
tera en fullständig utredning om de tekniska och ekonomiska betingel
serna för upprustningen, att garantera finansieringen och att tillse att ar
betskraft kan ställas till förfogande. Om utredningsuppgifter läggs på 
fastighetsägaren, bör kommunen ersätta de kostnader härför som inte 
kan förräntas genom ökad hyresintäkt. Liknande synpunkter på utred
ningskostnadema återfinns i yttrandena från Näringslivets byggnadsde· 
legation och Sveriges advokatsamfund. 

4.1.5.3 Användningsförbud 

Av det fåtal remissinstanser som yttrat sig särskilt över förslaget att 
kommunen skall ha möjlighet att besluta om användningsförbud tillstyr
ker bostadsstyrelsen förslaget men framhåller att utdömning bör komma 
i fråga endast då upprmtning kan konstateras vara tekniskt-ekonomiskt 
icke försvarbar och då lägenheterna i fråga tillhör de sämsta 1.-varva
rande i kommunen. Den starkaste kritiken kommer från Näringslivets 

byggnadsdelegation och Sveriges fastighetsiigareförbzmd. Kritiskt inställt 
är också Sveriges advokatsamfund, medan övriga remissinstanser har er
inringar av mindre ingripande natur. 

Förslaget avstyrks av Näringslivets byggnadsdelegation som framhål
ler att det av kommentarerna i betänkandet vill synas som om använd
ningsförbud skulle kunna få användas som alternativ till åtgärdsföreläg
gande efter kommunens eget bedömande. Inom ramen för en "rimlig 
avgång" skulle kommunen alternativt kunna tillgripa en utdömning. 
Detta torde emellertid få anses vara ett så hårt sanktionsmedel, att det 
bör kunna tillgripas endast i mycket extrema fall, om rättelse inte kan 
uppnås genom åtgärder. En frivillig uppfyllelse av åtgärdskraven bör 
under alla omständigheter hindra fastighetens utdömning för bostadsän
damål. Delegationen framhåller vidare att användningsförbud enligt be
stämmelserna i 21 § i lagförslaget skall kunna medaelas om en upprust
ning medför orimliga kostnader. Enligt 12 § torde emellertid enligt dele
gationen olönsamhet få betraktas som en ekonomisk invändning, som 
skall kunna åberopas med befriande verkan från ägarens sida. Det före
faller således föga rimligt att en enligt 12 § godtagbar invändning skall 
kunna utgöra grund för en ännu hårdare sanktion i form av utdömning 
enligt 21 §. Har bristande lönsamhet visats på ett godtagbart sätt, bör åt
gärdsförfarandet läggas ned. Särskilt egendomligt skulle läget bli, om 
21 § finge förstås så, att utdömning fick tillgripas t. o. m. när tvist rådde 
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om åtgärdskostnadernas rimlighet och lonsamhet. I så fall skulle nämli
gen användningsförbudet kunna utnyttjas som ett påtryckningsmedel 
mot den enskilde att acceptera olönsamma upprustningsåtgärder i tvek
samma fall. Att samhället på här antytt sätt skulle få använda sanktio
ner för att förmå en part att inte hävda en berättigad invändning, är inte 
godtagbart. Inte heller kan det enligt delegationens uppfattning godtas 
att, som utredningen föreslår, byggnadsförbud skall kunna utgöra grund 
för kommunen att meddela ett användningsförbud. Det vore stötande, 
om samhället skulle lnmna påkalla sanktioner för en utebliven upprust
ning, som samhället självt bär ansvaret för genom mot den enskilde rik
tade byggnadsförbud. Rådande byggnadsförbud måste accepteras som 
en godtagbar invändning från den enskilde mot åtgärdsföreläggande. 

Delegationen framhåller avslutningsvis att det knappast förefaller rim
ligt att utdömning över huvud taget får användas som sanktion vid varje 
konstaterad avvikelse från kravlistan. Både av hänsyn till ägaren och de 
boende torde användningsförbud böra få en begränsad användning. 
Detta talar för att användningsförbudet enbart bör få komma i fråga för 
sådana brister som t. ex. kan föranleda att bostaden måste dömas ut 
med stöd av bestämmelserna i HS eller BS. Något särskilt institut för ut
dömning enligt BSL synes mot denna bakgrund knappast vara erforder
ligt. Bestämmelserna om användningsförbud bör samordnas med be
stämmelserna om rivningslov. När husets användning som bostad för
bjuds, måste det både med tanke på ekonomi och bostadsförsörjning 
vara förnuftigast, om byggnaden får avlägsnas och ersättas med en ny 
eller erhålla en annan användning. 

Sveriges fastighetsägare/ örbund anser att förslaget inger betänklighe
ter och dessutom ter sig svårtolkat. Innebörden av rekvisitet orimlig 
kostnad förefaller exempelvis vara oviss. Det synes även osäkert om ut
dömning skall ske i alla de fall där upprustning inte bedöms som ge
nomförbar och om utdömning således blir en automatisk följd av att åt
gärdsföreläggande inte kommer till stånd. En utdömning innebär, fram
håller förbundet, i allmänhet en ekonomisk katastrof för fastighets
ägaren. Hotet härom som ett alternativ till upprustning medför att även 
en förlustbringande sådan kan framstå som det minst ofördelaktiga al
ternativet. Dessa överväganden kan finna en naturlig och av marknads
krafterna styrd lösning i en fri marknad. Utredningens förslag som helt 
bygger på reglering och tvång ger inte utrymme för en anpassning till 
marknadsförhållanden. Så blir t. ex. fallet om bruksvärde- eller rikthy
ran inte medger förräntning av ägarkapitalet, under det att efterfrågan 
i och för sig hade medgivit en sådan. - Förbundet påpekar vidare att 
lagförslaget saknar såväl föreskrifter om rätt för fastighetsägaren att 
yttra sig innan förbud meddelas som bestämmelser om påföljd i fall då 
användningsförbud överträds. Förbundet delar reservanterna Breitholtz' 
och Källenius' kritik av det slitt på vilket förutsättningen för använd-
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ningsförbudet knutits endast till en svårbedömd ekonomisk prövning 
och inte till de faktiska förhållandena i fråga om lägenheternas utrust
ning och skick. I likhet med fastighetsägareförbundet påpekar Stock
holms tingsrätt och Malmö ti11gsrätt att lagförslaget inte innehåller nå
gon bestämmelse om påföljd för överträdelse av användningsförbud. 
Sveriges advokatsam/ und framhåller att betydande ekonomisk förlust 
kan uppkomma vid användningsförbud om rivning och nybebyggelse är 
utesluten på grund av byggnadsförbud. Ett så allvarligt ingrepp måste 
enligt samfundets mening grundas på objektivt konstaterbara, i lag klart 
angivna rel"Visit, vilket inte är fallet i utredningens förslag. 

I anledning av utredningens uttalande att utdömning av lägenheter 
inte bör ges större omfattning än som kan rymmas inom rimlig avgång, 
påpekar socialstyrelsen att även hälsovårdsnämnden regelmässigt utdö
mer lägenheter. Den totala utdömningen kan därför bli större än vad 
som avses i bostadssancringsprogrammet, eftersom en utdömning enligt 
HS är relaterad till lägenhetens förutsättningar att kunna fungera som 
bostad. Vidare ifrågasätter socialstyrelsen i likhet med Riksförbundet 
för allmän hälsovård hur den enskilde hyresgästens intressen skall bli 
tillgodosedda när användningsförbud meddelas. 

4.1.5.4 Beslutsorgan m. ro. 

Ett trettiotal remissinstanser tar upp frågan om utredningens förslag 
att kommunstyrelsen eller annat kommunalt organ skall ha beslutande
rätten beträffande åtgärder enligt BSL. Kritiska mot förslaget är hov
rätten över Skåne och Blekinge, Malmö tingsrätt, Svenska byggnads
entreprenörföreningen samt Näringslivets byggnadsdelegation. Dessa in
stanser anser att frågor om åtgärdsföreläggande bör prövas i dom
stolsmässiga former och avstyrker därför förslaget. Hovrätten anser 
att, om vitesföreläggande skall användas i den utsträckning som utred
ningen angivit och om föreläggandet skall få rättskraft, det är viktigt 
att förfarandet utformas på ett sätt som är ägnat att inge förtroende för 
opartiskheten i bedömningen. Från denna synpunkt är det enligt hov
rättens mening tveksamt om kommunen bör utfärda vitesföreläggande. 
I och för sig finns det ingen anledning att tro annat än att kommunen 
kommer att sköta verksamheten på ett tillbörligt sätt. Kommunen intar 
emellertid som pådrivare av saneringsverksamheten partsställning i för
hållande till fastighetsägaren och det är därför bättre om en opartisk 
myndighet tillerkänns befogenhet att utfärda förelägganden. Med hän
syn till arten av de avgöranden som därvid måste träffas anser hovrät
ten att muntlig förhandling bör ingå som ett normalt inslag i förfaran
det och att prövningen lämpligen bör anförtros åt hyresnämnd. Malmö 
tingsrätt framför i allt väsentligt samma synpunkter som hovrätten. 

Svenska byggnadsentreprenörföreningen anser det inte vara rimligt att 
en bedömning av fastighetsägarens ekonomiska åtaganden och åtgärds-
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skyldighet skall få prövas av kommunala organ. Kommunens stånd
punkter i detta sammanhang torde få sägas vara partsbetingade, särskilt 
som det säkerligen i flera fall kommer att råda mycket delade meningar 
mellan den enskilde och den kommunala administrationen. Föreningen 
framhåller att de föreslagna reglerna om föreläggande och utdömande 
av vite avviker från jämförbara bestämmelser i t. ex. HS och BS. Reg
lerna tillgodoser emellertid inte på ett rimligt sätt rättssäkerhetens krav 
och måste enligt föreningens uppfattning därför ges en annan utform
ning. Enligt lagförslaget skall till grund för ingripande ligga bedöm
ningar som i stora stycken synes ha mycket gemensamt med en reguljär 
expropriationsvärdering. I båda fallen gäller det genomförande av 
tvångsåtgärder som fordrar en ekonomisk värdering. Vid expropriation 
g1iller att bedöma ett rättvist vederlag; vid åtgärdsföreläggande att be
döma det rimliga åtgärdsomfångel. Gemensamt för problemen är i båda 
fallen, att det normalt kan råda betydande skillnad i uppfattningen mel
lan det allmänna och den enskilde om tvångsingrcppets berättigande och 
dess ekonomiska konsekvenser. Mot bakgrund av dessa omständigheter 
anser föreningen att kommunen bör kunna betraktas som en sökande
part i detta sammanhang och kommunens anspråk bör därför bli före
mål för en objektiv prövning av domstol. Byggnadsentreprenörförening
ens uppfattning i frågan delas av Näringslivets byggnadsdelegation. 

övriga remissinstanser som yttrar sig i fråga om beslutanderätten kan 
i stort indelas i två grupper, av vilka den ena ansluter sig till utredning
ens förslag att kommunstyrelsen eller annat kommunalt organ skall äga 
rätt att besluta om åtgärder, medan den andra gruppen anser att beslu
tanderätten, med hänsyn till den myndighetsutövning den innebär, skall 
tillkomma en nämnd som utövar s. k. specialreglerad funktion. 

Till den grupp som ansluter sig till utredningens förslag hör bostads
styrelsen, länsstyrelserna i Malmöhus (majoriteten) samt Göteborgs och 

Bohus lii11 (majorit.eten) och Svenska kommunförbundet (majoriteten). 

Bostadsstyre/sen framhåller att det måste råda ett starkt samband mel
lan bostadsinspektionen och arbetet med kommunens bostadsbyggnads
program. Enligt styrelsens mening bör på grund härav ansvaret för till
lämpningen av BSL åvila samma organ som har ansvaret för upprät
tandet och genomförandet av bostadsbyggnadsprogrammet, dvs. kom
munstyrelsen. Liinsstyrelsen i Malmöhus liin (majoriteten) delar utred
ningens uppfattning i frågan och erinrar i sammanhanget om att bygg
lagutredningen har till uppgift bl. a. att se över kontrollen av allt byg
gande, inte enbart bostadsbyggandet. Vad som nu föreslås i fråga om 
bostadsinspektionen bör därför endast betraktas som ett provisorium. 
Enligt länsstyrelsens mening är det inte tillrådligt att för en begränsad 
tid genomföra radikala ändringar i den kommunala administrationen. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bolws liin (majoriteten) och Svenska 

kommunförbundet (majoriteten) anser att frågan vilket kommunalt or-



Prop. 1973: 22 55 

gan som bör väljas för ändamålet på ett smidigt sätt bör kunna lösas 
av de enskilda kommunerna med hänsyn till vad som i de särskilda fal
len befinnes lämpligt. 

Bygg/agutredningen framhåller att det torde vara av stort värde för 
elen kommunala verksamheten att delegation i största möjliga mån kan 
ske av ärenden av mindre principiell vikt. Utredningen rekommenderar 
därför den ordningen att åtgärdsföreläggande skall utfärdas av bygg
nadsnämnden om fastigheten ligger inom fastställt saneringsområde och 
av kommunstyrelsen i övriga fall. 

Den andra gruppen av remissinstanser, som anser att beslutanderätten 
bör ligga hos en nämnd med specialreglerad funktion, omfattar social

styre/sen, länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms kommun (general

planeberedninge11s expertutskott), Föreningen Sveriges kommunala för

valtningsj11rister, Handelskammaren i Göteborg, Sveriges adl'okatsam

fund och Sveriges fastighetsiigareförb11nd. Enligt socialstyre/sen blir för
hållandet, om beslutandeditten inte läggs hos en sådan nämnd, att 
samma kommunala organ som förvaltar kommunens fastigheter och 
uppträder som kommunens representant vid förvärv av fastigheter även 
skall ha att bevaka att lägsta godtagbara standard uppnås och vid behov 
bl. a. föreHigga fastighetsägare att vid vite företa viss åtgärd. Samma 
kommunala organ skulle vidare ha möjlighet att genom beslut bryta 
bl. a. hälsovårdsnämndens kompetens. Detta kan bl. a. medföra att ett 
beslut av hälsovårdsnämnden riktat mot en kommunalägd fastighet 
skulle kunna htivas genom beslut av det kommunala organ som förvaltar 
fastigheten. Aven kommunalrättsliga synpunkter torde enligt socialsty
relsens mening kunna Higgas på dessa förhållanden. I allt väsentligt 
samma skäl som socialstyrelsen anför är avgörande även för inställ
ningen hos de övriga remissinstansema inom denna grupp. 

En uppfattning som i viss mån liknar socialstyrelsens har statens plan

verk som påpekar att många kommuner själva är stora fastighetsägare 
och att ESL därför bör utformas så att misstankar om olikartad behand
ling av skilda ägarkategorier inte skall behöva uppstå. Enligt planver
kets mening bör lagen kompletteras med bestämmelser om inspektion 
och föreläggande betrliffandc kommunägda bostäder. 

Kritik mot utredningens förslag rörande den organisatoriska lös
ningen av bostadsinspektionen framförs av socialstyre/sen som anser att 
kompetenskonflikter kommer att uppstå oberoende av om man använ
der sig av en projektgrupp eller om kommunen inrättar en enda bostads
inspektion. Det förslag utredningen förordar - inspektion genom 
byggnadsnämndens försorg - anser styrelsen kunna medföra organisa
toriska svårigheter, eftersom inspektion av samma fastighetsbestånd un
der sådana förhållanden skulle ske enligt två olika författningar av två 
olika kommunala organ. Utan att på något sätt förringa byggnadsnämn
dernas verksamhet måste framhållas, anför styrelsen, att det inte finns 
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något kommunalt organ som har större erfarenhet än hälsovårdsnämn
den i fråga om den typ av byggnader där upprustning i första hand är 
aktuell. 

En positiv inställning till utredningens förslag i denna del har där
emot statens planverk som i likhet med utredningen anser byggnads
nämnden vara det kommunala organ som har störst erfarenhet av be
siktningar av bostadshus. Det vore enligt planverkets uppfattning 
olämpligt om inte en och samma myndighet verkställde de med var
andra sammanhörande funktionerna i samband med föreläggande av 
vissa krav på upprustning samt följande byggnadslovsprövning. Med 
vissa utökade resurser bör byggnadsnämnderna i vederbörligt samråd 
med främst hälsovårdsnämnder och brandmyndigheter kunna utgöra ett 
effektivt organ för inspektion av bostadshus liksom även av andra bygg
nader. 

Planverket anser vidare att BSL bör kompletteras med bestämmelser 
som ger de boende möjlighet att påkalla bostadsinspektion. Samma upp
fattning har Hyresgiisternas riksförbund som emellertid samtidigt ifråga
sätter om en sådan befogenhet bör vara allmän. Enligt förbundets me
ning bör det möjligen övervägas om man inte kan tillämpa samma ord
ning som i TvL där hyresgästorganisation tillagts möjlighet att påkalla 
ingripande. 

4.1.6 Kompetenskonflikter mellan BSL samt HS och BS 

Ett trettiotal remissinstanser tar upp frågan om sambandet mellan 
BSL samt HS och BS. Inställningen bland dessa till utredningens förslag 
är övervägande negativ. Till de kritiskt inställda hör JK, statens plan
verk, socialstyrelsen, länsstyrelserna i Östergötlands, Örebro och Gävle

borgs län, lzyresnämnderna för Stockholms och Malmöhus län, bygglag

utredninge11, företrädare för det enskilda näringsli~·et och Riksförbundet 

för allmän hälsovård. 

JK anser att kompetenskonflikterna inte kan lösas enbart på det sätt 
utredningen föreslagit. Enligt JK:s mening bör det övervägas om man 
inte skall samordna de olika möjligheter till tvångsingripande som skulle 
tillkomma olika kommunala myndigheter gentemot den enskilde enligt 
HS och BS samt BSL. Det kan inte vara rimligt att den enskilde skall 
för likartade ändamål utsättas för förelägganden av flera kommunala 
myndigheter enligt skilda författningar. JK anser att frågan om den för
fattningstekniska utformningen bör göras till föremål för ytterligare 
överväganden. Liknande synpunkter anför hyresnämnderna för Stock

holms och Malmöhus län samt Näringslivets byggnadsdelegation. 

Statens planverk påpekar det otillfredsställande i att en myndighet 
förelägger krav på viss standard medan en annan myndighet granskar 
samma frågor vid byggnadslovsprövningen samt att olika bestämmelse-
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komplex tillämpas i de båda fallen. Detta bör enligt verkets mening för
anleda omarbetning av lagförslaget och komplettering av BS. 

Socialstyre/sen anser det nödvändigt att hälsovårdsnämndens kompe
tens inte bryts om kompetenskonflikter uppstår med det organ som skall 
fatta beslut enligt BSL, eftersom sådana beslut inte alltid är grundade på 
så direkta brister hos bostaden som beslut enligt HS. Även för det fall 
att fastighetsägarens invändningar mot upprustning godtas och förfaran
det skjuts framåt i tiden är det enligt socialstyrelsens uppfattning ange
läget att hälsovårdsnämndens kompetens inte bryts om hälsovårdsnämn
den utdömt en lägenhet. Riksförbundet för allmän hälsovård finner ut
redningens uppfattning och förslag i denna del föga övertygande. Enligt 
förbundets mening talar mycket för att det här rör sig om konfliktsitua
tioner som kan bli kännbara inte minst för bostadsinnehavaren, efter
som det kan ifrågasättas om hälsovårdsnämnden formellt äger rätt att 
ingripa i ett ärende rörande fastighet som blivit föremål för handlägg
ning enligt BSL. Det förefaller förbundet helt orimligt att hyresgäster i 
saneringsfastigheter skulle berövas möjligheten att med hälsovårds
nämndens medverkan få akuta åtgärder avhjälpta - exempelvis fel på 
värmesystem, gas- eller vattenledning. Från hälsovårdsnämndernas sida 
är det av stort intresse om den föreslagna bostadsinspektionens personal 
kommer att få ta hand om de klagomål från hyresgäster över sanitära 
olägenheter, som ligger utanför BSL men som blir en direkt följd av 
dess tillämpning. 

4.1.7 Tvångsmedel m. m. 

4.1.7.1 Utredningens val av tvångsmedel m. m. 

Utredningens val av vite som medel att förmå fastighetsägare att ef
terkomma ett åtgärdsföreläggande diskuteras av endast ett fåtal remiss
instanser, nämligen hovrätten över Skåne och Blekinge, Malmö tings

rätt, Stockholms kommun samt Niiringslivets byggnadsdelegation. Alla 
dessa är kritiskt inställda till att vite används som påtryckningsmedel i 
detta sammanhang. Hovrätten anser att man inte bör göra sig någon 
överdriven föreställning om effekten av vitesförelägganden. Vitet är ett 
utmärkt medel när det gäller att förmå personer till relativt enkla hand
lingar. Annorlunda ställer det sig däremot när det blir fråga om så kom
plicerade åtgärder som att upprusta fastigheter. I de fall upprustningen 
av fastighetsägaren bedöms som inte ekonomiskt försvarbar ställs denne 
genom vitesföreläggandet i en valsituation, d~ir han hur han än handlar, 
enligt sin egen bedömning kommer att få sin ekonomi försämrad. Särskilt 
när upprustningen är omfattande är det enligt hovrättens uppfattning 
otillfredsställande att tillgripa vitesföreläggande. Eftersom hyrcssättning
en av de upprustade lägenheterna förutsättes ske enligt bruksvärdemeto
den, är det inte heller otänkbart att fastighetsägare många gånger kom-
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mer att tillfogas förluster genom upprustningen. Hovrätten anser starka 
skäl tala mot ett flitigt och slentrianmässigt användande av vitesföre
läggande vid modernisering av hyreshus. När det gäller mindre omfat
tande ändringsarbeten bör dock vitesföreläggande kunna vara ett lämp
ligt påtryckningsmedel. I motsats till utredningen anser hovrätten dock 
att vitesföreläggande inte bör användas mot fastighetsägare som gått 
med på att upprusta sin fastighet. Även Malmö tingsrätt ifrågasätter om 
vitesföreläggande bör användas annat än i okomplicerade fall. Enligt 
tingsrättens mening kan en lösning eventuellt vara att en kommun, som 
mot fastighetsägarens bestridande gör gällande att sanering på visst sätt 
kan och bör ske, får rätt eller skyldighet att lösa fastigheten för att själv 
genomföra saneringen. 

Möjligheten att i större skala använda föreläggande och utdömning 
som hjälpmedel i en utökad förnyclseverksamhet ifrågasätts också av 
Stockholms kommun (ge11eralp/a11ebered11inge11s expertutskott). Även 
om kommunen i hög grad delar utredningens önskan om kort handlägg
ningstid innan upprustningen sätts i gång, måste det enligt kommunen 
vara rimligt att räkna med längre tider än utredningen gjort. Ofägenhe
tema och osäkerheten för hyresgästen under en lång tid motiverar en
ligt kommunens uppfattning att mer omedelbart verkande medel ställs 
till förfogande för att eliminera brister som konstateras vid bostadsin
spektionen. Efter det att åtgiirdsföreläggande utfärdats kan det dröja lång 
tid innan beslut om Higcnheten tdiffats och ytterligare lång tid innan 
faktiska byggnadsåtgärder kommer till stånd. Under denna tid kan man 
räkna med att fastighetsligaren tenderar att dra in allt underhåll för den 
aktuella lägenheten. Hyresgiistens möjlighet till byte av bostad på den 
öppna marknaden blir också i praktiken eliminerade. Kommunen anser 
att en bostad som vid inspektionen befunnits vara betydligt sämre än den 
lägsta godtagbara standarden bör kunna dömas ut omedelbart. Om så 
sker bör hyresgästen, om inte fastighetsEgaren omedelbart rustar upp 
lägenheten, beredas möjlighet att genom kommu11ens försorg få en bo
stad som han kan acceptera. Medel bör vidare ti11skupas för att hela 
hyran för en utdömd bostad skall kunna hållas inne. Lagliga möjligheter 
till detta bör enligt kommunens mening övervägas som alternativ till 
vitesföreiiiggande viiket kan tilfampas i avvaktan på vitesdom. 

Niiringslive/s byggnadsdelegation framhåller att vite är ett reguljärt 
tvångsmedcl inom politilagstiftningen men anser - mot bakgrund av att 
BSL inte har samma karakliir som en politilag - att vitet är ett olämp
ligt instrument för att tillgodose samhällets anspråk på fuligörelse. Över 
huvud taget torde konsekvenserna för elen enskilde inte ha övervägts 
tillräckligt av utredningen. Kostnaderna för åtagandena kan ju visa sig 
bli avscviirt högre än vad den ansvariga myndigheten kalkylerat med 
vid sitt föreläggande om vite. Delegationen finner det anmiirkningsvärt 
att utredningen inte berört vare sig frågan hur den enskilde skall be-
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handlas om han t. ex. nödgas avbryta en upprustning beroende på oför
utsedda svårigheter eller vem som skall bära ansvaret för att den en
skilde mot sin vilja tvingas in i en kanske ekonomiskt ohållbar upprust
ning. Enligt delegationens uppfattning förefaller en ekonomisk gottgö
relse från samhiillets sida påkallad i fall då den enskilde tvingats in i ett 
förlustbringande företag. 

4.1.7.2 Verkan av åtgärdsföreläggande vid fastighetsöverlåtelse 

Utredningens förslag att ett åtgärdsföreläggande skall belasta fastighe
ten och vara gällande mot ny ägare tillstyrks av det helt övervägande 
antalet rcmissinstanser. Till de instanser som iir kritiskt instiillda till för
slaget hör JK, Svea lwvriitt, lwvrättcn över Skåne och Blekinge, Malmö 

tingsrätt, länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms kommun (ge11eral

pla11eberedningens expertutskott), Sveriges advokatsamfund, Svenska 

kommunal-tekniska föreningen, Sveriges .fal"figlzetsiigareförbund samt 
Niiringslivets byggnadsdelegation. 

J K påpekar att frågan om vitets övergång i samband med fastighctsö
verlåtelse behandlades under förarbetena till HS (prop. 1958: B 46) men 
att tanken då avvisades av departementschcfen som bl. a. av principiella 
skäl inte ansåg det godtagbart att vitet övergick från en person till en 
annan. Denne kunde nämligen inte anses ha ådagalagt den tredska som 
var en förutsättning för vitet. De skäl som åberopades i 1958 års prop. 
anser JK lika bärande i fråga om utredningens förslag. Frågan bör en
ligt JK:s mening utredas närmare och i ett större sammanhang. JK an
ser sig således inte kunna tillstyrka utredningens förslag men påpekar att 
man, för att åtminstone i någon mån vinna samma syfte, kan överväga 
en bestämmelse motsvarande 73 § andra stycket HS. Där föreskrivs att 
hälsovårdsn~imnd vid meddelande av föreläggande eller förbud gent
emot bl. a. ligare av byggnad kan ålägga ägaren att vid försäljning 
omedelbart lämna nämnden uppgift om den nye ägarens namn och 
adress. Även Svea horriitt anser att frågan bör utredas nämmre och i ett 
större sammanhang. 

Utredningens förslag i denna del är enligt Malmö tingsrätt behäftat 
med brister i olika avseenden. Utredningen har exempelvis inte klarlagt 
om vite skall kunna tas ut ur fastigheten eller av fastighetsägaren per
sonligen. Det framgår inte heller hur man skall förfara vid iigarbyte el
ler, om vite skall uttas ur fastigheten, vilken förmånsriitt ett utdömt 
vite skall tillerkännas. Hovrätten över Skåne och Blekinge ansluter sig 
till vad tingsrätten anfört och anser bristerna i förslaget vara så stora att 
det inte utan omfattande bearbetningar kan läggas till grund för lagstift
ning. Niiringslil'ets byggnadsdelegation gör liknande påpekanden som 

tingsrätten. 
Sveriges advokatsamfund framhåller att vite kan förvandlas till fäng

else och att utredningens förslag kan få till följd att en ny ägare ådöms 
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fängelse för den förre ägarens underlåtenhet. Sveriges fastighetsägare

! örbund finner det uppenbart orimligt att ett till fängelse omvandlings
bart vite skulle kunna följa fastigheten. Förbundet ansluter sig i övrigt 
till vad Breitholtz och Källenius i sin reservation till utredningsförslaget 
anför i denna fråga. 

Några rcmissinstanser påpekar att det även med utredningens förslag 
finns möjligheter att förhala förfarandet eller omintetgöra effekten av 
ett vitesföreläggande. Hyresnämnden för Malmöhus liin framhåller så
lunda att en fastighetsägare genom att överlåta fastigheten på det sta
dium som beskrivs i 12 och 13 §§ i lagförslaget torde kunna åstad
komma att nytt föreläggande måste utfärdas mot den nye ägaren. I ytt
randet från Näringslivets byggnadsdelegation påpekas att en illojal fas
tighetsägare kan omintetgöra effekten av ett vite - i vart fall i förhål
lande till en ny ägare - genom att överinteckna sin fastighet inför ett 
befarat vitesföreläggande. 

4.1.7.3 Rättskraften hos beslut med åtgärdsföreläggande 

Utredningens förslag att laglighcten eller lämpligheten av ett åtgärds
föreläggande inte skall få prövas i samband med utdömandet av vitet 
kommenteras av endast ett fåtal remissinstanser, av vilka Svenska kom

munförbundet, bostadsstyrelsen samt lä11Sstyrelserna i Stockholms och 
Malmöhus län tillstyrker förslaget. 

Om man bortser från de principiella betänkligheterna mot en special
lösning av vitesfrågan i detta sammanhang, synes det enligt länsstyrelsen 

i Stockholms län inte vara något att erinra mot nykonstruktionen. Läns
styrelsen framhåller dock att det kan bli vanskligt att konstatera när ett 
föreläggande har vunnit laga kraft, eftersom besvärstiden räknas från 
dagen för delgivning av beslutet och utredningen avvisar tanken på en 
begränsning av kretsen besvärsberättigade. Länsstyrelsen anser att det 
med hänsyn härtill kan finnas anledning att införa särskilda bestämmel
ser som reglerar dessa förhållanden. 

En annan grupp remissinstanser, bestående av Malmö tingsriitt, Nä

ringslivets byggnadsdelegation och Sveriges fastighetsägareförbund an
ser att förslaget kan tillstyrkas under vissa villkor. Malmö tingsriitt för
klarar sig sålunda inte ha någon erinran mot förslaget under förutsätt
ning dels att vitesföreläggande får den begränsade användning tings
rätten förordat, dels att föreläggandena meddelas av en opartisk myn
dighet. Näringslivets byggnadsdelegation och fastighetsägare/ örbundet 

anser att förslaget kan tillrådas endast om föreläggandet prövats av 
judiciella organ. 

Helt negativa till utredningens förslag är fyra remissinstanser, nämli
gen JK, Svea hovrätt, hovriitte11 Öl'er Skåne och Blekinge samt Jzyres
nämnden för Stockholms liin. 

J K instämmer i utredningens önskemål att hindra oskäliga dröjsmål 
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genom överklaganden men framhåller att det av regeringsrådet Walberg 
skisserade förslaget, på vilket utredningen bygger sitt, närmast är att be
trakta som ett inlägg i en debatt om en allmän översyn av vitesinstitutet. 
Då Walbergs förslag således torde böra behandlas vid en utredning i ett 
större sammanhang, kan JK inte tillstyrka att förslaget genomförs på 
prov beträffande förelägganden inom ett speciellt område. Än mindre 
bör förslaget enligt JK:s mening prövas inom ett område som det före
varande, där stora ekonomiska intressen för den enskilde berörs. Även 
Svea hovrätt avstyrker förslaget och anser att det bör tas upp till be
dömning i samband med en mera samlad prövning av vitesinstitutet. 

En förutsättning för en ordning i enlighet med utredningens förslag 
måste enligt hovrätten över Skåne och Blekinge vara att garantier ska
pas för att det när frågan om åtgärdsföreläggande skall prövas finns en 
så fullständig utredning att det på ett meningsfullt sätt kan bedömas om 
åtgärderna är tekniskt genomförbara och ekonomiskt försvarbara. Hov
rätten anser att utredningens förslag inte innehåller några sådana garan
tier. Det framstår i stället som uppenbart att vitesföreläggande i många 
fall skulle komma att utfärdas utan projektering. Det torde även vara 
svårt för en fastighetsägare att veta vilken utredning som behövs för att 
övertyga kommunen om att ett verkligt hinder föreligger. Skulle det se
dermera framstå som uppenbart att det inte är ekonomish.1: försvarbart 
att genomföra de förelagda åtgärderna, går det inte att ta hänsyn till 
detta vid utdömandet av vitet. Fastighetsägaren får bära hela risken av 
att utredningen kan vara ofullständig, och det blir helt beroende av 
kommunens välvilja om vitet inte döms ut. Ett sådant system kan enligt 
hovrättens mening inte godtas. Skall vitesföreläggande tillerkännas 
rättskraft, bör det finnas en materiell regel som föreskriver att vitesföre
läggande får tillgripas endast om det efter tillbörliga tekniska och ekono
miska undersökningar visar sig försvarbart att genomföra de ifrågasatta 
åtgärderna. Om inte fastighetsägaren själv utför sådana undersökningar, 
får de genomföras av kommunen, eventuellt på fastighetsägarens bekost
nad. Hovrätten anför sammanfattningsvis att utredningen bristfälligt har 
belyst de rättsliga konsekvenserna av sitt förslag och att det inte är möj
ligt att på föreliggande material ta ställning till om förslaget går att ge
nomföra. Även lzyresniinmden för Stockholms län grundar sin avstyrkan 
på att risken för felaktiga beslut i första instans är stor. 

4.1.8 Instansordning vid utdömande av vite m. m. 

4.1.8.1 Instansordningen 

Ett tjugotal remissinstanser yttrar sig särskilt över utredningens för
slag till instansordning. Endast fem av dessa tillstyrker förslaget, nämli
gen JK - med viss reservation - bostadsstyrelsen, länsstyrelserna i 

Örebro och Malmöhus län samt Svenska kommunförbundet. JK utveck-
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!ar närmare sina synpunkter i frågan och förklarar sig dela utredningens 
uppfattning att föreläggande och utdömande av vite i princip bör an
komma på organ som tillhör samma instanskedja. JK anser vidare up
penbart att mål om föreläggande och utdömande av vite - vilka har ut
präglat rättslig karaktär - bör prövas i domstolsmässiga former. Inte 
minst gäller detta då föreläggandet avser invecklade eller ekonomiskt 
betydande frågor, vilket ofta torde bli fallet enligt den föreslagna BSL. 
JK delar utredningens uppfattning att förvaltningsdomstolarna torde 
vara väl så skickade som de allmänna domstolarna att handha de ofta 
speciella frågor som uppkommer i mål om egentliga förvaltningsviten. 
Enligt JK:s mening bör därför prövningen av förevarande mål an
komma på förvaltningsdomstolarna, vilket innebär att det skulle till
komma länsrätten i sföllet för länsstyrelsen att dels pröva besvär över 
kommuns beslut om föreläggande, dels som första instans besluta om ut
dömande av vite. Detta förutsätter emellertid en vidgad kompetens för 
länsrätterna och JK anser att en sådan reform snarast bör upptas till 
övervägande. JK tillstyrker emellertid utredningens förslag på föreva
rande punkt som en provisorisk lösning. 

Återstoden av de remissinstanser som yttrar sig angående den före
slagna instansordningen anser att i vart fall frågor om utdömande av 
vite bör prövas av allmän domstol. Vissa instanser anser att även över
klagade åtgärdsförelägganden bör prövas i denna ordning. Stockholms 

tingsrätt framhåller sålunda att den nuvarande ordningen där utdö
mande av vite ankommer på allmän domstol, är en från rättssäkerhets
synpunkt viktig omständighet med tanke på vitets straffkaraktär; ut
dömt vite kan ju i sista hand - om förbud inte stadgas - förvandlas 
till fängelse. Även Svea hovriitt, Gävle kommun, Sreriges advokatsam

fund och Skånes handelskammare anser att allmän domstol bör pröva 
mål om utdömande av vite. Sveriges fastiglzetsägareförb1md framhåller 
att de ekonomiska aspekterna i mål enligt BSL blir av utomordentligt 
komplicerad natur och att prövningen av föreläggande därför bör göras 
av någon instans med tillgång till betydande sakkunskap i fråga om fas
tighetsvärdering, lämpligen av fastighetsdomstol. Om prövningen av vi
tesföreläggande skall ankomma på länsstyrelsen, anser förbundet att ut
dömandet bör avgöras av domstol, varvid såväl lagligheten som lämplig
heten bör kunna prövas. Sveriges advokatsamfund och Föreningen Sve

riges kommunala f örvaltningsjurister delar uppfattningen att prövning 
av åtgärdsföreläggande skall ske vid fastighetsdomstol. 

4.1.8.2 Besvärssubjekten 

Avgränsningen av de besvärsberättigadcs krets diskuteras i yttrandena 
från bostadsstyrelsen, Malmö kommun (fastiglzetsnämnden) och Nii

ringslivets byggnadsdelegation. En besvärsrätt för hyresgäst kan enligt 
bostadsstyrelsen medföra risk för väsentlig tidsutdräkt till men för hela 
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förfarandet, särskilt om samtliga besvärsinstanser anlitas. Det torde en

ligt styrelsens mening få förutsättas att kommunerna inom rimliga 

gränser bevakar hyresgästernas intressen och ger dessa tillfälle att i sam

band med besiktningen framföra synpunkter på ifrågasatta upprust

ningsåtgärder. Styrelsen påpekar vidare att besvärsrätten endast kan bli 

aktuell i de fall kommunen helt tillämpar ett förfarande enligt lagen, 

och således inte när en uppgörelse träffas mellan kommun och fastig

hetsägare eller när fastighetsägaren själv beslutar att göra en modernise

ring. Även Malmö kommun påpekar att en hyresgäst inte kan förhindra 

eller inverka på åtgärder som fastighetsägare i hyresförhållandc själv

mant vidtar i standardhöjande syfte. Näringslivets byggnadsdelegation 

finner det egendomligt, om hyresgäster vid sidan av hyrcslagsliftningcn 

skulle kunna komma med krav på upprustning enligt BSL utöver vad 

den egentliga politilagstiftningen i HS och BS förutsätter. En besvärsrätt 

för kommunens förmcdlingsorgan kan ytterligare fördröja och kom

plicera förfarandet genom överklaganden, som kan bli besvärande för 

den enskilde. övervägande skäl talar enligt delegationens mening för att 

besvärsrätten i detta fall bör inskränkas så att enbart kommunen och av 

åtgärdskrav berörda fastighetsägare blir talebcrättigade parter. 

4.1.9 Kommuns skyldighet att tillämpa BSL 

Frågan om länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas tillämpning av 

BSL tas upp av bostadsstyrc!sen, liinsstyrelsen i lvlalmöhus liin och 

Malmö kommun (fastighetsniimndcn). Tillämpningen av BSL är bara 

en av de många kommunala åtgärder som behövs för en förbättring av 

bostadsförsörjningen. Därför kan enligt bostadsstyrelsen ifrågasättas om 

en statlig myndighet skall öva tillsyn över kommunerna beträffande till
Jämpningen av lagen. En kommun kan i andra väsentliga avseenden 

handla på ett s~itt eller underlåta att handla som också skulle behöva 

påtalas. Bostadsstyrelsen förutsätter att tillsynen skall avse lagens kon

sekventa tillämpning och mera allmän underlåtenhet att tillämpa lagen 

och sålunda inte avse enskilda fall. Styrelsen avstyrker därför att i lagen 
tas in en bestämmelse om en statlig tillsynsverksamhet. En viss bevak

ning från statliga myndigheters sida av kommunernas samlade bostads
försörjningsåtgärder sker redan nu genom länsbostadsnämndernas ytt

randen över bostadsbyggnadsprogrammen. I program av den typ som 

nu förutsätts skall också modernisering'.;åtgärder ingå. Bostadsstyrelsen 

anser att utredningens förslag genom denna utvidgning av åliggandet 

för nämnderna kommer att i stor utsträckning kunna tillgodoses. Malmc 

kommwz påpekar att sådan förnyelse av byggnadsbeståndet, som bru

kar inrymmas i begreppet sanering, har - med bortseende från plane

ringsfrågorna - ansetts ligga helt inom ramen för den kommunala 

självsLyrelsen. De åtgärder, som nu kommer i fråga, synes ligga i linje 

med saneringsverksamhcten i konventionell mening och skilja sig från 
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de specialreglerade funktioner som omhänderhas av t. ex. brand-, bygg
nads- och hälsovårdsmyndighetcr. Någon speciell tillsyn från länsstyrel
sens sida synes därför enligt kommunens mening inte lämplig eller erfor
derlig. Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att frågan inte är tillräckligt 
utredd och att ett ställningstagande inte nu bör ske. 

4.2 Förslaget till ändringar i FL 

Flertalet remissinstanser som yttrar sig över utredningens förslag till 
ändringar i FL tillstyrker eller har ingen erinran mot förslaget. Några 
instanser ifrågasätter emellertid nödvändigheten av ändringarna. Till 
dessa hör statens planverk, som stöder utredningens uppfattning att en 
aktiv kommunal markpolitik är viktig för genomförande av sanerings
programmen. Planverket framhåller emellertid beträffande förslaget att 
upphäva areal- och värderegeln inom saneringsområde att det i de fall 
bestämmelsen skulle komma att tillämpas föreligger ett i saneringspro
grammet dokumenterat intresse från kommunens sida att förvärva fas
tigheterna. De möjligheter de nyligen antagna ändringarna i ExL erbju
der kommunerna i detta avseende är inte mindre än FL:s. Expropria
tionsreglerna för tätbebyggelseändamål har nämligen utformats efter 
mönster av FL. Frågan är, anför planverket, om expropriation och för
köp är tillräckliga instrument för saneringsprogrammens genomförande. 
Ytterligare förstärkning av kommunernas möjligheter att föra en aktiv 
markpolitik kan behövas. Helsingborgs kommun har ingen erinran mot 
utredningens förslag men ifrågasätter om inte expropriation, efter vissa 
förenklingar av förfarandet, sl"Ulle vara ett bättre markpolitiskt hjälpme
del, t. ex. om tillståndsprövningen hos Kungl. Maj:t i viss omfattning 
kunde delegeras till länsstyrelsen. 

Till de övriga remissinstanser som tillstyrker eller inte har någon 
erinran mot att FL görs tillämplig också på t o m t r ä t t hör s~·ea 
hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge, Stockholms tingsrätt, bo
stadsstyrelsen, samtliga länsbostadsnämnder som behandlar frågan, sta

tens hyresråd, länsstyrelserna i Malmöhus samt Göteborgs och Bolzus 

län, Stockholms, Linköpings, Malmö, Örebro, Nora och Sundsvalls 
kommuner, Handelskammaren i Göteborg, boendeutredningen, bygg
lagutredningen, Svenska kommunförbundet, Svenska sparba11ksföreni11g

en, LO, TCO, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Hyresgästernas 
riksförbund, HSB, SABO, Svenska kommunaltekniska föreningen, Sve

riges lantmätareförening samt Östra och Västra Östergötlands hyres
gäst/ örening. 

Stockholms kommun (generalplaneberedningens expertutskott) upp
ger att ca 40 % av alla fastigheter inom kommunen är upplåtna med 
tomträtt. En utvidgning av förköpsrätten till att avse även tomträtt är 
för Stockholms vidkommande därför mycket angelägen. Stadsjuristen 
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i Stockholm påpekar att det med tanke på gällande värdegräns -
200 000 kr. i taxeringsvärde - är tveksamt om förköpsrätt beträffande 
tomträtt kommer att avse samma fastighetskategoricr som vid kom
munens äganderättsförvärv genom förköp. Endast om man knyter vär
degränsen i fråga om förköp av tomträtt inte bara till värdet av bygg
naden utan också till värdet av marken - trots att marken inte är 
föremål för ägandcrättstransaktion - uppstår kongruens mellan förköp 
av fastigheter och tomträtter. 

Malmö kommun (fastighetsnämnden) framhåller att ett förköp av 
tomträtt före upplåtelseperiodens utgång i allmänhet bör ställa sig för
delaktigare än en tidsödande och kostnadskrävande expropriation un
der löpande upplåtelseperiod eller inlösen efter uppsägning. Kommu
nen påpekar även att möjligheten till uppsägning vid upplåtelseperio
dens slut är begränsad. 

Några remissinstanser är kritiska till eller motsätter sig den före
slagna utvidgningen av förköpsrätten till att omfatta även tomträtt. Till 
dessa hör Malmö tingsrätt, Norrköpings och Göteborgs kommuner 

samt Sveriges advokatsamfund. 

Malmö tingsrätt tillstyrker att kommun får möjlighet att förköpa 
tomträtter inom saneringsområde. Tingsrätten anser däremot inte att 
tillräckliga skäl har anförts för att införa förköpsrätt till tomträtter 
utanför sådant område. Norrköpings kommun (fastighetsniimnden) 

framhåller att tomträttsinstitutet allmänt har ansetts ge tomträttshavar
na det bästa skyddet för att marken under hela nyttjandetiden kan ut
nyttjas för det ändamål till vilket den från början varit avsedd. Om 
förköp nu skall kunna utövas på sådana fastigheter innebär detta att 
man frångår en av de fundamentala principerna för tomträtt. Kom
munen föreslår därför, i likhet med tingsrätten, att denna förköpsrätt 
endast skall utnyttjas inom av kommunen preciserat saneringsområde. 
En på så sätt avgränsad förköpsrätt föreslår också Göteborgs kommun 

som bl. a. framhåller att den administrativa belastningen skulle bli be
tydande i vart fall för de större kommunerna om varje överlåtelse av 
tomträtt skulle bli föremål för förköpsprövning. Möjlighet att förköpa 
tomträtt torde enligt Sveriges advokatsamfund vara av endast marginell 
nytta för kommunerna men väsentligt öka omfattningen av förköps
lagens negativa konsekvenser. 

Utredningens förslag om upphävande av ar e a 1- o c h värd e
r e g e l n inom saneringsområden har också mottagits i huvudsak po
sitivt. Till dem som tillstyrker eller inte har någon erinran mot försla
get hör Svea hovrätt, Stockholms och Malmö tingsrätter, bostadssty

relsen, samtliga länsbostadsnämnder som berör frågan, statens hyres

råd, liinsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bolms 

län, Stockholms, Linköpings, A.falmö, Lunds, Örebro, Nora och Giivle 

kommuner, boendeutredningen, bygglagutredningen, Svenska kom-

5 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 22 
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munförbundet, Svenska sparbanksföreningen, LO, TCO, Svenska 

byggnadsarbetareförbundet, Hyresgästernas riksförbund, HSB, Svenska 

riksbyggen, SABO, Svenska kommunal-tekniska föreningen, Föreningen 

Sveriges stadsarkitekter samt östra och Västra Östergötlands hyresgiist
förening. 

Svenska kommunförbundet framhåller att den föreslagna utvidgningen 
förbättrar kommunernas möjligheter att utnyttja förköpsinstitutet som 
markpolitiskt hjälpmedel, eftersom areal- och värderegeln många gång
er medför att för kommunerna intressanta fastigheter inom ett sane
ringsområde faller utanför FL:s tillämpningsområde. 

Flera av de remissinstanser som är positiva till ett upphävande av 
areal- och värderegeln inom saneringsområden är kritiska till utred
ningens förslag rörande saneringsområdets bestämmande. Enligt Svea 

hovrätt är det inte lämpligt att en kommun ensidigt bestämmer om
fattningen av saneringsområde. Kommuns beslut härom bör, såsom i 
fråga om detaljplaner, underställas länsstyrelsen för fastställelse. Lik
nande synpunkter anför statens hyresråd. Länsstyrelsen i Stockholms 

län anser att saneringsprogrammen - åtminstone med den innebörd 
de getts ·av utredningen - torde bli alltför flexibla för att kunna utgöra 
underlag för ett avsteg från FL:s areal- och värderegel. Från rättssä
kerhetssynpunkt finner länsstyrelsen det betänkligt att kommunerna en
sidigt och utan att sakägarna fått tillfälle att framföra sina synpunkter 
skall kunna bestämma om ett för den enskilde så betydelsefullt avsteg 
från FL:s huvudregel. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte undantaget 
från areal- och värderegeln i stället skulle kunna knytas direkt till de 
genomförandeplaner som kommer att ingå i saneringsprogrammcn. 
Länsstyrelsen förutsätter då att det blir fråga om fysiska planer som 
handläggs i den ordning som föreskrivs för antagande av generalplan. 
Stockholms kommun (generalplaneberedningens expertutskott) anser det 
angeläget att man finner andra former för borttagande av areal- och 
värderegeln än att anknyta till bostadssaneringsprogrammcn. Även 
Malmö kommun (fastiglzetsnämnden) framhåller att frågan om preci
sering av saneringsområde bör ägnas speciell uppmärksamhet. Liknande 
synpunkter anför Svenska riksbyggen. Bygglagutredningen tillstyrker 
utredningens förslag under förutsättning att saneringsområdena får en 
tillfredsställande rättslig ställning. 

Några remissinstanser är kritiska till eller motsätter sig ett upphä
vande av areal- och värderegeln inom saneringsområden. Till dessa hör 
hovrätten över Skåne och Blekinge, statens institut för byggnads/ orsk
ning, Handelskammaren i Göteborg, Svenska byggnadsentreprenör

föreningen, Sveriges fastighetsägareförbund, Niiringslivets byggnadsdele

gation, Sreriges acll>okatsamfu11d samt Sveriges /antmiitaref örening. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att utredningen inte har 
anfört tillräckliga skäl för ändring av den avvägning mellan olika in-
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tressen som vid lagens tillkomst tog sig uttryck i areal- och värderegeln. 
Sveriges fastighetsägareförbund påpekar att begreppet saneringsområde 
kommer att få direkta rättsverkningar och alltså inte endast tjänar som 
grundval för bostadspolitiska överväganden. Bestämmandet av sane
ringsområdets gränser kräver därför noggranna överväganden och reg
lerade former. Saneringsområde bör i detta hänseende jämställas med 
planinstituten enligt byggnadslagstiftningen. De markägare som berörs 
av förslag till saneringsområde bör ha möjlighet att yttra sig över för
slaget. Vidare bör en överprövning av kommunens beslut kunna ske. 
Ett genomförande av utredningens förslag skulle enligt förbundet leda 
till en från rättvisesynpunkt inte godtagbar värdeminskning för fastig
heter inom jämfört med fastigheter utanför området. Handelskamma

ren i Göteborg och Svenska byggnadsentreprenörföreningen anför lik
nande synpunkter. Även Sveriges advokatsamfund understryker risken 
för värdeminskningar eftersom den normala fastighetsomsättningen san
nolikt i det närmaste skulle upphöra. Härigenom riskeras att området 
snabbt deklasseras och successivt förslummas. 

Även förslaget om förlängning i vissa fall av den 
t i d u n d e r v i l k e n f ö r k ö p k a n u t ö v a s har i huvudsak 
fått ett positivt mottagande bland remissinstanserna. Sålunda stöds 
förslaget av bostadsstyrelsen, samtliga liinsbostadsniimnder som uttalar 

sig om förslaget, liinsstyrelserna i Stockholms samt Göteborgs och 

Bohus län, samtliga kommuner som behandlar frågan, boendeutred

ningen, Svenska kommunförbundet, Svenska sparbanksföreningen, LO, 

TCO, Svenska byggnadsarbetare! örbundet, Hyresgästernas riksförbund, 

HSB, SABO, Svenska kommunaltekniska föreningen, Sveriges lant
mätareförening samt Östra och Västra Östergötlands hyresgästförening. 

Gävle kommun anser att den föreslagna ändringen endast har en 
marginell betydelse eftersom en lösning alltid brukar kunna uppnås när 
parterna är överens. Med hänvisning till att den nu normala tiden om 
tre månader visat sig vara för kort ifrågasätter Sundsvalls kommun om 
inte tiden kan utsträckas till sex månader oberoende av överenskom
melse mellan parterna. 

Näringslivets byggnadsdelegation framhåller att förslaget erbjuder en 
möjlighet till förhandling. Att utövningen av tvångsrätt begränsas till 
förmån för frivilliga uppgörelser synes eftersträvansvärt. En frivillig 
medverkan till sanering bör emellertid uttryckligen få utgöra hinder 
mot utövning av tvångsrätt. Denna princip bör enligt delegationen ut
sträckas så att frivilliga uppgörelser kan ersätta utövning av tvångsrätt 
även inom annan lagstiftning, t. ex. expropriationslagstiftningen. 

Kritiska till förslaget är hovrätten över Skåne och Blekinge, Stock

holms och lvlalmö tingsrätter, Skånes lzandelskammare, bygglagutred

ningen, Sveriges fastighetsägareförbund, Sveriges advokatsamfund, Skå-
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nes handelskamare samt Föreningen Sveriges kommunala förvaltnings

jurister. 

En utsträckning av tiden för utövande av förköpsrätt kan enligt 
Malmö tingsrätt innebära allvarliga olägenheter för den som förv~irvat 
en fastighet, t. ex. för att använda den till egen bostad. Det är därför 
av vikt att tillräckliga rättssäkerhetsgarantier skapas för den enskilde 
köparen. Bygglagutredningen anser att förslaget är alltför opreciserat 
för att kunna läggas till grund för lagstiftning. Utredningen föreslår att 
tiden för förköpsrättens utövande generellt sträcks ut till sex månader 
för fastigheter inom saneringsområden. 

5 Departcmentschcfen 

5.1 Förslaget till bostadssaneringslag 

5.1.1 Behovet av lagstiftning 

I prop. 1973: 21 om sanering av det äldre bostadsbeståndet framhöll 
jag bl. a. att det allmänna bostadspolitiska målet att hela befolkning
en skall beredas goda bostäder till skäliga kostnader omfattar hela bo
stadsförsörjningen. Det innebär att de åtgärder som krävs för att målet 
skall nås omfattar inte bara nybyggnad av bostäder utan också sane
ring av det äldre bostadsbeståndet genom att bostäderna förbättras till 
godtagbar standard eller tas ur bruk för bostadsändamål. Trots den 
snabba utvecklingen på saneringsområdet finns som jag också har be
lyst i propositionen fortfarande ett betydande saneringsbehov, särskilt i 
tätorterna och i flerfamiljshusbeståndet. Det är därför en angelägen 
bostadspolitisk uppgift att genom ökade insatser från samhällets sida 
främja en snabb avveckling av nuvarande brister i det äldre bostads

beståndet. 
Som ett led i arbetet på att nå detta mål har i den nämnda propo

sitionen lagts fram förslag om finansiering och planering på grund
val av saneringsutredningens betänkanden. I planeringshänseende före
slås bl. a. att kommunernas hittillsvarande uppgifter i fråga om planering 
av bostadsbyggandet vidgas till att omfatta kommunala bostadssane
ringsprogram. Förslaget i denna del innebär att bostadssaneringen inord
nas på ett klarare sätt än tidigare i planeringsarbetet. Härigenom skapas 
ökade förutsättningar för kommunerna att göra samlade bedömningar 
av bostadsförsörjningen och avvägningar av olika åtgärder avseende 
nybyggnad i exploatcringsområden, totalsanering, modernisering och bo
stadskomplcment. Den föreslagna ordningen förutsätter ett samarbete 
mellan kommun, fastighetsägare och hyresgäster. Vid genomförandet av 
saneringsverksamheten, i vilken kommunen bör ha en ledande och sty
rande roll, bör samverkan mellan kommun och fastighetsägare efter
strävas. Det kan dock inte uteslutas att enighet mellan parterna inte kan 
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nås i vissa fall. För sådana situationer måste övervägas att ge kommunen 
tvångsmcdel så att nödvändig sanering ändå kan genomföras. Det är 
frågor om sådana medel som jag nu avser att behandla. 

F. n. står olika medel till buds för att upprätthålla kravet på att det 
befintliga bostadsbeståndet hålls i gott skick. Hälsovårds- och bygg
nadsmyndigheter kan ingripa mot missförhållanden i olika former, 
exempelvis genom vitesförelägganden. Tvångsförvaltning kan tillgripas 
om fastighetsskötseln mera systematiskt åsidosätts. De regler som gäller 
för det allmännas låne- och bidragsgivning är utformade så att de gyn
nar strävandena att få fram bostäder med god standard. Lagstiftnings
reformer på hyresområdet har stärkt hyresgästernas ställning och sam
tidigt ökat fastighetsägarnas ekonomiska möjligheter att upprätt
hålla en tillfredsställande fastighetsskötsel. Om man bortser från 
reglerna för det allmännas låne- och bidragsgivning, medger emellertid 
nu gällande bestämmelser i huvudsak endast sådana ingripanden mot 
fastighetsägare som sker i syfte att hålla befintlig utrustning inom fas
tigheten i ett godtagbart skick. Standardhöjande åtgärder kan fram
tvingas endast i undantagsfall. 

För att göra det möjligt att oberoende av fastighetsägares bedömning 
åstadkomma standardförbättrande åtgärder i det befintliga bostadsbe
ståndct föreslår saneringsutredningen en särskild lagstiftning på områ
det. Förslaget innebär att kommunen skall kunna ålägga ägare till fler
familjshus att rusta upp huset och anordningar i husets närmaste om
givning till viss standard, enligt utredningens benämning den lägsta god
tagbara standarden. Enligt förslaget skall bostadslägenhet för att ha 
sådan standard vara utrustad med anordningar för kontinuerlig upp
viirmning, avlopp, toalett, personlig hygien (tvättställ samt anordning för 
bad eller dusch), matlagning och elförsörjning. I lägenheten skall vidare 
finnas kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten. Dessutom skall till
gång finnas till tvättstuga och förråd. När synnerliga skäl föreligger 
skall toalett samt bad eller dusch kunna accepteras utanför lägenheten. 
Förslaget innebär härutöver att krav skall kunna ställas på husets ut
förande och kondition, huvudsakligen avseende byggnadsstomme, ytter
tak och ytterväggar, isolering samt installationer. Kungl. Maj:t har, i 
enlighet med vad jag har förordat i prop. 1973: 21, godtagit att den 
lägsta godtagbara standarden bör innehålla krav på lägenhets utrust
ning i huvudsaklig överensstämmelse med utredningens förslag. Jag 
återkommer senare till utredningens förslag beträffande husets utföran
de och kondition. 

Enligt utredningens lagförslag skall kommunen innan åläggande om 
upprustning utfärdas företa besiktning av fastigheten. Konstateras 
därvid att den behöver rustas upp för att uppfylla lägsta godtagbara 
standard, skall kommunen förelägga fastighetsägaren att ange hinder 
mot upprustningen. Medger fastighetsägaren upprustningen eller an-
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ger han inte hinder mot denna eller finner kommunen att angivet 
hinder inte bör beaktas, skall kommunen förelägga fastighetsägaren 
att genomföra upprustningen. Sådant föreläggande skall vara förenat 
med vite. Finner kommunen att upprustning skulle medföra orimliga 
kostnader eller att byggnadslov härtill inte kan erhållas, skall kommu
nen i stället kunna besluta om förbud mot lägenheternas användning 
för bostadsändamål (användningsförbud). Beslutanderätten i fråga om 
åtgärder enligt lagförslaget skall tillkomma kommunstyrelsen eller, 
efter kommunens bestämmande, annat kommunalt organ. 

Flertalet remissinstanser godtar att en lagstiftning av det slag som 
utredningen har föreslagit införs. En negativ inställning till lagstift
ning har företrädare för det enskilda näringslivet. Dessa anser i likhet 
med dem som reserverat sig på denna punkt i utredningen, att kom
munen i första hand bör söka frivillig samverkan med fastighetsägarna 
och att saneringsverksamheten skall uppmuntras genom avveckling av 
nuvarande regleringssystem såsom hyresreglering samt långvariga cx
propriationstillstånd och byggnadsförbud. Vidare framhålls att lag
förslaget syftar till ingrepp i det enskilda fallet av varierande art och 
omfattning och ger utrymme för mycket kännbara rådighetsinskränk
ningar. Den enskilde kan tvingas till investeringar på begäran av kom
munen även om investeringarna kan väntas bli förlustbringande. Så
dana ingrepp i äganderätten till fast egendom enligt annan lagstiftning 
är regelmässigt förenade med rätt till ersättning för den enskilde. 

Jag vill framhålla att det är av bostadssociala skäl nödvändigt att 
kräva viss standard på våra bostäder. Det måste vara ett krav från 
samhällets sida att den som hyr ut bostäder håller dessa på sådan 
standardnivå som samhället vid varje tidpunkt finner förenligt med 
de bostadssociala målen. Detta innebär att standardkraven kan ge ut
tryck för höjda ambitioner. För att standarden inom det befintliga 
bostadsbeståndet skall kunna förbättras måste till samhällets förfo
gande ställas instrument som begränsar fastighetsägarnas handlingsfri

het. 
Det är främmande för svensk lagstiftning att rörelseidkare - till 

vilka också fastighetsägare får räknas - får ersättning när samhäl
let i olika sammanhang föreskriver att en viss standard skall iakttas. 
Som exempel kan nämnas miljöskyddslagen (1969: 387; omtryckt 1972: 
782). Den innehåller bestämmelser om vatten- och luftförorening och 
innebär bl. a. att företag som fanns när Jagen trädde i kraft kan åläg
gas att vidta åtgärder som man inte hade anledning att räkna med 
när kalkylerna för företagets utförande och drift gjordes. Beträffande 
de standardhöjande åtgärder som kommer i fråga vid förbättring av bo
städer bör f. ö. framhållas att de i regel grundar rätt till hyreshöjning. 

Slutligen vill jag erinra om de i propositionen 1973: 21 föreslagna 
nya lånebestämmelserna i fråga om saneringsverksamheten. Dessa har 
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utformats så att de ger förbättrade ekonomiska förutsättningar för för
bättrings- och ombyggnadsarbeten. Vidare är sådana arbeten som 
genomförs med stöd av statliga lån prioriterade på kreditmarknaden 
på samma sätt som statligt belånade nybyggnader. Jag vill också peka 
på att bostadssaneringsprogrammen förutsätts bli utförda så att de blir 
förenliga med en sund ekonomisk fastighetsförvaltning. Härigenom 
öppnas möjlighet till en långtgående samverkan mellan kommun och 
fastighetsägare. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört finns det 
också anledning att räkna med att flertalet fastighetsägare kommer att 
finna det förenligt med sina intressen att även utan påtryckningar 
från kommunens sida rusta upp sina fastigheter. 

De invändningar som rests mot förslaget kan sålunda enligt min 
uppfattning inte få vara avgörande för bedömningen. Med hänsyn 
härtill och till de betydande samhälleliga och bostadssociala fördelar 
som kan uppnås med en lagstiftning, som ger kommunen möjlighet att 
åstadkomma upprustning också i sådana fall där fastighetsägaren un
derlåter detta, förordar jag att lagstiftning genomförs på området. 

I det följande återkommer jag bl. a. till den av vissa remissinstanser 
och reservanter aktualiserade frågan om samverkan mellan kommun 
och fastighetsägare. 

5 .1.2 Tillämpningsområde 

Utredningen har haft sitt huvudsakliga intresse inriktat på att råda 
bot på brister i lägenheter i flerfamiljshus och föreslår att den nya 
lagen skall gälla endast fastighet med mer än två bostadslägenheter, 
företrädesvis lägenheter som upplåts med hyresrätt. 

Av de remissinstanser som kommenterar förslaget i denna del är 
några kritiskt inställda till att lagen skall omfatta endast flerfamiljshus. 
De anser att hyresgäster i småhus bör ha samma rätt till en godtagbar 
standard som hyresgäster i flerfamiljshus och föreslår att lagens till
lämpningsområde utvidgas i enlighet härmed. 

Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i yttrandena från 
dessa remissinstanser och anser således att de nya bestämmelserna bör 
vara tillämpliga även på enfamiljshus. Det finns emellertid anledning 
att härvidlag göra en viss begränsning till följd av att sådana hus 
oftast bebos av ägaren. Eftersom denne har möjlighet att själv påverka 
sin boendemiljö i den riktning han önskar, kan det inte anses befogat att 
bestämmelserna omfattar enfamiljshus som bebos av ägaren. Tillämp
ningsområdet bör avgränsas i enlighet härmed. 

Utredningens lagförslag innehåller också den begränsningen att be
stämmelserna skall gälla företrädesvis sådana lägenheter som upplåts 
med hyresrätt. Detta innebär att lägenheter upplåtna med bostadsrätt 
i princip faller utanför tillämpningsområdet. Jag anser att i allt väsent
ligt samma synpunkter kan läggas på bostadsrättslägenheter som på 
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enfamiljshus bebodda av 1igaren. Även sådana lägenheter bör därför 
undantas från de nya bestämmelserna. 

Det synes inte heller vara nödvändigt att lagstiftningen omfattar bo
stadslägenhetcr som ägs av kommun. Många kommuner äger visserligen 
åtskilliga hus som är i behov av upprustning, men det rör sig då i all
mänhet om fastigheter som har förviirvats i saneringssyfte. Det måste 
förutsättas att kommunen, som skall ta initiativ till och leda sanerings
verksamheten, rustar upp sina egna omoderna fastigheter. Inte heller 
finns anledning att låta kommun få möjlighet att bestämma över sta
tens saneringsvcrksamhct. 

På grund av vad jag nu har anfört föreslår jag att de nya bestäm
melsernas tillämpningsområde avgränsas på samma sätt som skett i 
lagen om tvångsförvaltning av bostadsfastighet (TvL). Härigenom kom
mer bestämmelserna att omfatta fastighet, tillhörande annan än staten 
eller kommun, vilken innehåller bostadslägenhet som är uthyrd av 
ägaren och som inte utgör del av dennes bostad. Jag anser det vara lika 
befogat i detta sammanhang som när det gäller tvångsförvaltning att 
undanta lägenhet som utgör del av ägarens bostad. 

Utredningen tar upp en särskild fråga som rör lagstiftningens till

lämpningsområde, nämligen om det skall inbegripa även fastigheter 
som inte ingår i kommunens bostadssaneringsprogram. Enligt utred
ningens uppfattning är det uppenbart att upprustning måste kunna 
tvingas fram oberoende av om fastigheten i fråga kommit att ingå i 
sådant program. Några remissinstanser, huvudsakligen företrädare för 
det enskilda näringslivet, ifrågasätter utredningens uppfattning i denna 
fråga. Enligt deras mening kan det, om föreläggande om upprustning 
meddelas beträffande en fastighet som inte ingår i programmet, finnas 
risk för att föreläggandet inte kan efterkommas på grund av bristande 
möjlighet att få krediter, igångsättningstillstånd, byggnadslov m. m. 

Att begränsa de nya bestämmelsernas tillämpning till sådana fastig
heter som ingår i kommunens bostadssaneringsprogram skulle inte vara 
förenligt med bestämmelsernas primära syfte, nämligen att vara ett led 
i strävandena att bereda var och en tillgång till en god och ändamåls
enlig bostad. Jag ansluter mig därför till utredningens uppfattning i 
denna del. Med anledning av vad remissinstanserna anfört vill jag 
emellertid framhålla att det, innan en fastighetsägare åläggs att rusta 
upp sin fastighet, självfallet måste vara klarlagt att faktiska förutsätt
ningar för upprustningen finns. Jag återkommer till denna fråga i det 

följande. 

5.1.3 Lagstiftningens utformning 

I nuvarande lagstiftning finns bestämmelser med standardkrav på 
bostadslägenheter huvudsakligen i byggnadsstadgan (BS) och hälso
vårdsstadgan (HS). Bestämmelserna i BS avser i första hand nybyggda 
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lägenheter, medan HS främst tar sikte på det befintliga bostadsbestån
det. 

HS innehåller ett särskilt kap. om bostäder. Det inleds med en all
män bestämmelse att byggnad, som inrymmer boningsrum, skall vara 
så anordnad och inredd samt underhållas och skötas på sådant sätt, att 
sanitär ofägenhet inte uppstår för dem som uppehåller sig i byggnaden. 
Vidare finns bestämmelser om bostadsutrymmens anordnande, inred
ning m. m. Boningsrum skall vara av sådan storlek att det erbjuder de 
däri boende tillfredsställande utrymmen. Bestämmelser finns också 
om ljusförhållanden, Iuftväxling, uppvärmning m. m. Beträffande ut
rymme för matlagning föreskrivs att det skall ha en med hänsyn till 
matlagning ändamålsenlig inredning. Bostadslägenhet skall vidare vara 
försedd med bl. a. utrymme för ldädförvaring och egen klosett samt i 
mån av behov ha tillgång till tvättstuga och torkrum. Föreligger sär
skilda förhållanden kan klosett gemensam för flera lägenheter godtas. 
Lägenhet skall dessutom ha lätt tillgång till vatten för dryck, matlag
ning o. d. och bör vara försedd med avlopp för spillvatten. 

HS är, enligt vad som uttalas i dess förarbeten, avsedd att i princip 
innehålla endast allmängiltiga regler om hygienisk minimistandard i 
oiika hänseenden. 

Utredningen har övervägt möjligheterna att inarbeta bestämmelserna 
om lägsta godtagbara standard i HS men finner det förenat med olägen
heter att göra ändringar enbart där. HS är, framhåller utredningen, 
närmast avsedd att tillgripas i situationer där hälsorisker uppkommit. 
Vad som nu behövs är besHimmelser som möjliggör standardhöjning i 
bristfälliga bostäder oavsett om det föreligger sanitära missförhållanden. 
Med sådana bestämmelser skulle HS enligt utredningens mening få ett 
annat och vidare syfte än den har nu. Utredningen föreslår bl. a. på 
grund härav att de nya bestämmelserna skall tas in i en särskild lag. 

Flertalet remissinstanser ansluter sig till utredningens förslag om en 
särskild lag. I några remissvar föreslås däremot att de nya besHimmel
scrna skall tas in i HS och andra berörda författningar. Som skäl för 
den ståndpunkten anförs bl. a. att behovet av att den bostadsinspektion 
som utredningen föreslår samordnas med hälsovårds- och byggnads
nämndernas inspektionsverksamhet. 

Jag delar utredningens uppfattning att det skulle föra med sig pro
blem om de nu aktuella bestämmelserna tas in i HS. Bestämmelserna 
har som utredningen har framhållit en delvis annan inriktning än före
skrifterna i HS, till en del beroende på att bestämmelserna syftar till 
en standardböjning men framför allt på grund av att de är avsedda att 
utgöra ett medel för samhällets strävanden att aktivt styra och påverka 
bostadsmarknaden. Det skulle naturligtvis i och för sig vara möjligt att 
ändra föreskrifterna i HS om bostäder i överensstämmelse med de 
syften jag nu har angivit. Som några rcmissinstanser framhåller skulle 
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emellertid arbetet med en sådan genomgripande omarbetning av HS 
sannolikt ta lång tid i anspråk och försena genomförandet av den 
angelägna verksamhet som saneringen utgör. I detta sammanhang måste 
också det arbete som pågår inom bygglagutredningen beaktas. Den 
övergripande översyn av byggnadslagstiftningen som utredningen 
har att göra kommer nämligen sannolikt att få till följd bl. a. att sane
ringsfrågorna måste sättas in i ett större planmässigt sammanhang. 
Att mot den bakgrunden göra omfattande ändringar i gällande bestäm
melser finner jag inte välbetänkt. Jag ansluter mig därför till sanerings
utredningens förslag att de nya bestämmelserna skall tas in i en särskild 
lag. Den bör benämnas bostadssancringslag (BSL). 

5.1.4 U ppmstningsskyldiglzet m. m. 

Enligt utredningens lagförslag skall en fastighetsägare kunna åläggas 
att rusta upp sin fastighet till lägsta godtagbara standard om inte hin
der mot detta kan anses föreligga. I fråga om bedömningen av frågan 
om hinder föreligger framhåller utredningen att en modernisering kan 
vara tekniskt-ekonomiskt oförsvarlig (moderniseringskostnaderna över
stiger byggnadskostnaderna för en motsvarande nybyggnad) om den in
nebär att vad utredningen kallar ombyggnadsstandard skall införas. 
Detta utesluter emellertid inte att upprustning kan vara tekniskt-eko
nomiskt försvarbar, om den syftar till att uppnå endast den lägsta god
tagbara standarden. Om inte ens sådan upprustning är försvarbar torde 
enligt utredningens uppfattning rivning vara det enda acceptabla alter
nativet. I samband med ombyggnad har det förekommit, framhåller ut
redningen, att fastighetsägare inte har kunnat förränta både fastighetens 
avkastningsvärde och ombyggnadskostnaderna. När sådana kalkyler inte 
går ihop, kan det enligt utredningens mening bero på att ingångsvärdet 
av den omoderna fastigheten satts för högt eller att ombyggnadskostna
derna varit för höga. Utredningen anser att man, om beräkningen av av
kastningsvärdet före ombyggnad grundas på en låg dntefot vid uppskatt
ning av ägarekapitalet, måste bibehålla detta syns1itt vid hyressättning 
efter ombyggnad. Blir sluthyran likväl för hög, kan detta bero på att 
ingångsvärdet före modernisering beräknats utan hänsyn till kostnader 
för nödvändig iståndsättning. Bostadsinspektioner och åtgärdsföreläggan
den kan, om de är verksamma, enligt utredningens uppfattning doku
mentera kravet på istfmdsättning, vilket i sin tur får effekt på fastig
hetsprisema. 

Utredningens resonemang i denna del har mött stark kritik huvud
sakligen från fastighetsägareförbundet och andra företrädare för det en
skilda näringslivet. Förbundet framhåller sålunda - i likhet med reser
vanterna Breitholtz och Källenius i utredningen - att man vid de be
räkningar det här blir fråga om måste utgå från marknadsmässiga för
hållanden och därför bestämma kapitaliseringsprocenten från kända för
hållanden avseende realvärdebeständiga investeringar. Förbundet ifråga-
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sätter vidare om inte kommunen under vissa förutsättningar bör ha skyl
dighet att inlösa fastighet när upprustning påkallas. Enligt förbundets 
mening gäller detta främst sådana fall då upprustning leder till förlust. 
Även från andra remissinstanser har krav på löscnskyldighet framförts. 

Kungl. Maj:t har, som jag tidigare nämnde, godtagit att den lägsta 
godtagbara standarden bör innehålla krav på bostadslägenhets utrust
ning och inredning i huvudsaklig överensstämmelse med utrednL'lgens 
förslag. Detta innebär att lägenheten skall vara försedd med anord
ningar för kontinuerlig uppvärmning, avlopp, toalett, personlig hygien 
(tvättställ samt anordning för bad eller dusch), matlagning och elförsörj
ning. I lägenheten skall vidare finnas kontinuerlig tillgång till varmt och 
kallt vatten. Man torde inte kunna hävda annat än att detta utgör ele
mentära krav som man måste kunna ställa på en lägenhet i dagens sam
hälle. 

De av utredningen föreslagna kraven på husets utförande och kon
dition avser stomme, yttertak, ytterväggar, isolering och installationer. 
I prop. 1973: 21 har jag, i anslutning till de förslag till ändringar i 
BS som anmäls senare av chefen för civildepartementet, anfört att be
stämmelserna i BS utgör ett lämpligt underlag för de krav på lägsta 
godtagbara standard som bör ställas i dessa avseenden. 

Innan jag går närmare in på frågan om förutsättningarna för upp
rustningsskyldighet vill jag något beröra förslaget till ändringar i BS. 
I 38--48 §§ BS finns bestämmelser om byggnads yttre och inre ut
formning vid nybyggnad. Begreppet nybyggnad enligt BS (75 §) inne
fattar emellertid inte bara uppförande av helt ny byggnad. Även bl. a. 
till- eller påbyggnad eller ombyggnad eller annan ändring med avseende 
på byggnads yttre eller inre utförande av så genomgripande beskaffen
het, att den kan anses jämförlig med ombyggnad, skall hänföras till ny
byggnad. Detta medför att upprustning och modernisering av äldre 
byggnader i allmänhet faller inom nybyggnadsbegreppet. När åtgärd 
som enligt BS är att anse som nybyggnad vidtas, krävs i princip att hela 
byggnaden bringas att överensstämma med gällande bestämmelser om 
hur ny byggnad skall utformas. Det räcker således inte att bara de de
lar av byggnaden som direkt berörs av ändringen utförs i enlighet med 
dessa bestämmelser. Är ändringen inte att hänföra till nybyggnad skall 
däremot enligt 49 § BS bestämmelserna om ny byggnads utformning 
tillämpas bara beträffande de delar av byggnaden som berörs av änd
ringen. Det förslag till ändringar i BS som nu läggs fram innebär att, 
vid sådan ändring av byggnad som är att hänföra till nybyggnad, kra
ven på nybyggnadsstandard skall tillämpas endast beträffande sådana 
delar av byggnaden som berörs av ändringen och endast i den omfatt
ning som behövs för att dessa delar av byggnaden skall uppfylla skäliga 
anspråk på säkerhet, god hygien och trevnad. Beträffande övriga delar 
av byggnaden skall tillses att sådana brister blir undanröjda som inne
bär så avsevärda olägenheter i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet och 
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sanitära förhållanden att de inte skäligen kan godtas. Ett genomförande 
av förslaget underlättar upprustning av befintliga byggnader och gör 
det möjligt att genomföra upprustningen till lägre kostnader än vad som 

nu kan ske. 
Avsikten med kraven på lägsta godtagbara standard är att bereda 

var och en tillgång till en god och ändamålsenlig bostad. De krav som 
i enlighet med vad jag förut har anfört bör uppställas kan inte anses 
vara högre än att de bör kunna genomföras i de allra flesta fall utan att 
kostnaderna bli så höga att fastigheten därefter kommer att gå med 
förlust. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag i mitt anfö
rande till prop. 1973: 21 yttrade om målen för saneringsverksamheten. 
Jag framhöll att den indelning av lägenheten i kvalitetsklasser som ut
redningen har gjort grundas på förekomsten eller avsaknaden av viss ut
rustning i lägenheterna men att en sådan indelning ger endast ett unge
färligt mått på saneringsbehovet i stort. I det enskilda fallet måste sane
ringsbehovet bedömas mera nyanserat. Med anledning av påpekanden 
från flera remissinstanser om betydelsen av andra brister eller kvalite
ter än sådana som avser lägenheternas utrustning - främst i fråga om 
lägenhetens funktion i övrigt, husets skick och dess närmaste omgiv
ning - anförde jag att sådana omständigheter bör jämte utrustnings
standarden ingå i en helhetsbedörnning av lägenheterna, huset och den 
yttre miljön. De standardkrav som skall ställas i samband med till
lämpningen· av BSL och vid långivningcn bör, fortsatte jag, utformas 
med beaktande av sådana helhetsbedömningar och alltså inte göras 
alltför bindande i detalj. 

Beträffande frågan vilka förutsättningar som bör föreligga för att en 
fastighetsägare skall kunna åläggas att rusta upp ett hus som inte upp
fyller de krav på lägsta godtagbara boendestandard som uppställs i lag
stiftningen kan jag i allt väsentligt ansluta mig till vad utredningen har 
anfört. Utredningens förslag är väl ägnat att tillgodose syftet med sa
neringslagstiftningen. Med hänsyn till den remisskritik som har framförts 
anser jag mig dock böra utveckla min syn på denna fråga något utförli
gare. 

Vid avgörandet av om ett hus bör rustas upp eller rivas spelar själv
fallet de byggnadstekniska och ekonomiska förutsättningarna för en 
upprustning en avgörande roll. Jag vill emellertid erinra om att det fö
religger en rad andra faktorer som först måste beaktas vid avgörande 
av om det är rimligt att en upprustning sker eller om huset i stället bör 
rivas. Som exempel på sådana faktorer kan nlimnas plantekniska syn
punkter, kulturhistoriska synpunkter, andra miljösynpunkter i vid
sträcktaste bemärkelse samt inte minst bostadsförsörjningssynpunkter 
och allmänna fastighctsekonomiska synpunkter. 

Som jag närmare kommer in på i det följande bör ordningen vara 
den att planhinder och eventuella andra hinder mot byggnadslov är 
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klarlagda innan frågan om upprustningsföreläggande tas upp. Vad gäl
ler de kulturhistoriska aspekterna är det befogat att utgå från att dessa 
inte vållar något problem i sammanhanget, eftersom de normalt torde 
kunna förenas med det syfte som bär upp förslaget till BSL. Som jag 
ser det blir det därför i regel allmänna miljösynpunkter och bostads
försörjningssynpunkter som får vägas mot de fastighetsekonomiska 
synpunkterna vid detta första ställningstagande. Vid beaktande av de 
fastighetsekonomiska synpunkterna kan det som utredningen har an
fört vara anledning att jämföra upprustningskostnaderna med kostna
der för en motsvarande nybyggnad. Härigenom undgår man risken 
för att fastighetskapitalet utnyttjas på ett orationellt sätt. Görs förränt
ningskalkyler bör man, som utredningen har påtalat, använda samma 
räntekrav på ägarekapitalet vid värderingen av fastigheten som vid upp
rättande av hyreskalkyler med utgångspunkt i kostnaderna för erfor
derlig iståndsättning. 

Visar det sig utifrån nu anförda synpunkter att en rivning av huset 
om möjligt bör hindras, föreligger normalt förutsättningar för att ålägga 
fastighetsägaren att rusta upp huset. Jag anser emellertid att det från 
rättssh.-yddssynpunkt är angeläget att även i BSL införa en regel som 
innebär att en fastighet behöver rustas upp bara om det finns tekniska 
och ekonomiska förutsättningar för en upprustning. Ptincipen bör vara 
att en upprustning skall kunna utkrävas endast om det finns byggnads
tekniska förutsättningar att genomföra åtgärden med skäligt ekonomiskt 
utbyte. Härvid skall självfallet värdet av fastigheten före åtgärden an
ses belastat av de krav på upprustning som kan ställas med stöd av 
lagen. 

Vad jag nu har sagt innehiir att det vid prövningen av frågan om förut
sättningar för upprustning föreligger måste ske en uppskattning av den 
hyra som med hänsyn till bruksvärdereglerna i 12 kap. jordabalken kan 
godtas efter upprustningen. Ger uppskattningen till resultat att upp
rustningskostnaderna kan förräntas inom ramen för blivande hyra -
vilket med hänsyn till vad jag har anfört om en nyanserad bedömning 
av de standardkrav som bör ställas regelmässigt torde bli fallet - har 
fastigheten ett positivt ingångsvärde, och fastighetsägaren bör då inte 
kunna undandra sig upprustning. Förräntningskalkylcr bör grundas på 
erfarenhetssiffror från jämförbara projekt, varvid allmännyttiga bostads
företag kan spela en prislcdande roll. Ger uppskattningen motsatt re
sultat och fastighetens ingångsvärde således är negativt, bör ett yrkande 
om upprustning inte bifallas. 

Jag är medveten om att det kan uppkomma problem med att i förväg 
uppskatta bruksvärdehyran för en upprustad lägenhet. Jag vill emeller
tid erinra om - vilket jag skall närmare beröra i det följande - att 
statsrådet Lidbom tidigare denna dag fått bemyndigande att tillkalla 
sakkunniga för att utreda bl. a. frågan om överprövning av ärenden 
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enligt den nu föreslagna BSL. Tanken är att man i bl. a. dessa ärenden 
bör ha endast två instanser med överprövningen förlagd till statens hy
resråd. Om en sådan ordning genomförs, torde gynnsamma förutsätt
ningar föreligga för att en enhetlig praxis tämligen snart utbildas i upp
rustningsfrågor. 

Vad sedan gäller hyressättningen efter upprustning vill jag mot bak
grund av vad jag nyss har sagt om hyresuppskattningen framhålla att 
vid. tillämpningen av bruksvärdereglema rimlig hänsyn kan tas till att 
upprustningen skett efter åläggande enligt BSL. 

Från flera remissinstanser och även från reservanterna Brcitholtz och 
Källenius i utredningen har framförts krav på lösningsskyldighet för 
kommunen i vissa fall, bl. a. när en upprustning skulle leda till för
lust för fastighetsägaren. Jag kan inte biträda sådant krav. Fastighets
ägare intar i detta hänseende inte annan ställning än andra som tillhan
dahåller allmänheten olika nytugheter, på vilka samhället ställer kva
litetskrav. I fråga om bostäder tillkommer det kommunen att bestäm
ma vilka saneringsåtgärder som behöver vidtas. En lösningsskyldighet 
skulle härvid på ett olämpligt sätt begränsa kommunens handlingsfri
het. 

Avslutningsvis vill jag erinra om de bestämmelser i 12 kap. jordabal
ken om hyra som kan bli tillämpliga i samband med upprustning. I re
gel gäller att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet - det 
s. k. besittningsskyddet - om hyresvärden säger upp avtalet. Bestäm
melser härom finns i 45-53 §§. I vissa fall är emellertid rätten till för
längning utesluten eller begränsad. Det gäller bl. a. när huset skall un
dergå större ombyggnad. Enligt 46 § första stycket 4. har hyresgästen 
i ett sådant fall inte rätt till förlängning om det inte är uppenbart att hy
resgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för om
byggnadens genomförande och det inte är obilligt mot hyresgästen att 
hyresförhållandet upphör. 

Av förarbetena till 46 § framgår att frågan om det är obilligt att hy
resförhållandet upphör skall bedömas med hänsyn tagen till hyresgäs
tens möjlighet att skaffa annan bostad. Angående detta hänsynstagande 
uttalas i förarbetena bl. a. att det kan ha skiftande innebörd beroende 
på situationen på hyresmarknaden. Om förhållandena är sådana att hy
resgästen inte rimligen själv kan skaffa annan lämplig bostad, bör en 
billighetsprövning leda till att denne får åtnjuta ett s. k. relativt besitt
ningsskydd, dvs. ett besittningsskydd som bryts bara om hyresgästen er
bjuds annan bostad med vilken han skäligen bör nöjas. I situationer 
med en inte alltför svårartad bostadsbrist bör enligt förarbetena finnas 
utrymme för skilda former av begränsat skydd, såsom krav på hyres
värdens medverkan till anskaffande av ersättningsbostad utan att hela 
bördan skall åvila honom, uppskov med avflyttningen, möjlighet att un-
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der en övergångstid hänvisa till provisorisk bostad med rätt till åter
flyttning eller ekonomisk ersättning. 

Jag vill här endast erinra om de uttalanden jag har gjort i prop. 1973: 
21 om att sådana upprustningsmetoder bör eftersträvas att evakuering 
om möjligt inte behöver företas. 

5.1.5 Användningsförbud 

Enligt utredningens mening är det inte tillriickligt med upprustnings
åläggande som medel mot bristerna i undermåliga bostäder. Om endast 
detta medel finns, framhåller utredningen, kan ett besvärande vakuum 
uppstå i sådana fall då verkställighet av ett åtgärdsföreläggande skulle 
medföra orimliga kostnader eller då hinder föreligger enligt BS, dvs. 
att byggnadslov inte kan erhållas. Utredningen föreslår därför, som 
komplement till reglerna om upprustningsåläggande, bestämmelser som 

gör det möjligt att förbjuda lägenhets användning som bostad i dessa 
fall. Sådant användningsförbud bör emellertid enligt utredningen inte ges 
större omfattning än som kan rymmas inom rimlig avgång av lägenhe

ter inom kommunen. 
Kritik mot förslaget har huvudsakligen kommit från företrädare för 

det enskilda näringslivet. Näringslivets byggnadsdelegation framhåller 
bl. a. att användningsförbud är ett så hårt sanktionsmedel att det bör 
kunna tillgripas endast i mycket extrema fall. Fastighetsägareförbun
det anser i likhet med reservanterna Breitholtz och Källenius att förut
sättningarna för användningsförbud bör anknytas till utrustning och 

skick hos lägenheterna och inte till en svårbedömd ekonomisk pröv
ning som utredningen föreslår. 

Som utredningen famhåller behövs andra medel än åtgärdsföreläg
gande, om man skall kunna komma till rätta med bristerna i sådam1 
fastigheter som av ekonomiska skäl inte kan rustas upp eller till vars 

förbättring byggnadslov inte kan erhållas. 
Vad först angår sådana fastigheter där en upprustning ·är utesluten 

av ekonomiska skäl vore det enligt min mening otillfredsställande om 
kommunen skulle sakna möjlighet att ingripa mot bristerna. Ofta torde 
det mest omoderna bostadsbeståndet återfinnas inom sådana fastig

heter. Visserligen finns möjlighet för hälsovårdsnämnd att med stöd av 
bestämmelserna i HS förbjuda lägenhets användning för bostadsända
mål, men en förutsättning är då att lägenheten har sanitära brister. 
Eftersom bestämmelserna i den föreslagna BSL syftar till en höjd 
bostadsstandard, måste det enligt min uppfattning finnas möjlighet för 

kommunen att ingripa, oavsett om sanitära brister finns, när en stan
dardhöjning i lägenheten inte är möjlig att genomföra. I likhet med ut
redningen förordar jag att användningsförbud skall få utfärdas i dessa 

fall. Enbart den omständigheten att fastigheten efter upprustning till 
lägsta godtagbara standard kan antas inte ge skäligt ekonomiskt utbyte 
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kan emellertid inte få vara avgörande för frågan om anviindningsför
bud skall meddelas. Jag vill även i detta sammanhang erinra om vad 
jag har anfört i prop. 1973: 21 om en nyanserad bedömning av sane
ringsbehovet i det enskilda fallet och om betydelsen av andra brister 
eller kvaliteter än sådana som avser lägenhetens utrustningsstandard. 
En på så sätt nyanserad bedömning måste göras också när fråga upp
kommer om att meddela användningsförbud. I lagtexten bör detta 
komma till uttryck så, att förbud skall få meddelas endast om lägen
hetens brister i jämförelse med lägsta godtagbara standard är betydan 
de. En ytterligare förutsättning är givetvis att fastigheten efter en upp
rustning till lägsta godtagbara standard inte skulle ge skäligt ekonomiskt 
utbyte. 

Att med exempel belysa hur bestämmelsen bör tillämpas är vansk
ligt och skulle sannolikt inte bli särskilt vägledande, eftersom förhål
landena i de enskilda fallen är så växlande. En omständighet som bör 
beaktas vid tillämpningen är emellertid de boendes intressen. I den 
nämnda propositionen har jag framhållit att det :fänns skäl att beakta 
hyresgästernas intressen bl. a. när det gäller att bedöma eventuella öns
kemål från fastighetsägaren att göra avkall på en allmänt tillämpad 
lägsta standard. Även när det gäller att bedöma om användningsförbud 
skall meddelas bör enligt min mening hyresgästernas intressen beaktas 
i motsvarande utsträckning. 

Beträffande sådana fall då byggnadslov till upprustning inte kan 
påräknas vill jag till en början framhålla nödvändigheten av att hand
läggningen inom kommunen av ett upprustningsärende sker så att alla 
nämnder som berörs av frågan får tillfälle att yttra sig. Av naturliga 
skäl kommer byggnadsnämndens yttrande att få siirskild betydelse. Det 
är således uppenbart att upprustning inte kan bli aktuell om niimnden 
förklarar att byggnadslov inte kommer att beviljas. Detta torde i regel 
komma att inträffa endast när fastigheten är belägen inom område dlir 
nybyggnadsförbud råder och nämnden finner att upprustningen är 
att jämställa med nybyggnad. 

Jag vill här erinra om bestämmelserna i 75 § andra stycket BS att 
anordnande av värmeledning· eller vattenklosett eller andra hygieniska 
förbättringar i befintlig byggnad inte skall anses som nybyggnad un
der förutsättning att byggnaden, även om sådan anordning inte skulle 
tillåtas, måste antas komma att stå kvar under fängre tid. Det från 
byggnadsteknisk synpunkt mest ingripande kravet enligt den lägsta god
tagbara standard jag har föreslagit torde otvivelaktigt vara anspråken 
på bostadslägenhetens hygieniska utrustning. Också övriga standard
krav torde ofta kunna genomföras utan att byggnadsåtgiirderna blir så 
omfattande eller av sådan beskaffenhet att de blir jämställda med ny
byggnad. 

I och för sig skulle ändring av byggnad och andra åtgärder som en-
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ligt 75 § BS skall hänföras till nybyggnad kunna undantas från nybygg
nadsbegreppet. Detta skulle få till följd bl. a. att åtgärderna kunde vid
tas utan hinder av att de strider mot nybyggnadsförbud. Frågan tas upp 
i den tidigare nämnda propositionen med förslag till ändring i BS. Che
fen för civildepartementet framhåller där att det emellertid är svårt att 
utan närmare utredning med tillräcklig säkerhet överblicka följderna i 
övrigt av ett sådant undantagande. Departementschefen förordar där
för att BS - som jag nyss anförde - i stället ändras så, att vid sådan 
ändring av byggnad som är att hänföra till nybyggnad kraven på ny
byggnadsstandard skall tillämpas endast beträffande sådana delar av 
byggnaden som berörs av ändringen och endast i den omfattning som 
behövs för att dessa delar skall uppfylla skäliga anspråk på säkerhet, 
god hygien och trevnad. Skulle det visa sig att bestämmelserna om vad 
som enligt BS är att hänföra till nybyggnad utgör hinder för en till
lämpning av BSL på avsett vis, får frågan om ytterligare författningsänd
ringar enligt departementschefens mening tas upp senare. 

Med hänsyn till det nu anförda anser jag det befogat att utgå från 
att hinder mot upprustning från byggnadslovssynpunkt kommer att 
föreligga endast i ett begränsat antal fall. I dessa är det emellertid nöd
vändigt - liksom när upprustning är utesluten av ekonomiska skäl -
att kommunen får möjlighet att ingripa mot förekommande brister. Jag 
föreslår därför att användningsförbud skall få utfärdas också när bygg
nadslov till upprustning inte kan påräknas. Inte heller i dessa situatio
ner bör dock användningsförbud få meddelas annat än om bristerna 
i jämförelse med lägsta godtagbara standard kan bedömas som bety
dande. 

Jag har nyss framhållit betydelsen av samordning vid handlägg
ningen inom kommunen av upprustningsfrågor. Om detta sker på ett 
effektivt sätt, torde risken vara minimal för att en fastighetsägare som 
har ålagts upprustning dlirefter får avslag på sin ansökan om bygg
nadslov. Det kan emellertid inte uteslutas att sådant hinder någon gång 
kan uppkomma. Jag föreslår därför att åläggande om upprustning skall 
anses förfallet, om byggnadslovsansökan rörande upprustningen avslås. 
Har åläggandet förfallit och är bristerna betydande, kan användnings
förbud givetvis meddelas. 

Jag vill i sammanhanget erinra om bestämmelserna i 12 kap. jorda
balken om verkan av myndighets beslut om förbud mot att använda 
lägenhet för avsett ändamål. Enligt 16 § jämfört med 10 § andra styc
ket gäller att hyresavtal förfaller om myndighet under hyrestiden på 
grund av lägenhetens beskaffenhet meddelar sådant förbud utan att hy
resgästen givit anledning till det. Att hyresavtalet förfaller innebär att 
hyresgästen inte längre har någon rätt till lägenheten och att han kan 
avhysas därifrån. I anslutning härtill vill jag framhålla att det natur
ligtvis är angeläget att kommunen inte aktualiserar frågor om använd-

6 Riksdagen 1973. 1 sam/. Nr 22 
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ningsförbud i större omfattning än att det är möjligt att bereda de hy
resgäster som berörs av ett förbud godtagbara ersättningsbostäder. Pro
blemet med ersättningsbostäder bör självfallet vara löst när frågan om 
a.uvändningsförbud skall prövas. Jag vill också erinra om vad jag nyss 
anförde om hänsynen till de hyresgästernas intressen. 

5.1.6 Bostadsinspektionen 

Enligt utredningens lagförslag skall förfarandet i ärenden om upp
rustning inledas med att kommunen företar fastighetsbesiktning för att 
utröna om kraven på lägsta godtagbara standard är uppfyllda. Besikt
ningsverksamheten är avsedd att primärt inriktas på det sämsta be
ståndet, där behovet av åtgärder från bostadsförsörjningssynpunkt är 
störst. Till ledning för inspektionsverksamheten skall ligga de inven
teringar som föregår saneringsprogrammen. 

Om det vid besiktningen konstateras att fastigheten inte uppfyller 
kraven enligt den lägsta godtagbara standarden, skall kommunen före
lägga fastighetsägaren att ange om hinder enligt hans mening möter 
mot en upprustning av fastigheten så att kraven blir uppfyllda. Sådant 
föreläggande skall vara tidsbegränsat. Finner kommunen efter tidsfris
tens utgång att framförda invändningar har bärkraft, bör kommunen 
enligt utredningens förslag lägga ned förfarandet och överväga an
tingen senareläggning av åtgärderna, inplacering i saneringsprogram
met eller utdömning av lägenheterna. Anser kommunen att fastighets
ägarens invändningar inte bör beaktas, skall kommunen förelägga ho
nom att inom viss tid genomföra de ifrågavarande åtgärderna. Sådant 
föreläggande skall meddelas även om fastighetsägaren medger att utföra 
åtgärderna eller underlåter att ange hinder. 

Endast ett fåtal remissinstanser diskuterar utredningens förslag till 
förfarande i upprustningsärenden. Den allmänna uppfattningen i frågan 
bland dessa instanser är att möjligheterna till frivillig samverkan från 
fastighetsägarens sida bättre bör tas till vara. Bostadsstyrelsen framhål
ler sålunda att det i samband med besiktningen ofta torde kunna kon
stateras att fastighetsägaren är beredd att vidta påfordrade upprust
ningsåtgärder. Den fortsatta handläggningen bör enligt styrelsens upp
fattning då rättas efter detta, vilket skulle kunna innebära att ett for
mellt förfarande enligt lagförslaget inte skulle behövas. 

Utredningen har när den utarbetat sitt lagförslag sett det som en 
angelägen uppgift att skapa en effektiv och tidsbesparande handlägg
ningsordning i upprustningsärenden. Ett genomförande av förslaget 
skulle sannolikt också medföra tidsvinster i jämförelse med t. ex. den 
ordning som gäller för ärenden enligt HS. Jag ansluter mig till det av 
utredningen omfattade syftet i nu berörda avseende. Emellertid kan 
man inte bortse från att utredningens förslag innebär att omfattande 
uppgifter läggs på kommunerna, och att detta i sin tur på många håll 
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torde komma att medföra ett behov av personalförstärkning och or
ganisatoriska förändringar. En annan omständighet som också måste 
beaktas är att saneringsfrågan, som jag tidigare har påpekat, framdeles 
kan komma att sättas in i ett större planmässigt sammanhang. En läns
styrelse tar upp detta och framhåller bl. a. att det, med tanke på det 
arbete som bedrivs inom bygglagutredningen, inte är tillrådligt att för 
en begränsad tid genomföra radikala ändringar i den kommunala 
organisationen. Jag delar länsstyrelsens uppfattning och menar att lag
stiftningens syfte kan uppnås genom att den av utredningen föreslagna 
handläggningsordningcn förenklas och ges en delvis annan inriktning. 

Som jag i annat sammanhang anfört håller jag det för sannolikt att 
flertalet fastighetsägare kommer att självmant rusta upp sina fastigheter 
till följd av de förbättrade lånemöjligheter som har föreslagits i prop. 
1973: 21. De positiva effekterna av dessa förslag bör enligt min me
ning tas till vara när man utformar bestämmelser om handläggningen 
av upprustningsärendena. Det kan t. ex. inte vara nödvändigt att för 
sådana fall, då fastighetsägaren medger kommunens krav på upprust
ning, tillämpa ett så formbundet förfarande som utredningen föreslår. 
Aven med andra utgångspunkter är det enligt min uppfattning befogat 
att överväga ett friare förfarande. Jag tänker närmast på den ordning 
som några remissinstanser har diskuterat, nämligen att kommunens in
spektionsverksambet i första hand bör betraktas som en form för sam
råd och kommunal service och att kommunen bör sträva efter uppgö
relse med fastighetsägaren på frivillighetens grund. 

En bostadsinspektion upplagd enligt dessa principer bör liksom en· 
ligt utredningens förslag inledas med en besiktning varvid skall under· 
sökas om fastigheten har brister i förhållande till den lägsta godtagbara 
standarden. Det följande förfarandet synes närmast böra få formen av 
en överläggning mellan kommunen och fastighetsägaren, där dels kom
munen preciserar sitt upprustningskrav och redovisar förutsättningarna 
för upprustningen såvitt avser bl. a. byggnadslov, finansiering och ar
betskraft, dels fastighetsägaren lägger fram sina synpunkter på upp
rustningen. Syftet med en sådan överläggning skall vara att möjliggöra 
en överenskommelse mellan parterna. Hur denna del av förfarandet 
närmare bör utformas är en uppgift som parterna - ofta kommun 
och fastighetsägarorganisation som företrädare för den enskilde fastig
hetsägaren samt företrädare för hyresgästintressena - själva torde vara 
mest lämpade att lösa med ledning av de erfarenheter som efter hand 
uppkommer. 

En bostadsinspektion enligt de principer jag nu har redovisat torde 
i förening med de nya lånebestämmelserna utgöra ett tillräckligt medel 
för att i de allra flesta fall få till stånd en upprustning på frivillig väg. 

Under rcmissbehandlingen har från bl. a. planverkets sida framförts 
krav på att en lagstiftning om upprustning skall innehålla bestämmelser 
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om hyresgästs rätt att påkalla bostadsinspektion. Jag har förståelse för 
de synpunkter som ligger bakom detta förslag men vill framhålla att 
det även utan sådana bestämmelser givetvis står varje hyresgäst fritt 
att hos det kommunala organ som får i uppdrag att handha sanerings
verksamheten påtala brister i det hus där han bor och att begära att 
åtgärder skall vidtas för att få till stånd en ändring. Slutligen vill jag 
erinra om att jag, som närmare utvecklats i prop. 1973: 21, avser att 
anmäla åtgärder för att belysa frågan om de boendes medinflytande vid 
bestämmandet av moderniseringsstandarden och vid genomförandet av 
saneringsverksamheten. 

5.1.7 Prövningen av upprustningsiirenden m. m. 

Prövning av fråga om en fastighetsägare skall åläggas att rusta upp 
sin fastighet eller om användningsförbud skall meddclas ska!! enligt ut
redningens förslag ankomma på kommunens styrelse eller, efter kom
munens bestämmande, annat kommunalt organ. Ett beslut om åtgärder 
kan emellertid, framhåller utredningen, komma att omfatta även sani
tära eller byggnadstekniska brister, dvs. frågor som f. n. faller under 
hälsovårds- resp. byggnadsnämndens kompetensområde. I syfte att eli
minera risken för kompetenskonflikter föreslår utredningen att i såväl 
HS som BS skall införas en bestämmelse som innebär att resp. nämnds 
kompetens bryts i de fall föreläggande om åtgärder beslutas. Samtic!igt 
framhåller emellertid utredningen att en sådan besfämmelse inte befriar 
nämnd från dess skyldighet att besluta om åtgärder i anledning av 
brister i övrigt hos den ifrågavarande fastigheten. 

Utredningens förslag angående beslutanderätten har utsatts för stark 
kritik under remissbehandlingen. Några instanser anser att prövningen 
av frågor om skyldighet att vidta upprustningsåtgärder bör ske i dorn
stolsmässiga former, medan andra framhåller att beslutanderiitten i 
dessa frågor bör ligga hos en kommunal nämnd med s. k. specialreglc
rad funktion. Även utredningens förslag till lösning av problemet med 
kompetenskonflikter har mött kritik. 

För min del vill jag i anslutning till de kritiska synpunkter som har 
fö11s fram mot utredningens förslag i denna del anföra följande. Av 
vad jag tidigare har sagt framgår att planeringsverksarnheten i fråga 
om sanering skall bedrivas av kommunen och att kommunen därvid 
skall ha en ledande och styrande roll. Det är kommunen som fattar be
slut om vilka fastigheter som skall omfattas av saneringsprogrammen. 
Huvudansvaret för saneringen vilar alltså på kommunen. I denna del 
överensstämmer mitt förslag med utredningens. 

Som jag nyss har föreslagit bör genomförandet av saneringen ske 
i första hand i samverkan mellan kommunen och fastighetsägaren. Be
hov av en särskild ordning för prövning av saneringsärenden uppkom
mer därför endast i sådana fall där kommunen och fastighetsägaren 
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inte kommer överens i frågan om upprustning skall komma till stånd 
eller där användningsförbud har aktualiserats. 

Utredningen föreslår att upprustningsåläggande skall få förenas med 
vite. Denna sanktionsform, som är den enda utredningen föreslår, anser 
jag inte vara tillräcklig för att kommunen skall kunna genomföra sitt 
saneringsprogram även i de fall fastighetsägare vägrar ställa sig ett före
läggande till efterättelse. Som framgår av det följande kommer jag där
för att föreslå att tvångsförvaltning under vissa förutsättningar skall 
få tillgripas. Frågan om prövningen av upprustningsärenden kommer 
då i ett annat läge än det som utredningen utgått från. Det torde näm
ligen inte kunna komma i fråga att låta kommunen besluta om ett 
sådant tvångsmedel. Med hänsyn till kommunens partsställning kan det 
inte heller anses tillfredsställande att på kommunen lägga uppgiften att 
meddela upprustningsföreläggande och användningsförbud i tvistiga 
ärenden. De frågor som uppkommer i samband med sådant föreläggan
de eller förbud kommer f. ö. sannolikt att ofta bli av invecklad beskaf
fenhet, såväl praktiskt som tekniskt. Dessa frågor bör i stället bedö
mas av samma organ som meddelar beslut om tvångsförvaltning. Slut
ligen vill jag framhålla: att det torde vara till fördel för kommunen 
med ett system där ett utomstående organ beslutar i tvistiga frågor. 
Det kan många gånger vara lättare att med ett sådan system nå över
enskommelse med fastighetsägaren om upprustning. Mot bakgrund av 
det anförda anser jag det lämpligast att prövningsrätten anförtros åt en 
opartisk myndighet. Under remissbehandlingen har som lämplig pröv
ningsinstans föreslagits såväl hyresnämnd som fastighetsdomstol. 

Enligt lagen om arrendenämnder och hyresnämnder består hyres
nämnd av lagfaren ordförande och två andra ledamöter. När nämnden 
prövar ärende som rör bostadslägenhet, skall den ene av dessa två leda
möter vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet och den 
andre väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden. Nämnden 
har bl. a. till uppgift att medla i hyrestvister. Varje tvist angående hyres
förhållande kan hänskjutas till nämnden för medling. Nämnden har 
också att pröva vissa slag av hyrestvister. Det gäller bl. a. överlåtelse av 
hyresrlitt, upplåtelse av lägenhet i andra hand, förlängning av hyres
avtal beträffande bostadslägenhct eller villkor för sådan förlängning. 
Hyresnämnds beslut i sådana tvister kan överklagas genom att beslutet 
klandras. Detta går till så att den part, som är missnöjd med hyres
nämn<lcns beslut, väcker talan mot den andra parten vid fastighetsdom
stol. Det bör nämnas att hyresnämnd handlägger också ärenden enligt 
TvL och bostadsrättstvister. I prop. 1973: 23 har denna dag lagts fram 
förslag till ny lag om arrendenämnder och hyresnämnder. Någon änd
ring av principerna för den nu gällande lagstiftningen föreslås emellertid 
inte i propositionen. 

Enligt 3 § Jagen om fastighetsdomstol består fastighctsdomstol i mål 
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angående hyra av två lagfarna ledamöter och tre nämndemän. Teknisk 
ledamot får efter ordförandens bestämmande ingå i domstolen i stället 
för en av nämndemännen, om målets beskaffenhet eller annat särskilt 
skäl föranleder det. Sådan ledamot skall ha teknisk utbildning och er
farenhet av fastighetsbildning eller fastighetsvärdering. 

Prövningen av ärenden enligt BSL kommer huvudsakligen att angå 
frågan huruvida tekniska och ekonomiska förutsättningar för en upp
rustning till viss standardnivå föreligger. Härvid kommer, som jag förut 
har anfört, uppskattningen av hyrans storlek efter upprustningen att få 
stor betydelse. Eftersom hyresnämnden som första instans prövar bl. a. 
hyressättningsärenden, synes det naturligt att även ärenden enligt BSL 
läggs på nämnden. Andra omständigheter som talar för en sådan lös
ning anser jag vara dels att hyresmarknadens parter finns representerade 
inom nämnden, dels att förfarandet inför nämnden är snabbt och för
enat med jämförelsevis låga kostnader. Det kan möjligen uppfattas 
som en nackdel att hyresnämnden saknar teknisk ledamot, eftersom 
ärenden enligt BSL sannolikt kommer att ha också en tämligen stark 
teknisk prägel. Olägenheterna härav kan emellertid inte anses vara så 
stora. Man skall hålla i minnet att de nuvarande statliga hyrcsnämn
dcrna började sin verksamhet den 1 januari 1969 och att de under den 
gångna tiden förskaffat sig betydande erfarenheter på hyresområdet, 
inte minst av teknisk natur. Jag vill vidare erinra om att hyresnämnden 
har möjlighet att föranstalta om den utredning som bedöms nödvän
dig. Skulle det i något fall visa sig behövligt att tillföra ett ärende ut
redning av sakkunnig finns således möjlighet härtill. Slutligen vill jag 
framhålla att ett ytterligare väsentligt skäl till att ärenden enligt BSL 
bör läggas på hyresnämnd är att nämnden handlägger ärenden om 
tvångsförvaltning. 

På grund av det nu anförda finner jag övervägande skäl tala för att 
prövningen av ärenden enligt BSL bör läggas på hyresnämnden. Jag 
föreslår därför, efter samråd med statsrådet Lidbom, att bestämmel
serna i det i prop. 1973: 23 framlagda förslaget till ny lag om arrende
nämnder och hyresnämnder ändras i enlighet härmed. Jag kommer i 
annat sammanhang i detta ärende att lägga fram förslag till de änd
ringar i lagen som blir nödvändiga. 

Den ordning som jag har föreslagit innebär således att kommunen 
i första hand skall söka träffa överenskommelse med vederbörande fas
tighetsrigare om upprustning. Kan detta inte åstadkommas har kommu
nen att överväga om frågan skall föras vidare till hyresnämnden för 
prövning. Någon skyldighet för kommunen att påkalla prövning av 
hyresnämnden bör inte föreskrivas utan kommunen bör ha möjlighet 
att själv bedöma denna fråga. 

Enligt utredningens förslag skall länsstyrelse ha befogenhet att utöva 
tillsyn över kommunerna beträffande deras tillämpning av BSL. Med 
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det förslag beträffande bostadsinspektion och prövning av frågor om 
upprustning och användningsförbud som jag lägger fram ankommer 
inte någon lagtillämpning på kommunen. Det saknas därför anledning 
att ta upp utredningens förslag i denna del. 

Utredningen påpekar att en sådan ordning för beslutanderätten i frå
ga om upprustningsåläggande och användningsförbud som utredningen 
föreslår kan orsaka kompetenskonflikter mellan kommunstyrelsen samt 
hälsovårds- och byggnadsnämnden, eftersom ett beslut med föreläggande 
om upprustning kan komma att omfatta brister av sanitär eller byggnads
teknisk art. I och med att beslutanderätten rörande upprustning och 
användningsförbud i det förslag som jag lägger fram anförtros åt hyres
nämnden i stället för åt kommunen elimineras i stor utsträckning risken 
för sådana kompetenskonflikter. En annan följd av mitt förslag blir att 
det inte finns anledning att här gå· in på frågan vilket kommunalt or
gan som skall ha ansvaret ror saneringsvcrksamhetcn. Denna fråga bör 
lösas av kommunen enligt de principer den finner lämpliga. 

Även om någon myndighetsutövning således inte skall ankomma på 
det kommunala organet, kan man inte bortse från att dess arbete kom
mer att beröra andra kommunala nämnders kompetensområden. De 
nämnder som jag härvid närmast har i åtanke är hälsovårds- och bygg
nadsnämnderna vilka handlägger frågor som i hög grad blir aktuella i 
samband med sancringsverksamhcten. Någon klar gränsdragning mellan 
dessa nämnders kompetensområden finns inte. Som jag tidigare har 
framhållit torde alltmänt kunna sägas att hälsovårdsnämndens verksam
het är inriktad på befintlig bebyggelse medan byggnadsnämndens främst 
avser nybebyggelse. En konfliktförebyggande föreskrift finns såväl i HS 
som i BS. Bestämmelsen innebär att nämnd har att samarbeta med 
övriga myndigheter vilkas verksamhet berör nämndens arbetsområde. 

En av förutsättningarna för att kommunens verksamhet på sanerings
området skall bli meningsfull är att det organ som skall ha hand om 
verksamheten upprätthåller ett nära samarbete med de övriga kommu
nala organ vars verksamhet berörs. Av skäl som jag nyss har nämnt är 
det av särskild betydelse att samarbetet med hälsovårds- och byggnads
nämnden blir effektivt. Som exempel vill jag anföra att det givetvis är 
av grundläggande betydelse att det på ett så tidigt stadium som möj
lig blir klarlagt om en upprustning fyller de krav hälsovårdsnämnden 
ställer och om byggnadslov kan beviljas. Att uppställa några regler för 
!.amarbetet på det kommunala planet är inte lämpligt och inte heller 
nödvändigt. De kommunala. organen torde vara väl skickade att själva 
bedöma behovet av och lämpliga former för ett sådant samarbete. 

Avslutningsvis vill jag i klarhetens intresse endast framhålla att någon 
ändrad praxis vid tillämpningen av HS eller BS inte bör komma i fråga 
med anledning av att en fastighet är föremål för saneringsorganets 
verksamhet. Även om upprustning av fastigheten har aktualiserats, kan 
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det ju dröja avsevärd tid innan den genomförs. Fastighetsägaren skall 
således i ett sådant läge kunna åläggas att t. ex. omedelbart undanröja 

sanitär olägenhet. 
Jag går nu över till frågan om för! aran det vid lzyresnämnden. 

Av de ärenden som handläggs av hyresnämnd torde frågor om tvfmgs
förvaltning vara de som till sin karaktär mest liknar ärenden enligt BSL. 

Enligt förslaget till Jag om arrendenämnder och hyresnämnder i 
prop. 1973: 23 skall ansökan om tvångsförvaltning vara skriftlig och 
innehålla bl. a. uppgift om den berörda fastigheten och dess ligare samt 
sökandens yrkande och grunderna för detta. Uppfyller ansökan inte 
dessa föreskrifter, skall nämnden förelägga sökanden att avhjiilpa bris
ten inom viss tid. Efterkommer denne inte förefäggandet, får ansök
ningen avvisas. Om ansökan återkallas, skall ärendet avskrivas. För
handling skall hållas inför nämnden om det inte iir uppenbart att detta 
inte behövs. Fastighetens ägare kan vid vite föreläggas att insfalla sig 
till förhandling. Nämnden eller den nämnden förordnar skall besiktiga 
den fastighet som ärendet rör, om anledning till det föreligger. Vid 
sådan besiktning skall parterna beredas tillfälle att niirvara. Nlimndcn 
kan också föranstalta om annan nödvlindig utredning. 

De bestämmelser som sålunda gäller för ärenden angående tvångs
förvaltning synes enligt min mening i stor utsträckning ändamålsenliga 
också för ärenden enligt BSL. Vissa kompletteringar är dock nödvän
diga. 

Vad först gäller bestämmelserna om ansökan bör beaktas att pröv
ningen av ett ärende om upprustning eller användningsförbud i regel 
förutsätter att nämnden har tillgång till handlingar som visar bl. a. dels 
i vilka avseenden fastigheten avviker från den lägsta godtagbara stan
darden, dels de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för upprust
ning. Kommunen bör därför ge in utredning hlirom tillsammans med 
ansökan. Om kommunen har hört hyresgästförening eller de boende, 
bör kommunen redovisa vad dessa anfört. Vidare bör kommunen ge in 
yttrande från de kommunala nämnder som upprustningen kan angå. 
Jag kommer i annat sammanhang i detta ärende att lägga fram förslag 
till de ändringar som blir nödvändiga i lagen om arrendenämnder och 
hyresnämnder. 

I fråga om vilka krav som skall ställas på den utredning som kommu
nen skall ge in tillsammans med sin ansökan bör följande framhållas. 
Normalt synes det vara tillräckligt att kommunen ger in, förutom ytt
rande från berörda kommunala nämnder, dels protokoll från besiktning
en av fastigheten, dels utredning om de tekniska och ekonomiska för
utsättningarna för en upprustning. Sådan utredning synes lämpligen 
kunna baseras på erfarenheter beträffande utförande och kostnader 
vid upprustning av jämförbara fastigheter. Utredningskravet får emeller
tid inte drivas så långt att kommunen kommer att svara för någon 
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form av projektering. Sådana åtgärder ankommer det på fastighets
ägaren att vidta. 

Finner fastighetsägaren att utredningen behöver kompletteras står det 
honom naturligtvis fritt att göra det. Ger han inte in någon egen utred
ning eller låter han inte ens höra av sig i ärendet, bör en utredning av 
i huvudsak den omfattning jag har angivit kunna utgöra tillräckligt un
derlag för att nämnden skall kunna pröva ärendet. Finner hyresnämn
den att ansökningshandlingarna behöver kompletteras i något avseende, 
kan nämnden förelägga kommunen att göra detta. Nämndens möjlighet 
att föranstalta om utrcdnin.g genom sakkunnig har jag tidigare berört. 

Ansökan till nämnden skall som har nämnts innehålla uppgift bl. a. 
om fastighetens ägare. Problem med att fastställa vem som är rätt ägare 
kan emellertid ibland föreligga, t. ex. när överlåtelse sker strax innan 
ansökan ges in. Om förfarandet i upprustningsärendcn skall bli effektivt 
är det nödvändigt att sådana problem undanröjs. Jag föreslår därför att 
i lagen tas in en bestämmelse av innebörd att talan skall kunna riktas 
mot den som senast har beviljats eller sökt lagfart på fastigheten. Om 
tvist angående äganderätten är antecknad i fastighetsboken, bör talan 
kunna riktas mot den som innehar fastigheten med äganderättsanspråk. 
Jag återkommer till denna fråga i specialmotiveringen. 

I ansökan till hyresnämnden skall kommunen ange bl. a. sina yrkan
den. De kan avse antingen åläggande om upprustning eller anvtindnings
förbud. Kommunen är givetvis oförhindrad att yrka upprustning i första 
hand och användningsförbud i andra hand. Finner hyresnämnden att 
ekonomiska förutsättningar för en upprustning finns, skall nämnden, om 
kommunen yrkar det, i princip ålägga fastighetsägaren att rusta upp. 
Saknas däremot de ekonomiska förutsättningarna för en upprustning 
kan nämnden, om kommunen yrkar det, utfärda användningsförbud. 
Det nu anförda aktualiserar vissa ytterligare frågor som jag nu tänker 
ta upp. 

Om hyresnämnden beslutar ålägga fastighetsägaren upprustning av 
fastigheten, bör nämnden i beslutet bestämma en tids/ rist inom vilken 
upprustningen skall vara utförd. Fristens längd får bedömas med hän
syn till omständigheterna i varje särskilt fall. Fastighetsägaren bör emel
lertid ha möjlighet att få fristen förlängd om arbetena av oförutsedd 
anledning skulle ta längre tid i anspråk än beräknat. Ansökan om för
Hingning bör prövas av hyresnämndcn, och sådan ansökan bör givetvis 
inges innan tidsfristen har gått ut. 

Beslutar hyresnämnden att utfärda användningsförbud, bör beslutet 
innehålla uppgift bl. a. om den tidpunkt från vilken förbudet skall gälla. 
Som jag har framhållit i det föregående bör kommunen inte ansöka om 
användningsförbud förrän det är klart att de berörda hyresgästerna kan 
få godtagbara ersättningslägenheter. Den tidpunkt då förbudet skall trä
da i kraft bör bestämmas så att hyresgästerna får skäligt rådrum. 
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Utredningen framhåller i sitt betänkande att erfarenheter från hälso
vårdsnämndernas verksamhet visar att ett ärende om avhjälpande av 
sanitär olägenhet kan förhalas genom överlåtelse av fastigheten. Stora 
olägenheter skulle uppstå om ett beslut om upprustning eller använd
ningsförbud skulle kunna omintetgöras genom överlåtelse av fastig
heten. Jag anser därför att sådant beslut - i likhet med beslut om 
tvångsförvaltning enligt TvL - bör gälla mot ny ägare av fastigheten. 

Till upplysning för fastighetsspekulanter, panträttshavare och fram
tida långivare bör beslut om upprustningsåläggande och användnings
förbud antecknas i fastiglzetsboken resp. tomtriittsboken. Hyresnämn

den bör därför ha skyldighet att genast sända beslutet till inskrivnings
myndigheten för sådan anteckning. 

Om upprustningen fullgörs, måste fastighetsägaren ha möjlighet att 
få detta antecknat på motsvarande sätt. Samma möjlighet måste finnas 
om en med användningsförbud belagd fastighet har rivits eller om den 
- t. ex. efter överlåtelse till kommunen - har rustats upp så att den 
uppfyller kraven på lägsta godtagbara standard. Har åläggande om upp
rustning förfallit på grund av att ansökan om byggnadslov avslagits, bör 
även detta antecknas. Föreskrift bör därför meddelas om att anmälan 
till inskrivningsmyndighet skall göras i de situationer jag nu har angivit. 
Av naturliga skäl bör anmälan inte få göras av fastighetsägaren. Behö
rig men också skyldig att göra anmälan bör vara kommunen. 

Det kan emellertid tänkas uppkomma fall där kommunen och fastig
hetsägaren har olika uppfattning i frågan om förutsättningar för an
mälan till inskrivningsmyndigheten föreligger. Eftersom kommunen up
penbarligen inte kan göra anmälan i strid med sin uppfattning, måste 
frågan kunna hänskjutas till en opartisk bedömning. Det lämpligaste 
synes vara att fastighetsägaren bereds möjlighet att ansöka hos hyres
nämnden om prövning av frågan. Beslutar hyresnämnden att anmälan 
skall göras, bör beslutet givetvis sändas till inskrivningsmyndigheten 
sedan det vunnit laga kraft. 

5.1 .8 Sambandet med gällande rivningsreglering 

En omständighet som enligt min mening måste beaktas i detta sam
manhang är om fastighetsägaren har möjlighet att göra ett beslut om 
upprustning verkningslöst genom rivning av det hus som skall upprus
tas. Det finns f. n. ingen bestämmelse som föreskriver skyldighet att 
bibehålla en fastighet som bostadsfastighet. Däremot finns föreskrifter 
i olika författningar som inskränker fastighetsägarens handlingsfrihet 
i detta avseende, t. ex. i jordabalken om hyresgästs rätt till förlängning 
av hyrcsavtal och i BS om byggnadslov för rivning av byggnad inom 
område med stadsplan. En viss prövning av en rivnings ändamålsenlig
het sker nu med stöd av lagen om byggnadstillstånd m. m. och kun
görelsen om byggnadstillstånd. Enligt 1 § i kungörelsen behövs bygg-
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nadstillstånd bl. a. för rivning av flerfamiljshus inom stadsplanelagt 
-område i kommun med över 30 000 invånare. Fråga om byggnadstill
stånd prövas av Kungl. Maj:t, om byggnadskostnaden uppgår till minst 
tre milj. kr., och i annat fall av arbetsmarknadsstyrelsen eller, efter dess 
bemyndigande, länsarbetsnämnden. Om någon utför arbete utan bygg
nadstillstånd när sådant fordras, kan han vid vite förbjudas att fort
sätta arbetet. Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela närmare föreskrif
ter bl. a. om länsarbetsnämndens handläggning av tillståndsärenden. 
Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen elen 12 januari 1972 
föreskrivit (Allmänna föreskrifter angående tillämpningen av författ
ningarna om byggnadsreglering, cirkulär B:l) bl. a. att länsarbetsnämn
den när ansökan avser rivning av flertamiljshus skall inhämta yttrande 
från kommunen om husets tjänlighet som bostadshus. 

Även om länsarbetsnämnden i allmänhet torde följa de rekommen
dationer kommunen ger i sitt yttrande, finns ingen föreskrift om att 
nämnden har skyldighet härtill. Jag anser att garantierna mot rivning 
behöver förstärkas i de fall då kommunen för en upprustningsfråga till 
hyresnämndcn. Detta bör lämpligen ske genom att en bestämmelse införs 
att tillstånd till rivning av flerfamiljshus inte får meddelas, om hyres. 
nämnden har ålagt husets ägare att rusta upp detta eller ansökan om 
sådant åläggande har givits in till nämnden. Det torde ankomma på 
Kungl. Maj:t att utfärda de bestämmelser som behövs. Jag vill fram
hålla att detta givetvis inte bör föranleda upphävande av den nu gäl
lande föreskriften för länsarbetsnämnden att inhämta kommunens ytt
rande över ansökan om rivning av flerfamiljshus. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att i prop. 1973: 21 har för
ordats att äldre byggnader av bl. a. kulturhistoriska och miljömässiga 
skäl bör bevaras och moderniseras i den omfattning det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt. Det är därför angeläget att frågan om rivning av 
äldre byggnader med kulturhistoriska och miljömässiga värden bedöms 
med ökad restriktivitet. 

Jag nämnde nyss att byggnadslov behövs för rivning av byggnad inom 
område med stadsplan. Besfämmelscr härom finns i 54 § 1 mom. BS. 
Jag anser det nödvändigt att också dessa bestämmelser kompletteras 
med föreskrifter om att lov till rivning inte får ges om hyresnämnden 
har ålagt ägare till byggnaden att rusta upp denna eller ansökan om 
sådant åläggande har ingivits till nämnden. Jag förordar, efter samråd 
med chefen för civildepartementet, att föreskrifter av denna innebörd 
införs i BS. Jag kommer senare i detta ärende att lägga fram förslag 
till föreskrifter. 
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5.1 .9 Tvångsmedel m. m. 

I sitt lagförslag har utredningen valt att använda vite som tvångs
medcl. Enligt förslaget skall föreläggande om upprustning alltid förenas 
med vite, således även när fastighets~igarcn medger upprustning. För 
att göra förfarandet så effektivt som möjligt föreslår utredningen dess
utom vissa förändringar av de regler som f. n. gäller beträffande vite, 
bl. a. att vite skall kunna anknytas till fastigheten i stället för till dess 
ägare. 

Endast ett fåtal remissinstanser diskuterar utredningens val av vite 
som tvångsmedel. Alla dessa är mer eller mindre kritiskt inställda. I 
yttrandet från Stockholms kommun framhålls att lång tid kan förflyta 
mellan beslutet om föreläggande och igångsättningen av byggnadsarbe
tcna samt att fastighetsägaren under denna tid sannolikt kommer att 
dra in allt underhåll. Olägenheterna och osäkerheten för hyresgästen 
under denna tid motiverar att mer omedelbart verkande medel ställs till 
förfogande för att eliminera brister som konstateras vid bostadsinspek
tionen. I yttrandet föreslås bl. a. att en bostad som vid inspektionen be
funnits vara betydligt sämre än den lägsta godtagbara standarden bör 
kunna dömas ut omedelbart. Hovrätten över Skåne och Blekinge anser 
starka skäl tala mot ett flitigt och slentrianmässigt användande av vites
föreläggande vid modernisering av hyreshus. Särskilt när upprustningen 
är omfattande är det enligt hovrättens mening otillfredsställande att till
gripa vitesföreläggande. När det däremot gäller mindre omfattande ar
beten anser hovrätten att vite kan vara ett lämpligt påtryekningsmedel. 

I det föregående har jag framhållit att bestämmelserna i HS blir 
tillämpliga även på en fastighet som skall rustas upp på grund av be
stämmelserna i BSL. Med hänsyn härtill anser jag det inte påkallat att 
här behandla frågan om utdömning av lägenhet i andra fall än de jag 
förut har berört, dvs. när ekonomiska skäl hindrar en upprustning av 
fastigheten eller när byggnadslov till upprustningen inte kan erhållas. 

Om lagstiftningen skall bli effektiv, är det enligt min mening nöd
vändigt att hyresnämnden får möjlighet att förena upprustningsåläg
gandc eller användningsförbud med vite. Vad hovrätten anför om an
vändningen av vite kan jag i huvudsak ansluta mig till. Jag vill emeller
tid framhålla att frågan om tvångsmedel kommer i ett delvis annat läge 
med den ändrade prövningsordning som jag i det föregående har före
slagit. Man måste hålla i minnet att tvångsmedcl enligt mitt förslag blir 
aktuella endast i fall där överenskommelse om upprustning inte har 
kunnat träffas och frågan förs till hyresnämnden samt att fastighets
ägarens upprustningsskyldighet i dessa fall prövas av hyresnämnden 
efter muntlig förhandling. På grund av det nu anförda föreslår jag att 
nämnden skall få sätta ut vite i samband med upprustningsåläggande 
eller användningsförbud. Jag återkommer senare till frågan om använd
ningen av vite. 
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Som jag nyss nämnde föreslår utredningen för att göra förfarandet 
så effektivt som möjligt vissa förändringar av de regler som f. n. gäller 
beträffande vite, bl. a. att vite skall kunna anknytas till fastigheten i 
stället för som nu i regel till ägaren. Jag delar den under remissbehand
lingen framförda uppfattningen att de förändringar utredningen föreslår 
inte bör tas upp i detta begränsade sammanhang. Syftet med föränd
ringarna torde f. ö. bli helt tillgodosett bl. a. genom de förslag till 
tvångsmedcl som jag i det följande kommer att lägga fram för sådana 
fall där en fastighetsägare inte efterkommer ett åläggande om upprust
ning. Jag tar därför inte upp utredningens förslag i dessa delar. 

Jag anser det sannolikt att de fastighetsägare, som efter prövning av 
hyresntimnden eller, efter överklagande, av överinstans ålagts att rusta 
upp sin fastighet eller förbjudits att använda den för bostadsändamål i 
det övervägande antalet fall rättar sig efter vad som sålunda blivit be
stämt. Att enbart förlita sig på fastighetsägarens goda vilja skulle emel
lertid inte vara realistiskt. Man måste räkna med att det kommer att 
finnas fastighetsägare som av olika skäl inte bryr sig om ett åläggande 
eller ett användningsförbud. Det är nödvändigt att tvångsmedel står till 
förfogande som gör det möjligt att komma till rätta med dessa fall. 

För upprustningsfallens del uppkommer frågan om sådana tvångs
medel när den av hyresnämndcn bestämda tidsfristen har gått ut och 
det konstateras att de förelagda åtgärderna inte har blivit utförda. Här 
kan olika medel behövas för olika situationer. Initiativet till ingripan
den mot fastighetsägaren i dessa fall måste självfallet komma från 
kommunen. 

Vad först gäller sådana fall, där det kan antas att fastighetsligaren i 
det längsta kommer att dra sig undan en upprustning, synes det ligga 
nära till hands att överväga införande av tvångsförvaltning. 

Tvångsförvaltning kan f. n. tillgripas endast om ägaren till ett bostads
hus väsentligen försummar vården av fastigheten eller underlåter att 
vidta uppenbart angelägna åtgärder för att bevara sundhet, ordning 
och skick inom fastigheten och det finns anledning anta att dittelsc 
inte kommer att ske. Den primära uppgiften för den som utses till för
valtare är att verka för att de olägenheter som föranlett förvaltnings
beslutet undanröjs och att fastigheten genomgår sådana förbättringar 
och moderniseringar som kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. 
Förvaltaren uppbär hyror och andra löpande intäkter av fastigheten och 
företräder även i övrigt ägaren i angelägenheter som rör fastigheten 
och dess förvaltning. 

Finner förvaltaren att det behöver utföras arbeten på fastigheten som 
kräver tillskott av andra medel än de som inflyter vid den löpande för
valtningen, skall han enligt 6 § ombesörja utredning om lämpliga åt
gärder, kostnaderna för dem och möjligheterna att genom belåning av 
fastigheten eller på annat sätt skaffa medel för åtgärderna. Om hyres-



Prop. 1973: 22 94 

värden inte vill medverka till att åtgärderna genomförs, kan hyrcsnämn
den lämna förvaltaren tillstånd att företa dem samt att ta upp nödvän
digt lån och vid behov ansöka om inteckning i fastigheten. 

Fördelarna med tvångsförvaltning i ärenden om upprustning enligt 
den föreslagna BSL skulle naturligtvis ligga däri att förvaltaren kan få 
företa förbättringsåtgärder och ta upp lån för dessa. Sådan utredning 
som förvaltaren enligt 6 § TvL skall ombesörja innan tillstånd lämnas 
föreligger redan i ett sådant upprustningsärende. Dessutom har såväl 
behovet av åtgärderna som de tekniska och ekonomiska förutsättning
arna för dem blivit prövade av hyresnämnden. Mot den bakgrunden 
bör det inte föreligga några betänkligheter mot att redan i beslutet om 
tvångsförvaltning lämna förvaltaren tillstånd att dels företa upprust
ningsåtgärderna, dels ta upp nödvändigt lån för dessa och vid behov 
ansöka om inteckning i fastigheten. Jag föreslår därför, efter samråd 
med statsrådet Lidbom, att en sådan ordning kommer till stånd. 

Om TvL blir tillämplig i de fall jag nu har berört följer därav bl. a. 
att förordnande kan meddelas om att beslutet om tvångsförvaltning och 
tillstånd till upprustning skall lända till efterrättelse genast och att be
slutet gäller mot ny ägare till fastigheten. 

Möjligheten att tillgripa tvångsförvaltning bör inte stå öppen under 
obegränsad tid. En föreskrift om att talan skall v~ickas inom två 
år efter utgången av den tid som bestämts för arbetenas slutförande är 
enligt min mening lämplig. 

I de fall jag nu har berört kan emellertid situationen vara den att en 
tvångsförvaltning skulle vara gagnlös. Fastighetsägaren kan t. ex. ha ta
git ut och belånat inteckningar till så högt belopp att finansieringen av 
en upprustning inte kan ordnas. Den enda möjligheten att få till stånd 
en upprustning av fastigheten torde då vara att den övergår i kommu
nens ägo. Jag föreslår därför att kommunen i dessa fall får möjlighet 
att påkalla inlösen av fastigheten. Därvid bör bestämmelserna i ExL 
gälla i tillämpliga delar. Inlösen bör dock inte få komma i fråga om 
upprustningen är av endast ringa omfattning . 

.Även i fråga om inlösen bör en tidsfrist bestämmas inom vilken ta
lan skall väckas. Jag förordar att den i likhet med vad som föreslås 
gälla för tvångsförvaltning sätts till två år från utgången av den för upp
rustningens slutförande bestämda tiden. 

Som jag tidigare nämnde bör tvångsförvaltning och inlösen tillgripas 
huvudsakligen i de fall då fastighetsägaren kan förmodas i det längsta 
dra sig undan en upprustning. Fastighetsägarens underlåtenhet kan emel
lertid bero på i och för sig ursäktliga omständigheter. Som exempel 
kan nämnas det fallet att det råder tvist mellan kommunen och fas
tighetsägaren i frågan om föreskrivna åtgärder vidtagits och tvisten av
görs till kommunens fördel. I sådana och liknande situationer bör 
tvångsförvaltning inte komma i fråga. Enligt min mening bör ägaren i 
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stället föreläggas vid vite att fullgöra upprustningen. Givetvis skall en 
ny tidsfrist för arbetena då sättas ut. 

Vad härefter angår sådana fall dlir hyresnämnden har beslutat om 
användningsförbud, vill jag först erinra om att jag tidigare har före
slagit att hyresnämnden skall få sätta ut vite i sådant beslut. För det 
fall att fastighetsägaren överträder ett användningsförbud, kan enligt 
min mening annan påföljd inte komma i fråga än att nytt högre vite 
utsätts. 

Vad slutligen angår prövningen av frågor om tvångsåtgärder när 
fastighetsägaren inte efterkommer hyresnämndens beslut, har jag tidi
gare föreslagit att ExL skall gälla i tillämpliga delar för inlösenfallen. 
På grund härav kommer fastighetsdomstolen att ha hand om pröv
ningen av dessa. När det gäller ingripande med tvångsförvaltning eller 
vite anser jag att någon annan ,jnstans än hyresnämnden inte kan kom
ma i fråga. Ett av skälen till förslaget att hyresnämnden skall pröva 
frågor om upprustning och användningsförbud är just att det ankom
mer på nämnden att handlägga ärenden enligt TvL. 

Beträffande utdömande av vite vill jag anmärka att hyresnämnden 
i prop. 1973: 23 med förslag till ny lag om arrendenämnder och hyres
nämnder föreslås få rätt att utdöma processuella viten som nämnden 
förelägger med stöd av lagen. Jag anser det vara lämpligt att nämnden 
får pröva också utdömande av vite som föreläggs med stöd av BSL. 

5.1.10 Fullföljdsfrågor 

Ärenden om tvångsförvaltning enligt TvL anhängiggörs vid hyres
nämnd, medan expropriationsmål handläggs vid fastighetsdomstol som 
första instans. I båda fallen gäller att talan kan fullföljas ända upp till 
högsta domstolen. I fråga om fullföljd av talan i mål om inlösen enligt 
förslaget till BSL - vilka skall handläggas enligt bestämmelserna i 
ExL - finns inte anledning att göra avsteg från denna princip. Inte hel
ler beträffande ärenden om tvångsförvaltning enligt lagförslaget finns 
det f. n. skäl att frångå gällande ordning. Härigenom kommer prövning 
i dessa ärenden att kunna ske i fyra instanser, nämligen hyresnämnd, 
fastighetsdomstol, hovrätt och högsta domstolen. Denna ordning bör 
gälla också för ärenden om utsättande eller utdömande av vite. 

När det gäller fullföljd i ärenden om prövning av skyldighet att rusta 
upp en fastighet eller om användningsförbud anser jag dock att det kan 
vara motiverat att överväga andra fullföljdsregler än de nyss nämnda. 
Jag åsyftar det nära samband som råder mellan hyressättningsärenden 
och ärenden om upprustning och användningsförbud. Detta föranleder 
överväganden om en särskild fullföljdsordning för sådana ärenden. I 
denna fråga får jag efter samråd med statsrådet Lidbom anföra föl

jande. 
Den diskussion som under senare tid har förts om fullföljd mot fas-
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tighetsdomstolarnas domar i hyressättningsmål visar att den nuvarande 
ordningen för överprövning av hyrcsnämnds avgöranden i dessa mål 
inte i alla delar är tillfredsställande. Det är framför allt två anmärk
ningar som kan riktas mot den. Dels är det inte möjligt att få till stånd 
en enhetlig praxis, dels medverkar partsrepresentanter endast i hyres
nämnderna. Med den ställning som partsorganisationerna numera har 
på hyresmarknaden är det naturligt att de är representerade också i den 
eller de instanser som skall överpröva sådana avgöranden av hyres
nämnd som är av särskild betydelse för organisationerna. 

Frågor om upprustning och om användningsförbud enligt förslaget till 
BSL hör otvivelaktigt till den typ av ärenden där behovet av partsorgani
sationernas medverkan är särskilt påtagligt. Det rör sig här om avgöran
den som bl. a. kräver hyrespolitisk överblick. Det är också angeläget att 
få till stånd en ordning som ger möjlighet till en enhetlig praxisbildning. 
På grund härav finner jag det befogat att för dessa ärenden överväga en 
fullföljdsordning som bättre än den för hyressättningsmillen glillande 
kan tillgodose kravet på inflytande från hyresmarknadens organisationer 
och på en enhetlig bedömning. 

Mot den nu antydda bakgrunden har statsrådet Lidbom tidigare den
na dag hemställt om och fått Kungl. Maj:ts bemyndigande att - som 
jag förut nämnde - tillkalla sakkunniga för att utreda frågan om över
prövning av hyresnämndens avgöranden. De sakkunniga skall i första 
hand överväga en fullföljdsordning för hyressättningsmål och mål enligt 
den nu föreslagna BSL. Tanken är att man i sådana mål bör ha endast 
två instanser, av vilka den första skall vara hyresnämnden, och att över
prövningen liksom i hyresregleringsmålen bör ligga på statens hyresråd. 
Vidare skall övervägas om även andra mål, företrädesvis tvister om 
tvångsförvaltning, bör fullföljas till hyresrådet och om hyrcsnämnds
organisationen bör kompletteras med teknisk sakkunskap i bostadsför
bättringsfrågor. 

I avvaktan på att fullföljdsfrågan utreds är det nödvändigt att till
skapa en provisorisk ordning för talan mot hyresnämndens avgöranden 
i ärenden om upprustning och användningsförbud. För att i görlig mån 
undvika de oHigenheter som enligt vad jag tidigare har anfört lir för
enade med den nuvarande ordningen i hyressättningsmål och redan 
från början skapa förutsättningar för en enhetlig praxis i hithörande 
frågor, anser jag att prövningen i andra instans bör ske vid en enda 
domstol, fämpligen Svea hovrätt. Mot hovrättens avgörande bör talan 
kunna fullföljas till högsta domstolen. Samma ordning bör giilla för 
hyresnämndens beslut i ärende om anmälan till inskrivningsmyndigheten 
om anteckning i fastighetsbok eller tomträttsbok om fullgjord upprust
ning m. m. Efter samråd med statsrådet Lidbom föreslår jag därför att 
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talan mot hyresnämnds avgörande i de ärenden jag nu har berört skall 
föras hos Svea hovrätt och att talan mot hovrättens avgörande skall få 
föras hos högsta domstolen. 

5.1.ll Rättegå11gskostnadsfrågor 

Beträffande rättegångskostnader i hyresnämnden gäller den prin
cipen att vardera parten skall bära sina kostnader. Under remissbe
handlingen har bl. a. fastighetsägareförbundet tagit upp frågan om 
ansvaret för de utredningskostnader som uppkommer i ett upprustnings
ärende. Om utredningsuppgifter läggs på fastighetsägaren, bör enligt 
förbundets mening kommunen bära de kostnader som inte kan förrän
tas genom ökad hyresintäkt. Jag kan för min del inte finna en sådan 
ordning motiverad. Jag vill erinra om att jag har föreslagit skyldighet 
för kommunen att tillsammans med ansökan om upprustningsåläggan
de till hyresnämnden inge den utredning som behövs för prövning av 
ärendet. Vidare vill jag framhålla att de standardförbättrande åtgärder 
som det här blir fråga om i regel grundar rätt till hyreshöjning. Jag 
anser mig därför inte ha anledning att förorda något avsteg från prin
cipen att vardera parten skall bära sina rättegångskostnader i hyres
nämnden. 

Vad angår kostnader som uppkommer i samband med fullföljd av 
talan mot hyresnämndens beslut vill jag erinra om den ordning som 
gäller enligt TvL när länsstyrelse eller hälsovårdsnämnd är sökande i 
ärende om tvångsförvaltning. I princip gäller då att vardera parten skall 
bära sin kostnad. För den händelse fastighetsägaren vinner besvärsmål, 
kan han emellertid få ersättning för sina kostnader av statsverket när 
länsstyrelsen är motpart och av kommunen om motparten är hälso
vårdsnämnden. 

På grund av det nära samband som råder mellan ärenden enligt TvL 
och ärenden enligt den föreslagna BSL anser jag att samma rättegångs
kostnadsregler bör gälla för dessa ärenden. V ndantag härifrån måste 
dock göras för mål om inlösen i vilka bestämmelserna i ExL enligt vad 
jag tidigare har föreslagit skall gälla i tillämpliga delar. 

5.2 Förslaget till ändringar i förköpslagen 

Vid försäljning och byte av sådan fast egendom som med hänsyn 
till den framtida utvecklingen behövs för tätbebyggclse eller därmed 
sammanhängande anordning äger kommun rätt att förköpa egendomen. 
Förköpsrätten kan dock inte göras gällande vid försäljning av tomträtt. 
Om marken behöver tas i anspråk av kommunen under den tid tomt
rättsavtalet löper, kan komunen därför skaffa sig dispositionsrätt till 
marken endast genom frivillig uppgörelse med tomträttshavaren eller 
genom att expropriera tomträtten. Saneringsutredningen framhåller att 

7 Riksdagen 1973. I sam!. Nr 22 
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tomträtt i många andra sammanhang järnsfälls med fast egendom och 
föreslår att förköpslagen (FL) ändras så att den blir tillämplig även 
vid försäljning av tomträtter. Förslaget har i huvudsak fått ett positivt 
mottagande av remissinstanserna. 

Förköpsrätten syftar bl. a. till att underlätta för kommunerna att 
på ett tidigt stadium förvärva mark som behövs för samhällsutveck
lingen. Inom vissa kommuner som under lång tid har tillämpat tomträtt 
vid upplåtelse av mark för bebyggelse kommer emellertid ett växande 
antal fastigheter inom områden med äldre saneringsmogen bebyggelse 
att falla utanför förköpsrätten till följd av att fastigheterna är upp
låtna med tomträtt. Stockholms kommun uppger t. ex. i sitt remiss
yttrande att ca 40 % av alla fastigheter inom kommunen är upplåtna 
med tomträtt. Behovet för en kommun att förvärva bebyggda fastigheter 
är f. ö. inte begränsat till områden med äldre saneringsmogen bebyg
gelse. I samband med t. ex. utbyggnad av trafikleder kan kommun 
tvingas ta i anspråk fastigheter med fullt moderna byggnader. Är 
fastigheterna upplåtna med tomträtt, är kommunen i ett sådant fall 
hänvisad till att träffa en frivillig uppgörelse med tomträttshavaren 
eller att tillgripa expropriation. Det anförda visar sålunda- vilket be
styrks av remissutfallet - att det finns ett stort behov hos kommuner
na av att ha möjlighet till förköp även av tomträtter. 

Under remissbehandlingen har från några håll framhållits att en 
utvidgning av förköpsrätten till att omfatta även tomträtter kan upp
fattas som en försämring av tomträttsinstitutet. Otvivelaktigt medför 
en sådan utvidgning av förköpsrätten vissa olägenheter för såväl köpare 
som säljare av tomträtter, bl. a. med hänsyn till att överlåtelsen blir 
definitiv först efter utgången av den tid under vilken kommunen kan 
utö"a sin förköpsrätt. Man får dock i sammanhanget inte glömma att 
säljaren visat avsikt att frånträda tomträtten för det pris och på i lrnvud
sak de villkor i övrigt som kommunen är skyldig att godta, om förköp 
sker. För en köpare kan det också många gånger vara en fördel att vid 
förvärvstillfället bli informerad om att den aktuella fastigheten avses få 
en annan användning. En expropriation några år efter det att köparen 
tillträtt fastigheten torde medföra betydligt större olägenheter för kö
paren och upplevas som ett väsentligt större intrång än ett förköp. En 
utvidgning av förköpsrätten till att omfatta även tomträtt kan enligt 
min mening därför inte antas nämnvärt försvaga tomträttsinstitutet. 
I likhet med saneringsutredningen förordar jag därför, efter samråd 
med statsrådet Lidbom, att FL ändras så att kommun får förköpsrätt 
även vid försäljning som omfattar tomträtt. 

Från förköpsrätten undantas bl. a. fastigheter som har en areal 
mindre än 3 000 m2 och ett värde som är lägre än 200 000 kr. Som 
värde gäller taxeringsvärdet på fastigheten eller den taxeringsenhet 
i vilken fastigheten ingår. För att likformighet skall uppnås mellan 
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förköp av fast egendom och tomtrlitt bör som tomträttens värde gälla 
taxeringsvärdet på den fastighet i vilken tomträtten är upplåten, dvs. 
såväl mark- som byggnadsvärde. 

Denna areal- och värderegel medför enligt utredningen att ett stort 
antal fastigheter inom saneringsområden faller utanför FL:s tillämp
ningsområde. Genom bearbetningar av material från 1970 års fastighets
taxering har utredningen sålunda kommit fram till att 60 % av affärs
och hyresfastigheterna i landet har ett taxeringsvärde som är fägre än 
200 000 kr. För att ge kommunerna ökade möjligheter att förköpa 
fastigheter inom saneringsområden föreslår utredningen att areal- och 
värderegeln inte skall gälla inom sådant saneringsområde som redovisas 
i saneringsprogram som antagits av kommunen. Förslaget har i huvud
sak fått ett positivt mottagande. Några remissinstanser är dock kritiska 
och framhåller bl. a. att fastställande av saneringsområde måste ske i 
andra och mer reglerade former än vad utredningen tänkt sig. 

Den avgränsning av förköpsrätten som ligger i areal- och värderegeln 
och de konsekvenser den för med sig vid den praktiska tillämpningen 
är frågor som rör omfattningen av förköpsrätten som sådan. Avgräns
ningen har således betydelse utöver de fall som saneringsutredningen 
åsyftar. En eventuell ändring av areal- och värderegeln bör därför ske 
vid en prövning av hela förköpsinstitutet. F. n. finns inte underlag för 
en sådan prövning. Efter samråd med statsrådet Lidbom förordar jag 
därför att utredningens förslag i denna del inte genomförs. 

Vad angår utredningens förslag om förlängning av den tid inom vil
ken förköp skall utövas, anser jag att det kan ifrågasättas om förslaget 
i praktiken skulle medföra några fördelar av betydelse. Däremot står det 
klart att det skulle vålla betydande administrativa besvär för inskriv
ningsmyndighetcrna. På grund härav anser jag att förslaget inte bör 
genomföras. 

6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom inrikesdepartementet upprättats 
förslag till 

1) bostadssaneringslag, 
2) Jag om ändring i Jagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bo

stadsfastighet, 
3) Jag om ändring i förköpslagen (1967: 868). 
Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som 

bilaga 2. 
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7 Specialmotivering 

7.1 Förslaget till bostadssaneringslag 

Inledande bestämmelser 

100 

I lagförslagets inledande avsnitt har samlats bestämmelser om tillämp
ningsområdet och andra grundläggande föreskrifter för tillämpningen. 

Tillämpningsområdet anges i 1 § och överensstämmer som jag har 

föreslagit i den allmänna motiveringen med TvL:s. Detta innebär bl. a. 
att de föreslagna bestämmelserna inte kan tillämpas på hus som bebos 
enbart av ägaren eller på hus som tillhör bostadsrättsförening och vars 
samtliga lägenheter upplåts med bostadsrätt, även om bostadsrättsha
varen i sin tur hyr ut lägenheten. 

I paragrafens andra stycke sägs att lagen inte gäller fastighet som 
tillhör staten eller kommun. Åläggande om upprustning eller använd
ningsförbud skall således inte kunna meddelas beträffande sådan fas
tighet. Däremot åligger det naturligtvis såväl staten som kommun att 
efter förvärv av en fastighet ställa sig till efterrättelse vad hyrcsnämn
den dessförinnan kan med stöd av BSL ha beslutat beträffande fastig
heten. För att anteckning i fastighctsboken eller tomträttsbokcn skall 
kunna ske när t. ex. föreskriven upprustning i ett sådant fall har blivit 
utförd, föreskrivs i paragrafen att bestämmelserna i 11 och 12 §§ om 
anteckning i fastighctsboken m. m. skall gälla vid sådant förvärv. 

Enligt 1 § tredje stycket skall lagen vara tillämplig på vissa nyttjande
rätter. Bestämmelserna, som har utformats efter mönster av 1 § andra 
stycket TvL, innebär till en början att tomträtt vid tillämpningen av 
BSL likställs med fast egendom. När bostadshus eljest tillhör annan än 
ägaren av marken skall lagen gälla i tillämpliga delar. Enligt tredje 
stycket sista punkten skall, när omständigheterna föranleder det, som 
ägare av fastighet anses annan som innehar fastigheten. Bestämmelsen 
syftar bl. a. på sådana fall då innehavaren på grund av föreskrift i tes
tamente lyfter fastighetens avkastning med skyldighet att ombesörja 
skötsel och underhåll. 

I 2 § finns de grundläggande bestämmelserna om att hyresnämnden 
kan ålägga fastighetsägare att rusta upp fastigheten till lägsta godtag
bara standard eller meddela användningsförbud. Av bestämmelserna 
framgår att endast kommunen är behörig att ansöka om sådant åläg
gande eller förbud. 

I första stycket talas om åtgärd som behövs för att bostadslägenhet 
skall uppnå lägsta godtagbara standard. Därunder faller inte bara åt
gärder inom bostadshuset utan även sådana åtgärder utanför detta som 
fastighetsägaren är ansvarig för och som behövs för att t. ex. vatten
och avloppssystemet skall fungera tillfredsställande eller för att huset i 
övrigt skall fylla sin funktion som bostadshus. 
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Angående det materiella innehållet i den lägsta godtagbara standar
den får jag hänvisa till vad jag har anfört i den allmänna motiveringen. 

Som jag tidigare har framhållit skall den omständigheten att en fas
tighet har blivit föremål för kommunens saneringsverksamhet inte 
hindra t. ex. hälsovårdsnämnden att ålägga fastighetsägaren att undan
röja sanitär olägenhet. Möjlighet att i sådana fall ingripa mot fastig
hetsägaren måste finnas bl. a. därför att det kan förflyta lång tid från 
det upprustning av fastigheten aktualiseras till dess att upprustningen 
blir genomförd. På grund härav kan det uppkomma fall då t. ex. en 
fråga om föreläggande av hälsovårdsnämnd mot fastighetsägaren inte 
är avgjord när hyresnämnden skall pröva ansökan om upprustning av 
samma fastighet. Några olägenheter av att frågan inte är slutligt avgjord 
behöver dock inte uppstå. Man måste komma ihåg att ett föreläggande 
enligt HS ofta avser enstaka konkreta brister, medan frågan om upp
rustning i regel kommer att avse hela huset och innefatta undan
röjande av såväl sanitära som andra brister. Skulle upprustningen ha 
påbörjats när frågan om föreläggande är avgjord, torde föreläggandet 
vara inaktuellt och inte bli fullföljt. Skulle det anses nödvändigt att 
genomföra de åtgärder som avses med föreläggandet innan upprust
ningen börjar, påverkar detta inte hyresnämndens möjligheter att 
pröva upprustningsfrågan. Förhållandena blir i allt väsentligt desamma 
om ansökan hos hyresnämnden avser användningsförbud. En pågående 
process om åtgärder enligt HS utgör därför i regel ·inte något hinder 
mot att hyresnämnden beträffande samma fastighet prövar fråga om 
upprustning eller användningsförbud. Det nu anförda torde vara till
lämpligt också när den pågående processen avser åtgärder enligt BS. 

Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen är det nöd
vändigt att BSL innehåller sådana bestämmelser att prövningen av ett 
ärende inte hindras av att äganderätten till fastigheten är svår att fast
ställa. I 3 § har därför - med 5 kap. 11 § ExL som förebild - tagits 
in bestämmelser om att ansökan skall kunna riktas mot den som senast 
erhållit eller sökt lagfart på fastigheten, även om denne överlåter fastig
heten, innan ansökan ges in till hyresnämnden. Detta innebär att 
nämndens beslut blir bindande för den eller dem som härleder sin 
rätt till fastigheten från den för vilken lagfart senast är beviljad eller 
sökt. Däremot torde beslutet inte bli bindande för den som inte längre 
har lagfart på fastigheten men som likväl är dess rätta ägare. Några 
olägenheter av betydelse torde dock inte uppkomma på grund av att 
verkan av beslutet är avgränsad på detta sätt. 

I 5 kap. 11 § ExL föreskrivs för det fall, att fastigheten överlåts utan 
att den nye ägaren söker lagfart innan talan om expropriation väcks, 
att den till vilken fastigheten sålunda överlåtits skall ha samma ställ
ning i målet som om överlåtelsen skett under rättegången. Detta inne
bär bl. a. att bestämmelserna i 13 kap. 7 § rättegångsbalken om över-
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låtelse av tvisteföremålet och reglerna i 14 kap. samma balk om inter
venients deltagande i rättegång blir tillämpliga. 

Av 13 kap. 7 § rättegångsbalken följer bl. a. att, om svaranden 
överlåter tvisteföremålet, den nye ägaren får inträda i målet i svarandens 
ställe om käranden ger sitt samtycke. A andra sidan är ny ägare i ett 
sådant fall skyldig att på kärandens yrkande inträda som part i rätte
gången. Av bestämmelserna i 14 kap. följer bl. a. att den som inte är 
part i rättegången men vars rätt saken rör kan få delta i rättegången 
som intervenient oberoende av parternas samtycke. 

Varken den nu gällande Jagen om arrendenämnder och hyresnämn
der eller förslaget i prop. 1973: 23 till ny sådan lag innehåller några 
bestämmelser för det fall att överlåtelse sker av tvisteföremålet. 

Det kan ifrågasättas om det för ärenden enligt BSL finns behov av 
några regler motsvarande dem i 5 kap. 11 § ExL om ny ägares 
ställning. I så gott som alla fall torde nämligen eventuella planer på 
överlåtelse bli kända i samband med den besiktning av fastigheten 
som kommunen gör, och kommunen kan då rätta sitt fortsatta handlan
de därefter. Med hänsyn till att hyresnämndens avgörande enligt vad jag 
tidigare har föreslagit skall gälla mot ny ägare av fastigheten anser jag 
det dock nödvändigt att bestämmelser av motsvarande innebörd som i 
5 kap. 11 § ExL finns också i BSL. I 3 § har därför tagits in en före
skrift att den som förvärvar fastigheten innan ansökan ges in till hyres
nämnden skall ha samma ställning som om fastigheten hade överlåtits 
under ärendets handläggning. Som jag nyss anförde saknar lagen om 
arrendenämnder och hyresnämnder regler angående förfarandet när 
tvisteföremålet överlåts. Detta torde emellertid inte göra det nödvän
digt med någon särskild reglering i BSL utan rättegångsbalkens regler 
i detta avseende torde utan olägenhet kunna tillämpas analogiskt. 

Som en kompletterande regel föreskrivs i 3 § sista punkten att, om 
tvist angående äganderätten är antecknad i fastighetsboken, ansökan 
kan riktas mot den som innehar fastigheten med äganderättsanspråk. 

4 § innehåller bestämmelser om att Jagen om arrendenämnder och 
hyresnämnder skall gälla i fråga om förfarandet i hyresnämnden. 

Förutsättningar för åläggande om åtgärder och för anviindningsförbud 

I 5 och 6 §§ anges förutsättningarna för åläggande om åtgärder resp. 
användningsförbud. Enligt 5 § får fastighetsägaren åläggas att utföra 
de åtgärder som behövs för att bostadslägenhet inom fastigheten skall 
uppnå lägsta godtagbara standard under förutsättning att fastigheten 
med hänsyn till kostnaden för åtgärderna kan beräknas ge sktiligt eko
nomiskt utbyte. I den allmänna motiveringen har jag utvecklat vad 
som skall avses med skäligt ekonomiskt utbyte. Som jag tidigare har 
anfört måste det kunna förutsättas att kommunen, innan ansökan om 
upprustningsåläggande ges in till hyresnämnden, förvissar sig om att 
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byggnadslov till de aktuella åtgärderna kommer att beviljas. 
Förutsättningarna för användningsförbud avhandlas i 6 §. Sådant 

förbud skall kunna meddelas antingen då ekonomiska förutsättningar 
för upprustning inte föreligger eller då byggnadslov till upprustningen 
inte kan påräknas. Eftersom kommunens ansökan till hyresnämnden 
regelmässigt kommer att åtföljas av yttrande från byggnadsnämnden, 
får hyresnämnden kännedom om byggnadsnämndens inställning i upp
rustningsfrågan. Framgår det av yttrandet att byggnadslov inte kan på
räknas, bör detta i regel utgöra tillräcklig grund för hyresnämnden att 
bifalla ett yrkande om användningsförbud. Enligt paragrafens sista 
punkt får dock användningsförbud meddelas endast beträffande fä

genhet som har betydande brister i förhållande till lägsta godtagbara 
standard. I den allmänna motiveringen har jag närmare belyst denna 
fråga. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla att ett användningsförbud 
medför skyldighet för fastighetsägaren att aktivt verka för att Higen
heten blir utrymd. 

I 7 § har tagits in bestämmelser om att upprustningsåläggande skall 
anses förfallet, om byggnadslov inte kan erhållas. Som jag tidigare har 
påpekat är hyresnämnden i ett sådant fall oförhindrad att på ansökan 
av kommunen och under de förutsättningar som anges i 6 § besluta om 
användningsförbud. 

Verkan av beslut i vissa fall m. m. 

Enligt 8 § första stycket blir beslut med åläggande om åtgärder eller 
användningsförbud gällande mot ny ägare av fastigheten. Av skäl som 
jag har anfört i den allmänna motiveringen bör denna verkan av be
slutet inte omfatta vite som sätts ut i beslutet. En bestämmelse om detta 
har tagits in i paragrafens andra stycke. Det bör påpekas att beslut om 
åläggande eller användningsförbud gäller även mot den som förvärvar 
en fastighet på exekutiv auktion. 

I 9 § föreskrivs bl. a. att i beslut med upprustningsåläggande skall 
bestämmas viss tid inom vilken upprustningen skall vara genomförd. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att jag i prop. 1973: 21 fram
hållit som önskvärt att modernisering av äldre hus sker så att evakue
ring undviks, t. ex. genom att moderniseringen utförs i etapper. Även 
om arbetena genomförs på detta sätt, blir det i regel nödvändigt att 
prövningen hos hyresnämnden omfattar upprustningen i dess helhet. 
Om arbetena skall utföras etappvis, kan det vara lämpligt att nämn
den bestämmer en tidsfrist för varje etapp. 

Anteckning i fastighetsboken m. m. 

Avsnittet om anteckning i fastighetsboken m. m., som omfat:ir 10-

12 §§, inleds med bestämmelser dels om skyldighet för hyresnämnden 
att sända beslut om upprustningsåläggande eller användningsförbud till 



Prop.1973:22 104 

bl. a. inskrivningsmyndigheten (10 §), dels om vad som skall iakttas när 
fastighetsägaren har efterkommit sådant åläggande eller när byggnads
lov till upprustning avslagits eller när ett användningsförbud på grund 
av rivning eller upprustning förlorat sin aktualitet (11 §). I 10 § före
skrivs att beslut om upprustningsåUiggandc skall sändas också till läns
arbetsnämnden och byggnadsnämnden. Anledningen till föreskriften är 
att byggnadstillstånd eller byggnadslov till rivning enligt vad jag före
slagit i den allmänna motiveringen inte skall få meddelas beträffande 
byggnad som enligt hyrcsnämndens beslut skall rustas upp. 

Bestämmelserna i 12 § är avsedda i första hand för det fall att kom
munen och fastighetsägaren har olika uppfattning i frågan om en före
skriven upprustning har blivit utförd. Bestämmelserna är emellertid till
lämpliga också om tvist föreligger t. ex. i frågan om en med anv1ind
ningsförbud belagd lägenhet har förbättrats så att den uppnår lägsta 
godtagbara standard. I enlighet med vad jag har föreslagit i den all
männa motiveringen får fastighetsägaren i situationer som dessa an
söka hos hyresn~imndcn om anmälan till inskrivningsmyndigheten i och 
för anteckning i fastighets- eller tomträttsboken. 

Vite, två11gsförvaltni11g, inlösen m. m. 

13 § innehåller bestämmelser om hyresnämndcns möjlighet att sätta 
ut vite i beslut med upprustningsåläggande eller användningsförbud. I 
paragrafens andra stycke finns bestämmelser för det fall att överlåtelse 
sker av fastighet beträffande vilken upprustningsåläggande eller an
vändningsförbud utfärdats. Bestämmelserna, som inneb~ir att hyrcs
nämnden då kan sätta ut nytt vite, skall ses mot bakgrund av föreskrif
ten i 8 § andra stycket att beslut om vite inte gäller mot ny ägare av 
fastigheten. Vitesbeloppet får bestämmas med hänsyn till omständighe
terna i varje särskilt fall. Några besfämmelscr om detta anser jag inte 
nödvändiga. 

Om fastighetsägaren inte efterkommer hyresnämndens beslut, kan 
kommunen, som jag tidigare har framhållit, genom ansökan till hyres
nämnden påkalla tvångsåtgärder mot honom. De påföljder som då kan 
komma i fråga är tvångsförvaltning och vite. I den allmänna motive
ringen har jag angivit de principer som bör vara vägledande vid valet 
av påföljd för underlåten upprustning. I allmänhet torde fastighetsägarens 
underlåtenhet utgöra tillräcklig grund för att hyrcsnämnden skall kun
na besluta om tvångsförvaltning. Om fön'altningen skall fä avsedd ef
fekt, torde det nästan undantagslöst bli nödvändigt att fämna förval
taren tillstånd att utföra upprustningen, ta upp nödvändiga lån och verk
ställa pantförskrivning. Bestämmelser om tvångsförvaltning finns i 14 § 

första stycket. För det fall att hyresnämnden i stället för tvångsförvalt
ning förelägger fastighetsägaren nytt vite, föreskrivs i paragrafens andra 
stycke att nämnden skall bestämma ny tid inom vilken åtg~irden skall ha 
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vidtagits. Bestämmelsen är påkallad bl. a. på grund av att tidsfristen 
för ansökan om tvångsförvaltning skall räknas från utgångeu av den 
tid som bestämts för upprustningsåtgärdemas genomförande (15 §). Jag 
anser det inte nödvändigt med någon motsvarande bestämmelse för det 
fall att hyresnämnden beslutar om tvångsförvaltning. 

16 § anger förutsättningarna för inlösen. Denna sanktion kan tilläm
pas antingen om det på förhand kan bedömas att tvångsförvaltning 
skulle vara verkningslös eller om detta visar sig under pågående för
valtning. En förutsättning för inlösen är att åtgärderna inte är av endast 
ringa omfattning. Vid bedömningen härav kan man naturligtvis inte en
bart se till åtgärderna som sådana, utan bedömningen måste göras mot 
bakgrund av bl. a. det ifrågavarande husets storlek och värde. 

I enlighet med vad jag har föreslagit i den allmänna motiveringen 
föreskrivs i 17 § att ExL skall gälla i tillämpliga delar i mål om inlö
sen. Undantag har emellertid föreskrivits i fråga om bestämmelserna i 
4 kap. 2 § ExL. Enligt dessa gäller att, om det företag för vars genom
förande expropriationen äger rum har medfört inverkan av någon be
tydelse på fastighetens värde, löseskillingen skall - med vissa begräns
ningar - bestämmas på grundval av det värde fastigheten skulle ha haft 
utan sådan inverkan. Bestämmelserna gäller oavsett om företaget har 
haft en positiv eller negativ inverkan på fastighctsvärdet och skulle så
ledes kunna medföra att kommunen vid inlösen måste betala en löse
skilling motsvarande det marknadsvärde fastigheten skulle ha haft om 
den inte varit belastad med krav på upprustning. Som jag har framhållit 
i den allmänna motiveringen skall värdet av fastigheten vid prövningen 
av frågan om upprustningsskyldighct föreligger anses belastat med de 
krav på upprustning som kan ställas med stöd av best~immelscma i 
lagförslaget. Eftersom samma bedömningsgrunder i detta avseende bör 
tillämpas när det gäller inlösen, anser jag det nödvändigt att uttryck
ligen undanta 4 kap. 2 § ExL från tillämpning i dessa mål. 

I 17 § har vidare tagits in en bestämmelse om att den s. k. prcsum
tionsregcln i 4 kap. 3 § ExL skall avse värdeökning som ägt rum under 
tiden från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

18 § innehåller bestämmelser om att hyrcsniimnden vid cvertrlidelse 
av användningsförbud får sätta ut nytt vite. 

övriga bestämmelser 

I 19 § har tagits in bestämmelser om kommuns rätt till besiktning av 
fastighet. Även om det normalt inte torde uppkomma något problem 
för kommunen med att få tillträde till en fastighet för besiktning, anser 
jag det nödvändigt med en uttrycklig bestämmelse om kommunens rätt 
i detta avseende. En av förutsättningarna för att hyresn~imnden skall 
kunna pröva en ansökan om upprustningsåläggande eller användnings
förbud är ju att bristerna i lägenheterna och i huset är preciserade. 
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I paragrafens andra stycke har därför också tagits in en bestämmelse 
om att hyresnämndcn kan förelägga fastighetsägaren att vid vite hålla 
fastigheten tillgänglig för besiktning. 

20-24 §§ innehåller bestämmelser om utdömande av vite, fullföljd 
mot hyresnämndens beslut och rättegångskostnad vid fullföljd. 

I enlighet med vad jag har föreslagit i den allmänna motiveringen 
föreskrivs i 20 § bl. a. att talan om utdömande av vite skall föras vid 
hyresnämnden. Paragrafen innehåller dessutom bestämmelser om att 
talan om utdömande av vite skall föras av kommunen och att utdömt 
vite ej får förvandlas. 

I den allmänna motiveringen har jag utförligt behandlat frågan om 
fullföljd mot hyresnämndens beslut. I enlighet med vad jag har före
slagit där finns bestämmelser i 21 § om att talan mot hyresnämndens 
beslut i ärende om upprustningsåläggande eller användningsförbud eller 
i ärende enligt 12 § skall föras hos Svea hovrätt samt att talan mot 
nämndens beslut i övriga fall skall föras hos fastighetsdomstolen. 

Med beslut i fråga som enligt denna lag skall prövas av hyresnämnd 
avses nämndens beslut i sak. Talan mot andra beslut av nämnden kom
mer på grund av 4 § att regleras i lagen om arrendenämnder och hyres
nämnder. Detta innebär, om förslaget i prop. 1973: 23 genomförs, att 
talan i dessa fall skall föras hos fastighetsdomstolcn.- -Bestämmelserna i 
21 § tredje stycket om besvärstidens längd och sättet för beräkningen 
av denna tid överensstämmer med vad som kommer att gälla för tvångs
förvaltning om förslaget härom i nämnda prop. genomförs. I tredje 
styckets sista punkt har tagits in en bestämmelse av samma innebörd 
som 52 kap. 2 § rättegångsbalken, nämligen att besvärstalan skall av
visas om den inte har fullföljts på föreskrivet sätt eller inom rätt tid. 
Bestämn1elserna i 22 § om parts hörande i besvärsmål har utformats ef
ter mönster i TvL. 

I 23 § finns bestämmelser om rättegångskostnad i högre rätt. Bestäm
melserna har kommenterats närmare i den allmänna motiveringen. 

I den avslutande paragrafen, 24 §, har tagits in bestämmelser som 
klargör att rättegångsbalkens regler om tvistemål och besvär skall, med 
de avvikelser som följer av 21-23 §§, gälla beträffande dittegången i 
hovrätt och högsta domstolen i mål som fullföljs från hyresnämnd. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1974. 
I överensstämmelse med vad som föreskrivs i punkt 13 av övergångs

bestämmelserna till ExL föreslås att bestämmelserna i 17 § om ti!Himp
ning av presumtionsregeln inte skall gälla värdeökning som inträffat 
före utgången av juni 1971. 
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7.2 Förslaget tiJI lag om ändring i lagen om tvångsförvaltning av bostads. 
fastighet 

I 1 § föreslås ett tredje stycke med en erinran om att BSL innehål
ler bestämmelser om tvångsförvaltning i vissa fall. Stycket är föranlett 
av förslaget att hyresnämnden enligt 14 § BSL skall kunna besluta om 
tvångsförvaltning om fastighetsägaren inte utför de upprustningsåtgär
der hyresnämnden ålagt honom. 

Den föreslagna ändringen är avsedd att träda i kraft samtidigt med 
BSL. 

7.3 Förslaget till lag om ändring i förköpslagen 

I FL föreslås tillägg i 1 och 3 §§ med anledning av förslaget att för
köp skall kunna utövas även vid överlåtelse av tomträtt. 

Som jag har föreslagit i den allmänna motiveringen bör som tomt
räUens värde gälla taxeringsvärdet på den fastighet i vilken tomträtten 
är upplåten, dvs. såväl mark- som byggnadsvärde. Detta medför att be
stämmelserna i 3 § tredje stycket FL behöver kompletteras. Där sägs 
nämligen att, om taxeringsvärde inte finns, i stället skall gälla det värde 
som läggs till grund för bestämmandet av stämpelskatten. Enligt 8 § 

2 mom. stämpelskatteförordningen (1964: 308, omtryckt 1971: 454) gäl
ler bl. a. att, vid beräkning av stämpelskatt för förvärv av tomträtt, det 
taxerade byggnadsvärdet skall gälla som taxeringsvärde. Om 3 § tredje 
stycket FL inte kompletteras skulle således värdet av tomträtt i de fall 
som nu avses motsvara endast byggnadsvärdet. 

För det fall att fast egendom saknar taxeringsvärde som kan läggas 
till grund för bestämmande av stämpelskatt, gäller enligt 8 § 1 mom. 
tredje stycket stämpelskatteförordningen att inskrivningsmyndighctcn 
fastställer egendomens värde efter intyg av sakkunnig eller annan utred
ning. Enligt 1 mom. femte stycket kan inskrivningsmyndighetcn, när 
särskilda skäl föranleder det, hos länsstyrelsen påkalla att egendomen 
skall åsättas värde till ledning för skattens bestämmande. 

För att värdet av tomträtt i de fall jag nu har berört skall kunna be
räknas enligt samma principer som när det gäller fast egendom, föreslås 
ett tillägg till 3 § tredje stycket av innebörd att fastighetens värde skall 
bestämmas på det sätt som föreskrivs i 8 § tredje och femte stycket 
stämpelskatteförordningen. 

I 3 § första stycket punkt 5 föreslår jag en redaktionell ändring. 
De föreslagna ändringarna avses träda i kraft samtidigt med BSL. 

Försäljning eller byte av tomträtt som skett före ikraftträdandet skall 
inte omfattas av de nya bestämmelserna. 

I 13 kap. 7 § jordabalken föreskrivs att bestämmelserna om fast egen
dom i första avdelningen av balken (1-18 kap.) skall, om inte annat 



Prop.1973:22 108 

följer av särskilda bestämmelser om tomträtt, äga motsvarande tillämp
ning i fråga om överlåtelse av tomträtt och om rättighet i eller till förmån 
för tomträtt samt om rättsförhållanden i övrigt angående tomträtt. Vad 
gäller bestämmelserna i balkens andra avdelning (19-23 kap.) finns 
regler av motsvarande innebörd i 21 kap. 7 § om inskrivning av tomt
rätt och i 22 kap. 15 § om inteckning i tomträtt. Den föreslagna änd
ringen i FL torde därför inte föranleda någon följdändring i jordabal
ken. 

8 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets utlåtande över förslagen till 
1) bostadssaneringslag, 
2) lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bo

stadsfastighet, 
3) lag om ändring i förköpslagen (1967: 868) 

inhämtas genom utdrag av protokollet. 

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen. 

Ur protokollet: 

Gunnel Anderson 
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Förslag till 

Bostadssaneringslag 

Allmänna bestämmelser 

109 

Bilaga 1 

Saneringsutredningens lagförslag 

1 § I enlighet med denna lag äger kommun ålägga ägare av fastighet 
inom kommunen att upprusta hus och anordningar i husets närmaste 
omgivning till viss standard eller att förbjuda husets användning för bo
stadsändamål. 

Aläggande eller förbud skall kunna avse fastighet med mer än två 
bostadslägenhcter och företrädesvis sådana som upplåts med hyresrätt. 

2 § Aliiggandets syfte är att, med hänsyn till tidens krav och ortens 
sed, undanröja uppenbara brister från bostadsfunktionella och byggnads
tckniska synpunkter så att en lägsta godtagbar standard uppnås. 

3 § Kungl. Maj :t utfärdar i särskild ordning föreskrifter om den lägsta 
godtagbara standarden. Standardkraven skall avse lägenhets utrustning 
och inredning samt komplement till denna ävensom husets utförande 
och kondition. 

4 § Såvitt gäller lägenhets utrustning och inredning samt komplement 
till denna skall föreskrifterna enligt 3 § företrädesvis avse uppvärm
ningen, tillgången till vatten och avlopp, klosett, dusch och tvättställ, 
elinstallationen, tillgången till utrymme för matlagning samt tvättstuga 
och förrådsutrymme. 

5 § Beträffande husets utförande och kondition skall föreskrifterna 
enligt 3 § företrädesvis avse byggnadsstommens tillstånd med hänsyn 
till sprickbildning o. d., frihet från vattenläckage i yttertak och ytter
väggar, värmeisolering i ytterväggar och bjälklag, frihet från rostbild
ning samt igensättning o. d. i installationer ävensom beskaffenheten av 
ljudisoleringen mot omgivningen och mellan olika lägenheter. 

6 § Kommunstyrelsen, eller efter kommunens bestämmande annat 
kommunalt organ, beslutar om åtgärder enligt denna lag. 

7 § Kommunen skall tidsmässigt planera bostadsinspektionen enligt 
9-11 §§så att bostäder av den sämsta beskaffenheten i första hand om
fattas av åtgärder enligt denna lag. 

8 § Länsstyrelsen skall vaka över tillämpningen av denna lag i länet 
och tillse att lämpliga åtgärder vidtas för att undanröja missförhållan
den som kommit till dess kännedom. 

Bcsildning 

9 § Kommunen skall besiktiga fastigheten för att utröna dess brister i 
förhållande till utfärdade föreskrifter om lägsta godtagbara standard. 



Prop.1973:22 110 

10 § Till besiktningen skall kallas fastighetens ägare eller företrädare 
för denne. Utevaro är ej hinder för förrättningen. 

över besiktningen skall upprättas protokoll, som tillställs fastighets
ägaren. 

11 § Handräckning får begäras från polismyndigheten om tillträde för 
besiktning vägras utan godtagbart skäl. 

Föreläggande att ange hinder 

12 § Om besiktningen föranleder det skall kommunen förelägga fas
tighetsägaren att ange hinder mot upprustningen. Uppgivet hinder skall 
hänföra sig i första hand till att upprustningen är tekniskt-ekonomiskt 
olämplig, att svårigheter föreligger att skaffa medel eller arbetskraft 
eller till att formella skäl föreligger. 

13 § Föreläggandet skall innehålla föreskrift att hinder skall anges se
nast inom viss tid. Tiden skall bestämmas till tre månader eller, om 
särskilda skäl föreligger, högst sex månader efter delgivning av föreläg
gandet. 

14 § över föreläggande att ange hinder får besvär ej anföras. 

Vitesföreläggande 

15 § Har fastighetsägaren medgivit upprustningen eller ej angivit hin
der eller finner kommunen att uppgivet hinder inte bör beaktas skall 
kommunen förelägga fastighetsägaren att upprusta fastigheten. 

16 § Föreläggandet skall avse att åtgärderna är genomförda viss dag 
och senast inom 2 år efter delgivning av beslutet. Om skäl föreligger 
därtill med hänsyn till åtgärdernas omfattning kan tiden dock sättas 
senare. 

17 § Föreläggandet skall vara förenat med vite. 
Vitet bestämmes till belopp som är skäligt med hänsyn till åtgärder

nas omfattning, dock högst 200 000 kronor. 

18 § Föreläggandet är gällande mot ny ägare av fastigheten efter an
mälan till inskrivningsmyndigheten och vederbörlig anteckning i fastig
hetsboken. 

19 § Har de förelagda åtgärderna genomförts kan fastighetsägaren hos 
kommunen begära att anteckningen om föreläggandet upphävs hos in
skrivningsmyndigheten. 

20 § Besvär över vitesföreläggande eller vägrad begäran om upphä
vande av anteckning förs hos länsstyrelsen. 

Besvär över länsstyrelsens beslut förs hos kammarrätten. 

Förbud mot användning av bostad 

21 § Finner kommunen efter besiktning eller efter invändning om hin
der att genomförandet av åtgärderna kommer att medföra orimliga kost
nader eller att byggnadslov ej kan erhållas äger kommunen att i stiillet 
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för att meddela föreläggande besluta om förbud mot lägenheternas an
vändning för bostadsändamål. 

22 § Besvär över beslut om förbud förs på sätt som gäJler för besvär 
över vitesföreläggande. 

Utdömande av vite 

23 § Har tiden för fullgörelse utlupit utan att åtgärderna vidtagits äger 
kommunen hos länsstyrelsen begära vitets utdömande. 

24 § Besvär över länsstyrelsens beslut om utdömande av vite förs hos 
kammarrätten. 

25 § Vid prövningen av fråga om utdömande av vitet skall Jagakraft
vunnet vitesföreläggande anses äga rättskraft, så att endast nya om
ständigheter eller omständigheter i samband med underlåtenhet att full
göra föreläggandet beaktas. 

Tillämpningsföreskrifter 

26 § Kungl. Maj:t äger utfärda föreskrifter för tillämpningen av den
na Jag i vad avser frågor enligt 1, 2 samt 6 och 7 §§. 
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1 Förslag till 

Bostadssaneringslag 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

112 

Bilaga 2 

De remitterade förslagen 

1 § Denna Jag äger, med de undantag som följer av andra stycket, 
tillämpning på fastighet på vilken finnes bostadslägenhet som är uthyrd 
av fastighetens ägare och ej utgör del av dennes egen bostad. 

Lagen gälJer ej fastighet som tillhör staten eller kommun. Förekom
mer anteckning som avses i 10 § beträffande fastighet som staten eller 
kommun förvärvar, gäller dock bestämmclserna i 11 och 12 §§ i till
lämpliga delar. 

När bostadshus tillhör innehavare av inskriven tomträtt, äger bestäm
melserna i denna Jag motsvarande tillämpning på tomträtten. I fråga 
om bostadshus som eljest tiIJhör annan än ägaren av marken gäIIer Ja
gen i tillämpliga delar. Såsom ägare av fastighet anses, när omständig
heterna föranleder det, annan som innehar fastigheten. 

2 § Uppnår bostadslägenhet inom fastighet som avses i 1 § första 
stycket ej lägsta godtagbara standard, får hyresnämnden efter ansökan 
av kommun och under de förutsättningar som anges i 5 eller 6 § ålägga 
fastighetens ägare att vidtaga åtgärd som behövs för att lägenheten skall 
uppnå sådan standard eller förbjuda att lägenheten användes för bo
stadsändamål (användningsförbud). 

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer meddelar be
stämmelser om vad som skall förstås med lägsta godtagbara standard. 

3 § Ansökan om åläggande att vidtaga åtgärd som avses i 2 § första 
stycket eller om anv~indningsförbud kan riktas mot den för vilken lag
fart senast är beviljad eller sökt, även om denne innan ansökan ingives 
har överlåtit fastigheten. Den till vilken fastigheten sålunda överlåtits 
har i ärendet samma ställning som om överlåtelsen skett under ärendets 
handläggning. Om tvist angående äganderätten är antecknad i fastig
hetsboken, kan ansökan riktas mot den som innehar fastigheten med 
äganderättsanspråk. 

4 § I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärenden enligt den
na lag finns bestämmelser i lagen (1973: 000) om arrendenämnder och 
hyresnämnder. 

Förutsättningar för åläggande om åtgärder och för användningsförbud 

5 § Aläggande för fastighetsägare att vidtaga åtgärd som avses i 2 § 
första stycket får meddelas, om fastigheten med hänsyn till kostnaden 
för åtgärden kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. 
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6 § Användningsförbud får meddelas om fastigheten efter åtgärd 
som avses i 2 § första stycket kan beräknas ej ge det utbyte som avses 
i 5 § eller om det kan antagas att byggnadslov till åtgärden ej kommer 
att beviljas. Sådant förbud får dock meddelas endast beträffande lä
genhet som har betydande brister i förhållande till lägsta godtagbara 
standard. 

7 § Har fastighetsägaren ålagts att vidtaga åtgärd som avses i 2 § 
första stycket men beviljas ej byggnadslov till åtgärden, är åläggandet 
förfallet. 

Verkan av beslut i vissa faH m. m. 

8 § Åläggande eller användningsförbud enligt 2 § första stycket gäl
ler även mot ny ägare av fastigheten. 

Första stycket gäller ej vite som förelagts med stöd av denna lag. 

9 § I beslut varigenom fastighetsägare ålägges att vidtaga åtgärd som 
avses i 2 § första stycket skall bestämmas viss tid inom vilken åtgärden 
skall ha vidtagits. 

Föreligger särskilda skäl får hyresnämnden efter ansökan av fastig
hetsägaren förlänga tiden. Sådan ansökan skall göras före utgången av 
den löpande tidsfristen. 

I beslut om användningsförbud skall anges från vilken tidpunkt för
budet gäller. 

Anteckning i fastighetsboken m. m. 

10 § Beslut, varigenom fastighetsägare ålägges att vidtaga åtgärd som 
avses i 2 § första stycket eller användningsförbud meddelas, skall ge
nast sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsbo
ken eller tomträttsboken. Beslut om åläggande att vidtaga åtgärd skall 
även sändas till länsarbetsnämnden och byggnadsnämnden. 

11 § När fastighetsägaren har utfört de åtgärder som föreskrivits i be
slutet, skall kommunen genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. 

Anmälan enligt första stycket skall också göras om 
1. ansökan om byggnadslov avslagits eller 
2. fastighet som avses med användningsförbud rivits eller sådana för

bättringsåtgärder vidtagits att bostadslägenheterna inom fastigheten upp
når lägsta godtagbara standard. 

12 § Gör ej kommunen anmälan som avses i 11 §, får hyresnämnden 
på ansökan av fastighetsägaren besluta om sådan anmälan. 

Vite, tvångsförvaltning, inlösen m. m. 

13 § Aläggande eller användningsförbud enligt 2 § första stycket får 
förenas med vite. 

Hyresnämnden får utsätta nytt vite, om fastighet som avses med åläg
gande eller användningsförbud övergår till ny ägare. 

14 § Utför fastighetsägaren ej de åtgärder som föreskrivits i hyres
nämndens beslut, får nämnden på ansökan av kommunen utsätta nytt 

8 Riksdagen 1973. I saml. Nr 22 
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vite eller besluta att fastigheten skall ställas under förvaltning enligt lagen 
(1970: 246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet. Nämnden får där
vid lämna förvaltare tillstånd enligt 6 § andra stycket i nämnda lag att 
utföra åtgärderna. 

Förelägger hyresnämnden nytt vite, skall bestämmas ny tid inom vil
ken åtgärderna skall ha vidtagits. 

Beslutar hyresnämnden om tvångsförvaltning, gäller i den mån ej an
nat följer av denna lag bestämmelserna i lagen om tvångsförvaltning av 
bostadsfastighet i tillämpliga delar. 

15 § Ansökan om tvångsförvaltning skall göras inom två år från ut
gången av den tid som bestämts enligt 9 § eller, om ny tid bestämts enligt 
14 § andra stycket, inom två år från utgången av den nya tiden. Sker 
ej ansökan inom föreskriven tid, upptages den ej till prövning. 

16 § Utför fastighetsägaren ej de åtgärder som föreskrivits i hyres
nämndens beslut och är förhållandena sådana att åtgärderna ej kan an
tagas komma att bli utförda under tvångsförvaltning, får kommunen in
lösa fastigheten om åtgärderna ej avser arbeten av endast ringa omfatt
ning. 

17 § Talan om inlösen skall väckas vid fastighetsdomstolen senast inom 
två år från utgången av den tid som bestämts enligt 9 § eller, om ny tid 
bestämts enligt 14 § andra stycket, inom två år från utgången av den nya 
tiden. Väckes ej talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad. I fråga 
om inlösen gäller i övrigt expropriationslagen (1972: 719) i tillämpliga 
delar, dock med undantag för 4 kap. 2 §. 4 kap. 3 § expropriationslagen 
äger tillämpning i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från 
dagen tio år före det talan väcktes vid domstol. 

18 § överträder fastighetsägare användningsförbud, får hyresnämnden 
utsätta nytt vite. 

övriga bestämmelser 

19 § Kommun får besiktiga fastighet i den mån det är nödvändigt för 
att förbereda eller utföra talan enligt denna lag. 

Lämnas kommunen ej tillfälle till besiktning som avses i första stycket, 
får hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att vid vite hålla fastigheten 
tillgänglig för besiktning. 

20 § Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna 
lag föres vid hyresnämnden av kommunen. Utdömt vite får ej förvand
las. 

21 § Mot beslut i fråga som enligt denna lag skall prövas av hyres
nämnd får talan föras genom besvär. 

Mot hyresnämndens beslut i ärende angående åtgärd eller använd
ningsförbud som avses i 2 § första stycket eller i ärende enligt 12 § skall 
besvär anföras hos Svea hovrätt. Mot annat beslut av nämnden skall be
svär anföras hos den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är 
belägen. 

Besvärshandlingen skall inges till hovrätten eller, om besvären skall 
prövas av fastighetsdomstolen, till denna inom tre veckor från den dag 
beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet 
sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas. 
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22 § I besvärsmål skall part kallas att muntligen höras, om ej sådant 
hörande saknar betydelse för utredningen. 

I fråga om handläggningen vid fastighetsdomstolen av besvärsmål äger 
utöver första stycket 52 kap. 3 och 5-12 §§ rättegångsbalken mot
svarande tillämpning. Bestämmelse som avser hovrätt gäller därvid i 
stället fastighetsdomstolen. 

23 § Bifalles fastighetsägarens talan i besvärsmål, kan kommunen åläg
gas att ersätta honom hans rättegångskostnad. I övrigt svarar vardera 
parten för sin rättegångskostnad, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 § 
rättegångsbalken. 

24 § Beträffande rättegången i hovrätt i mål som fullföljs från hyres
nämnd gäller, med de avvikelser som följer av 21-23 §§, i tillämpliga 
delar vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål och om 
besvär. 

Första stycket gäller i tillämpliga delar även rättegången i högsta dom
stolen. 

Denna lag träder i kraft den 1januari1974. 
Bestämmelsen i 17 § om tillämpningen av 4 kap. 3 § expropriations

lagen (1972: 719) gäller ej i fråga om värdeökning som ägt rum före ut
gången av juni 1971. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostads
fastighet 

Härigenom förordnas, att 1 § lagen (1970: 246)1 om tvångsförvaltning 
av bostadsfastighet skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1 § 

Om ägare av fastighet, vilken innehåller bostadslägenhet som är ut
hyrd av ägaren och ej utgör del av dennes egen bostad, väsentligen för
summar vården av fastigheten eller underlåter att vidtaga uppenbart 
angelägna åtgärder för att bevara sundhet, ordning och skick inom 
fastigheten och det finns anledning antaga att rättelse ej kommer att 
ske, kan hyresnämnden ställa fastigheten under förvaltning enligt den
na lag. Fastighet, som äges av staten eller av kommun, kan ej ställas 
under förvaltning. 

Bestämmelserna i denna lag om fastighet äger, i fall då bostadshus 
tillhör innehavare av inskriven tomträtt, motsvarande tillämpning på 
tomträtten. I fråga om bostadshus som eljest tillhör annan än ägaren 
av marken gäller lagen i tillämpliga delar. Såsom ägare av fastighet 
anses, när omständigheterna föranleder det, annan som innehar fastig
heten. 

Om möjlighet att ställa fastig
het under förvaltning i vissa fall 
finns bestämmelser i bostadssane
ringslagen (1973: 000). 

Denna lag träder i kraft den 1januari1974. 
1 Omtryckt 1971: 544. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i förköpslagen (1967: 868) 

Härigenom förordnas att 1 och 3 §§ förköpslagen (1967: 868) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Kommun har förköpsrätt enligt 
denna lag vid försäljning omfat
tande sådan fast egendom som 
med hänsyn till den framtida ut
vecklingen kräves för tätbebyggcl
se eller därmed sammanhängande 
anordning. 

Föreslagen lydelse 

1 § 
Kommun har förköpsrätt enligt 

denna lag vid försäljning omfat
tande sådan fast egendom eller 
tomträtt i sådan egendom som 
med hänsyn till den framtida ut
vecklingen kräves för tätbebyggcl
se el ler därmed sammanhängande 
anordning. 

Vad i lagen sägs om fast egen-j 
dom eller fastighet skall, om ej 
annat är föreskrivet, i tillämpliga 
delar gälla även tomträtt. Vad som 
sägs om lag/ art skall, niir försälj
ning omfattar tomträtt, i stället 
avse inskrivning av förvärv av 
tomträtt. 

3 §1 

Förköpsrätt får ej utövas, om 
1. den sålda fastigheten eller, 

när försäljning avser flera fastig
heter, varje fastighet har en ägo
vidd som understiger 3 000 kvad
ratmeter och ett värde som är 
lägre än 200 000 kronor, 

2. staten är säljare, 
3. staten eller landstingskom

mun är köpare, 
4. köparen är säljarens make 

och ej heller om köparen eller, 
när makar förvärvar gemensamt, 
endera av dem är säljarens eller 
också, om denne är gift, hans ma
kes avkomling, syskon eller sys
kons avkomling, 

5. när försäljningen sker på 
exekutiv auktion, 

6. försäljningen avser endast 
andel av fastighet samt köparen re-

1 Senaste lydelse 1971: 892. 

Förköpsrätt får ej utövas, om 
1. den sålda fastigheten eller, 

när försäljning avser flera fastig
heter, varje fastighet har en ägo
vidd som understiger 3 000 kvad
ratmeter och ett värde som är 
lägre än 200 000 kronor, 

2. staten är säljare, 
3. staten eller landstingskom

mun är köpare, 
4. köparen är säljarens make 

och ej heller om köparen eller, 
när makar förvän'ar gemensamt, 
endera av dem är sföjarens eller 
också, om denne ~ir gift, hans ma
kes avkomling, syskon eller sys
kons avkomling, 

5. försäljningen sker på exeku
tiv auktion, 

6. försäljningen avser endast 
andel av fastighet samt köparen 
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Nuvarande lydelse Föres lagen lydelse 

dan äger annan andel i fastigheten redan äger annan andel i fastighe-
och denna andel förvärvats på an- ten och denna andel förvärvats på 
nat sätt än genom gåva. annat sätt än genom gåva. 

Första stycket 1 äger motsvarande tillämpning, om försäljningen av
ser del av fastighet. Frågan huruvida förköpsrätt får utövas skall därvid 
bedömas som om köpet avsett den odelade fastigheten. Sökes lagfart 
innan förköpsrätt utövas, bedömes frågan i stället med hänsyn till de
len, om denna är utbruten, eller, när försäljningen avser område av fas
tighet, fastighetsbildningsbeslut meddelats. 

Som värde gäller taxeringsvär
det på fastigheten eller den taxe
ringsenhet, i vilken fastigheten in
går, året före det år då försälj
ningen skedde. Sökes lagfart in
nan förköpsrätt utövas, gäller i 
stället taxeringsvärdet året före det 
år då lagfart sökes eller, om sär
skilt taxeringsvärde icke finns för 
det året, det värde som lägges till 
grund för bestämmandet av stäm
pelskatten. 

Som fastighets eller tomträtts 
värde gäller taxeringsvärdet på 
fastigheten eller den taxeringsen
het, i vilken fastigheten ingår, året 
före det år då försäljningen sked
de. Sökes lagfart innan förköps
rätt utövas, gäller i stället taxe
ringsvärdet året före det år då lag
fart sökes eller, om särskilt taxe
ringsvärde icke finns för det året, 
det värde som lägges till grund för 
bestämmandet av stämpelskatten. 
Omfattar försäljningen tomträtt 
och finns ej taxeringsvärde som 
nu sagts för fastigheten bestämmes 
fastighetens värde på sätt som sägs 
i 8 § tredje och femte stycket 
stämpelskatteförordningen (1964: 
308). 

Förköp i strid med bestämmelserna i denna paragraf är utan verkan. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. Lagen äger icke tillämp
ning på försäljning eller byte av tomträtt som skett före ikraftträdandet. 
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Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 27 mars 1973. 

Närvarande: justitierådet PETREN, regeringsrådet WJESLANDER, 
justitierådet HOLMBERG, justitierådet GARDE WIDEMAR. 

Enligt lagrådet den 22 mars 1973 tillhandakommet utdrag av proto
kollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i stats
rådet den 9 februari 1973, har Kungl. Maj:t förordnat att lagrådets ut
låtande skall inhämtas över upprättade förslag till 

1. bostadssaneringslag, 
2. lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bo

stadsfastighct, 
3. lag om ändring i förköpslagen (1967: 868). 
Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, har inför lagrådet före

dragits av hovrättsassessorn Lars Uno Did6n. 
Förslagen föranleder följande yttranden: 

Förslaget till bostadssaneringslag 

Lagrådet: 
Under lagstiftningsärendcts behandling i departementet har beslutan

derätten beträffande upprustningsåläggande och användningsförbud 
flyttats från kommunen till hyresnämnd. Detta har också medfört an
nan fullföljdsordning. Den gjorda omläggningen är från rättssäker
hetssynpunkt tillfredsställande. Förslaget i denna del har emellertid ej 
varit föremål för remissbehandling och den belysning av skilda spörs
mål som erhålles genom en sådan saknas följaktligen. Vid sin gransk
ning har lagrådet funnit att otydligheter föreligger på åtskilliga punk
ter samt att andra frågor, som bör regleras, helt förbigåtts. Detta gäller 
även spörsmål som ej direkt sammanhänger med förfarandet. Även i 
redaktionellt hänseende har lagrådet funnit åtskilliga jämkningar på
kallade eller önskvärda. 

För att ge en bättre överblick över vad lagrådets förslag innebär 
fogas till föreliggande yttrande en bilaga upptagande bostadssanerings
lagen med den lydelse lagrådet förordar. De avvikelser som denna före
ter från det remitterade förslaget och som ej direkt beröres av lag
rådets uttalanden vid de siirskilda bestämmelserna är av redaktionell 
natur. 

1 § 

Lagrådet: 
Bestämningen i förevarande paragrafs första stycke av lagens till

lämpningsornråde överensstämmer med motsvarande bestämmelser i 
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TvL. De två lagarnas inriktning är dock ej helt densamma. Så avser 
TvL att säkerställa att de hyresgäster som finns i en fastighet kommer 
i åtnjutande av de förmåner som följer med fastighetsägarens skyldig
het att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Före
varande lag avser att till gagn för nuvarande och framtida hyresgäster 
få till stånd en standardböjning av fastigheten. Med hänsyn härtill 
framstår det som tveksamt huruvida kravet enligt det remitterade för
slaget att bostadslägenhet i fastigheten "är uthyrd" helt svarar mot 
vad som åsyftas. Skulle t. ex. en fastighet av en eller annan anledning 
vara outhyrd faller den sålunda ej under lagen, även om den normalt 
är uthyrd för bostadsändamål. När det gäller flerfamiljshus är en så
dan situation visserligen ytterst ovanlig. Men när fråga är om enfamiljs
hus kommer saken i ett annat läge. Fastighetsägaren kan på grund 
av sitt arbete för några år bo på annan ort och hyr då ut sin fastighet 
för att, när han återkommer, ånyo bosätta sig i den. Det synes knap
past vara tanken med förslaget att en sådan fastighet skall kunna 
tvångsvis upprustas. Om däremot ett byggnadsföretag äger ett antal en
familjshus som användes för uthyrning, avses tydligen att lagen skall 
gälla dem. Vad sålunda får anses vara förslagets innebörd skulle enligt 
lagrådets mening bättre komma till uttryck om kravet angives vara att 
det på fastigheten skall finnas bostadslägenhet "som fastighetens ägare 
regelmässigt uthyr". Härmed uteslutes också den med förslagets ordaly
delse i och för sig förenliga läsarten att, sedan åläggande att upprusta 
fastigheten givits och fastigheten därför ut;ymts, lagen ej längre skulle 
vara tillämplig på fastigheten. Å andra sidan blir med den nu förordade 
formuleringen lagen - mot vad som torde gälla enligt förslaget - till
lämplig på fastigheten även om den skulle vara outhyrd när fråga om 
åläggande eller förbud prövas. 

Då enligt förslaget enfamiljshusen medtagits utan inskränkning kom
mer lagen att omfatta också uthyrning för fritidsändamål. Av remisspro
tokollet framgår ej huruvida avsikten är att kräva att alla de lokaler som 
uthyres för t. ex. kortare sommarvistelser, stundom nog så avlägset be
lägna, upprustas till vad som åsyftas med lägsta godtagbara standard. 
formuleringen lagen - mot vad som torde gälla enligt förslaget - till
att avse fastighet med bostadslägenheter som regelmässigt uthyrs för an
nat ändamål än fritidsändamål. 

Någon närmare bestämning av vad som avses med bostadslägenhet 
lämnas ej i remissprotokollet. Med hänsyn till sambandet med uthyr
ning får antagas att den i 12 kap. 1 § tredje stycket JB givna beskriv
ningen skall gälla även vid tillämpning av denna lag. Såsom fastighet 
torde vara att anse sådan enhet som skall upptagas i fastighetsregister. 

Lagen skall enligt andra stycket i förevarande paragraf ej gälla 
fastighet som tillhör staten eller kommun. Beträffande den situation 
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som uppkommer, om staten e1Jer kommun förvärvar fastighet sedan 
förfarande inletts enligt lagen, uttalar dcpartementschcfcn, att det 
"naturligtvis" åligger staten eller kommunen att ställa sig till efter
rättelse vad hyresnämnden kan ha beslutat beträffande fastigheten. 
Att sådan skyldighet åvilar staten eller kommunen kan emellertid icke 
utläsas av det föreslagna stadgandct. Avfattningen torde snarast leda 
till att hyresnämndens beslut i den föreliggande situationen ä.r för
fallet, och annat kan ej heller anses följa av 8 § i förslaget. Avses att 
den angivna skyldigheten skall inträda, varmed torde följa skyldighet 
att underkasta sig bestämmelserna om vite och tvångsförvaltning, synes 
en uttrycklig bestämmelse vara erforderlig. Enligt lagrådets mening 
kan dock ifrågasättas, om en sådan bestämmelse bör meddelas. De skäl 
som anförts för att fastigheter som tillhör staten eller kommun skall 
vara undantagna från den nu föreslagna lagen synes kunna åberopas 
för att bestämmelserna i lagen ej heller skall gälla fastighet som staten 
eller kommun förvärvar sedan byresnämndcn meddelat beslut enligt 
lagen. 

Alägges staten eller kommun skyldighet att ställa sig hyrcsnämndens 
beslut till efterrättelse, torde besfämmelsema i förslagets 11 och 12 §§ 
bli tillämpliga utan särskild föreskrift; andra punkten i förevarande 
paragrafs andra stycke kan då utgå. Godtages däremot vad lagrådet 
förordat, torde föreskrift böra meddelas om anteckning i fastighets
boken eller tomträttsboken. Stadgande härom torde kunna upptagas i 
ett andra stycke i 10 §. Den i första punkten i förevarande paragrafs 
andra stycke upptagna bestämmelsen torde därvid kunna upptagas 
som en andra punkt i paragrafens första stycke. 

Det är fullt i sin ordning att lagstiftningen skall gälla även byggnad 
på mark som är upplåten med tomträtt. Byggnaden utgör då tillbehör 
till tomträtten. Tomträtten och därigenom byggnaden kan genom in
teckning utnyttjas som kreditunderlag. Anteckning om åfäggande att 
upprusta byggnaden kan till upplysning för spekulant på tomträtten 
göras i fastighetsbokens upplägg för tomträtten. 

När fråga är om fall då eljest byggnad tillhör nyttjanderättshavare 
- så torde vara fallet främst vid bostads- och anläggningsarrenden -
föreligger ingen bindning mellan byggnaden och nyttjanderätten. Bygg
naden är lös egendom tillhörig nyttjandcrättshavaren. Bortsett från 
företagsinteckning torde någon reell möjlighet att utnyttja byggnaden 
som kreditunderlag knappast finnas. Anteckning om åläggande till upp
lysning för spekulanter kan ej ske. Med hänsyn härtill avviker förhål
landena, när det gäller nu åsyftade byggnader, så mycket från dem för 
fast egendom att de för sådan egendom avpassade reglerna ej omedel
bart kan utan olägenhet tillämpas på nyttjandcrättshavarens byggnader. 
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De byggnader varom här är fråga torde endast ytterst sällan vara såda
na uthyrningsfastigheter som i främsta rummet avses med lagstiftningen. 
Vid nu angivna förhållanden talar enligt lagrådets mening övervägande 
skäl för att lämna de byggnader som nu åsyftas utanför lagstiftningen. 

När fråga är om tomträtt har förutsättningen för Jagens tillämplighet 
angivits vara att tomträttshavaren äger "bostadshus". Vad därmed för
stås angivcs ej. Tillämplighet synes emellertid böra föreligga om en 
bostadslägenhet i en byggnad, oavsett dennas karaktär, ej uppfyller 
kraven på godtagbar standard, t. ex. en vaktmästarbostad i en fabriks
eller kontorsbyggnad. Ordet "bostadshus" synes därför böra utbytas 
mot uttrycket "byggnad". 

Enligt sista punkten i tredje stycket skall såsom ägare av fastighet an
ses annan som innehar fastigheten, när omständigheterna föranleder 
det. I remissprotokollet anges som exempel då regeln skulle vara till
lämplig det fall att på grund av testamente någon lyfter fastighetens 
avkastning med skyldighet att ombesörja skötsel och underhåll. Att 
beakta är emellertid att vid lagens tillämpning ej är fråga om skötsel 
och underhåll utan om en kapitalinvestering. Genom de åtgärder som 
skall vidtagas höjes fastighetens värde och det är då naturligt att kost
naden härför skall bäras av den som tillgodoförs värdet, nämligen 
ägaren. Finansiering av upprustningskostnaden torde mycket ofta kom
ma att ske genom att fastigheten utnyttjas som kreditunderlag. Ägaren, 
som erhåller fastighetens värdeökning, bör då också svara för den 
ökade inteckningsbelastningen. En annan sak är att nyttjandcrätts
havaren, som får åtnjuta avkastningen av det ökade värdet, som regel 
bör gentemot fastighetsägaren svara för förräntningen av den gjorda 
investeringen. Anmärkas må att situationen enligt TvL är en annan än 
här. Enligt TvL är nämligen i första hand fråga om att tillse att in
täkterna kommer fastigheten och därmed hyresgästerna i behörig om
fattning till godo och då kan det vara naturligt att erforderliga åtgär
der riktas mot den som åtnjuter avkastningen. På grund av det anförda 
förordar lagrådet att sista punkten i tredje stycket får utgå. 

2 § 

Lagrådet: 
I förevarande paragraf upptages den centrala bestämmelsen om vad 

som skall gälla i materiellt hänseende i fråga om bostadslägenhets skick 
eller, med det uttryckssätt lagen använder, vad som skall vara den lägsta 
godtagbara standarden för en lägenhet. Lagtexten ger emellertid intet 
besked på denna punkt. Enligt lagen uppdrages det åt Kungl. Maj:t 
- eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer - att utfärda be
stämmelser om vad som skall förstås med lägsta godtagbara standard. 
Detta inneb1ir att det helt lagts i Kungl. Maj :ts hand att bestämma 
lagens innehåll på denna punkt. 
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Av departementschefens uttalanden framgår vilka utrustningsdetal
jer som normalt bör krävas för att en lägenhet skall anses vara av den 
angivna standarden. Emellertid framgår också att kraven måste be
dömas nyanserat. Så synes avsikten vara att lägenhetens standard ej 
enbart är att bedöma med hänsyn till förefintlighetcn av de antydda 
utrustningsdetaljerna utan att därvid även sådana omständigheter som 
exempelvis husets skick och dess närmaste omgivning skall inverka. 
Standardkraven måste därför enligt departementschefen utformas med 
beaktande av en helhetsbedömning och alltså ej göras alltför bindande i 
detalj. 

Angivna omständigheter gör att det kan möta vissa svårigheter att i 
den sammandragna form en lagtext kräver beskriva vad som åsyftas 
och att det är lättare att angiva normerna genom bestämmelser ut
färdade i administrativ ordning. Även med beaktande härav kan det 
emellertid enligt lagrådets mening ej anses tillfredsställande att lagen 
på en så central punkt som det här gäller icke upptager något om vad 
den avses innebära. Enligt lagrådets mening är det därför påkallat att 
lagen upptager vissa grundläggande regler om vad som normalt kräves 
för att lägsta godtagbara standard skall anses föreligga. Vidare bör av 
lagen framgå att, såsom departementschefen synes avse, avsaknad av 
en eller annan utrustningsdetalj ej under alla omständigheter gör att 
lägenheten är under godtagbar standard. Brist i en utrustningsdetalj 
bör sålunda kunna kompenseras av att lägenheten eller dess närmaste 
omgivning i annat hänseende är särskilt attraktiv. Hinder bör ej möta 
att Kungl Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer inom 
en av lagen sålunda uppdragen ram utfärdar närmare bestämmelser i 
ämnet. 

Enligt vad som stadgas i förevarande paragraf samt 5 och 6 §§ "får" 
hyresnämnd på ansökan av kommun meddela åläggande om upprust
ning av fastighet eller användningsförbud. Huruvida förslagets inne
börd är, att nämnden, när i paragraferna angivna förutsättningar är 
för handen, också "skall" meddela åläggande eller användningsförbud 
framgår ej klart av remissen. 

I flera sammanhang framhåller departementschefen, såsom lagrådet 
redan antytt, att hänsyn skall tagas till skilda synpunkter vid sanerings
verksamheten. 

När det gäller att fastställa lägsta godtagbara standard maste, ut
talas det, saneringsbehovet bedömas nyanserat. Lägenhetens funktion, 
husets skick och dess närmaste omgivning bör jämte utrustningsstan
darden ingå i en helhetsbedömning av lägenheterna, huset och den ytt
re miljön. I prop. 1973: 21, till vilken hänvisas, sägs att den omstän
digheten, att moderniseringen i viss omfattning bör kunna avpassas 
efter de boendes intresse, har betydelse också för utformningen av vissa 
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standardkrav. Av vad nu återgivits synes framgå att utrymme avses 

skola finnas för skilda uppfattningar, huruvida i visst fall lägenhet har 
denna standard, och att därför avgörandet om vad som är lägsta god
tagbara standard kommer att ligga hos hyresnämndcn. 

Vid avgörandet i visst fall huruvida ett hus som ej håller lägsta god
tagbara standard bör rustas upp eller rivas måste, uttalar departements

chefen, vid sidan av de byggnadstekniska och ekonomiska förutsätt
ningarna beaktas en rad andra faktorer, såsom plantekniska och kul
turhistoriska synpunkter, andra miljösynpunkter i vidsträcktaste be
märkelse samt bostadsförsörjningssynpunkter och allmänna fastighets
ekonomiska synpunkter. Det framhålles vidare, att en omständighet 

att beakta är de boendes intresse. Det erinras om uttalanden i prop. 
1973: 21 enligt vilka det finns skäl att beakta hyresgästernas intressen, 

bl. a. när det gäller att bedöma eventuella önskemål från fastighetsäga
ren att göra avkall på en allmänt tillämpad lägsta standard och när det 

gäller att bedöma om användningsförbud skall meddelas. Det sägs ock
så, att frågan om ersättningsbostäder bör vara löst, när frågan om an
vändningsförbud skall prövas. 

Att hänsyn skall tagas till intressen av det slag som nu nämnts vid 
prövningen inför hyresnämnden framgår ej av den föreslagna lydelsen 
av nu berörda paragrafer. Av åtskilliga uttalanden, som betonar kom
munens ansvar för saneringsverksamheten, torde få dragas slutsatsen 
att, vilket också lagtexten närmast ger vid handen, hyresnämnden på 
kommunens ansökan "skall" meddela beslut så snart de i 5 och 6 §§ 

angivna förutsättningarna är för handen. De uttalanden om beaktan
de av skilda synpunkter som nyss återgivits är då att uppfatta såsom 
riktlinjer för kommunernas överväganden. Det betyder att hyresnämn
den, om t. ex. de boende anser att kommunen i sin ansökan icke till
räckligt beaktat deras intressen, icke har möjlighet att taga hänsyn här

till. En annan sak är att en hyresgäst - åtminstone när fråga är om an
vändningsförbud, vilket medför att hyreskontraktet förfaller - äger 
inställa sig inför nämnden och framföra sina synpunkter samt kan 
föra talan mot hyresnämndens beslut. För att hyresgästen skall ha 
framgång i sak torde dock krävas, att de förutsättningar lagen uppställer 
för ett bifall till kommunens talan ej föreligger. 

Regeringsrådet Wieslander och justitierådet Holmberg: 
I ytterligare ett avseende är förslagets innebörd beträffande omfatt

ningen av hyrcsnämndens prövning ej fullt klar. Enligt förevarande 
paragraf skall upprustningsåläggande avse vidtagande av åtgärd som 
behövs för att lägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard. Det 
kan tänkas föreligga fall, då byggnadstekniska hinder finns mot en 
fullständig upprustning till vad lägsta godtagbara standard i allmänhet 

kräver men t. ex. kulturhistoriska synpunkter talar för att huset be-
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varas. I vissa fall torde en sådan helhctsbedömning, som enligt departe
mcntschefens uttalande skall ske, kunna leda till att lägsta godtagbara 
standard nås även genom en begränsad upprustning. Aven om så icke 
skulle vara fallet, synes det rimligt att kommunen skall kunna begränsa 
sitt yrkande till att avse endast vissa åtgärder. Hyrcsnämnden skulle 
då icke behöva avslå ansökningen utan kunna meddela åläggande för 
fastighetsägaren att vidtaga viss eller vissa åtgärder trots att lägsta 
godtagbara standard därmed icke uppnås, givetvis dock endast om de 
ekonomiska förutsättningarna föreligger. Ar detta förslagets ståndpunkt, 
uppkommer frågan, om hyresnämnden på fastighetsägarens begäran 
kan meddela ett begränsat åläggande om åtgärder, när ekonomiska 
förutsättningar för fullständig upprustning ej föreligger. För fastig
hetsägaren kan finnas intresse av att ett sådant åläggande meddelas, 
när kommunen framställt alternativt yrkande om användningsförbud. 
Rent faktiskt kan en fastighetsägare genom en begränsad upprustning 
förebygga ett användningsförbud, om nämligen fägcnheterna efter upp
rustning icke längre kan anses ha betydande brister i förhållande till 
lägsta godtagbara standard. 

Enligt vår mening ger den föreslagna lagtexten närmast vid handen, 
att hyresnämnden icke, vare sig på kommunens eller fastighetsägarens 
begäran, kan meddela åläggande om begränsad upprustning. Om annat 
ej stadgas torde få anses, att hyresnämndens beslut skall avse åläggande 
om upprustning till lägsta godtagbara standard eller användningsför
bud. Finns ej förutsättningar för sådant beslut, skall kommunens an
sökning avslås. 

Justitieråden Petren och Gärde Widemar: 

Vad angår frågan om möjlighet att meddela åläggande om begrän
sad upprustning är att beakta att frågan om upprustning liksom an
vändningsförbud enligt det remitterade förslaget helt beror av initiativ 
från kommunens sida. Med hänsyn härtill får det anses att trots lag
textens utformning hinder ej föreligger för kommunen att inskränka 
sin begäran om upprustning att avse någon eller några av de utrustnings
detaljer som brister. Däremot kan knappast antagas att fastighetsägaren 
skulle ha en rätt att mot kommunens bestridande få upprustningsåläg
gandet begränsat till vissa av bristerna. 

Lagrådet: 

Ett upprustningsåläggande kan föranleda att fastighetsägaren säger 
upp sina hyresgäster för att kunna genomföra upprustningen, medan 
hyresgästerna påfordrar att få sitta kvar under åberopande av sitt be
sittningsskydd. Departementschefen berör spörsmålet utan att dock 
taga någon ställning till hur 12 kap. 46 § 4 JB i ett sådant läge är att 
tillämpa. Frågan måste självfallet bedömas efter omständigheterna 
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det särskilda fallet. Emellertid synes rimligt att om hyresgästens kvar
sittande innebär nämnvärd olägenhet för ombyggnaden det måste krä
vas mycket starka skäl för att hyresförhållandets upphörande skall 
anses obilligt mot hyresgästen. En annan sak är att, såsom departe
mentschefen rekommenderar, kommunen bör förfara så, att situationer 
som den antydda ej behöver uppkomma. 

Meddelas användningsförbud kommer enligt 12 kap. 16 § JB gfölan
de hyresavtal att förfalla. Därmed inträder skyldighet för hyresgästen 
att avflytta men det tir tänkbart att denne likväl kvarsitter. Enligt de
partementschefen medför användningsförbudet skyldighet för fastighets
ägaren att aktivt verka för att lägenheten blir utrymd. Man kan vara 
tveksam huruvida fastighetsägaren har att utan uttryckligt stadgande i 
lagen taga på sig den kostnad och otrevnad det innebär att få till stånd 
en vräkning. Med lagförslagets uppbyggnad att åtgiirder riktas endast 
mot fastighetsägaren - och att kommunen därför ej har möjlighet på
kalla vräkning - torde emellertid skyldighet i angivet hänseende få 
anses inbegripet under användningsförbudct. Underlåtenhet att om
besörja vräkning kommer då att kunna föranleda att vite utdömes. 

I formellt hänseende vill lagrådet föreslå att beteckningen upprust
ningsåltiggande införs i lagtexten. Den kan när så är lämpligt använ
das i efterföljande stadganden varigenom dessa blir lättillgängligare. 

På sätt förordas vid 14 § bör upptagas en särskild regel om att 
hyresnämnd när fastighet redan står under tvångsförvaltning enligt 
1970 års lag i ämnet i stället för att meddela upprustningsåläggande 
skall föreskriva att i förvaltningen skall ingå att vidtaga de upprust
ningsåtgärder som hyresnämnden föreskriver. Därjämte torde uppta
gas en regel av innehåll att vad i lagen sägs om upprustningsåläggande 
skall äga motsvarande tillämpning på sådan föreskrift. Därmed blir 
klart att t. ex. reglerna i 10 § om anteckning i fastighetsbok och i 16 § 

om lösningsrätt för kommunen gäller även när föreskrift meddelats. 
Att bestämmelserna om vite ej är tillämpliga ligger i sakens natur. 

Vid bifall till vad lagrådet förordat vid 3 och 4 §§ blir paragrafnum
ret 3 ledigt. De i det föregående förordade bestämmelserna om inne
börden i begreppet lägsta godtagbara standard synes lämpligen kunna 

upptagas i 3 §. 

3 och 4 §§ 

Lagrådet: 

För förfarandet vid hyresnämnd gäller, om ej särskilda bestämmelser 
meddelats, reglerna i förvaltningslagen. Denna upptager ingen reglering 
av vad som skall gälla när det objekt som avses med förfarandet under 
detta överlåtes från en som intager partsställning till någon som står 
utanför förfarandet. Med hänsyn till nu angivna förhållanden erfordras 
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en särskild bestämmelse för att de regler i RB som givits för den situatio
nen att det varom tvistas överlåtes med säkerhet skall bli tillämpliga vid 
hyresnämnden. Då den av departementschefen tänkta ordningen synes i 
sak lämplig, bör andra punkten i 3 § utbytas mot en regel av innehåll, 
att om fastighet överlåtes sedan ansökan gjorts eller om fall som i 
första punkten avses är för handen, rättegångsbalkens bestämmelser om 
verkan av att det varom tvistas överlåtes skall äga motsvarande till
lämpning. 

De i 3 § upptagna reglerna gäller detaljer i förfarandet. Enligt 4 § 

skall bestämmelserna i Jagen om arrendenämnder och hyresnämnder 
gälla beträffande förfarandet i ärenden enligt förevarande Jag. Bestäm
melsen i 4 § är primär i förhållande till stadgandena i 3 §. Regeln i 
4 § borde därför rätteligen upptagas först. Med hänsyn till arten av 
reglerna i 3 § får emellertid deras rätta placering anses vara i hyres
nämndslagen. Lagrådet förordar därför, att stadgandena i det remitte
rade förslagets 3 § utgår ur förevarande lag och att därmed avsedda 
frågor behandlas i samband med de förutskickade ändringarna i hyres
nämndslagen, som icke underställts lagrådet. 

5§ 

Justitieråden Petren och Halmberg: 

Förutsättning för åläggande att vidtaga viss åtgärd är enligt före
varande paragraf att fastigheten med hänsyn till kostnaden för åt
gärden kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. Innebörden härav 
kan trots de uttalanden departementschefen gör i ämnet ej anses helt 
klar. Vid bedömandet av om fastigheten efter åtgärden kommer att 
lämna skäligt ekonomiskt utbyte är att taga i betraktande fastighetens 
värde före åtgärden. Härom säger departementschefen endast att det
ta värde självfallet skall anses belastat av de krav på upprustning som 
kan ställas med stöd av lagen. Riktigheten härav efter det att före
varande lag trätt i kraft kan ej bestridas. Emellertid innebär detta att 
genom lagens ikraftträdande lägges på det äldre fastighetsbestånd varom 
här är fråga en belastning som kan vara nog så betydande. Belastning
ens åläggande kan antagas komma att påverka fastigheternas mark
nadsvärde. Vilken förändring som inträder kan vara vanskligt att an
giva. En äldre fastighet av låg standard kan för dagen giva en god av
kastning; fastighetens ålder och låga standard medför ofta att sådan av
kastning dock på grund av olika marknadsmässiga skäl ej kan påräknas 
under alltför lång tid. Marknadsvärdet får då redan på grund av 
marknadsförhållandena antagas vara relativt lågt. Den genom lagstift
ningens införande stadgade, på lagen grundade belastningen genom 
skyldigheten att upprusta eller ej använda fastigheten för bostadsända
mål torde då ej i högre grad inverka på marknadsvärdet. Är däremot 
omständigheterna sådana, att den avkastning som nu utgår kan trots 
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fastighetens låga standard påräknas för längre tid, får antagas att den 
genom lagens ikraftträdande ålagda belastningen ofta kommer att sänka 
fastighetens värde. 

Av departementschefens uttalanden synes vidare framgå, att om av
kastningen enligt bruksvärdesreglerna förslår till förräntning av upp
rustningskostnaden, fastighetsägaren bör vara skyldig vidtaga upp
rustningen. Departementschcfen synes alltså ej ställa kravet att fastig
hetens värde före upprustningen skall ens till någon del kunna för
räntas för att upprustningsskyldighet skall föreligga. Skulle däremot, 
trots de gjorda uttalandena, avsikten vara att förräntning skall kunna 
ske även av det värde fastigheten representerade .före upprustningen, 
är att beakta, att med detta värde i allt fall åsyftas endast det värde 
som erhålles med hänsyn tagen till den belastning den lagstadgade upp
rustningsskyldigheten innefattar. Förutsättning för upprustning kan 
däremot tydligen aldrig vara att även det värde som kan ha bortfallit 
vid lagstiftningens ikraftträdande skall komma i betraktande. 

Utan att vi anser oss böra taga ställning i sak vill vi framhålla som 
önskvärt, att innebörden i kravet på att fastigheten efter upprustningen 
kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte under lagstiftningsärendets 
fortsatta behandling blir bättre klarlagd än hittills. 

Regeringsrådet Wieslander och justitierådet Gärde Widemar: 
Förutsättning för att fastighetsägaren skall kunna åläggas att rusta 

upp en lägenhet är enligt förevarande paragraf att fastigheten med 
hänsyn till kostnaden för åtgärden kan beräknas ge skäligt ekonomiskt 
utbyte. Departementschefen har i den allmänna motiveringen utvecklat 
vad som skall avses med skäligt ekonomiskt utbyte. Innebörden härav 
förefaller oss inte vara helt otvetydig såvitt avser det värde som skall 
tillmätas fastigheten före upprustningen. Av departementschefens ut
talande om de ekonomiska förutsättningarna för en upprustning torde 
dock, oaktat dess något oklara utformning, framgå att avsikten är att 
förräntning skall kunna ske även av fastighetens värde före upprust
ningen, varvid skall beaktas att detta värde är belastat med de krav 
som en önskvärd upprustning innefattar. När departementschefen ta
lar om att uppskattningen av brukshyrans storlek efter upprustningen 
ger till resultat att upprustningskostnaderna kan förräntas inom ramen 
för blivande hyra får han anses avse att inom denna ram också skall 
rymmas en skälig förräntning av fastighetens värde före upprustningen, 
beräknat på sätt nyss angivits. Det får i det enskilda fallet ankomma på 
hyresnämnden att med stöd av den utredning parterna förebringar uti
från nu angivna utgångspunkter och vad departementschefen i övrigt 
anfört bedöma om de ekonomiska förutsättningarna för en upprustning 
föreligger, innan ett upprustningsåläggande meddelas. 
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Lagrådet: 

I anslutning till förevarande paragraf må tillika beröras ett uttalan
de av departementschefen att vid tillämpning av bruksvärdesrcglerna 
- då hyran efter upprustningen skall uppskattas - rimlig hänsyn 
kan tagas till att upprustningen skett efter åläggande enligt förevarande 
lag. I\fod den utformning 12 kap. 48 § JB har kan enligt lagrådets 
mening den omständigheten att upprustning skett efter sådant äläggan
de ej föranleda att bruksvärdeshyran bestämmes på annat sätt än eljest. 
Det framstår också som tydligt att hyran bör bestämmas enligt samma 
grunder för en fastighet som ligaren upprustat efter överenskommelse 
med kommunen som för en fastighet som sanerats efter åläggande 
enligt förevarande lag. 

6 §. 

Lagrådet: 

Användningsförbud skall enligt förslaget kunna meddelas, förutom 
av ekonomiska skäl, om det kan antagas att byggnadslov till upprust
ningsåtgärd ej kommer att beviljas. Meningen är att kommunen under 
sin handläggning av ett upprustningsärende skall inhämta yttrande från 
byggnadsnämnden i byggnadslovsfrågan. 

Departementschefen har anfört, att det är uppenbart att upprust
ning inte kan bli aktuell om nämnden förklarar att byggnadslov inte 
kommer att beviljas och att detta i regel torde komma att inträffa 
endast när fastigheten är belägen inom område där nybyggnadsförbud 
råder och nämnden finner att upprustningen är att jämställa med 
nybyggnad. 

Visserligen är - såsom departcmentschefcn vidare anfört - förhål
landet det att anordnande av värmeledning eller vattenklosett eller andra 
hygieniska förbättringar i befintlig byggnad inte skall anses som ny
byggnad under förutsiittning att byggnaden, även om sådan anordning 
inte skulle tillåtas, måste antagas stå kvar under längre tid. Emellertid 
kan det inträffa att kravet på upprustningsåtgärder blir så omfattande 
att nybyggnad måste anses föreligga. Så kan bli fallet om - förutom 
hygieniska förbättringar - anordningar för matlagning och elförsörj
ning samt för tillgång till tvättstuga och förråd kräves och de medför 
så omfattande ändringar på byggnadens utförande att nybyggnad före
ligger. 

Även om dessa fall inte blir så vanliga kan emellertid den samlade 
effekten av nybyggnadsförbud och användningsförbud bli mycket känn
bar för fastighetsägaren. Nybyggnadsförbud enligt byggnadslagstift
ningen kan förekomma i många olika situationer. Ett fall som inte är 
ovanligt är att nybyggnadsförbudet beror på att detaljplan skall fast
ställas eller ändras. Sådana nybyggnadsförbud kan bestå under mycket 
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lång tid och kan i sig själva vara till moo. för fastighetsägarens moJ
ligheter att utnyttja sin fastighet. Byggnadslagstiftningen utgår från 
att fastighetsägaren, då nybyggnadsförbud råder, skall kunna fortsätta 
att begagna sin fastighet i befintligt skick. Om fastighetens standard för 
bostadsändamål inte är tillfredsställande, kan fastighetsägaren, även 
om han är beredd att vidtaga upprustningsåtgärder och har ekonomisk 
möjlighet därtill, på grund av nybyggnadsförbudet inte vidtaga dessa 
åtgärder och kan dessutom bli förhindrad att nyttja fastigheten till 
följd av ett användningsförbud som grundar sig just på nybyggnads
förbudet. -

I många fall kan troligen sådana konsekvenser undvikas genom att 
dispens meddelas från nybyggnadsförbudet. Det torde enligt lagrådets 
mening få ankomma på kommunen att vid handläggningen av upprust
ningsärende medverka till att befogade dispenser meddelas av bygg
nadsnämnden eller söks hos länsstyrelse eller Kungl. Maj:t. 

7§ 

Lagrådet: 

I förevarande paragraf stadgas att upprustningsåläggande i visst fall 
är förfallet. Några bestämmelser som i övrigt reglerar när ett åläggande 
eller ett användningsförbud upphör att gälla innehåller förslaget icke. 
De i 11 § upptagna bestämmelserna om anmälan till inskrivningsmyn
dighcten för viss anteckning angående åläggande eller förbud bygger 
uppenbarligen på uppfattningen att åläggandet eller användningsför
budet upphört i där angivna fall. Att ett användningsförbud är för
fallet när huset rivits och den utdömda lägenheten ej finns kvar är 
tydligt. Tänkbart är, att sedan ett användningsförbud meddelats, fas
tighetsägaren likväl upprustar fastigheten så att den svarar mot lägsta 
godtagbara standard. I sådant fall måste uppenbarligen möjlighet finnas 
att få användningsförbudet ur världen. Har sådan upprustning skett som 
avses med ett meddelat åläggande, får anses ligga i sakens natur att 
åläggandet ej vidare skall ha någon verkan. 

Med hänsyn till att enligt 10 § anteckning skall göras i fastighets
boken om meddelade upprustningsålägganden och användningsförbud 
måste någon ordning finnas, enligt vilken sådan anteckning förlorar 
verkan när anledning ej längre finns att upprätthålla åläggandet eller 
förbudet. A andra sidan erfordras något slag av kontroll av att läget 
verkligen är sådant att åläggandet respektive förbudet i fortsättningen 

är obehövligt. 
Av 11 § framgår att denna kontroll i första hand skall ankomma på 

kommunen. Detta är enligt lagrådets mening också väl förenligt med 
den ställning som enligt lagförslaget tillkommer kommunen. Det kan 
emellertid ifrågasättas om icke kommunens handlingsfrihet bör sträcka 
sig ännu något längre och att kommunen bör ha befogenhet att, all-

9 Riksdagen 1973. 1 sam!. Nr 22 
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deles oavsett hur det i sak förhåller sig, förklara att den ej påfordrar 

att åtgärd som avses med upprustningsåläggande vidtages eller att an

vändningsförbud skall iakttagas. Efter en sådan förklaring bör åläggan
det resp. förbudet vara förfallet. 

I det remitterade förslaget har, såsom framgår av det förut anförda, 

bestämmelserna, som visar att åläggande eller förbud upphört, givits 

väsentligen i 11 § såsom regler om när anmälan skall göras för anteck

ning i fastighetsbok. Enligt lagrådets mening är lämpligare att i före

varande paragraf upptaga fylligare regler om den grundläggande frågan 

när åläggande resp. förbud upphör att gälla. Föreskrifterna om an

mälan till inskrivningsmyndigheten bör därefter anknyta till dessa 
regler. 

Under hänvisning till vad sålunda anförts förordar lagrådet att i 

förevarande paragraf upptages bestämmelser dels - i enlighet med det 

remitterade förslaget - om att upprustningsåläggande förfaller om 

byggnadslov ej beviljas för åtgärd som avses med åläggandet, dels om 

att upprustningsåläggande eller användningsförbud förfaller om bygg

nad, vari finns lägenhet som avses därmed, rivits, dels om att använd

ningsförbud är förfallet om sådan åtgärd vidtagits att lägenhet, som 

avses med förbudet, uppnår lägsta godtagbara standard. Härutöver bör 

meddelas den i det föregående förordade bestämmelsen om befogenhet 

för kommunen att beträffande upprustningsåläggande och användnings

förbud göra viss förklaring med verkan att åläggandet eller förbudet är 

förfallet. 

I anslutning till vad nu anförts vill lagrådet ifrågasätta om icke en 

omprövning av hyresnämnds beslut enligt 5 och 6 §§ bör kunna ske i 
några fall. Ett sådant fall föreligger, om en byggnad, beträffande vilken 

upprustningsåläggande meddelats, skadats t. ex. genom brand eller 

sprängning så att en upprustning icke längre är ekonomiskt genomför

bar. I något fall kan tänkas att förhållaridena i annat avseende utvecklat 

sig annorlunda än vad som förutsatts vid hyresnämndens beslut och att 

en fullständig upprustning icke bör framtvingas. Det ankommer på 

kommunen att se till att hyresnämndens beslut iakttages och att vid 

behov ansöka om tvångsåtgärder. Såsom framgår av vad förut anförts 

torde någon förpliktelse emellertid icke finnas för kommunen att vara 

verksam i fall, då enligt kommunens mening anledning att genomdriva 
den beslutade saneringsåtgärden icke längre föreligger. Med den kom

munen enligt lagrådets förslag tillagda befogenheten att meddela för

klaring angående åläggande eller förbud med verkan att det förfaller 

föreligger vidsträckt möjlighet att få icke längre påkallade ålägganden 

och förbud ur världen. Föreligger delade meningar mellan kommunen 

och fastighetsägaren huruvida, trots inträdd ändring av förhållandena, 

förutsättningarna för åläggandet eller förbudet föreligger, torde en 

omprövning i realiteten vara möjlig när kommunen påyrkar tvångsåt-
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gärd såsom vite eller tvångsförvaltning. Med hänsyn till vad nu an
förts synes en bestämmelse om rätt till omprövning kunna undvaras. 

8§ 

Lagrådet: 

I förslagets allmänna motivering uttalar dcpartcmentschefcn att upp
rustningsåläggande och användningsförbud i princip skall vara knutna 
till fastigheten såsom sådan och icke till fastighetens ägare. I enlighet 
härmed upptar första stycket i förevarande paragraf en bestämmelse 
att sådant åläggande och förbud skall gälla även mot ny ägare till fas
tigheten. 

När upprustningsåläggandet eller användningsförbudet övergår på 
den nye ägaren upphör det helt naturligt att gälla mot den förre äga
ren. Vitesföreläggande som i samband med åläggandet eller förbudet 
utfärdats mot den förre ägaren upphör också automatiskt att gälla mot 
denne i samband med att förpliktelsen bortfallit. Detta står i överens
stämmelse med vad som allmänt gäller om vitesförelägganden. Vad 
angår utformningen av förevarande stycke avviker den från ordalydel
sen av motsvarande bestämmelse i TvL. Utformningen bör enligt lag
rådets mening jämkas till överensstämmelse med denna. 

I 13 § första stycket återfinns regeln att vitesföreläggande kan med
delas i samband med upprustningsåläggande eller användningsförbud 
och i andra stycket stadgas att nytt vite kan sättas ut mot ny ägare till 
fastigheten. Sådant föreläggande bestämmes av hyresnämnden och, 
även om det inte utsägs direkt, synes härför böra fordras framställning 
från kommunen. 

Den i förevarande paragrafs andra stycke upptagna regeln, som inne
bär att vitesföreläggande meddelat mot en fastighetsägare ej gäller 
mot ny ägare, har sådant samband med 13 § att den lämpligen bör 
inarbetas i denna. 

10 §. 

Lagrådet: 

Godtages vad lagrådet förordat vid 1 § andra stycket, bör i före
varande paragraf införas ett andra stycke med bestämmelser i det hän
seende som där angivits. 

11 § 

Lagrådet: 

Under hänvisning till vad som anförts vid 7 § förordas, att i före
varande paragraf måtte stadgas, att när åtgärd som avses med upprust
ningsåläggande vidtagits eller när enligt 7 § åläggande eller använd
ningsförbud förfallit, kommunen genast skall anmäla det till inskriv
ningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. 
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12 § 

Lagrådet: 

132 

Syftet med bestämmelsen i förevarande paragraf torde komma till 
klarare uttryck om det stadgas, att om kommunen ej gör anmälan som 
avses i 11 §, hyresnämnden skall på begäran av fastighetsägaren göra 
sådan anmälan. 

13 § 

Lagrådet: 

Bestämmelsen bör jämkas i enlighet med vad lagrådet förordat vid 
8 §. 

Det ligger i sakens natur att föreläggande vid vite att något full
göra måste angiva den tid inom vilken åtgärden skall ha vidtagits. 
När vite skall riktas mot ny ägare, kan så kort tid återstå av den i 
åläggandet enligt 9 § utsatta tiden att det är omöjligt för nye ägaren 
att medhinna arbetet inom samma tid. Utan särskilt stadgande i lag 
måste hyresnämnd äga att i en sådan situation bestämma ny tid. 

14 § 

Lagrådet: 

Enligt förslaget skall tvångsförvaltning kunna anordnas om fastig
hetsägare inte utför åtgärd som föreskrivits i upprustningsåläggande. 
Tanken är att bestämmelserna i TvL skall tillämpas. Beslutar hyres
nämnd efter ansökan av kommun att ställa fastigheten under sådan 
förvaltning därför att upprustningsåtgärder ej vidtagits, kommer för
valtningen att omfatta även åtgärder enligt nämnda Jag. Redan i be
slutet om tvångsförvaltning skall förvaltaren kunna Jämnas tillstånd 
att företaga upprustningsåtgärder och att taga upp nödvändiga lån för 
dessa samt vid behov ansöka om inteckning i fastigheten. Vad nu sagts 
skulle komma till tydligare uttryck om paragrafen - med de justeringar 
som föranleds av vad lagrådet tidigare anfört - utformades på sätt 
framgår av bilagan. Därvid bör tillfogas ett stadgande som ger kommu
nen samma befogenhet som enligt 13 § TvL tillkommer hälsovårds
nämnden m. fl. 

Det är tänkbart att en fastighet, som bör upprustas, redan när frågan 
därom väckes står under förvaltning enligt TvL eller att den, sedan 
upprustningsåläggande meddelats, ställes under sådan förvaltning. Före
varande lagförslag innehåller ingen reglering av de spörsmål som 
därvid kan uppkomma. Fall av denna art torde visserligen få antagas 
bli ytterst fåtaliga och det kunde därför ifrågasättas att lämna dem 
oreglerade. Oklarheten om vad som skall anses gälla blir emellertid då 
1'etänkligt stor. 

Står fastigheten när fråga om upprustning blir aktuell under tvångs-
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förvaltning, synes väl, det oaktat, rätten att tala för fastigheten i upp
rustningsfrågan tillkomma fastighetsägaren. Men det synes uteslutet 
att rikta ett upprustningsåläggande som kan förenas med vite mot 
honom; genom tvångsförvaltningen saknar han nämligen den rådighet 

över fastigheten som är nödvändig för att genomföra en upprustning. 
A andra sidan synes förvaltarens uppdrag - som regleras av TvL -

ej omfatta genomförandet av en upprustning. Redan på grund härav 
synes det icke kunna komma i fråga att rikta upprustningsåläggande 

mot honom; f. ö. synes det över huvud taget ej förenligt med den ställ
ning som tillkommer förvaltaren att rikta ett åläggande, eventuellt 
förenat med vite, mot honom. Lösningen av föreliggande spörsmål synes 
lämpligen vara att hyresnämnden i stället för att meddela ett upprust
ningsåläggande föreskriver att i förvaltningen skall ingå att vidtaga de 
upprustningsåtgärder som hyresnämnden föreskriver. Härför erfordras 
en särskild regel, vilken bör placeras i 2 §. 

Skulle åter tvångsförvaltning enligt TvL komma till stånd sedan upp
rustningsåläggande meddelats, medför förvaltningen att fastighetsägaren 

ej längre så disponerar över fastigheten att han kan genomföra upp
rustningsåtgärderna. A andra sidan finns intet skäl varför ej upprust
ningen ändock bör komma till stånd. Förvaltarens på förordnande en
ligt TvL grundade uppdrag omfattar emellertid ej upprustningsåtgärder
na. Spörsmålet synes kunna lösas på det sättet, att vid förordnande om 
tvångsförvaltning enligt TvL i förvaltningen skall ingå att vidtaga de 
åtgärder som avses med åläggandet. Erforderlig bestämmelse härom 
kan lämpligen inarbetas i den i förevarande paragraf upptagna regeln 
om innebörden av beslut om tvångsförvaltning enligt denna Jag. 

På sätt lagrådet angivit vid 13 § måste i ett förefäggande vid vite att 
fullgöra något angivas den tid inom vilken åtgärden skall ha vid
tagits. Den i andra stycket av förevarande paragraf upptagna regeln om 
att ny tid skall bestämmas vid utsättande av nytt vite kan därför utgå. 

15 och 17 §§ 

Lagrådet: 

Vad lagrådet vid 13 och 14 §§ anfört i fråga om bestämmande av tid 
vid utsättande av vite föranleder att förevarande paragrafer i redaktio
nellt hänseende bör jämkas. 

20 § 

Lagrådet: 

Enligt förslaget kommer det att vila på kommunen att se till att de 
beslut hyresnämnden meddelat enligt förevarande lag efterleves. Om 
kommunen anser att ett genomdrivande av beslut om upprustning eller 
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användningsförbud ej längre är påkallat, kan kommunen avstå från 
att begära att tvångsåtgärder vidtages. 

En ny prövning av beslut om upprustning eller användningsförbud 
kan komma att få göras i fall då kommunen ansöker om tvångsåtgärder. 
Hyresnämnden torde i ärenden om utsättande av nytt vite eller om 
tvångsförvaltning - om fastighetsägarens invändningar föranleder det 
- icke kunna undgå att pröva om förutsättningarna för beslutet allt
jämt föreligger. En sådan prövning torde även få göras av fastighets
domstolen i mål om inlösen. 

Förslaget upptager icke några särskilda bestämmelser angående pröv
ningen av talan om utdömande av vite. Även i sådana mål torde därför 
de rättsliga förutsättningarna för det grundläggande beslutet kunna kom
ma under bedömande och även nya omständigheter beaktas. 

Enligt förslaget skall talan om utdömande av vite föras hos hyres
nämnd. För att låta samma myndighet som ålägger vitet pröva utdöman
det talar, att det föreligger ett nära samband mellan ett utdömande av 
vite och valet av åtgärd när nämndens beslut ej efterleves. Med den ord
ning för prövning och fullföljd av talan i mål om utdömande av vite som 
föreslås finns ej anledning till erinran mot förslaget i denna del. Emeller
tid torde paragrafen böra i formellt hänseende jämkas på sätt framgår 
av bilagan. 

21, 22 och 24 §§. 

Lagrådet: 

I avbidan på resultatet av den beslutade utredningen om överpröv
ningen av hyresnämnds avgöranden har för ärendena om upprustnings
åläggande och användningsförbud såsom ett provisorium skapats den nya 
och, om man bortser från mål med vattenrättslig anknytning, unika full
följdsordningen att besvär från samtliga hyresnämnder skall föras i Svea 
hovrätt. Genom utredningen synes man främst avse att uppnå att pröv
ningsinstansen för hyressättningsärenden och ärenden enligt bl. a. före
varande lag skall bli densamma, att organisationerna på hyresmarkna
den skall medverka i prövningsinstansen, att prövningsinstansen skall ha 
hyrespolitisk överblick, att en enhetlig praxis skapas samt att antalet in
stanser begränsas till två. Den nu föreslagna lösningen medför v~il att 
man får, utom en begränsning av antalet instanser, en gemensam pröv
ningsinstans för hela riket. Det sistn~imnda talar för att enhetlighet i prax
is kan ernås. Däremot synes hovrätten mindre än fastighetsdomstolen 
svara mot de önskemål i övrigt som skall gälla för överprövningsinstan
sen. Så saknar hovrätten närmare kontakt med hyressättningsfrågorna 
och måste antagas mindre än fastighetsdomstolen ha kännedom om de 
lokala förhållanden på hyrcsmarknaden som kan vara av betydelse. Hov
rättens förbindelse med hyresmarknadens parter är i vart fall ej större 
än fastighetsdomstolens. Bärande skäl att som ett provisorium tillskapa 
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en speciell fullföljdsordning för nu diskuterade ärenden kan ej anses ha 

förebragts. Otvivelaktigt lämpligare är att intill dess en ny, mera gene

rell fullföljdsordning skapats, även för dessa ärenden tillämpa den ord

ning som nu i princip gäller för andra likartade ärenden och då närmast 

dem enligt TvL. 
Utöver de nu anförda mer allmänna skälen för att gängse fullföljds

ordning skall gälla även i ärendena om upprustningsåläggande och an

vändningsförbud kan åberopas de komplikationer som det remitterade 
förslaget medför. Enligt vad som uttalas i motiven avses ärenden om ut

sättande av vite och om tvångsförvaltning skola fullföljas till fastighets

domstolen. Av lagtexten framgår ej att annan ordning skall gälla om vite 

utsättes redan då upprustningsåläggande beslutes. Detta innebär att i ett 

sådant fall talan mot själva åläggandet skall föras i Svea hovrätt medan 
vitesföreläggandet skall överprövas i fastighetsdomstolcn. Om åter vi

tesföreläggande eller tvångsförvaltning yrkas i ett fristående ärende samt 

fa>tighetsägaren som invändning åberopar omständighet som i sak inne

bär att själva upprustningsåläggandet får omprövas, måste alla de så

lunda föreliggande frågorna bedömas av fastighetsdomstolen, ehuru den
na enligt det remitterade förslaget rätteligen ej skall befatta sig med 

frågan huruvida förutsättningar för upprustning föreligger. 

Lagrådet förordar därför att i alla slag av ärenden talan mot hyres

nämndens beslut enligt förevarande lag skall fullföljas hos fastighets

domstol och därifrån till hovrätt och högsta domstolen. En lösning efter 

denna linje föranleder att andra stycket första punkten i 21 § i det re

mitterade förslaget får utgå. Vidare saknas anledning att upptaga reg

lerna i 24 § om förfarandet i hovrätt och högsta domstolen; utan sär

skilt stadgandc blir nämligen reglerna i RB tillämpliga beträffande full

följd från fastighetsdomstol. 

Med en ordning med fullföljd av samtliga mål till fastighetsdomstol 

bör regeln i 22 § första stycket gälla endast fastighetsdomstolcn. I högre 
instans bör vanliga regler gälla beträffande muntligt hörande av part. 

Föreskrifterna i 21 och 22 §§ bör härutöver undergå vissa jämkning

ar av redaktionell natur på sätt framgår av bilagan till detta protokoll. 

Därvid torde i överensstämmelse med vad som föreslås i proposition 
1973: 30 jämväl upptagas bestämmelse att om besvärshandlingen före 

besvärstidens utgång kommit in till hyresnämnden, besvären ändå skall 
upptagas till prövning. 

Skulle emellertid det remitterade förslaget med Svea hovrätt som full
följdsinstans i vissa frågor vidhållas, är en formell omarbetning av före
varande paragrafer påkallad. 

Så synes 21 § kunna givas följande lydelse: "Mot beslut i fråga som 

enligt denna lag skall prövas av hyresnämnd föres talan genom besvär, 

om beslutet avser fråga om upprustningsåläggande eller användnings-
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förbud eller åtgärd enligt 12 §, hos Svea hovrätt och eljest hos den 
fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är belägen. 

Besvärshandlingen skall inges till hovditten eller. om talan skall full
följas hos fastighetsdomstolen, till denna inom tre veckor från den dag 
beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet 
sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas. Har besvärshandlingen före 
besvärstidens utgång kommit in till hyresnämnden, skall besvären ändå 
upptagas till prövning." 

Vad angår 22 § bör dess första stycke gälla endast den instans som 
är närmast över hyresnämnden. I en än högre instans bör vanliga reg
ler gälla beträffande muntligt hörande av part. Stadgandena i andra 
stycket i det remitterade förslaget avser förfarandet vid fastighetsdom
stol. Den i 24 § första stycket upptagna regeln om förfarandet i hovrät
ten är i vart fall ej påkallad för annat fall ·än då Svea hovrätt är direkt 
överinstans till hyresnämnden. Regelns rätta placering skulle då vara 
som tredje stycke i 22 §. Med hänsyn till innehållet i 21 § RP får 
emellertid regeln liksom den givna bestämmelsen i 24 § om högsta dom
stolen anses obehövlig. Dessa bör därför utgå. Med beaktande av det 
anförda skulle 22 § kunna givas följande lydelse: "I besvärsmål vid 
fastighetsdomstol samt i Svea hovrätt, när talan från hyresnämnd full
följes direkt till hovrätten, skall part kallas att muntligen höras, om ej 
sådant hörande saknar betydelse för utredningen. 

I fråga om handläggningen vid fastighetsdomstolen av besvärsmål 
äger utöver första stycket 52 kap. 3 och 5-12 §§ rättegångsbalken 
motsvarande tillämpning. Bestämmelse som avser hovrätt gäller därvid 
i stället fastighetsdomstolen." 

Av skäl som förut anförts bör 24 §helt utgå. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförvalt
ning av bostadsfastighet. 

Lagrådet: 

Lagrådet förordar att det föreslagna tillägget till l § redaktionellt 
jämkas och får följande lydelse: "Om möjlighet att i visst fall ställa 
fastighet under förvaltning enligt denna lag finns bestämmelser i bo
stadssaneringslagen (1973: 000)." 

Förslaget till lag om ändring i förköpslagen (1967: 868) 

Lagrådet: 

1 § 

Den föreslagna ändringen i paragrafens första stycke avser att uttrycka 
att förköp skall kunna utövas även vid överlåtelse av tomträtt. Detta 
skulle komma till tydligare uttryck om i stället till nuvarande första 
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stycket fogades en ny mening av innehåll att förköpsrätt föreligger även 
vid försäljning av tomträtt i sådan egendom, dvs. sådan fast egendom 
som avses i styckets första punkt. 

3 § 

För att i fråga om värdegränsen likformighet skall uppnås mellan 
förköp av fast egendom och av tomträtt har departementschefen ut
talat att som tomträttens värde bör gälla taxeringsvärdet på den fastig
het i vilken tomträtten är upplåten, dvs. såväl mark- som byggnadsvärde. 
Med hänsyn till att fastighet i vilken finns tomträtt enligt stadgad praxis 
taxeras som om marken och byggnaden var i samma ägares hand be
hövs inte någon ändring i regeln i paragrafens tredje stycke för att upp
nå det angivna syftet. Den föreslagna ändringen i stycket är dessutom 
onödig med hänsyn till innehållet i det föreslagna andra stycket till 1 §. 

Vad angår det fall att taxeringsvärde inte finns behövs däremot, för 
att tillgodose vad dcpartcmentschcfcn åsyftar, att förevarande paragrafs 
tredje stycke kompletteras. Denna komplettering måste emellertid för 
att få avsedd verkan ges det innehållet, att om försäljningen omfattar 
tomträtt och taxeringsvärde som nu sagts - dvs. i bestämmelserna ti
digare i tredje stycket - ej finns, viirdet bestämmes till det belopp 
som skolat ligga till grund för bestämmande av stämpelskatt vid en 
överlåtelse som omfattat utom tomtditten även äganderätten till fastig
heten. 

övergångsbestämmelsen 

Det torde saknas anledning att icke utforma övergångsbestämmelsen 
på samma sätt som vid lagens tillkomst. Vad som då sades om verkan 
av andelsförvärv genom gåva före ikraftträdandet bör ges motsvarande 
tillämpning i förevarande fall. 

Ur protokollet: 

Ingrid Hellström 

10 Riksdagen 1973. 1 saml. Nr 22 



Prop.1973:22 138 

Bilaga 

Bostadssaneringslag 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag äger tillämpning på fastighet på vilken finns bostads
lägenhet som fastighetens ägare regelmässigt uthyr för annat ändamål 
än fritidsiindamål och som ej utgör del av hans egen bostad. Lagen 
gäller dock ej fastighet som tillhör staten eller kommun. 

När byggnad tillhör innehavare av inskriven tomträtt, äger bestäm
melserna i denna lag motsvarande tillämpning på tomträtten. 

2 § Har bostadslägenhet ej den lägsta standard som kan godtagas, 
får hyresniimnd på ansökan av kommunen och under förutsättning 
som anges i 5 eller 6 § ålägga fastighetens ägare att vidtaga åtgärd 
som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan standard (upprustnings
åläggande) eller förbjuda att lägenheten användes för bostadsändamål 
(användningsförbud). 

Står fastigheten under förvaltning enligt lagen (1970: 246) om tvångs
förvaltning av bostadsfastighet, skall hyresnämnden, i stället för att 
meddela upprustningsåläggande, föreskriva att i förvaltningen skall 
ingå att vidtaga de uppruslningsåtgärder som hyresnämnden föreskri
ver. Vad i lagen sägs om upprustningsåläggande skall äga motsvarande 
tillämpning på sådan föreskrift. 

3 § För att bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard 
kräves att den har anordningar för kontinuerlig uppvärmning, för kon
tinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten, för avlopp, för personlig 
hygien, såsom toalett, tvättställ och badkar eller dusch, för matlag
ning och för försörjning med elektrisk ström ävensom att det finns 
förrådsutrymme och tillgång till tvättstuga. Utan hinder av att lägen
het i något eller några hänseenden ej uppfyller nu angivna krav, kan 
den anses ha lägsta godtagbara standard, om särskilda skäl föreligger 
därtill. Närmare bestämmelser om lägsta godtagbara standard med
delas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer. 

4 § I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärenden enligt denna 
lag finns bestämmelser i lagen (1973: 000) om arrenden:imnder och 
hyrcsnämnder. 

Förutsättningar för upprustningsåliiggancle och anvämlningsförbucl 

5 § Upprustningsåläggande får meddelas, om fastigheten med hän
syn till kostnaden för därmed avsedd åtgärd kan beräknas ge skäligt 
ekonomiskt utbyte. 

6 § Användningsförbud får meddelas, om fastigheten efter åtgärd 
som avses i 2 § kan beräknas ej ge det utbyte som avses i 5 § eller om 
det kan antagas att byggnadslov till åtgärden ej kommer att beviljas. 
Sådant förbud får dock meddelas endast beträffande lägenhet som 
har betydande brister i förhållande till lägsta godtagbara standard. 
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7 § Har upprustningsåläggandc meddelats men beviljas ej byggnadslov 
för åtgärd som avses därmed, är åläggandet förfallet. 

Har byggnad, vari finns lägenhet som avses med upprustningsåläggan
de eller användningsförbud, rivits, är åläggandet eller förbudet för
fallet. 

Har sådan åtgärd vidtagits att lägenhet, som avses med användnings
förbud, uppnår lägsta godtagbara standard, är förbudet förfaJiet. 

Om i annat fall kommunen förklarar, att den ej påfordrar att åtgärd, 
som avses med upprustningsåläggande, vidtages eller att användningsför
bud skall iakttagas, är åläggandet eller förbudet förfallet. 

Verkan av beslut i ,·issa fall m. m. 

8 § Har upprustningsåläggande eller användningsförbud meddelats 
och övergår fastigheten till ny ägare, gäller filäggandct eller förbudet 
mot denne. 

9 § I upprustningsåläggande skall bestämmas viss tid inom vilken 
åtgärd som avses med åläggandet skall ha vidtagits. 

Föreligger särskilda skäl, får hyresnämnden på ansökan av fastig
hetsägaren förlänga tiden. Sådan ansökan skall göras före utgången 
av den löpande tidsfristen. 

I användningsförbud skall anges från vilken tidpunkt förbudet gäller. 

Anteckning i fastighetsbokcn m. m. 

10 § Besked om meddelat upprustningsåläggande och användnings
förbud skall hyrcsnämndcn genast sända till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i fastighetsboken eller tomtrlittsboken. Besked om upp
rustningsåläggande skall sändas även till länsarbetsnämnden och bygg
nadsn;imndcn. 

Har staten eJier kommun förv~irvat fastighet på vilken finns lägen
het som avses med upprustningsåläggande eller användningsförbud, 
skall på anmälan av staten eller kommunen göras anteckning i fastig
hetsboken eller tomtdittsbokcn att åläggandet eller förbudet förfallit. 

11 § När åtgärd som avses med upprustningsåUiggandc vidtagits eller 
när enligt 7 § åläggande eller användningsförbud förfallit, skall kom
munen genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för anteckning 
i fastighetsboken eller tomträttsbokcn. 

12 § Gör ej kommunen anmälan som avses i 11 §, skall hyresnärnn
den på begäran av fastighetsägaren göra sådan anmman. 

Vite, tvångsförvaltning, inlösen m. m. 

13 § Upprustningsåläggande och användningsförbud får förenas med 
vite. 

I fall som avses i 8 § gäller utsatt vite ej mot den nye ägaren, men 
hyresnämnden får utsätta vite för denne. 
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14 § Utför fastighetsägaren ej åtgärd som föreskrivits i upprustnings
åläggande, tar hyresnämnden på ansökan av kommunen, i stället för 
att utsätta vite, besluta att ställa fastigheten under förvaltning enligt 
Jagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet. Meddelas 
sådant beslut eller ställes eljest fastighet, som berörs av upprustnings
åläggande, under förvaltning enligt nämnda Jag, ingår i förvaltningen 
att utföra de med åläggandet avsedda åtgärderna. Därvid skall bestäm
melserna i nämnda Jag äga motsvarande tillämpning, dock att hyres
nämnden redan vid förordnandet om tvångsförvaltning iiger tillåta för
valtaren att upptaga lån och ansöka om inteckning och att befogen
het enligt 13 § samma lag skall tillkomma även kommunen. 

15 § Ansökan om tvångsförvaltning skall göras inom två år från ut
gången av den tid som bestämts i upprustningsåläggandet eller, om ny 
tid besfämts vid utsättande av vite eller eljest, från utgången av denna 
tid. Ansökan, som ej sker inom föreskriven tid, upptages ej till pröv
ning. 

16 § Utför fastighetsägaren ej åtgärd som föreskrivits i upprustnings
åläggande och är förhållandena sådana att åtgärden kan antagas ej 
komma att bli utförd under tvångsförvaltning, får kommunen lösa fas
tigheten, om ej åtgärden avser arbete av endast ringa omfattning. 

17 § Talan om inlösen skall väckas vid fastighetsdomstolen senast 
inom två år från utgången av den tid som bestämts i upprustningsåfög
gandet eller, om ny tid bestämts vid utsättande av vite eller eljest, från 
utgången av denna tid. Viickes ej talan inom föreskriven tid, är rätten 
till talan förlorad. I fråga om inlösen gäller i övrigt expropriations
Jagen (1972: 719) i tillämpliga delar, dock med undantag för 4 kap. 
2 §. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § expropriationslagen ~iger tillämpning 
i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen tio år före 
det talan väcktes vid domstol. 

18 § överträder fastighetsägare användningsförbud, får hyresnämn
den utsätta nytt vite. 

Övriga bestämmelser 

19 § Kommunen får besiktiga fastighet i den mån det är nödvändigt 
för att förbereda eller utföra talan enligt denna Jag. 

Lämnas kommunen ej tillfälle till besiktning som avses i första stycket, 
får hyresnämnden förelägga fastighets1igaren att vid vite hålla fastig
heten tillgänglig för besiktning. 

20 § Fråga om uttagande av vite som förelagts med stöd av denna 
Jag prövas av hyresnämnden på yrkande av kommunen. Vite får ej för
vandlas. 

21 § Mot beslut i fråga som enligt denna lag skall prövas av hyres
nämnd föres talan genom besvär hos den fastighctsdomstol inom vars 
område fastigheten är belägen. 

Besvärshandlingen skall inges till fastighetsdomstolen inom tre veckor 
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från den dag beslutet meddelades. Finnes bcsvärstalan ej vara fullföljd 
på föreskrivet sätt eHer inom rätt tid, skall den avvisas av fastighcts
domstolen. Har besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in 
till hyresnämnden, skall besvären ändå upptagas till prövning. 

22 § Vid fastighetsdomstolen skall part kallas att muntligen höras, 
om ej sådant hörande saknar betydelse för utredningen. I övrigt äger i 
fråga om handläggningen vid fastighctsdomstolen 52 kap. 3 och 5-
12 §§ rättcgångsbalkcn motsvarande tillämpning. Bestämmelse som av
ser hovrätt gäller därvid i stället fastighetsdomstolen. 

23 § Bifalles fastighetsägarens talan i besvärsmål, kan kommunen 
åläggas att ersätta honom hans rättegångskostnad. I övrigt svarar var
dera parten för sin rättegångskostnad, i den mån ej annat följer av 
18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

Denna Jag träder i kraft den 1januari1974. 
Bestämmelsen i 17 § om tillämpningen av 4 kap. 3 § cxpropriations

lagen (1972: 719) gäller ej i fråga om värdeökning som ägt rum före 
utgången av juni 1971. 
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Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen 

i statsrådet på Stockholms slott den 30 mars 1973. 

Närvarande: Statsministern PALME, statsråden STRÄNG, ANDERS
SON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, MYR
DAL, ODHNOFF, MOBERG, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, 

CARLSSON, FELDT. 

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler efter 
gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter på nytt fråga om 
bostadssmzeringslag m. m. och anför. 

Lagrådets yttrande 

Lagrådet har den 27 mars 1973 avgett yttrande över de den 9 februari 
1973 till lagrådet remitterade förslagen till 

1. bostadssaneringslag, 
2. lag om ändring i lagen (1970: 246) om tvångsförvaltning av bo

stadsfastighet, 
3. lag om ändring i förköpslagen (1967: 868). 
Beträffande de olika pw1ktema i lagrådets yttrande vill jag anföra 

följande. 

Beträffande bestämningen av BSL:s tillämpningsområde i 1 § första 
stycket torde det av såväl prop. 1973:21 som remissprotokollet framgå 
att de förslag som i detta sammanhang läggs fram syftar till att få till 
stånd sanering av det lägenhetsbestånd som reguljärt används som per
manenta bostäder. Att några åtgärder skulle vidtas t. ex. i fråga om be
ståndet av fritidshus är inte avsett. Jag har därför inget att erinra mot att 
denna begränsning av tillämpningsområdet som lagrådet åsyftar kommer 
till direkt uttryck i lagtexten. Jag kan också ansluta mig till de ändringar 
lagrådet i övrigt föreslår beträffande första stycket. 

Av det remitterade lagförslaget och vad jag i övrigt har anfört i remiss
protokollet torde framgå att bestämmelserna i BSL inte skall vara till
fämpliga när fastighet tillhör staten eller kommun och att några tvångs
åtgärder inte skall kunna tillgripas i ett sådant fall. Mitt uttalande i re
missprotokollet att det åligger staten eller kommun att vid förvärv av 
fastighet ställa sig till efterrättelse vad hyrcsnämnden kan ha beslutat 
beträffande fastigheten skall ses endast som ett uttryck för det ansvar 
för saneringsverksamhetcns genomförande som ligger på staten och kom
munerna. Jag kan med detta uttalande biträda vad lagddet förordar i 
anslutning till 1 § andra stycket. 
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Vad lagrådet anför till stöd för att 1 § tredje stycket andra punkten i 
det remitterade lagförslaget bör utgå finner jag inte övertygande. Be
stämmelsen bör således bibehållas. Som lagrådet föreslår bör emellertid 
"bostadshus" i tredje stycket bytas ut mot "byggnad''. Jag biträder för
slaget att sista punkten i tredje stycket utgår. 

Lagrådet diskuterar ingitende innehållet i 2 § i det remitterade lagför
slaget och framhåller bl. a. att det inte kan anses tillfredsställande att 
BSL inte innehåller något om vad som skall avses med lägsta godtagbara 
standard utan att det helt har lagts i Kungl. Maj:ts hand att bestämma 
lagens innehåll på denna punkt. Jag kan så till vida dela denna uppfatt
ning som att det i och för sig är ett önskemål att lagtexten klart anger 
förutsättningarna för beslut enligt lagen. A andra sidan är det, som jag 
har utvecklat både i prop. 1973: 21 och i remissprotokollet, nödvändigt 
att med hänsyn till de mycket skiftande förhållandena i de enskilda sane
ringsfallcn lämna ett betydande utrymme för nyanserade bedömningar av 
upprustningsfrågorna. Detta synsätt präglar det remitterade förslaget till 
handläggning av frågorna och kommer till uttryck särskilt i att tyngd
punkten i handläggningen ligger på överläggningar mellan kommunen 
och fastighetsägaren om en lösning som beaktar omständigheterna i det 
särskilda fallet. Även i de fall då sådana överläggningar inte leder fram 
till överenskommelse om upprustningen och kommunen begär upprust
ningsåHiggande är det naturligt att vad som har förekommit vid över
läggningarna utgör ett grundmaterial för prövningen av upprustnings
frågan. Vad jag nu har anfört ger vid handen att en definition i lagen av 
vad som avses med lägsta godtagbara standard - en definition som med 
nödvändighet måste bli formaliserad och kortfattad - inte kan ge ett 
adekvat uttryck för den i stor utsträckning kasuistiska prövning som det 
blir fråga om. Jag kan av dessa skäl inte ansluta mig till lagrådets upp
fattning på denna punkt. 

I remissprotokollet (s. 63 och 64) framhålls att en rad faktorer måste 
beaktas, bl. a. plantekniska, innan ställning tas i frågan om upprustning 
bör komma till stånd. Som torde framgå av remissprotokollet ankom
mer det på kommunen att göra denna första bedömning. Vad angår 
hyrcsnämndens prövning ligger det i sakens natur att nämnden måste ta 
hänsyn till vad utredningen i ~irendct innehåller och beakta om faktiska 
hinder mot upprustning finns. Det kant. ex. inte komma i fråga att ut
färda åläggande om upprustning, om utredningen skulle visa att bygg
nadslov inte kan påräknas. Finns inga sådana faktiska hinder och före
ligger de ekonomiska föruts;ittningarna för upprustning skall n~imndcn 
meddela åläggande hiirom. S~idant åläggande skall - som lagtexten 
också torde utvisa - avse upprustning till lägsta godtagbara standard. 
Som framgår av vad jag nyss har anfört om lägsta godtagbara standard 
kan hyrcsn~imnclen vid sin prövning komma till en annan slutsats än 
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kommunen i frågan vilken lägsta standard som är godtagbar med hänsyn 
till förhållandena i det särskilda fallet. 

Lagrådet tar i samband med behandlingen av 14 § upp frågan om sär
skilda bestämmelser bl. a. för det fall att fastighet står under tvångsför
valtning, när upprustningsfrågan prövas, och föreslår att 2 § komplette
ras med regler härom. Som jag nännare kommer att anföra vid 14 § har 
jag inget att erinra mot en sådan komplettering. Jag kan också biträda 
lagrådets förslag att beteckningen upprustningsåläggande införs i lag
texten. 

Enligt lagrådets mening bör reglerna i 3 § flyttas till lagen om arrende
nämnder och hyresnämnder. Reglerna är visserligen som lagrådet på
pekar av processuell natur, men enligt min mening är de så speciellt in
riktade på handläggningen av sancringsärenden att de bör tas in i BSL. 
Jag biträder alltså inte lagrådets förslag i detta avseende. 

I remissprotokollet har jag uttalat bl. a. att de regler som enligt rätte
gångsbalkcn gäller vid överlåtelse av tvisteföremålet utan ofägenhet 
torde kunna tillämpas också i hyresnämndcn vid handläggning av ären
den enligt BSL. För att dessa regler med säkerhet skall bli tillämpliga vid 
hyresnämnden anser lagrådet att en särskild bestämmelse bör införas om 
att rättegångsbalkens regler om verkan av att det varom tvistas överlåts 
skall äga motsvarande tillämpning. Jag har inget att erinra häremot men 
anser att i en sådan bestämmelse bör tas in också rättegångsbalkens be
stämmelser om tredje mans deltagande i rättegång. 

Jag finner det inte påkallat att 1indra den inbördes ordningen mellan 
3 och 4 §§ i remissprotokollet. 

I anledning av vad lagrådets ledamöter anför i anslutning till 5 § rö
rande kravet på att fastigheten efter upprustningen kan beräknas ge skä
ligt ekonomiskt utbyte vill jag framhålla att innebörden i detta krav -
som också framhålls i remissprotokollet - är att avkastningen efter 
upprustningen måste antas kunna förränta kostnaderna för åtgärderna. 
Kan sridan förräntning icke uppnås, skall något upprustningsåläggande 
inte kunna meddelas. I allmänhet kommer avkastningen att mer än väl 
läcka upprustningskostnadcrna. Att ett överskott sålunda i regel kan 
antas uppkomma är ett uttryck för att fastigheten har ett värde före upp
rustningen även med hiinsyn tagen till den belastning som den lagstad
g1de upprustningsskyldighelcn innebär. 

I remissprotokollet har jag framhållit att rimlig htinsyn vid tillämp
ningen av bruksvärdereglcrna kan tas till att upprustningen har skett 
efter åliiggande enligt BSL I anledning av vad lagrådet anför i fråga om 
detta uttalande vill jag erinra om att uttalandet har gjorts mot bakgrund 
av mitt antagande att upprustningskostnaderna, med hänsyn till att en 
nyanserad bedömning skall ske av standardkraven, regelmässigt torde 
kunna förräntas inom ramen för blivande hyra. BSL syftar till att åstad
komma en lägsta godtagbar standard, i sista hand genom åläggande om 
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upprustning. Inom ramen för bruksvärdeprövningen kan enligt min me
ning rimlig hänsyn tas till angelägenheten av att skapa ekonomiska för
utsättningar för den eftersträvade standardhöjningen inom det äldre bo
stadsbeståndet. 

Jag ansluter mig till vad lagiådet anför vid 6 och 7 §§. 

Jag ansluter mig också till lagrådets förslag till ändrad utformning av 
8 § första stycket. Som lagrådet förordar bör regeln i andra stycket om 
att vitesföreläggande ej gäller mot ny ägare tas in i 13 §. 

På grund av vad jag har anfört i det föregående bör 10 och 11 §§ ut
formas på sätt lagrådet föreslår. Jag biträder också förslaget. till ändrad 
utformning av 12 §. 

I anslutning till 13 § uttalar sig lagrådet om hyrcsnämndens möjlighet 
att i samband med utsiittande av vite bestämma ny tid inom vilken upp
rustningsåtgärden skall ha vidtagits. Enligt lagrådets uppfattning måste 
hyresnämnden utan särskilt stadgande i Jag äga bestämma ny tid för åt
gärden, t. ex. när vite skall riktas mot ny ägare och så kort tid återstår av 
den enligt 9 § utsatta tiden att det är omöjligt för den nye ägaren att 
hinna med arbetet. Jag kan inte dela lagrådets uppfattning på denna 
punkt. Enligt 8 § i lagförslaget skall upprustningsåfäggande gälla mot 
ny ägare av fastigheten. Sådant åläggande innefattar skyldighet för 
fastighetsägaren inte bara att utföra upprustningen utan också att ge
nomföra den inom föreskriven tid. övergår fastigheten till ny ägare, har . 
denne således att iaktta bl. a. den i åläggandet bestämda tidsfristen. An
ser han att tidsfristen är för kort, kan han ansöka hos hyresnämnden om 
förlängning. Enligt 9 § andra stycket i lagförslaget skall nämnden kunna 
besluta om sådan förlängning, om särskilda sk~il föreligger. Någon om
prövning av tidsfristen skall således inte utan ansökan av den nye 
ägaren ske på grund av att nämnden sätter ut vite för denne. 

Det syfte som skulle nås med en befogenhet för hyresnämnden att 
bestämma ny tid i samband med utsättande av vite måste således anses 
tillgodosett genom de föreslagna bestämmelserna i 9 § andra stycket. 
På grund av det nu anförda kan jag inte heller biträda lagrådets förslag 
att 14 §andra stycket skall utgå och att 15 och 17 §§bör jämkas. 

Vid 14 § avhandlar lagrådet bl. a. frågan om reglering av sådana fall 
då tvångsförvaltning enligt TvL kommer till stånd sedan upprustnings
åläggande har meddelats. Som lagrådet också framhåller torde fall av 
denna art bli ytterst fåtaliga. Jag har emellertid inte något att erinra 
mot att en reglering av dessa fall tas in i 14 § och att regleringen sker 
på det sätt lagrådet föreslår. Inte heller har jag någon erinran mot vad 
lagrådet i övrigt föreslår beträffande 14 § första stycket. 

Jag ansluter mig till vad lagrådet anför vid 20 §. 

Lagrådet avhandlar ingående förslaget till fu!lföljdsreglcr i 21, 22 och 
24 §§ och anser att bärande skäl saknas att införa en speciell fullföljds
ordning för bl. a. ärenden om upprustningsåläggande och användnings-
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förbud. Enligt lagrådets mening kan förslaget i denna del dessutom med
föra komplikationer. För egen del föreslår lagrådet att talan även i 
nämnda ärenden skall fullföljas hos fastighetsdomstol och därifrån till 
hovrätt och högsta domstolen. Jag kan inte ansluta mig till vad lag
rådet anför i denna del. Som jag har uttalat i remissprotokollet är det 
av betydelse att förutsättningar redan från början skapas för en enhetlig 
praxis i ärenden enligt BSL. Den i remissprotokollet föreslagna ordning
en är ägnad att tillgodose detta krav. Nämnvärda risker för komplika
tioner med denna ordning anser jag inte föreligga. Jag kan inte heller 
dela lagrådets uppfattning i frågan om den fullföljdsordning som skall 
gälla när vite sätts ut i upprustningsåläggande. Av 21 § första stycket i 
det remitterade förslaget, liksom av den motsvarande regel som lag
rådet föreslår, måste anses följa att den fullföljdsordning som skall 
gälla för talan mot beslut om upprustningsåläggande gäller också vite 
som kan ha förenats med åläggandet. 

Jag har ingen erinran mot lagrådets förslag till utfo1mning av 21 och 
22 §§. Däremot anser jag att 24 § i klarhetens intresse bör stå kvar. 

Jag biträder vad lagrådet anför om förslaget till lag om ändring i lagen 

om tvångs/ örvaltning av bostads fastighet och förslaget till lag om änd

ring i förköps/agen. 

Utöver vad jag har anfört i det föregående bör vissa redaktionella 
jämkningar vidtas i några av de remitterade förslagen. 

Övriga lagförslag 

Lagen om arrendenämnder och lzyresnämnder 

Förslaget att hyresnämnden skall pröva ärenden enligt BSL medför, 
som jag tidigare har anfört, att ändringar måste göras i det förslag till ny 
lag om arrendenämnder och hyresniimnder som har lagts fram i prop. 
1973: 23. 

I 4 § första stycket lagförslaget finns en uppräkning i sex punkter av 
hyresnämnds uppgifter. Den sjätte punkten, enligt vilken nämnd har att 
pröva fr[1gor enligt TvL, föreslås nu kompletterad så att därav framgår 
att n~imnd prövar också frågor enligt BSL. Att dessa frågor tas in i 
sjiitte punkten medför bl. a. att nämnds avgörande i sådan fråga, liksom 
i frt1ga enligt TvL, kommer att omfattas av rättskraftsregcln i 22 §. 

Förslaget till ny lag om arrendenämnder och hyresnämnder innehåller 
i likhet med den nu gällande lagen ett avsnitt med särskilda bestämmel
ser om förfarandet i olika ärenden, bl. a. ärenden angående tvångsför
valtning. Sådana bestämmelser behövs också för ~irenden enligt BSL. 
På grund av att dessa och ärenden enligt TvL är av likartad beskaffenhet 
föreslås att de nya bestämmelserna skall inarbetas i den paragraf som av
handlar förfarandet i ärenden om tvångsförvaltning, dvs. 16 § lagför
slaget. Paragrafens första stycke föreslås kon:pletterad med bestämmel
ser om den s~frskilda utredning som skall ges in i ärende enligt BSL. 
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[ den allmlinna motiveringen har frågan om utredningens innehåll och 

omfattning närmare avhandlats. 

Enligt 16 § andra stycket lagförslaget i prop. 1973: 23 skall förhand

ling hållas inför nämnden i iirende om tvångsförvaltning, om det inte är 

uppenbart att förhandling inte behövs. I samma stycke sägs vidare att 

fastighetsägaren kan vid vite föreläggas att inställa sig till förhandling. 

Någon bestiimmelse som medger att hyresnämnden prövar ärende utan 

hinder av fastighetsägarens utevaro finns inte En sådan bestämmelse 

har ansetts kunna undvaras med hänsyn till att nämnden kan interimis

tiskt förordna om tvångsförvaltning och utse förvaltare (14 § andra 

stycket TvL). Enligt förvaltningslagen (1971: 290) får sådant beslut med

delas utan att part beretts tillfälle att yttra sig (jfr 15 § förvaltnings

lagen samt prop. 1971: 30 s. 608 och prop. 1973: 23 s. 204). I BSL före

slås inte någon bestämmelse om interimistiskt beslut. För att inte hand

läggningen av saneringsärenden skall fördröjas genom att fastighets

ligaren uteblir från förhandling, föreslår jag att en särskild bestämmelse 

tas in i 16 § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder av innebörd 

att fastighets1igarens utevaro från förhandling i ärende enligt BSL inte 

skall utgöra hinder för ärendets prövning. 

Enligt lagförslaget i prop. 1973: 23 innehåller 16 § första stycket -

förutom best1immclser om innehållet i ansökan - en hänvisning till 8 §, 

som avhandlar bl. a. avvisning och avskrivning av ansökan i vissa fall. 
För att 16 § efter den nu föreslagna kompletteringen skall bli så över

skådlig som möjligt föreslås att hlinvisningen i första stycket till 8 § tas 

upp som ett andra stycke av paragrafen och att bestämmelserna om för

handling inför nämnden m. m. får bilda tredje stycket. 
23 § i lagförslaget i prop. 1973: 23 innehåller bestämmelser om full

följd av talan mot arrende- eller hyresnämnds beslut som inte innefattar 

prövning i sak. Paragrafens första stycke, som innehåller en erinran om 

de fullföljdsbestämmelser som gäller beträffande nämndens avgörande 

i sak, föreslås kompletterad med en erinran om hithörande bestämmel

ser i BSL. 

Enligt andra stycket i den nämnda 23 § skall talan mot vissa beslut av 

nämnd som inte innefattar prövning i sak föras hos fastighetsdomstolen. 

Som fr<img~tr av det förut anförda föreslår jag att talan mot nämndens 

beslut i fråga om upprustningsåUiggande, anv1indningsförbud eller åt

gfö·d enligt 12 § BSL skall föras hos Svea hovrlHt. Denna fullföljdsord

ning bör enligt min mening gälla också när talan skall föras mot beslut 

i dessa ärenden som inte innebär prövning i sak. Besfämrnelser härom 

har tagits in i ett sjätte stycke av 23 §. Eftersom någon avvikelse i övrigt 

från vad som skall gälla enligt 23 § andra-femte styckena inte bör gö

ras, har besUmmclserna utformats så att dessa stycken skall äga mot

svarande tillämpning i 1irende enligt BSL angående upprustningsåEiggan

de eller användningsförbud eller åtg~ird enligt 12 § men att vad som 
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sägs om fastighetsdomstol i stället skall gälla Svea hovrätt. Som en 
följd av de nya bestämmelserna har 23 § andra stycket kompletterats 
med en föreskrift om att talan skall fullföljas till fastighetsdomstolen 
utom i fall som avses i sjätte stycket. 

By ggnadsstadgan 

I enlighet med vad jag, efter samråd med chefen för civildeparte
mentet, har förordat i remissprotokollct bör bestämmelser tas in i BS 
som hindrar rivning av byggnad i de fall då kommunen för en upprust
ningsfråga ·till hyresnämnden. Jag föreslår att bestämmelserna tas in i 
ett nytt moment - 4 mom. - i 56 §. 

I det nya momentets första stycke föreslås bestämmelser av innebörd 
att lov till rivning av byggnad inte får meddelas, om ansökan om upp
rustning av lägenhet inom byggnaden är föremål för prövning. För
budet gäller till dess ansökan slutligt har avgjorts. Med slutligt avgö
rande avses såväl avgörande i sak som beslut om avvisning eller av
skrivning. Avvisas eller ogillas ansökningen eller avskrivs ärendet, är 
byggnadsnämnden, sedan beslutet därom har vunnit laga kraft, oför
hindrad att meddela rivningslov beträffande byggnaden. Bifalles ansök
ningen, fortsätter förbudet mot rivningslov att gälla på grund av de 
bestämmelser som föreslås i momentets andra stycke. Enligt dessa skall 
nämligen rivningslov inte få meddelas beträffande byggnad som om
fattas av upprustningsåläggande enligt BSL. Eftersom syftet med be
stämmelserna är att hindra att ett åläggande omintetgörs genom rivning 
av byggnaden, har som ytterligare förutsättning för förbudet uppställts 
att åläggandet inte får vara förfallet. När åläggande skall anses förfallet 
framgår av 7 och 10 §§ BSL. 

Genomförs vad jag nu har föreslagit, måste byggnadsnämnden, in
nan den prövar ansökan om lov till rivning, undersöka om hinder mot 
bifall föreligger på grund av bestämmelserna i 56 § 4 mom. I syfte att 
underlätta nämndens arbete i detta avseende har, som jag tidigare berört, 
i 10 § BSL .tagits in en bestämmelse om att beslut om upprustnings
åläggande skall sändas bl. a. till byggnadsnämnden. 

Lagen om hyresreglering m. m. 

I prop. 1973: 21 har Kungl. Maj:t hemställt om riksdagens godkän
nande av bl. a. vissa ändringar i grunderna för förbättringslån och av 
förslag till initialstöd till upprustning av lägenheter i flerfamiljshus. De 
föreslagna ändringarna i fråga om förbättringslån innebär att sådana 
lån, enligt de nya regler som riksdagen antog förra året (prop. 1972: 
124, CU 1972: 30, rskr 1972: 306, SFS 1972: 759), skall kunna utgå till 
alla byggherrekategorier. Lånet är under viss tid ränte- och amorterings
fritt intill ett belopp av 12 000 kr. per lägenhet. 
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Som jag har framhållit i propositionen bör rimliga garantier föreligga 
för att den subvention som ränte- och amorteringsfriheten innebär kom
mer de boende till godo vid hyressättningen. 

Enligt 3 § andra stycket punkt 1 Jagen om hyresrcglering m. m. gäl
ler att den för lägenheten tillåtna bashyran får höjas, om det är påkal
lat med hänsyn till att lägenhetens värde har ökats genom sådant om
byggnads-, ändrings- eller underhållsarbete som är av ej endast ringa 
omfattning eller till annat skäl av därmed jämförlig betydelse. Denna be
stämmelse bör inte få tillämpas i den mån arbetet har bekostats med 
ränte- och amorteringsfri del av förb1ittringslån. Inträder senare skyldig
het att förränta och amortera den delen av lånet, bör fråga om höjning 
av bashyran kunna tas upp på nytt. 

Förslaget till initialstöd i propositionen innebär att särskilt stöd under 
vissa förutsättningar skall kunna utgå av s_tatliga medel till modernise
ring av bostäder i flerfamiljshus. Stödet skall utgå med 20 % av de god
kända om byggnadskostnaderna, dock med högst 6 000 kr. per lägenhet. 
Vidare krävs i princip att ombyggnaden påbörjas under tiden den 1 
juli 1973-31 december 1974. Inte heller i den mån ombyggnadsarbe
ten bekostats med sådant initialstöd som nu nämnts bör bashyran få 
höjas med hänsyn till arbetena. Detsamma bör emellertid gälla andra 
statliga bidrag som framdeles kan komma i fdga. Jag förordar därför 
att som allmän princip skall gälla att ombyggnads-, ändrings- eller un
derhållsarbeten och liknande åtg~irder inte får föranleda höjning av bas
hyran, i den mån statligt bidrag har utgått för arbetet eller åtgärden. 

I 3 § tredje stycket hyrcsregkringslagcn föreskrivs att, om om
byggnads-, ändrings- eller underhållsarbete eller åtgärd av därmed jäm
förlig betydelse bekostats av hyresgästen, bashyran med anledning där
av får höjas bara om särskilda skäl föreligger till det. I överensstäm
melse med vad jag förut har anfört förordar jag att i en ny andra punkt 
i tredje stycket föreskrivs att bashyran inte får höjas i den mån ränte
och amorteringsfritt statligt lån eller statligt bidrag har utgått för arbete 
eller åtgärd som avses i första punkten. 

Den föreslagna bestämmelsen blir, på grund av reglerna i 4 § andra 
stycket, tillämplig också om hyresvärden och hyresgästen enligt 4 § 

träffar avtal om ersättning för arbetet eller åtgärden och hyresnämn
den därefter prövar ersättningen på hyresgästens begäran. Däremot fö
reslås inte någon ändring i 26 § andra stycket, enligt vilket hyrcsnämn
den på framställning av hyresvärd eller hyresgäst skall förordna att 
hyresregleringslagen skall upphöra att gälla för bus eller del av hus, om 
huset eller husdelen har undergått omfattande ombyggnad. Det är i så
dant hänseende inte möjligt att skilja mellan vad som har bekostats av 
hyresvärden själv och vad som bekostats med allmänna medel. 

Eftersom initialstödet ersätter en annan form av statligt bidrag, näm
ligen lönekostnadsstöd, och de nya reglerna inte bör gälla arbeten som 
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redan har påbörjats, krävs en särskild övergångsregel av innebörd att 
äldre bestämmelser tillämpas i fråga om lån eller bidrag som bar be
viljats före ikraftträdandet. 

Hemställan 

Under åberopande av vad jag nu har anfört hemställer jag att Kungl. 
Maj:t 

dels föreslår riksdagen att antaga de av lagrådet granskade lagförsla
gen med vidtagna ändringar samt förslagen till 

1. lag om ändring i lagen (1973: 000) om arrendenämnder och hy
resnämnder 

2. lag om ändring i lagen (1942: 429) om hyrcsreglcring m. m., 
dels bereder riksdagen tillfälle att avge yttrande över förslaget till 

kungörelse om ändring i byggnadsstadgan (1959: 612). 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande 
av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans 
Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition 
av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Britta Gy/lensten 
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