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Regeringens proposition
1975/76:164
med förslag till lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.;
beslutad den 11 mars 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits

i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.
På regeringens vägnar

OLOF PALME
INGVAR CARLSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag till lag om påföljder och ingripanden
vid olovligt byggande m. m. Lagen avses ersätta nuvarande bestämmelser
om straff, handräckning m. m. i byggnadslagen (1947:385) och i byggnadsstadgan (1959:612).
I sak innebär förslaget bl. a. att bestämmelserna om straff för övertriidelse
av byggnadsförfattningarna med vissa undantag upphävs och ersätts med
ett avgiftssystem. I detta ingår tre olika avgifter, nämligen byggnadsavgift,
tilläggsavgift och särskild avgift.
Byggnadsavgift föreslås utgå när någon vidtar åtgärd. som kräver byggnadslov enligt byggnadsstaclgan, utan sådant lov. Tilläggsavgift avses utgå
tillsammans med byggnadsavgift vid sådana former av olovligt byggande
som det är särskilt angeläget att motverka. De föreslagna bestiimmelserna
om tilläggsavgift omfattar t. ex. fall då någon utan byggnadslov uppför en
helt ny byggnad, till- eller påbygger befintlig byggnad eller river byggnad.
Den särskilda avgiften föreslås utgå för sådana överträdelser som inte utgör
olovligt byggande.
Enligt förslaget skall byggnadsnämnden besluta om byggnadsavgift och
särskild avgift. Fråga om tilläggsavgift skall prövas av allmän domstol.
Förslaget innebär vidare en betydande förbättring av byggnadsnämndens
möjligheter att genom föreläggande eller handräckning få olovligt utförda
åtgärder undanröjda eller på annat sätt rättade. I syfte att motverka att
föreläggande om rättelse förhalas genom överlåtelse av den egendom som
omfattas av förell:iggandct föreslås att detta i vissa fall skall gUlla Uven mot
ny ägare av egendomen.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den I januari 1977.
I RiksclaKen Jl.)76. I sam/. Nr /64
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1 Förslag till
Lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.
Härigenom föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

I § Denna lag gäller vid överträdelse av sådan föreskrift om byggande som
har meddelats i byggnadslagen (1947:385) eller byggnadsstadgan (1959:612)
eller med stöd av någon av dessa författningar.

2 § Det åligger byggnadsnämnden all som ett led i inseendet över byggnadsverksamheten upptaga fråga om påföljd eller ingripande enligt denna
lag till behandling, så snart anledning förekommer att överträdelse som
avses i I ~ har skett. När åtgärd, till vilken erfordrats byggnadslov enligt
byggnadsstadgan (1959:612), har vidtagits utan att sådant lov föreligger, skall
nämnden vara verksam för att det utförda undanröjes eller på annat sätt
rättas, om ej byggnadslov till åtgärden meddelas i efterhand.
Om det begäres av någon vars rätt kan beröras diirav, skall byggnadsnämnden lämna skriftligt besked huruvida i fråga om viss byggnad eller
anordning har vidtagits åtgärd som föranleder ingripande enligt denna lag.

Förbud att fortsätta byggnadsarbete
3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att byggnadsarbete fortsättes, om det
är uppenbart att arbetet strider mot
I. byggnadsstadgan (1959:612),
2. fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utom plansbestämmelser, eller
3. förbud enligt byggnadslagen (1947:385) eller enligt föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen att företaga nybyggnad eller att riva byggnad.
Är det uppenbart att byggnadsarbete äventyrar byggnadens eller närliggande byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa,
skall nämnden förbjuda att arbetet fortsättes även om de förutsättningar
som anges i första stycket ej föreligger.
Förbud enligt första eller andra stycket får förenas med vite.
Beslut enligt denna paragraf länder omedelbart till efterrättelse.

A\·gifter

4 § Vidtages åtglird, till vilken erfordras byggnadslov, utan all sådant lov
föreligger, skall byggnadsavgift utgå.
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Byggnadsavgift bestämmes till belopp motsvarande fyra gånger den avgift
som enligt taxa, fastställd med stöd av 8 byggnadsstadgan (1959:612),
skulle ha erlagts om byggnadslov till en motsvarande åtgärd hade meddelats,
dock till minst 500 kronor. Vid bestämmande av byggnadsavgift på grundval
av taxa skall hänsyn ej tagas till sådan höjning eller sänkning av normalbeloppet som enligt taxan föranledes av omständigheterna i det särskilda
fallet och ej heller till belopp som belöper på tillhandahållande av nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller annan mätningsteknisk åtgärd eller på framställning av fotonegativ eller bildkort.

*

S § Byggnadsavgift utgår ej om
I. det utförda rättas innan fråga om påföljd eller ingripande enligt denna
lag upptages vid sammanträde med byggnadsnämnden eller
2. åtgärden avser rivning av byggnad och rivningen har
a) företagits med stöd av lag eller annan författning eller annars varit
nödvändig för att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egendom
eller
b) företagits därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom
eldsvåda eller annan liknande händelse.
6 § Särskild avgift utgår om, i annat fall än som avses i 4 § första stycket,
överträdelse sker genom att någon
1. vidtager åtgärd i strid mot förbud som har meddelats i byggnadslagen
(1947:385) eller med stöd av denna,
2. underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i byggnadsstadgan
(1959:612) är föreskrivet om rätt att vidtaga åtgärd som angives i stadgan,
eller
3. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som föreskrives i byggnadsstadgan eller att vid utförande av arbete följa fastställda ritningar eller
av byggnadsnämnden meddelade föreskrifter.
Särskild avgift bestämmes till minst 200 och högst 500 kronor. Är överträdelsen ringa, behöver avgift ej påföras.
7 § I fall som avses i 4 ~ första stycket utgår förutom byggnadsavgift en
tilläggsavgift om åtgärden innebär att
1. helt ny byggnad uppföres,
2. befintlig byggnad till- eller påbygges,
3. byggnad inredes helt eller delvis till väsentligen annat· ändamål än
det till vilket byggnaden förut har varit använd,
4. byggnad eller del av byggnad tages i anspråk för väsentligen annat
ändamål än det till vilket byggnaden förut har varit använd eller som finnes
angivet på godkänd ritning eller
5. byggnad rives.
Tilläggsavgift utgår ej i fall som avses i 5 ~- Avgift utgår ej heller om
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åtgärd som avses i första stycket 2-5 omfattar utrymme som ej överstiger
tre kvadratmeter.
Tilläggsavgift utgår med belopp som motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter våningsyta som åtgärden har omfattat. I fråga om åtgärd som avses
i första stycket 2-5 skall vid beräkning av våningsytan fråndragas tre kvadratmeter.
Har föreläggande om rättelse enligt 15 ~ meddelats eller har det utförda
rättats genom handräckning eller på annat sätt eller föreligger annars särskilda skäl, far avgiften bestämmas till lägre belopp än som följer av tredje
stycket eller helt efterges.

8 § Fråga om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsnämnden.
Fråga om tilläggsavgift prövas av allmän domstol på talan av allmän
åklagare. Ta.Ian får väckas endast om byggnadsnämnden har begärt det.
I fråga om sådan talan skall bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal
för brott, på vilket ej kan följa svårare straff än böter, och om kvarstad
och skingringsförbud i brottmål äga motsvarande tillämpning.
9 § Byggnadsavgift påföres den som när överträdelsen begicks var ägare
av den byggnad eller anordning som den olovliga åtgärden avsåg. Särskild
avgift påföres den som begick överträdelsen.
Tilläggsavgift påföres
I. den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som
den olovliga åtgärden avsåg,
2. den som begick överträdelsen,
3. den i vars stiille denne var,
4. den som har beretts vinning genom överträdelsen.

10 § Är två eller Oera ägare av den byggnad eller anordning som den olovliga
åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för byggnadsavgift rn.:h för tilläggsavgift
som påföres dem i deras egenskap av ägare.
Il § Om särskilda skiil föreligger, får länsstyrelsen nedsätta eller efterge
byggnadsavgift eller särskild avgift, som byggnadsnämnden har beslutat.
Fråga härom prövas efter besviir enligt 30 ~ över nämndens beslut.
Straff

12 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet
I. påbörjar verksamhet, vilken enligt 136 a ~andra stycket byggnadslagen
(1947:385) skall prövas av regeringen, utan att regeringen har meddelat tillstånd till verksamheten eller medgivit undantag från prövningsskyldigheten,
2. påbörjar, utvidgar eller fortsätter verksamhet utan tillstånd av regeringen, sedan regeringen med stöd av samma paragraf Gärde eller femte
stycket har beslutat pröva verksamheten, eller
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3. åsidosätter villkor eller föreskrift som regeringen har meddelat med
stöd av nämnda paragraf, så att allmän eller enskild rätt kan kränkas.

Ingripanden för att åstadkomma rättelse
13 § Överexekutor får meddela handräckning så att rättelse åstadkommes
när
1. åtgärd till vilken erfordrats byggnadslov har vidtagits utan sådant lov,
2. åtgärd annars har vidtagits i strid mot förbud som har meddelats i
byggnadslagen (1947:385) eller med stöd av denna,
3. åtgärd har vidtagits i strid mot godkända ritningar eller av byggnadsnämnden meddelade eller eljest gällande föreskrifter,
4. någon underlåter att efter föreläggande därom utföra arbete eller vidtaga

annan åtgärd som åligger honom enligt byggnadsstadgan <1959:612) samt
5. fall som avses i 12 föreligger.

*

14 § Ansökan om handräckning får göras av byggnadsnämnden och, i fall

s

som avses i 13 5, av allmän åklagare. I övrigt gäller i fråga om handräckning
samma bestämmelser som för handräckning enligt 191 ~ utsökningslagen
(J 877:31

s. I).

15 § I fall som avses i 13 ~ 1-3 och 5 får byggnadsnämnden, i stället för
att ansöka om handräckning, förelägga ägaren av den fastighet, byggnad
eller anordning som är i fråga att inom viss tid rätta det utförda. Efterkommes
ej sådant föreläggande, står det byggnadsnämnden fritt att begära handräckning.
Beviljas byggnadslov efter det att föreläggande enligt första stycket har
meddelats. iir fåreläggandet förfallet.
Vad i första stycket sägs om iigare av fastighet äger motsvarande tillliimpning i fråga om tomträttshavare.
16 § Underlåter någon att utföra arbete eller vidtaga annan åtgärd, som
åligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) eller enligt beslut som
har meddelats med stöd av stadgan, får byggnadsnämnden förelägga honom
att inom viss tid vidtaga åtgärden.

17 § Föreläggande enligt 15 eller 16 ~får förenas med vite eller med föreskrift
att, om förelliggandet ej efterkommes, åtgärden kan utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad.
Efterkommes ej föreläggande med föreskrift om utförande genom byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, när ej omständigheterna föranleder
annat. besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall
tillses att oskmig kostnad ej uppstår. När skäl iir därtill, får i niimndens
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beslut förordnas, att beslutet skall gälla utan hinder av att det ej äger laga
kraft.
Kronofogdemyndigheten skall lämna det bitrlide som behövs för genomförande av beslut enligt andra stycket.
18 § Har åtgärd, till vilken erfordrats byggnadslov, vidtagits utan sådant
lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till åtgärden,
skall byggnadsnämnden innan handräckning begäres eller föreläggande meddelas bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om byggnadslov.
Inkommer ej ansökan inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden utan
hinder av att ansökan ej gjorts pröva frågan om byggnadslov till åtgärden.
Nämnden får därvid på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och
beskrivningar samt företaga de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för prövningen av ärendet.

Verkan av föreläggande i vi'isa fall m. m.
19 § Har föreläggande enligt 15 eller 16

* meddelats någon i egenskap av

ägare till viss fastighet och övergår fastigheten till ny ägare, gäller föreläggandet i stället mot denne. Utsatt vite gäller dock ej mot den nye ägaren,
men byggnadsnämnden får sätta ut vite för denne.
Första stycket äger motsvarande tillämpning, när föreläggande har meddelats någon i egenskap av tomträttshavare eller ägare av byggnad på mark
som tillhör annan.

Anteckning i fastighetsboken m. m.

*

20 § Myndighet som meddelar föreläggande som avses i 19 skall genast
sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller tomträtlsboken.

21 § Återkallas föreläggande som har antecknats enligt 20 §, skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för motsvarande anteckning. Har antecknat föreläggande upphävts genom lagakraftvunnet beslut, efterkommits eller förfallit, skall byggnadsnämnden, så snart
nämnden har fått vetskap härom, anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning.

22 § Gör ej byggnadsnämnden anmälan i fall som avses i 21 ~. skall
länsstyrelsen på ansökan av någon vars rätt beröres därav göra sådan anmälan.
Övriga bestämmelser

*

23 § Överlåtes egendom, på vilken har utförts åtgärd som avses i 4 första
stycket, mot vederlag och skall rättelse i det utförda vidtagas på grund
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av beslut enligt denna lag, äger 4 kap. 12 ~jordabalken motsvarande tilllämpning, om ej överlåtaren vid överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren annars kiint till eller bort känna till denna.
24 § Byggnadsnämnden eller befattningshavare hos nämnden har rätt att

få tillträde till fastighet. byggnad och annan anläggning i den mån det är
nödvändigt för att genom besiktning förbereda prövning av fråga enligt
denna lag. Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att
tillträdesrätten skall kunna utövas.

25 § Byggnadsavgift enligt 4 ~ tillfaller kommunen. Övriga avgifter enligt
denna lag tillfaller staten.

26 § Har fråga om påföljd för överträdelse som avses i 4 ~ första stycket
ej upptagits vid sammanträde med byggnadsnämnden inom tio år från det
övertri\delsen begicks, får byggnadsavgift eller tilliiggsavgift ej påföras. Vad
som har sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om särskild avgift.
Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år.
Sedan tio år har förflutit från det åtgärd som avses i 13 l-3 eller 5
vidtogs, får ej byggnadsnämnden eller åklagare ansöka om handräckning
eller nämnden besluta föreläggande enligt 15

*

*·

27 § Beslut eller dom varigenom någon påföres avgift enligt denna lag skall
genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom
två månader från det beslutet eller domen vann laga kraft. Erinran om
detta skall tas in i beslutet eller domen.

28 § Betalas ej avgift inom den tid som anges i 27 ~- får avgiften jämte
restavgift, beräknad enligt 58 ~ 1 mom. uppbördslagen ( 1953:272), indrivas
i den ordning som enligt nämnda lag giiller för indrivning av skatt.
Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit
skall medel i första hand avsiittas för kommunens fordran.
Åtgärd för indrivning av avgift får ej vidtagas, sedan fem år har förflutit
från det beslutet eller domen angående avgiften vann laga kraft.

29 § Vite som har förelagts med stöd av denna lag får ej förvandlas.
30 § Talan mot byggnadsnämnds beslut enligt denna lag föres hos länsstyrelsen genom besvär. Mot beslut om besked enligt 2 ~ andra stycket får talan
ej föras.
Talan mot länsstyrelsens beslut i besvärsmål enligt första stycket samt
ärende som avses i 22 ~ föres hos kammarrätten genom besvär.
Besvärsmål angående föreläggande enligt 15 ~ eller förbud enligt 3 ~ skall
handläggas med förtur.
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31 § Den som innehar egendom på grund av testamentariskt förordnande

utan att äganderätten tillkommer någon anses vid tillämpning av 9, JO,

l S och 18

** som egendomens ägare.

Övergångsbestämmelser

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1977.
2. Bestämmelserna i 2 *första stycket samt i 4-12 och 25 **· 26 *första
stycket samt 27 och 28 ** tillämpas endast i fråga om överträdelse som
har begåtts efter ikraftträdandet.
3. Best1immclserna i I 2 * 2 äger ej tillämpning på sådan ökning av förbrukningen av träfiberråvara som sker för att möjliggöra produktion som
före den I januari 1976 har tillåtits enligt 136 a byggnadslagen ( 1947:385)
i dess intill nämnda dag gällande lydelse.
4. Bestämmelserna i 23 * tillämpas endast i fråga om överlåtelse som
har ägt rum efter ikraftträdandet.
5. Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med
fideikommissrätt skall vid tillämpning av 9, 10, 15 och 18 ** anses som
egendomens ägare.

*
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2 Förslag till
Lag om ändring i byggnadslagen (1947:385)
Härigenom föreskrives i fråga om byggnadslagen 0947:385) 1
dels att 148 skall upphöra att gälla,
d<'ls att 147 och rubriken närmast före 147 § skall ha nedan angivna
lydelse.

*
*

Föreslagen (vde/se

Nuvarande lydelse

Elfte avd. Om ansvar, handräckning och fullföljd av talan m. m.

147

Elfte avd. Om påfö(idff, fullföljd
av talan m. m.

*

2

D<'n som .företager nybyggnad eller
annan åtgärd i strid mot .f(jrbud som

Bestämmelser om påfö(ider och
ingripanden vid överträd<'lse av så-

meddelats i denna lag eller med stöd

dan .fijreskrifl om byggande som har

av lagen dömes till böt<'r. ho om-

meddelats i denna lag elll'I' med sriid

ständigheterna synnffligen .för.wåran-

därav finnas i lagen (1976:000) om

de. må till fängelse i högst sex må-

p<)fö(ider och ingripanden 1•id olorligt

nader dömas.

byggande m. m.

Till böter eller fängelse i högst el/
år dömes den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet
/. påbör)ar V<'rksamhet. vilken
enligt , I 36 a _,1 andra s~vcket skall
prövas m· regeringen, utan all regeringen har meddelat

tillstånd till

i•erksamheten eller medgivit undantag från prö\'/1ingsskyldigheten.
2. påbär:iar. ull'irfr.:ar eller forrsätter 1·erksamher utan 1illsrd11d m• regering<'n. sedan regeringen med sriid m·
136 a ,, .liärde elll'r .fi'mle styckcr har
bes/11/(lf wiil'a l'l'/'ksa111hc11'11. ('//('!"
3. åsidosiirrer rillkor eller .Jureskrift som regeringen har medd<'lat
med stöd av I 36 a ,1·. så aft allmän
eller enskild räff kan kränkas.

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. Äldre bestämmelser om
straff skall dock tillämpas i fråga om gärning som har företagits före ikraftträdandet.
1 Lagen

omtryckt 1972:775.

2 Senaste lydelse I 975: 1321.
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3 Förslag till
Lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Härigenom föreskrives i fråga om byggnadsstadgan (1959:612) 1
dels att 69 och 70

*·

~~

skall upphöra att gälla.

*

*

dels att 7
55 ~ I mom .. 58 ~ 2 mom., 68 och 71
2 mom. samt
rubriken närmast före 68 ~ skall ha nedan angivna lydelse.
Numrande

Föreslagen ~vdelse

~vdelse

7
Byggnadsnämnd äger uppdraga åt
en eller !lera ledamöter eller suppleanter i nämnden eller åt befattningshavare hos nämnden att å nämndens
vägnar fatta beslut i vissa grupper
av ärenden, vilkas beskaffenhet skall
närmare angivas i nämndens beslut.
Sådant uppdrag må dock ej avse befogenhet att besluta om framställning eller yttrande till regeringen.
länsstyrelsen eller kommunfullmäktige, au meddela föreläggande vid

*2
Byggnadsnämnd äger uppdraga åt
en eller !lera ledamöter eller suppleanter i nämnden eller åt befattningshavare hos nämnden att å nämndens
vägnar fatta beslut i vissa grupper
av ärenden, vilkas beskaffenhet skall
närmare angivas i nämndens beslut.
Sådant uppdrag må dock ej avse befogenhet att
J. besluta om framställning eller
yttrande till regeringen, länsstyrelsen eller kommunfullmäktige,
2. slutligt avgöra fråga om avgift

vite eller annat äventyr eller alt slutligt avgöra ärende, som Ur av principiell innebörd eller eljest av större

enl~i:r lagen (1976:00()) om påjii(ider
och ingripanden vid olol'ligt byggande

vikt.

m.m ..
3. i a1111a1 .fäll än som al'ses i 3 ·''
nämnda lag meddela föreläggande

vid vite eller annat äventyr eller
4. slutligt avgöra ärende. som är
av principiell innebörd eller eljest av
större vikt.
Nämndens beslut rörande uppdrag, som i första stycket sägs. skall underställas länsstyrelsens prövning.
Vad i denna stadga sägs om byggnadsnämnd skall i tillämpliga delar
gälla den, som på grund av uppdrag enligt första stycket handlar å nämndens
vägnar. Beslut. som meddelas på grund av dylikt uppdrag. skall anmälas
vid niimndens nästa sammanträde.

I

Stadgan omtryckt 1972:776.
lydelse 1975:817.

2 Senaste
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Nu1 1arande lydelse

Föreslagen lydelse

55 §
I mom. 3 Ansökan om byggnads-

I mom. Ansökan om byggnadslov

lov göres skriftligen hos byggnads-

göres skriftligen hos byggnadsnämn-

nämnden.

den. Bestämmelser om prövning av
fråga om byggnads/av !/fan ansökan
.finnas i lagen (1976:000) om påfö(ider
och ingripanden 1•id o/ol'!(CJt byggande
m.m.

Vid ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad eller tillbyggnad av förut befintlig byggnad skola fogas situationsplan över tomten,
utvisande befintliga byggnaders och tillämnad byggnads läge, samt ritningar
rörande företaget med erforderlig beskrivning. Avser ansökningen byggnad
som inrymmer bostadslägenhet, skall situationsplanen dessutom visa utrymmen för lek och utevistelse, parkering samt tillfartsvägar för biltrafik.
Inom område, varest byggnadsnämnden tillhandahåller nybyggnadskarta,
skall situationsplanen vara grundad å sådan karta. Där ej särskilda omständigheter föranleda annat, skola situationsplan och ritningar ingivas i
tre exemplar.
Vid ansökan om byggnadslov för annan åtgärd än nu sagts skola fogas
erforderliga ritningar och beskrivningar.

58

~

2 mom. Vid byggnadslov för nybyggnad må, om byggnadsnämnden finner
det nödigt och sökanden skriftligen samtyckt därtill, fogas villkor att annan
byggnad å tomten skall rivas, ombyggas eller ändras. I beslutet skall angivas
viss tid för villkorets fullgörande.
Byggnadslov, som avser uppsättande eller väsentlig ändring av skylt eller
ljusanordning må, när särskilda skäl därtill äro, begränsas att avse rätt att
bibehålla skylten eller anordningen viss tid. Byggnadsnämnden äger på ansökan medgiva förlängning av tiden.

Meddelas byggnads/av till åtgärd
som redan har 11(/Örts. må som villkor.för sådant lov.föreskrivas skyldighet afl l'idtaga de ändringar i det ut./Orda som befinnas nödvänd(fJa. I
beslurer skall angivas viss rid för vi/1korers fi1llgörande.

3

Senaste lydelse 1975:817.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap. Om ansvar, vitesföreläggande m. m.

6 kap. Om påfö(jder m. m.

68 §
S1rider påbörjat byggnadsarbete
uppenbarligen mot denna stadga eller mot fastställd generalplan.
stadsplan. byggnadsplan eller utomplansbestämmelser. äger byggnadsnämnden förqjuda arbetets fortsättande .
.4'r uppenbart att påbörjat byggnadsarbete äventyrar byggnadens eller närliggande byggnads hållfasthet
eller medför fara för människors liv
<'ller hälm. skall nämnden förbjuda
arbetets _fortsättande. även om d<' i
.första s~vcket angivna .förutsättningarna icke äro .för handen.

Bestämmelser om på,fö(jder och
ingripanden vid överträdelse av sådan föreskri/i om byggande som har
meddelats i denna stadga eller med
stöd därav .finnas i /agen (1976:000)
om på,fö!ider och ingripanden i•id
olovligt byggande m. m.

71 §
2 mom. 4 Talan mot länsstyrelses beslut i byggnadslovsärende som enbart
rör tillämpning av 29 § första stycket I), så ock talan mot liinsstyrelses beslut
enligt 54 ~ I mom. sista stycket eller 66 § eller i annat ärende som avses
i 6 7 § lin sådant som rör ansökan hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnd
om medgivande som avses i I mom. första stycket si~ta punkten av paragrafen föres hos regeringen genom hesvär.
Mot annat beslut av liinsstyrelse
i iirende som avses i 5 kap. och mot

lä11ss1rre/.\1's besl111 om /iirhud l'lll'I'
/iirelciggande enlig! 6 kap. föres talan

Mot annat beslut av liinsstyrelse
i ärende som avses i 5 kap. föres talan
hos kammarrätten genom hesvär.

hos kammarrätten genom hesviir.
I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna stadga hos regeringcn genom besvär.
Innefattar länsstyrelsens beslut
Innefattar länsstyrelsens beslut
prövning icke hlott av fråga som avprövning icke blott av fråga som avses i andra stycket utan även av fråga
som enligt byggnadslagen eller denna stadga skall avgöras av regeringen, skola besvär över sådant beslut
anföras hos kammarrätten.
4

Senaste lydelse 1974:945.

ses i andra stycket eller i 30 .\1 lagen
(1976:000) om p(j/öljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.
utan även av fråga som enligt byggnadslagen eller denna stadga skall
avgöras av regeringen, skola besvär

13
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

över sådant beslut anföras hos kammarrätten.
Talan mot statens planverks beslut enligt 61 2 eller 5 mom. föres hos
_kammarr'cittcn genom besvär. Mot annat beslut av planverket enligt denna
stadga föres talan hos regeringen genom besvär.

*

Denna lag tr'cider i kraft den I januari 1977. Äldre bestämmelser om
straff skall dock tillämpas i fråga om gärning som har företagits före ikraftträdandet.

14
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4 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrives att 20 ~ koinmunalskattelagen (1928:370) skall ha
nedan angivna lydelse.

Lydelse enligt
prop. 1975176:77

Föreslagen (vdelse
20 ~

Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvhrvskälla skola från samtliga ur förvärvskällan under beskattningsåret härOutna

int~ikter

i penningar

eller penningars vUrde (brutto i n t ii k t) avräknas alla omkostnader under
beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande. Att koncernbidrag, som icke utgör sådan omkostnad, ändå skall avräknas i vissa fall
och inriiknas i bruttointäkt hos mottagaren framgår av 43 ~ 3 mom.
Avdrag må i c k e ske för:
den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter, däruti
inbegripet vad skattskyldig utgivit såsom gåva eller såsom periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;
värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts
av den skattskyldige sjiilv eller andre maken eller av barn som ej anses
tillhöra arbetspersonalen;
ränta å den skattskyldiges eget, i hans förvärvsverksamhet nedlagda kapital;
svenska allmänna skatter;
kapitalavbetalning å skuld;
avgift enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349);
avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift;
avgift enligt lagen (1976:000) om
pqfo(jder och ingripanden vid olovligt

byggande m. m.;
belopp, för vilket arbetsgivare är ansvarig enligt 75

~

uppbördslagen

( 1953:272);
förlust som iir att hänföra till kapitalförlust.

(Se vidare anvisningarna.)
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1975-12-11

Närvarande: statsministern Palme, statsråden Sträng, Andersson, Johansson. Holmqvist, Aspting, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Lidbom,
Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon. Hjelm-Wallen,
Peterson.
Föredragande: statsrådet Carlsson
Lagrådsrl'miss med förslag lill lag om påföl.ider \id ohnligl byggande

m. m.

1 Inledning
Samhällets möjligheter att på ett planmässigt sätt styra bebyggelsen har
genom flera lagstiftningsåtgärder under.början av 1970-talet blivit förstärkta.
Friimst bör därvid niimnas de ändringar i bl. a. byggnads- och naturvårdslagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 1973 (prop. 1972: 111 Bil.
2 och 3) och som syftar till att säkerställa genomförandet av den fysiska
riksplaneringens intentioner. Ännu saknas dock tillräckligt verksamma medel när det gäller att komma till rätta med det olovliga byggande som förekommer på många håll, inte minst i trakter där den översiktliga planeringen
anger att det från allmän synpunkt är motiverat med en stark återhållsamhet
med bebyggelsen över huvud taget. En okontrollerad bebyggelse medför
var den än uppstår menliga konsekvenser för samhället. Härtill kommer
alltså att det olovliga byggandet i vissa delar av landet direkt motverkar
syftet med den översiktliga fysiska planeringen. Bristerna hos de nu gällande
bestämmelserna har påtalats och behovet av ett mer effektivt system aktualiserats bl. a. i samband med remissbehandlingen av bygglagutredningens
betänkandet (SOU 1974:21) Markanvändning och byggande. Ett stort antal
remissinstanser, framför allt kommuner, framhåller att det är nödvändigt
att frågan snabbt får en lösning. I många- kommuner utgör det olovliga
byggandet uppenbarligen ett stort problem.
Jag framhöll i mitt anforande till prop. 1974: 150 (s. 391) angående riktlinjer
for bostadspolitiken m. m. att en bearbetning av bygglagutredningens betänkande och av remissyttrandena hade påbörjats inom bostadsdepartementet. Arbetet pågår f. n. och avses utmynna i förslag till en ny mark-
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användnings- och byggnadslagstiflning. Mot bakgrund av rem1ssmstansernas nu berörda uttalanden i fråga om det olovliga byggandet har det
emellertid framstått som nödvändigt att ta upp den frågan för sig och inte
vänta till dess ett förslag som griper över hela området läggs fram. Inom
bostadsdepartementet har därför upprättats en promemoria (Os B 1975:3)
med förslag till lagstiftning om påföljder vid olovligt byggande. Förutom
förslag till ändring i bl. a. gällande byggnadslagstiftning läggs i promemorian
fram förslag till lag om påföljder vid olovligt byggande m. m. Promemorian
bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I.
Efter remiss har yttranden över departementspromemorian avgetts av
justitiekanslern (JK), riksåklagaren (RÅ), Svea hovrätt, hovrätten över Skåne
och Blekinge, kammarrätten i Sundsvall, centralnämnden för fastighetsdata
(CFD), kammarkollegiet, riksskatteverket (RSV), riksantikvarieämbetet,
lantbruksstyrelsen, statens naturvårdsverk, statens planverk, statens lantmäteriverk, länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Malmöhus, llallands, Göteborgs och Bohus, Kopparbergs, Västernorrlands och Västerbottens län, brottsförebyggande rådet. arbetarskyddsstyrelsen, Föreningen för
samhällsplanering, Föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister,
Hyresgästernas riksförbund, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Byggherreföreningen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Näringslivets byggnadsdelegation, Svenska naturskyddsföreningen, Svenska kommunförbundet,
Svenska riksbyggen, Sveriges advokatsamfund, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag !SABO), Sveriges jordbrukskasseförbund, Sveriges villaägareförbund, Svenska byggnadsentreprenörföreningen, Sveriges fastighetsägareförbund, Sydvästra Skånes kommunal förbund, Svenska kommunal-tekniska
föreningen, Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer, Sveriges köpmannaförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund, tekniska nomenklaturcentralen, Föreningen Sveriges stadsarkitekter samt följande kommuner,
nämligen Fagersta, Falkenbergs, Göteborgs. Halmstads, Haninge, Helsingborgs, Härnösands. Kalmar, Karlskrona, Karlstads, Kinda, Kungsbacka, Laholms, Linköpings, Luleå. Malmö, Markaryds, Motala, Mönsterås, Nacka,
Norrköpings, Norrtälje, Nässjö, Olofströms, Skövde, Stockholms, Sundsvalls, Söderköpings, Tyresö, Uddevalla, Umeå, Valdemarsviks, Varbergs,
Vilhelmina, V~irmdö . .Ä.ngelholms och Örebro.
Efter underremiss har yttranden över promemorian avgetts av
länsåklagarmyndighetcrna i Stockholms och Gotlands, Hallands samt Kopparbergs län, kronofogdemyndigheterna i Stockholms. Göteborgs. Malmö.
Norrköpings. Kristianstads, Kalmar, Trollhättans. Visby och Värnamo distrikt. Göteborgs fastighetsägareförening, llandelskammaren i Göteborg
samt Hylte. Härryda, Kramfors, Kungälvs, Lysekils, Partille, Sollefteå. Trelleborgs och Ånge kommuner. Till bostadsdepartementet har vidare överlämnats motion angående åtgärder mot svartbyggen från Stockholms läns
socialdemokratiska partidistrikts årskongress 1975 samt motion jämte utlåtande angående försäkring av svartbyggen från Sveriges socialdemokratiska
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ungdomsförbunds i Stockholms !lin årskonferens 1975. Två privatpersoner
har inkommit med skrivelser i lagstiftningsiirendet.
Svenska bankföreningen, Svenska försiikringsbolags riksförbund och
Stockholms läns landstingskommun har förklarat sig avstå från att avge
yttrande.

2 Departements1>romemorian m. m.
I fråga om gällande rätt, remissyttrandena över bygglagutredningens be-

tiinkande Markanvändning och byggande. såvitt avser frågan om olovligt
byggande. samt förslagen i departementspromemorian ber jag att få hänvisa
till hilaga I.

3 Remissyttrandena öl·er departementspromemorian

Förslagen i promemorian har fått ett i stort sett gynnsamt mottagande
vid remissbehandlingen. En sammanställning över remissyttrandena bör
fogas till protokollet i detta ärende som hifaga l. !far skall anmärkas endast
att sådana synpunkter i yttrandena som har bedömts vara av detaljkaraktär
eller ha nära anknytning till utformningen av författningstext inte redovisas
i sammanställningen utan i stället tas upp i specialmotiveringen.

4 Fiiredraganden
4.1 Ett nytt påföljdssystem

•

De grund!Hggande bestämmelserna om fysisk planering och om byggande
finns i byggnadslagen (1947:385, omtryckt 1972:775. ändrad senast 1975:459)
(BLJ och i hyggnadsstadgan (( 959:612. omtryckt 1972:776, iimlrad senast
1975:819) '8S).
Enligt I ~ första stycket BL skall marks anviindning för bebyggelse föregås
av planniggning i den omfattning som föreskrivs i BL. Till byggande fordras
enligt paragrafens andra stycke byggnadslov i den omfattning regeringen
bcstiimmer. Med stöd av detta bemyndigande har i BS meddelats bcstiimrnclser bl. a. om byggnadslov.
För att mark skall få användas till bebyggelse förutsiitts enligt 5 ~ andra
stycket BL att den har prövats från allmiin synpunkt liimpad för ändamålet.
Sådan prövning sker vid planläggning enligt BL. I fråga om annan bebyggelse
än @bebyggelse kan prövningen ske iiven i samband med prövning av
ansökan om byggnadslov.
Det ankommer i princip på kommunen att se till att planläggning sker
i den utstriickning som föreskrivs i BL. För detta ändamål skall i varje
kommun finnas en byggnadsnämnd som enligt I ~ första stycket BS har
att öva inseende över hur kommunens omn'lde bebyggs.
2 Riksdagrn /976. I sam/. \'r /M
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Den som bygger i strid mol BL eller BS kan både dömas till straff för
detta och bli tvungen att sjiilv undanröja eller bekosta undanröjande av
det olovligt byggda. Bestämmelser av straffriittslig natur finns i både BL
(147 ~)och BS (69 ~). Enligt 147 ~ första stycket BL kan den som foretar
nybyggnad eller annan åtgärd i strid mol förbud som meddelats i eller med
stöd av BL dömas till böter. Är omständigheterna synnerligen försvårande
kan fängelsestraff i högst sex månader dömas ut. Som exempel på förbud
som åsyftas med detta stadgande kan nämnas bestämmelserna i 13 ~ BL
enligt vilka nybyggnad inte får företas i strid mot faststiilld generalplan.
Enligt 69 ~ BS kan bl. a. den bestraffas som vidtar åtgiird. som nämns i
BS. utan att ha erhållit byggnadslov. där sådant erfordras. Straffsatserna
är desamma som i 147 ~ första stycket BL.
Bestämmelser om undanröjande eller riittelse av sådant som har byggts
i strid inol BL eller BS finns i 148 ~ BL och i 70 ~ BS. Har byggandet
skett i strid mot förbud som har meddelats i eller med stöd av BL. kan
överexekutor enligt 148 ~ första stycket BL meddela handriickning till rättelse i del olovligt utförda. Denna möjlighet står däremot inte öppen, om
åtgiirden innebär överträdelse enbart av bestämmelserna i BS. Består elen
olovliga åtgärden i att den byggande har åsidosall bestiimmelserna i BS
om byggnadslov, får ingripande i stiillet göras med stöd av 70 ~ första stycket
BS. De möjligheter som därvid står till buds är all byggnaclsniimnclen kan
föreliigga iigaren all undanröja eller iindra det utförda. Sådant föreläggande
kan förenas antingen med vite eller med föreskrift att åtgiirden vid tredska
verkställs genom niimndens försorg på den tredskandes bekostnad (tvångsutförande).
För att föreläggande enligt 70 ~ första stycket BS skall få utfärdas är del
emellertid inte tillräckligt att byggnadsarbctct iir olovligt. Det mäste dessutom framstå som behövligt all det olovligt byggda blir riiltat eller undanröjt.
och det ankommer enligt riillspraxis p<I byggnadsniimnden att styrka all
sådant behov finns.
Inte heller kan nämnden begiira handräckning hos överexekutor om föreläggandet inte blir efterkommet. En förutsiillning för handriickning iir
nämligen all allmän domstol faststiiller att det olovligt utförda skall undanröjas.
I departementspromemorian redovisas den kritik mot nuvarande ordning
som framfors i yllrandena över bygglagutrcclningens betänkande. Som exempel på vad som enligt remissinstansernas mening bidrar till att systemet
inte fungerar på ett tillfredsställande siitt anförs i promemorian 1111 många
byggnaclsniimnder har för små resurser för kontroll på faltet och bristande
administrativa möjligheter att engagera sig i iircnclen om olovligt byggande.
all förfarandet i samband med föreläggande. handriickning m. m. iir omständligt. all reglerna nära nog kan siittas ur spel genom de möjligheter
att förhala förfarandet som den byggande har och all straffet för olovligt
byggande iir alltför lågt.
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I promemorian erinras om att det på senare år har genomförts nera reformer
som syftar till att stärka samhällets kontroll över marken. Om dessa reformer
skall la avsedd effekt. kan man enligt promemorian inte acceptera att samhiillets planeringsinsatser motverkas genom att byggande sker utan den
prövning som iir förutsatt i BL och BS. Det konstateras vidare i promemorian
att det nuvarande sanktionssystemet har varit i stort sett oför~indrat i cirka
30 år och att byggnadslagstiftningen i denna del således inte har omfattats
av den reform verksamhet som har förekommit på området. Om det olovliga
byggandet skall kunna bemiistras. iir det enligt promemorian nödvändigt
att iiven sanktionssystemet reformeras så att det fyller rimliga anspråk på
effektivitet och snabbhet utan att diirmed riittssäkerheten åsidosätts.
Som har framgått av det förut anförda är det nuvarande systemet uppbyggt
dels av regler som i första hand syftar till att avhålla den enskilde från
överträdelser av BL och BS. dvs. straffbestämmelser. dels av regler som
ger samhiillet möjlighet att under vissa förutsiittningar undanröja eller åstadkomma rättelse av olovligt utförda åtgärder. Denna uppbyggnad av sanktionssystemet bör enligt promemorian behållas. Det framhålls att man vid
utformningen av ett nytt system särskilt bör se till att möjligheterna att
få det olovligt utförda undanröjt eller rättat blir effektiva och enkla att tillHimpa. De förslag som i detta avseende liiggs fram i promemorian bygger
i mycket pä nuvarande ordning.
'.'lär det diiremot giiller de sanktioner som skall avhålla den enskilde från
olovligt byggande kan man enligt promemorian knappast vänta sig atl en
straffskiirpning skulle leda till några påtagliga förbättringar jämfört med dagens liigc, om den inte kombineras med organisatoriska förändringar eller
förstiirkning av åklagarmyndigheterna. Det bedöms i promemorian diirför
som nödviindigt att man överviiger ett system som helt eller delvis bygger
på andra påföljder än de nuvarande. Med de reformer som på senare år
har genomförts på trafik- och skattelagstiftningens områden som förebild
föreslås i promemorian den ordningen att det i stiillet för dagens straffbestämmelser skall införas ett system med avgifter som skall utgå vid olovligt
byggande. Förslaget innebär att det i alla sådana fall då någon vidlar åtgiircl. som kriiver byggnadslov. utan sådant lov skall utg;'l en avgift (byggnadsavgift) som står i viss relation till den taxa enligt vilken byggnadsniimnden tar ut avgift för beviljande av byggnads lov. För vissa former av
olovligt byggande. som det anses siirskilt angeHiget att mot verka, skall utöver
byggnadsavgift tas ut en tilläggsavgift. beriiknad efter den yta som den
olovliga åtg\irden har omfattat. Om man inför ett sädant system. kan man
enligt promemorian fä en sanktion som kan anpassas till viirdet av det
olovligt byggda och som diirigenorn på ett helt annat sätt iin böter verkar
avhållande på dem som överviiger att bygga utan lov.
Förslaget till nytt påföljdssystem tillstyrks eller liimnas utan erinran av
det helt överviigande antalet remissinstanser. F.n del instunser. diiribland
hovriitten över Skåne och Blekinge och Sveriges advokatsamfund. finner
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det emellertid anmärkningsvärt att övervägandena promemorian av allt
att döma inte grundar sig på några för ändamålet gjorda undersökningar
angående omfattningen och karaktären av lagövertriidelserna. Det begriinsade bedömningsunderlag som har stått till förfogande måste enligt dessa
.instanser anses alltför magert för att bilda underlag för en lagstiftning med
så hårda sanktioner som förslaget innebär. De påpekade svårigheterna i del
nuvarande systemet borde kunna rättas till utan alltför ingripande åtgiirder.
För egen del kan jag inte dela den uppfattning som hovriitten och advokatsamfundet ger uttryck för. Bortsett från att det skulle kriivas orimligt
stora insatser för att genomföra en undersökning av den art som hovriitten
och samfundet synes åsyfta. utgör enligt min mening den katalog av brister
i nuvarande ordning och de synpunkter i övrigt på denna som kommer
fram i yttrandena över bygglagutredningens betiinkande en alldeles tillräcklig grund för att utarbeta förslag till nya och bättre sanktioner. Man
skall också hålla i minnet att dessa kritiska synpunkter har kommit från
sådana instanser - kommuner och länsstyrelser - som i sin dagliga verksamhet har att tillämpa byggnadslagstiftningen och på grund härav har de
bästa förutsiittningarna att avgöra vilka brister den har. Jag delar iiven bedömningen i promemorian att frågan om åtgiirder mot olovligt byggande
inte kan anstå till dess att förslag till markanviindnings- och byggnadslagstiftning liiggs fram. Frågan bör diirför nu tas upp till särskild behandling.
Jag kan förstå att en del remissinstanser uppfattar förslaget om avgifter
i promemorian som hårt. Del innebär otvivelaktigt också en kraftig skärpning
i jiimförclse med de straffbestiimmelser som giiller i dag. De uppgifter som
har liimnats rörande domstolarnas straffmiitning i 1111'\I om olovligt byggande
tyder dock på att man knappast kan tillmiita straftbesliimmclserna någon
särskilt avhållande effekt. Till bilden hör också att olovligt byggande av
naturliga skiil är svårt att upptäcka, vilket leder till att åtal många gånger
inte hinner väckas innan preskription inträder på grund av reglerna i 35
kap. I ~brottsbalken. Dessa regler medför nämligen för de nu avsedda fallen
att åtal mäste delges den misstänkte inom två år från den dag övertriidelsen
begicks.
Som redan har framh{1llits förkastas i promemorian tanken på att genom
en straff<;kiirpning markera den vikt samhiillet faster vid alt reglerna i BL
och BS efterlevs. Bl. a. hovriitten över Skttne och Blekinge anser däremot
att en straffsklirpning i förening med effektivare handrlickningsmöjligheter
skulle utgöra tillrlickliga åtgiirder för att stävja det olovliga byggandet. De
remissinstanser som för fram säclana synpunkter tillmiiter i allmiinhet risken
for rivning en betydande atcrhållande verkan.
Det r{1der stor enighet bland remissinstanserna om att möjligheterna till
handrih:kning hehöver förbiittras. Bland dem sum tillstyrker promemorieförslaget i denna del återfinns också sådana instanser som motsiitter sig
förslagen i övrigt. Att liigga tyngdpunkten i påföljdssystemet p{1 handrlickning - vilket enligt min uppfattning blir fallet om man följer hovriittens
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m. fl. remissinstansers förslag - ger en bristande balans åt systemet. l Iandriickning Ur den påföljd som skall sättas in niir övertriidelsen Ur ett faktum
och niir det olovligt byggda inte kan tillåtas stå kvar. Vid sidan av handriickning behövs det sanktioner vars primiira syfte iir att motverka att övertriidelser kommer till stånd. Av vad jag nyss har anfört framgår att nuvarande besUimrnelscr om böter och - i grova föll - fongelse iir ot1llracl\11ga.
För att stralTriittsliga päföljdcr skall bli effektiva m[1stc betydande skärpningar
komma till stånd med dscntligt ökad tilliimpning av föngclsestraff. En
sådan fiiriindring strider mot de kriminalpolitiska intentioner som har varit
viigledandc för lagstiftningsarbetet på senare tid. I fråga om valet av påföljdssystem ansluter jag mig helt till den uppfattning som brottsförebyggamle rådet ger uttryck för, niimligcn att de föreslagna administrativa sanktionerna mäste antas vara vida överliigsna de nuvarande straffriittsliga påföljdsformerna som medel att komma till riitta med det olovliga byggandet.
Uinsåklagarmyndighelcn i I lallands liin stiillcr sig avvisande till förslaget
att införa ett avgiftssystem och framhåller därvid bl. a. att JO starkt
har kritiserat avgiftssystemet på det skatterättsliga området. Med anledning
hiirav vill jag till en hörjan erinra om att denna kritik huvudsakligen riktar
sig mot de lokala skattemyndigheternas tilliimpning av hestiimmelserna på
omrädet. Av betydelse i sammanhanget iir enligt min uppfattning att myndigheterna enligt dessa bcstiirnmelscr i ganska stor utsträckning har att göra
skönsmiissiga bedömningar. I detta avseende foreligger således en viisentlig
skillnad mellan systemet med skatteavgifter och det i promemorian föreslagna systemet. som iir avsell att ge så litet utrymme som möjligt för
skönsmiissiga bedömningar. I vart fall giillcr detta den prövning som enligt
förslaget iir avsedd att handhas av byggnadsniimnden. Vad liinsåklagarmyncligheten anför finner jag därför inte kunna tillmiitas någon avgörande
betydelse.
Jag vill ocks{1 ta upp den kraftiga och enligt min uppfattning något onyanserade kritik mol förslaget om avgifter som hovriillcn iivcr Skåne och
Blekinge och iiven I Iandelskammaren i Göteborg för fram. Jag vill inte
bestrida all det föreslagna systemet kan orsaka problem \'id tilllimpningen.
Det iir emellertid en nliigenhet som man inte hell torde kunna komma
ifrån vilket system man iin viiljer. All risken för ol~igcnhetcr just i detta
fall skulle vara speciellt stor kan jag doi.:k inte inse. Ett av de tyngst viigande
skiilcn till hovriillens och handelskammarcns kritiska hållning iir all beslutanderlilten i första instans enligt llirslagel skall Higgas på byggnadsniimnden. 1Iovriillen gör giillande bl. a. all förslaget kommer all välla problem
för niimnderna oi.:h all det rymmer cl! stort mål! av skönsmiissig prövning.
Att mot bakgrund hiirav faststiilfo avgifterna - som i en del fall kan uppg{1
till betydande belopp - genom cl! summariskt förfarande som saknar de
rliusslikerhelsgarantier som finns inbyggda i domstolsprocessen finner hovriillen synnerligen betlinkligt. Jag kommer i det foljande att niirmare gi1
in ptt fr<igan om byggnadsniimndens roll i systemet. Redan nu vill jag emellertid framhälla all byggnadsniimmlen iir den myndighet som sedan lång
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tid tillbaka har till uppgift all tilliimpa byggnadslagstiftningen. Den erfarenhet på omrädet som niimnderna har, bör man enligt min mening ta
till vara i detta sammanhang. Hyggnadsavgift och tilWggsavgift skall enligt
förslaget utg[1 när bestiimmclserna i HS om byggnadslov har i~idosalls. Givetvis kommer det att linnas fall diir det kan vara tveksamt om llirutsiittningar ll:ir avgift föreligger. Det linns emellertid ett förhällandevis stort
antal avgöranden i praxis som rör frågan om byggnadslovspliktens omti.1ttning och som kan vara till ledning vid prövningen av de fall som nu äsyftas.
Vid sidan hiirav finns möjlighet all efter överklagande ni frägan prövad
av liinsstyrelse, kammarrätt och i vissa fall iiven av regeringsriitten. hirslaget
inrymmer si1ledes även möjlighet att få till stämt prövning av domstol, niimligen om talan fullföljs mot Wnsstyrelsens beslut. Ett grundliiggande inslag
i det föreslagna systemet iir att byggnadsavgiften och tilliiggsavgiften skall
besUmmas pi\ ett schablonmiissigt siitt. Förslaget innebiir i den delen att
niimnden, om den finner att åtgiirden i fdga iir avgiftspliktig. bestiimmer
avgiften enligt vissa i lagförslaget klart angivna grunder utan några skönsmiissiga inslag. Mot den nu angivna bakgrunden och med hänsyn till
att niimnden utövar sin verksamhet under myndighetsansvar har jag svårt
att förstå hovrättens och handelskammarens uppfattning att systemet rymmer ett stort mått av skönsmässig prövning och att det finns uppenbara
risker för godtycklighet. Det iir helt riktigt som hovriitten konstaterar att
systemet medför att avgiftens storlek inte skall siittas i relation tiil den
byggandes uppsåt eller oaktsamhet. men detta kan enligt min uppfattning
inte vara ni\got tecken pä att systemet kan ge utrymme för godtycke. 1lovriitten påpekar vidare helt riktigt att avgiftssanktioncn slår lika hårt oavsett
om det olovliga byggandet sker avsiktligt eller om det sker av okunnighet
elkr ofi.irständ. Det iir en nackdel. men den mt1ste man enligt min uppfattning acceptera, om man skall få ett effektivt system. Oliigenheterna hiirav
kan emellertid i nt1gon män elimineras genom att avgifterna i vissa fall
skall kunna nedsiittas eller efterges. Promemorians forslag i den delen kommer jag i det följande att i stort ansluta mig till. Jag vill emellertid redan
i detta sammanhang anm~ila att reglerna om nedsiittning o.:h eftergift enligt
min mening bör kunna tilliimpas i något större utstrlickning iin som föreslå-;
i promemorian.
Sammanfattningsvis innebär vad jag nu har anfört att jag ansluter mig
till principerna i det päfi.iljdssystem som fl:iresläs i promemorian. Jag ansluter
mig också till förslaget att samla påt<iljdsbcstlimmelserna i en särskild lag. Jag
delar uppfattningen att denna Jag bör benämnas lag om påföljder vid olovligt
byggande m. m. (påfoljdslagen).
4.1.1 OmfattningC'n a\· hl•gn'pp(•t olm·Iigt hyggandt:'
Enligt förslaget i promemorian skall som förutsiittning för skyldighet att betala avgift för olov Iigt byggande giil la att någon utan byggnadslov vidtar åtgärd,
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till vilken sådant lov krlivs. BetrHITande omfattningen av kravet på byggnadslov får jag hiinvisa till promemorian, som innehåller en utförlig redogörelse för
giillandc bestiimmelscr i detta avseende.
Ni1gra remissinstanser tar upp frägan om byggnadslovskravets omfattning
och rramlHlller att gLillande bestiimmelser iir svfatolkade. Norrköpings och
Ume;i kommuner anser t. ex. att en sbrpning av påfliljdsbestiimmelserna
pä fiin..:slaget siitt gör det niidviindigt med en översyn av bestiimmclserna
om byggnadslov sä att dessa klarare iin nu anger vilka t1tgiirder som omfattas
av kravet på s[1dant lov. Sveriges kommunala förvaltningsjurister anser på
samma sbl att sanktioner bör drabba endast klara fall av övertriidclse. Liknande synpunkter anför också .Sveriges fastighctsiigarcf(irbund.
Linsstyrclsen i Viisterbottens liin fiireslär att blivande regler skall omfatta
ocksä rivning av kulturhistoriskt viirdefull bebyggelse utanfor stadsplan,
vilket f. n. inte kriivcrbyggnadslov.
Som jag förut har anmiirkt p~1går inom hostadsdepartementet arbete på
en ny markan\'iindnings- och byggnadslagstiftning. I samband diirmed kommer liven frägan om byggnadslovskravets omfattning att överviigas. Jag
iir inte beredd att nu föres lä några lindringar i bestämmelserna om byggnadslov
och diirigenom föregripa detta arbete. Jag lir emellertid medveten om att det
finns ett visst fog för den uppfattning som remissinstanserna ger uttryck för.
Jag anser dock att problemen inte behöver bli särskilt svåra. Om den lagstiftningjag i det följande kommer att förorda blir genomförd, måste detta på grund
av de sanktioner som föreslås helt naturligt få till följd att den som avser utföra
byggnadsarbete kommer att skaffa sig information i byggnadslovsfrågan på ett
mera omsorgsfullt sHtt iin som torde vara vanligt i dag. Det ligger då niira till
hands att man i första hand viindersig till byggnadsnämnden som det enligt I ~
andra stycket RS åligger bl. a. att liimna allmiinheten råd och upplysningar i
planHiggnings-. fastighetsbildnings- och byggnadsfrågor. Uimnas vid en förfrågan det beskedet att den åtgiinJ som skall utföras kr~ivcrbyggnadslovelleratt
det iiroslikert om sådant lov iir nödvlindigt, bör ansökan om lov till åtgärden givet vis ges in. Liimnas ett klart besked att lov inte behövs. bör den byggande
kunna förlita sig på detta. Ett sådant besked iir visserligen inte bindande för
byggnadsniimnden vid en efterföljande prövning men bör, om avgift sedermera påförs föråtgiirden, kunna föranleda tilliimpning av de i det fåregående något
berörda bestiimmelserna om neds~ittning och eftergift. I det följande kommer
jag att föreslå att dessa bestiimmelser skall omfatta också situationer diir underlåtenheten att söka byggnadslov kan anses ursiiktlig. Att den byggande i ett fall
som det jag nyss nämnde förlitar sig på ett förhandsbesked bör enligt min mening kunna foran leda att underlåtenheten att söka lov bedöms som ursäktlig.
l\fot bakgrund av det nu anförda saknas enligt min uppfattning anledning
att hysa n[1gra bet~inkligheter mot att nuvarande regler om byggnaclslov
liiggs till grund for påföljdslagen.
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Att huvudsyftet med att införa en avgiftspäföljd iir att avhälla frän olovligt
byggande medför enligt promemorian att avgiften i det enskilda fallet mäste
kunna bestämmas på ett schablonmiissigt siitt. Den skall således inte utgöra
något direkt taxering av övertriidclsens samhiillsskadliga verkningar. Ett
avgiftsuttag på schablonmiissiga grunder medför enligt promemorian vidare
att det skapas förutsiittningar för etl system som iir förhållandevis enkelt
och liitt att tilllimpa.
I promemorian framhålls att det föreligger vissa problem att finna ett
för alla former av olovligt byggande liimpligt underlag för beriikning av
avgiftens storlek. Efier en genomgiing av bestiimmelserna om fastighetstaxering konstateras i promemorian att det inte iir nägon Himplig liisning
att anknyta avgifterna till fastighetstaxeringen och att det diirmed också
torde vara uteslutet att anviinda viirdet av det olovligt byggda som underlag
för avgiltsberiikningen. Om man skall ha ett för alla typer av olovligt byggamle gemensamt avgiftsunderlag torde enligt promemorian den enda tiinkbara utvägen vara att utgå ifrån den s. k. byggnadslovstaxan, betrii!Tande
vilken bestiimmelser finns i 8 ~ US.
Enligt 8 ~ första stycket US fär kommunen ta ut avgift av den som hos
byggnadsniimnden gör framstiillning, vilken föranleder uppriittande av nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning eller annan tids- eller kostnadskriivande åtgiird eller framstiillning av arkivbestiindig handling. Avgift
fttr tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens genomsnillliga
kostnad för ttlgiirden.
Enligt 8 ~ andra stycket BS skall grunder för beriikning av dessa avgifter
anges i taxa som beslutas av kommunfullmiiktige. Detta innebiir att avgiftstaxan kan variera från kommun till kommun. En övre griins för avgifterna finns dock så till vida all dessa som jag nyss niimmlc inte får
tas ut med högre belopp iin som motsvarar kommunens genomsnittliga
kostnad for åtgiirden i fräg<L A vgiftsriitten fi"tr s[tledes inte utövas i vinstsyfte.
Det kan enligt prome111mian visserligen anföras betiinkligheter mot att
som underlag for beriikning av avgifter fö-r olovligt byggande anviinda en
taxa som kan ha olika utformning i olika kommuner. Det kan få till följd.
anförs det. att avgiften för en viss typ av olovligt byggande inte blir densamma i alla kommuner. 1 syfte att minska risken for olikheter lliresl~L-;
i promemorian att avgiften för olovligt byggande skall bestiimmas med utg[mgspunkt i taxans bcstiimmclscr för normalfallet och utan att hiinsyn
tas till sådana avgifter enligt taxan som kan utg<'1 för nybyggnadskarta. utstakning och l~igeskontroll av byggnader samt för andra miitningstekniska
åtgiirder. Avgiften för olovligt byggande kommer enligt promemorian diirmed att be~rnmmas med utgängspunkt i den avgift enligt taxan som utgär
för granskning av de handlingar som behövs för byggnadslovsprörningen.
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erforderliga besiktningar, resor inom kommunen samt meddelande av hyggnadslov och bevis om sluthesiktning. I pnimemorian framhålls att det Liven
med en sådan hesUmning av herLikningsunderlaget finns risk för \'ariationer
kommunerna emellan men all erfarenheten talar for att variationerna inte
blir stora på grund av att normalförslag, som har uppriittats centralt, hittills
har varit viigledande för taxan i llertalet kommuner. De olikheter i taxan
som kan komma att uppstå torde enligt promemorian diirfor inte utgöra
nt1got hinder mot att taxan i angiven utstrLickning !Liggs till grund för berLik.ning av avgiften för olovligt byggande. Som förut har angetts ges avgiften
i promemorian bcnLimningen byggnadsavgift.
I fråga om tillliggsavgiften är enligt promemorian den Wmpligaste lösningen att avgiften utgtlr med visst belopp per kvadratmeter av den yta
som den olovliga ätgiirden kan berLiknas ha omfattat.
Frågan om avgiftss"ystemets uppbyggnad tas upp endast i ett mindre antal
remissyttranden. Förslaget tillstyrks av JK, som anser att man med hänsyn
till syfiet med avgifterna kan bortse frän de mindre variationer i fr[1ga om
byggnmlsavgift som kan komma att uppsti'i kommunerna emellan. i\ ven
RÅ, SABO och Linköpings kommun iir positivt instiillda till förslaget. Ö\,riga
remissinstanser som yttrar sig i frågan anser det emellertid otillfredsstlillande
att variationer kan uppkomma.
För egen del ansluter jag mig i likhet med JK m. Il till förslaget i promemorian. Jag kan emellertid ha en viss fi_irstäelse för remissinstansernas
kritik mot förslaget att ha byggnadslovstaxan som underlag for beriikning
av hyggnadsavgilien. Fnligt min mening har dessa instanser dock tillmLitt
risken för variationer alltfor st;)r betydelse. Som framh{ills i promemorian
visar erfarenheten alt byggnadslm·staxorna i landets kommuner hittills har
varit relativt likformiga beroende på att taxorna har utformats efter mönster
av centralt utarbetade normalforslag. I promemorian liimnas en redogörelse
1("\r ett normalförslag till byggnadslovstaxa som nyligen har utarbetats av
Svenska kommunfrirbundet och starens plam·erk. A \'sikten med det nya
l(_irslaget uppges vara att iL~tadkomma en bLittre anpassning iin tidigare till
det aktuella kostnadsliiget och att ge möjlighet till en förenklad tillLimpning.
Taxan i normalförslaget kan siigas vara uppbyggd av tv[t komponenter. ett
grundbelopp och en objektfoktor. Grundbcloppet iir avsett att l~tstsllillas
ärligen på grundval av li.indiiget för berörd personal vid byggnadsniimnderna
enligt komrnunllirbundets liinestatistik. Objekt faktorn iir e11 uttryck frir tidsåtgången !lir olika iirendetyper. Avgiften for en ~llgiird bestiims pä så siitt
all grumlbeloppet multipliL'eras med den !lir <ltgiirden angirna ohjek!li1ktorn.
Det finns enligt min mening inte anledning anta annat iin att byggnadslovstaxan i det helt över\·(igande a111alct kommuner kommer att i_iverensstiimma med taxan i normalfiirslaget. Jag anser lll"ks[t att man kan utg{t
ifrån att de variationer kommuner emellan som kan komma att uppstå
hlir stt sm[t och så ovanliga all de inte kan tillmiitas n;'tgon a\·göranuc hctydelse i detta sammanhang.
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Som jag nyss har anlijrt liireslå~ i promemorian att det vid va1je form
av olovligt byggande skall tas ut byggnadsavgift med belopp som motsvarar
fyra ganger dt:n avgift som enligt kommunens byggnadslovstaxa skall
tas ut. om byggnadslov till dt:n ifr[1gavarande ätgiirden meddelas. Hyggnadsavgift skall enligt li.irslaget doL·k aldrig utgä med l~igre belopp iin 500
kr. I promemorian framh[1lls att den byggande i vanlig ordning skall betala
avgift enligt byggnadslovstaxan, om han i efterhand söker byggnadslov till
tngiirden. :\tt han betalar byggnadsavgift befriar honom således inte hiirifrån.
Fiirslaget i denna del har behandlats endast av ett fåtal remissinstanser.
En del av dessa anser att byggnadsavgiften bör hi)jas, om den skall fa tillr~icklig preventiv effekt. Med anledning av dessa synpunkter vill jag till
en början framhälla att jag i det li.iljande kommer att bitr~ida li.irslaget i
promemorian att tiföggsavgift skall utg[1 i vissa fall men att jag samtidigt
kommer att föreslå att tilliimpningsomri\det fi.ir tilliiggsavgilkn skall ut vidgas
i li.irh[1llande till fiirslaget i pmmenll)rian. Det medli.ir givetvis i sin tur
att den krets av illgiirder som kan omfattas endast av byggnadsavgift blir
i motsvarande män mindre. Jag vill vidare erinra om att de olika åtgiirder
som enligt förslaget kan följas enbart av byggnadsavgift kan vara av mycket
varierande karak tiir och svårhetsgrad. Jag får hiir hiinvisa till promemorian där
denna fråga har belysts.
Om en höjning av byggnadsavgilkn skall genomföras, måste höjningen
med hiinsyn till principerna för avgiftssystemet bli av generell natur. Den
kommer diirfl.)r att triiffa ocksä ätgiircler som kan vara av mindre allvarlig
art. ,\.\·en um avgifterna skall bestiimmas p[1 ett schablonmiissigt siitt, mästt:
man se till att de kommer p[1 en s[1dan niv[1 att de uppfattas som rimliga.
Enligt min mening finns det risk att en höjning av byggnadsavgiften kan
medföra att den i alltför mänga fall kommer på en oacceptabelt hög nivi
Jag iir diirför inte beredd att tillmötesg[1 remissinstansernas krav p[1 höjningar.
Att byggnadsavgiften, som l\'orrkiipings kommun synes befara, skulle fä
en siimn: avh[1llande effekt iin dagens straffsanktinner bedömer jag som
uteslutet. Enligt min mening iir förslaget i promemorian v~il avviigt, och
jag ansluter mig diirfrir till detta.
I några remissyttranden påpekas att byggnadsavgiften i den del som
iir anknuten till byggnadslovstax.m kommer att höjas i takt med li.iriindringarna i kostnadsWget men att n[igon mots\'arande justering inte kommer
att ske i frtiga om minimiavgiften om 500 kr. Det fiiresl[1s diirli.ir att denna
skall vara indexreglerad. Jag iir inte beredd att ansluta mig till detta. Det
li.irslag till ptili.iljdssystem som nu liiggs fram innehäller m[mga nyheter.
Om systemet genomli.irs, biir det d~irför ses över sedan tillriiL·kliga erfarenheter har n1nnits av dess tilliimpning i praktiken. Som jag nu ser det
kan det vara liimpligt med en st1dan översyn i samband med att det planerade
liirslaget till ny byggnadslagstiftning behandlas. D:irvid kan det bli aktuellt
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att iiwr\'iiga bl. a. frågan om avgiftens storlek.
En del remissinstanser finner benUmningen byggnadsavgift mindre lyckad, eftersom den for tanken till avgifter för något som i sig iir tillåtet. De
limlringsl'i.irslag som lliggs fram anser jag emellertid knappast utgiira nägon
förbättring. I likhet med tekniska nomenklaturcentralen har jag ingen erinran
mot att termen byggnadsavgift anviinds.

Det Ur enligt promemorian inte troligt att byggnadsavgiliens avh(tllande
effekt kommer att vara tillrlicklig i fråga om alla former av olovligt byggande.
Som exempel p[1 fall diir byggnadsavgiften kan antas bli otillrlicklig anförs
i promemorian bl. a. nybyggnad av bostadshus. Till stiid för detta alllagande
framh{tlls att byggnadsavgiften i många m· dessa fall kommer att utgöra
endast en liten del av den totala kostnaden för <1.tgiirden och diirl'iir troligen
inte uppfattas som siirskilt betungande. Om avgiftssystemet skall rn den
åsyftade effekten. talar enligt promemorian starka skiil för att byggnadsavgilicn m;'1ste kompletteras med en tilliiggsavgift för s{1dana former av
olovligt byggande som det lir Slirsk ilt angeliiget att mot \'erka.
Efter en genomgång av fall diir det kan vara befogat att föreskriva tillWggsavgift utmynnar iivervligandena i promemorian i det förslaget att tillliiggsavgift skall utg{t nlir del olovliga byggandet innebiir att
• helt ny byggnad uppförs,
• forut belintlig byggnad till- eller p[1byggs.
• byggnad helt eller delvis inreds till viisentligen annat lindamål iin det
vartill byggnaden förut varit anviind eller
• byggnad rivs,
om det utrymme som omfattas av åtgiirden iir avsett för b1)Stadslindamf1I
eller fl_ir \'erksamhet i vilken arbetst;1gare skall utfrir:i arbete för arbetsgivares
riikning.
Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig i der'ina fr(tga fliresl:.'tr att
tilliimpningsområdet för avgiften ut vidgas. Vad först giiller kravet att det
olovligt byggda skall vara avsett för bostadsiinclamål eller för verksamhet
i vilken arbetstagare utför arbete for arbetsgivares riikning. anser JK att
detta kra\' biir tas bort. Som skiil för sin ständpunkt anför JK bl. a. att
det otbst finns lika stur anledning att ingripa mot byggnad som illle avser
bos1adslindam[1I. att begreppet arbetstagare ;ir sä ,·agt och omtvistat att det
inte bör förekomma i en lagstiftning av hiir avsell slag och att det. inte synes finnas någon anledning att göra skillnad på fall diir utrymmet nr avsett
!lir verksamhet som bedrivs utan anstiillda arbetstagare och fall d:ir st1dan<1
finns. Bl. a. Tyresö kommun anser att ii,·en ~t1dana byggnader sum g:1rage
och ekonomibyggnader biir kunna belastas med tillliggsa\'gift. Dessa byggnader utgör enligt kommunen ett stort problem, främst genom att de avseviirt
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försvårar en framtida iindamålsenlig planliiggning. KammarrUtten i Sundsvall
m. fl. föreslår att tilliiggsavgift för rivning av byggnad inom område där rivningsförbud gliller enligt 35 a ~ BL skall utgä iiven om byggnaden inte är
avsedd för bostadsUndamål eller innehåller arbetslokal.
De sklil som anförs till stöd för att avgiftsplikten inte skall göras beroende av
iinclamålet med den olovliga åtgUrden iir enligt min mening övertygande. Jag
föreslårdiirför att den begriinsning av tilliimpningsområdet för tilliiggsavgiften
som ligger i anknytningen till visst iindamål skall tas bort. En följd hlirav blir att
tillämpningen av bestiimmclscrna blir avsevUrt enklare. Som JK påpekar kan
emellertid en sädan Undring i vissa fall leda till resultat som uppfattas som stötande. JK föreslår att det för sådana fall öppnas möjlighet till nedsiittning av eller befrielse l"rän avgift. De fall diirotillfredsställande resultat möjligen kan uppkomma torde enligt min bedömning niistan uteslutande komma att avse rivning av byggnad. Kravet på byggnadslov lir hlir begrlinsat till fall då rivningen
sker inom område med stadsplan ellcromräde cHirförbud mot nybyggnad giiller
enligt 35 ~ BL, dvs. område betrliffande vilket beslut har fattats eller fråga
viil:ktsom antagandeclleriindringav stadsplan. Det av mig framlagda förslaget
medför att i princip alla fall av rivning inom st1danaomräden kommerattomfattasav tilliiggsavgift. I enstaka situationer kan omstiindigheterna tUnkas vara sådana att det skulle vara ollimpligt att ta ut tilliiggsavgift, t. ex. om rivningen avser ett mindre skjul utan något egentligt vlirde. I dessa fall bör förutsUtt ning linnas att ncdsiitta cllerefterge tilliiggsavgiften. Jag återkommer till denna fråga i
det följande.
Enligt förslaget skall tilliiggsavgirt utgä bl. a. om elen olovligt utförda åtgiirden inneb:ir att byggnad helt eller delvis har inretts till v:isentligen annat
ändamål iin det vartill byggnaden förut varit anviind. Som motiv för tillliiggsavgift i dessa fall anförs i promemorian att man diirmed rnr möjlighet
att komma till riitta med bl. a. de s. k. smygkontoriseringarna. Enligt Sveriges
advokatsamfund rn:h Malmö kommun bör tilliiggsavgift inte utgå i dessa
fall. JK. Svenska kommunförbundet. Föreningen Sveriges stadsarkitekter,
Hyresgiistcrnas riksförbund och Göteborgs kommun diiremot anser att tillliiggsavgift bör utgå liven for ianspräktagande av byggnad eller del diirav
för viiscntligen annat iinclamäl iin det. \'artill byggnaden forut varit anviind
eller som linns angivet pä godkiind ritning. Vill man komma till riitta med
smygkontorisering. måste man enligt dessa instanser ta ut tilliiggsavgift ocks~1 vid sådant ianspråktagande. eftersom det iir \'anligt att bostadsliigenheter
tas i ansprt1k för kontor utan att några inredningsåtgiirder vidtas. Jag ansluter
mig till denna uppfattning och föresfö att tilliimpningsområclet mr tilliiggsavgiftcn utvidgas i enlighet med remissinstansernas förslag. Det bör framhällas att sådant ianspråktagande som nu avses enligt 54 ~ I mom. BS kriiver
byggnadslov.
Enligt förslaget skall tilliiggsavgift bestiimmas pä grundval av den liigenhetsyta som åtgiirclen kan beriiknas ha omfattat. 131. a. kinsstyrelsen 1
Östergötlands liin framhåller att begreppet våningsyta brukar anviindas i
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byggnadslovstaxor. Med hänsyn hiirtill och till att beriikning efter våningsyta
synes enklare föreslår länsstyrelsen att tilläggsavgiften herliknas på grundval
av våningsytan. Jag anser all liinsstyrelsens förslag innebiir en förenkling och
ans! ut er mig därför till detta. Vad som skall förstås med våningsyta kommer att
utvecklas närmare i specialmotiveringen.
Länsstyrelsen i Västernorrlands liin iir 1veksam till förslaget att tilliiggsavgift inte skall utgå vid åtgiircler, som omfattar utrymme som iir mindre
än 3 m 2 samt att motsvarande minskning skall göras i fråga om elen yta
som skall ligga till grund för beräkning av tilliiggsavgift. Linsstyrelsen finner
detta onödigt komplicerat och anser att byggnadsniimnden i stiillet hör få
befogenhet att ge dispens i uppenbara bagatellföll. trots att eftergift enligt
förslaget skall prövas av länsstyrelsen.
Genom undantaget för åtgärder som omfattar utrymme mindre än 3 m 2 avförs från tilläggsavgift smärreåtgärderdärdet inte är befogat ellerliimpligt att ha
annan påföljd än byggnadsavgift. Förslaget om minskning med 3 m 2 avden yta
som skall läggas till grund förberäkning av tilläggsavgift syftartill att motverka
alltför stor skillnad i sammanlagd avgift i gränsfallen. För egen del finner jag
den i promemorian valda lösningen vara att föredra framför fansstyrelsens förslag. Jag ansluter mig diirför i denna del till förslaget i promemorian.
Enligt förslaget skall tilläggsavgiften vid rivning grundas p{1 elen rivna
byggnadens taxeringsviirde. Några remissinstanser, däribland statens lantmäteriverk, påpekar att tilläggsavgiften hiir kan få en mycket begränsad preventiv effekt, eftersom det taxerade byggnadsviirdet ibland kan vara mycket
lågt niir det gäller hus som iigaren är beni'igen att riva. Bl. a. kan enligt
verket s. k. K-märkta hus vara lågt taxerade. Verket ifrågasätter om man
inte i stället bör överväga att anknyta tilHiggsavgiften till storleken av den
nybyggnadsrätt som föreligger på platsen enligt gällande plan. Linsstyrelsen
i Göteborgs och Bohus län föreslår att avgiften anknyts till det markviirde
som frigörs genom rivningen.
På de skäl lantmäteriverket anför anser även jag att ett annat avgiftsunderlag iin det taxerade byggnadsvärdet bör iiverviigas i rivningsfollen.
Att som lantmäteriverket föreslår anknyta avgiften till nybyggnadsriitten
enligt gällande plan iir mindre liimpligt. eftersom det inte alltid med siikerhet
tinns någon plan. Krav på byggnadslov för rivning gäller i dag inte bara
inom område med stadsplun utan också inom område diir förbud mot nybyggnad enligt 35 ~ BL gäller i avvaktan på planliiggning. Jag anser inte
heller att liinsstyrelsens förslag iir lämpligt. eftersom det taxerade markviirdet
kan avse iiven annan mark iin sådan som kan anses ha hört till den rivna
byggnaden. Jag föreslår i stiillet att tilliiggsavgiften beriiknas p!1 grundval
av den rivna byggnadens våningsyta. Diirmed erhåller man enhetliga regler
i detta avseende för alla fall diir tilliiggsavgift skall utgå. Några svårigheter
att erhålla uppgift betriiffande den väningsyta som den rivna byggnaden
har innehållit bör inte föreligga. I flertalet fall torde uppgift hiirom finnas
i byggnadsniimndens handlingar beträffande byggnaden. Skulle så inte vara
fallet torde nödviindiga uppgifter kunna inhämtas ur f'astighetsliingden.
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Erinringar mot tilläggsavgiftens storlek och effekter anförs i endast ett
fåtal remissvar. l dessa !"ramhålls i huvudsak att bestämmelserna är alltför
striinga och att de kan leda till stötande eller orimliga resultat. Sveriges
fastighetsägarctörhund anför som exempel att tilläggsavgiften enligt förslaget
blir lika stor för det fallet att en bostadsWgenhet på exempelvis 100 m'
ändras till kontor - varvid de faktiska iinclringarna kan vara relativt obetydliga - som att ett enfamiljshus av samma storlek uppförs. Detta anser
förbundet inte vara en rimlig avviigning.
För egen del vill jag erinra om all tilliiggsavgiften är avsedd för sådana
former av olovligt byggande som det är siirskilt angeläget att motverka.
De åtgiirder som enligt mitt förslag skall följas av tilläggsavgift är i huvudsak
av den arten att de kan hindra eller försvåra planering på lång sikt för
iindamålsenlig anviindning av mark och belintlig bebyggelse. Det rör sig
här således om allvarliga övertriidelser. Jag har förut nämnt att samhällets
möjligheter att på ett planmiissigt siitt styra bebyggelsen på senare tid har
blivit förstärkta. Som också framhålls i promemorian kan det inte accepteras
att de planeringsinsatser som samhället gör med stöd bl. a. av dessa reformer
motverkas genom att byggande sker utan den prövning som iir förutsatt
i RL och RS. Det är mot den bakgrunden nödviindigt att ha starkt avhållande
sanktioner för åtgärder av den typ som nu föreslå5 omfattade av best1immelserna om tilliiggsavgift. Enligt min uppfattning utgör den i promemorian
föreslagna tilliiggsavgiften - 500 kr.lm' - en lämplig avviigning i detta avseende. Jag ansluter mig därför till förslaget i denna del. Med anledning
av vad fastighetsiigareförbundet anför vill jag - i överensstämmelse med
vad som siigs i promemorian -· framhålla att avgifterna inte är avsedda
att utgöra någon taxering av de enskilda överträdelsernas samhiillsskadliga
verkningar. Den jämförelse förbundet gör mellan tilläggsavgiften vid kontorisering och vid uppforande av ett småhus bör därför inte tillmiitas någon
avgörande betydelse i detta sammanhang.
Ett tiotal remissinstanser ifrågasiitter om tilhiggsavgiften med tanke på
föriinclringarna i penningviirdet bör anges i ett fast belopp. På de skiil som
jag nyss anförde med anledning av motsvarande synpunkter på byggnadsavgiftens minimibelopp iir jag f. n. inte beredd att föreslå någon indexreglering eller annan form av automatiskt verkande justering av tilliiggsavgiften.

Bc:fi"ie/sc Fdn m-gifisskl'lt!igh1'/ i l'is.1a fall

Hyggnadsavgift skall enligt promcrnoriefi.irslaget inte utgä. om
• rättelse i det utförda företas innan fråga om pMöljd for åtgiirclen tas upp
till prövning eller
• åtgiirden avser rivning av byggnad och rivningen iir nödviindig for att
förebygga eller begriinsa omfattande skada på annan egendom eller rivningen avser byggnad som till viisentlig del har skadats genom eldsvåcl<l
eller annan liknande hiindelse.
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Om den byggande t. ex. efter tillsiigelse river det olovligt utförda innan
frågan om påföljd tas upp till prövning skall byggnadsavgift således inte
utgå. Med anledning av förslaget i denna del erinrar länsstyrelsen i Stockholms län om att många skiirgårdskommuner har svära problem med olovlig
uppställning av husvagnar inom fritidstomter och i de för det rörliga friluftslivet attraktiva lägena. Eftersom sådana vagnar och monteringsfärdiga
mindre hus normalt kan utan större kostnad Oyttas till annan plats. kan
den föreslagna undantagsbestiimmelsen enligt liinsstyrelsen inbjuda till en
form av chanstagning inom sådana områden. Uinsstyrelsen föreslår chirför
att byggnads;1vgift alltid skall utgå vid olovlig byggnadsverksamhet med
undantag av de fall av rivning som jag nyss niimnde. Även några andra
remissinstanser anför samma eller liknande synpunkter.
Förslaget i promemorian kan i den nu avsedda delen synas inneb~ira en
i förhållande till gällande bestämmelser generösare instiillning till elen som
bygger utun lov, eftersom byggnadsniimnden f. n. iir i princip oförhindrad
att direkt efter upptäckten av det olovligt utförda anmäla detta till åtal.
Nämnden anses emellertid ha en viss diskretioniir prövningsrätt i detta avseende. en riitt som enligt en del remissinstanser har utnyttjats i alltför
stor utsträckning. Någon motsvarande prövningsriitt finns inte enligt det
förslag som jag nu lägger fram. Enligt detta iir byggnadsnämnden. om inga
unciant;igsregler ges. skyldig att alltid besluta om byggnadsavgift niir olovligt
byggande har ägt rum. Mot den bakgrunden anser jag det vara rimligt att
den som vidtar rättelse innan byggnadsnämnden tar upp frågan om påföljd
Inte skall behöva betala byggnadsavgift. Även om det som länsstyrelsen
~mför kan finnas risk för chanstagning. bedömer jag inte den risken som
särskilt stor. I längden måste det bli svårt för iigaren av husvagnen att
bGvaka att nämnden inte tar upp påföljdsfrågan. Jag bitriider således promemorieförslaget i denna del. Jag anser också att avgiftsskyldighet inte
bör föreligga i de fall av rivning som föreslås i promemorian. Enligt min
mening bör emellertid frihet från avgift dessutom intriida. niir rivning företas
med stöd av bestämmelse i lag eller annan författning. Jag återkommer
till denna fråga i specialmotiveringen.
Vad jag nu har föreslagit innebär bl. a. att byggnadsavgift skall utgå t. ex.
om det olovligt byggda efter framställning från byggnadsnämnden blir
1.rndanröjt genom handriickning. Svea hovr~itt ifrågasiitter om detta iir rimligt
och gör därvid en jämförelse med förslaget i promemorian att tilliiggsavgift
int~ skall utgå i dessa fall. Jag vill erinra om att det enligt giillancle bes@11111elser inte föreligger något hinder mot att utdöma straff, om handriii;kning till rättelse i det utförda meddelas. Att tilläggsavgift inte skall
yig4 niir det olovligt byggda skall undanröjas iir motiverat av siirskilda skiil,
till vilka jag strax återkommer. N~ir det giiller byggnaclsavgift finns det d~ir
eniot enligt min uppfattning inte anledning att låta avgirten bortfalla i dessa
liitµ<\tioner. Som framhålls i promemorian får byggnadsavgiften till en del
ses som en kompensation för de åtgiirder samh~illet måste vidta för att
få det olovligt byggda undanröjt.
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I fråga om tilliiggsavgift innebiir förslaget i promemorian att avgift inte
skall utgå. om
• riittelse i det utförda företas innan frågan om tilläggsavgift har avgjorts
genom beslut som vunnit laga kraft.
• handriickning meddelas till riittelse i det utförda.
• föreläggande om rättelse utfardas eller
• sådant fall av rivning föreligger som enligt det förut anförda inte heller
skall triiffas av byggnadsavgift.
Att tilliiggsavgift inte avses utgå för åtgärder som omfattar utrymme om
högst 3 111' har jag berört i det föregående.
Hyresgiisternas riksförbund förordar att möjligheterna till befrielse från
tilläggsavgift inte utsträcks längre iin till sjiilvstiindiga åtgiirder vidtagna
inom den tidsfrist som kommunen uppställer vid ett föreliiggande. Enligt
förbundet synes de föreslagna undantagsbestiimmelserna få en något ologisk
verkan vid en konsekvent tilliimpning av den föreslagna lagstiftningen. Förbundet påpekar att. om byggnadsniimnden tillgriper något av de medel som
stiillts till förfogande för att nå rättelse. befrielse från avgiftsskyldigheten
skall inträda. medan någon motsvarande befrielse diiremot inte intriider i
de fall byggnadslov kan beviljas i efterhand.
Det kan med hänsyn till huvudsyftet med avgifterna synas inkonsekvent
att inte ta ut tilliiggsavgift. när det olovligt byggda rivs eller undanröjs på
annat sätt. Ett undanröjande innebär emellertid i de nesta fall som det
här blir fråga om en så kännbar påföljd för den byggande att han enligt
min mening inte rimligen dessutom kan åläggas att betala tilläggsavgift.
Som jag nyss anförde skall byggnadsavgift dock tas ut, om det olovligt
byggda blir undanröjt genom handräckning eller efter föreliiggande.
AV vad jag nu har anfört följer att jag inte tillstyrker förbundets mrslag
att tilläggsavgift skall påföras i sådana fall då rättelse sker erter utgången
av den tidsfrist byggnadsnlimnden har bestiimt. Som anförs i promemorian
får nUmnden i en sådan situation tillgripa de tvångsmedel som finns tillgängliga, t. ex. att ansöka om handriicknin!! eller sätta ut nytt högre vite.
I konsekvens med det anförda bör tilliiggsavgift. som föreslås i promemorian. inte heller utgä om den byggande vidtar riittelse innan frågan om
tilliiggsavgift har avgjorts genom lagakraftiigande beslut. Denna befrielsegrund får tilWmpning bl. a. i sådana fall då byggnadsniimnden meddelar
byggnadslov i efterhand och samtidigt beslutar om tilläggsavgift. Viiljcr ckn
byggande i en sådan situation att i s@let riva det byggda, bör han bli befriad
från tilliiggsavgift. om han företar rivningen innan beslutet om avgift vinner
laga kraft. För att uppnå befrielse frän avgift i dessa fall måste den byggande
således överklaga avgiftsbeslutet och styrka att han har rivit det byggda.
Jag bitriider också förslaget i promemorian att tilliiggsavgift inte skall
utgå för rivning, om denna sker i skadefcirebyggande syfte eller avser byggnad
som till väsentlig del har skadats. I överensst~immelse med vad jag nyss
föreslog i fråga om byggnadsavgift hör tilliiggsavgift inte heller utgå. om
rivning foretas med stöd av bestiimmelse i lag eller annan fiirfattning.
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I promemorian anförs att det även med de föreslagna möjligheterna till
befrielse från skyldighet att betala byggnadsavgift och tilläggsavgift sannolikt
inte kan undvikas att avgiftsbestämmelserna någon gång medför att avgift
påförts i en situation där ett uttag skulle vara stötande. Därför föreslås i
promemorian att avgift skall kunna nedsättas eller efterges när särskilda
skäl föreligger. Möjligheten härtill bör enligt promemorian emellertid komma
till anviindning endast i undantagsfall. Som exempel på situationer då eftergift eller nedsiittning bör kunna komma i fråga anförs det fallet att en åtgärd,
som vid den tidpunkt när den utförs anses inte kräva byggnadslov men
som på grund av ett prejudicerande avgörande bedöms som byggnadslovskrävande när avgiftsfrågan prövas. Enligt promemorian bör frågan om en
åtgärd kräver byggnadslov bedömas enligt de bestämmelser som gäller när
åtgiirden vidtas. l det angivna exemplet antas samma bestämmelser giilla
både när åtgärden vidtas och när avgiftsfrågan prövas. Att rättsläget under
mellantiden klargörs genom ett prejudikat torde enligt promemorian medföra
att frågan om avgift skall bedömas med hänsyn tagen till detta och att
avgift alltså i princip skall utgå. Som har nämnts bör enligt promemorian
dessa omstiindigheter dock leda till att avgiften efterges eller nedsätts.
Länsstwelsen i Stockholms län delar uppfattningen i promemorian att
möjlighetcn till nedsättning eller eftergift bör få komma till användning
endast i undantagsfall. Enligt länsstyrelsen bör emellertid denna möjlighet,
utöver vad promemorian anger, få användas även i sådana fall då åtglirder
och förfaranden på grund av sin storlek och art vid prövning i det enskilda
fallet befinns vara av mera bagatellartad natur. Även jag anser att de möjligheter till nedsättning och ertergift som förslaget i promemorian anvisar
synes vara alltför snlivt avgränsade. Jag kan därför ansluta mig till liinsstyrelsens uppfattning att nedsiittning eller eftergift bör kunna komma i fråga
i bagatellfall. Vid bedömningen av frågan om en åtgiird lir bagatellartad
kan det finnas anledning att fasta särskilt avseende vid karaktiiren av det
omradc diir ätgärden vidtas. Man måste sålunda ofta se allvarligare på den
i.Hgiird som vidtas inom tät bebyggelse än p~' dcn som fon::tas i ett glesbeby~gt
område utan särskilda naturvårdsintressen. Detta utesluter givet vis inte att
det kan förekomma bagatellartade fall också inom tiitbebyggelse. Ett exempel
på detta är den i det föregående berörda situationen att el! mindre skjul
utan något egentligt värde rivs utan byggnaclslov, varvid tilläggsavgift bör
kunna nedsättas eller efterges.
Som jag redan har anfört bör blivande bestlimmclser om nedsättning och
eftergift kunna omfatta också si\dana iivertriidelser som kan anses vara ursiiktliga, t. ex. på grund av att den byggande förlitar sig på ett förhandsbesked
som sennre visar sig felaktigt.

I 'af m· 1·11hick1.Jiir al'gi/il'ma

Stra!Tansvaret för olovligt byggande vilar enligt nuvarande bestämmelser
pti den som vidtar den olo\'liga fögiirden. Om det olovligt byggda undanröjs
vid handräckning med stöd av 148 ~BL eller efter föreläggande enligt 70 ~
fi.1rsta stycket BS drabbar detta ligaren av det byggda. l promemorian konsta3 Riksdagen J97fJ. I

.\'l/111/.
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teras all dagens regler således medför att den som köper något som har
byggts olovligt riskerar dels att få betala för den drdeökning. som kan
ha uppkommit genom det olovliga byggancleL dels att det byggda undanröjs.
Utgör det olovligt byggda tillbehör till fast egendom, kan köparen under
vissa förutsiittningar bl. a. göra avdrag pf1 köpeskillingen eller hiiva köpet.
om det byggda undanröjs. Enligt 4 kap. 18 ~jordabalken (]13) intriider riitt
hiirtill, om offentlig myndighets beslut medför att köparen inte fi.irdrvat
den rådighet över fastigheten som han vid köpet hade skiil att förutsiitta.
Talan om hiivning måste dock väckas inom ett år från det tilltriidet skedde.
om inte siiljaren har förfarit svikligt.
Både byggnadsavgiften och tilliiggsavgiften skall enligt forslaget i promemorian utgå så snart de objektiva förutsiittningarna föreligger, dvs. att
kravet på byggnadslov har blivit å~idosatt. Subjektiva förutsiittningar i form
av uppsåt eller oaktsamhet skall inte behöva föreligga. Det bör enligt promemorian överviigas om skyldigheten att betala dessa avgifter p[1 samma
siitt som straff skall liiggas på den som vidtar den olovliga åtgiirden eller
om avgifierna skall bäras av ägaren av anliiggningen. Med tanke p{1 att
syftet med avgiftssystemet i t(:irsta hand iir all avhälla från olovligt byggande.
inte att inskrida mot innehavet. ligger det enligt promemorian onekligen
niira till hands att Higga avgiftsskyldigheten på elen som har gjort sig skyldig
till överträdelsen. Om denna skyldighet liiggs på iigaren. kan det medföra
att en köpare blir tvungen att betala dels for den \'iircleökning. som har
uppkommit till följd av det olovliga byggandet, dels byggnadsavgift. eventuellt också tilniggsavgift.
En omstiindighet som enligt promemorian bör beaktas i sammanhanget
iir att en reglering. enligt vilken iigaren av det olovligt byggda skall biira
avgifterna, mycket snart kommer att leda till stor flirsiktighet bland köpare
och att det sannolikt kommer att utbildas en praxis som innebiir att man
i köpehandlingar tar in garantiutfästelser rörande byggnadens r;itta tillkomst
och eventuellt även s;irskilda bestiimmelser betriiffonde ans\'aret för byggnadsavgift och till;iggsavgift. En motsvarande utveckling kunde iakttas n:ir
den nya jordabalken trädde i kraft. Enligt promemorian kommer det d~irför
i praktiken sannolikt inte att uppstå några problem av betydelse, om skyldigheten att betala avgift läggs på ägaren.
I promemorian framhålls vidare att ett viisentligt inslag i det l(:ireslagna
avgiftssystemet är att det skall vara enkelt att tillämpa, nägot som har kommit till uttryck bl. a. i förslaget att avgifterna skall bestiimmas p{t ett schablonm:issigt siitt. Principen bör enligt promemorian sl[1 igenom ocksi'1 n;ir
det giiller att bestämma vem som skall ha betalningsansvaret för avgifterna.
vilket medför att detta bör läggas på den som iiger det olovligt byggda
när avgiftsfrägan prövas. Att lägga ansvaret på elen som utför det olovliga
byggandet är enligt promemorian inte lämpligt med tanke dels på att det
många gånger kan vara vanskligt att bedöma vem som har utfört åtgärden.
särskilt om det olovligt byggda har utförts av Oera personer vid olika tid-
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punkter, dels på att den prövning som skulle bli nödvändig i fall som dessa
inte lämpar sig för den beslutsordning som föreslås i promemorian.
På grund av de anförda omst;indigheterna förordas i promemorian att
skyldigheten att betala byggnadsavgift och tilläggsavgift skall l;iggas på den
som är iigare av det olovligt byggda när frågan om avgift tas upp till prövning.
De remissinstanser - ett tjugotal - som yttrar sig i denna fråga kan sammanföras i två ungefär lika stora grupper av vilka den ena består av positivt
eller med tvekan positivt ins@lda instanser, medan den andra gruppen
omfattar instanser som avstyrker förslaget eller finner detta otillräckligt
utrett. För egen del anser jag det vara helt klart att det inte ;ir möjligt
att åstadkomma ett effektivt påföljdssystem, där avgifter ingår som en väsentlig avhållande faktor, om dessa även vid ägarskifte skall tas ut av den
som har utfört det olovliga byggandet. Jag ansluter mig därför till förslaget
i promemorian men vill härutöver anföra följande.
Att krav på riittelse av det olovligt byggda skall kunna riktas mot ägaren
- som då kan vara en annan person än den som har vidtagit byggnadsåtgärden
- iir som nyss har nämnts ingen nyhet. Det iir accepterat i det system
som råder i dag och det måste vara så, om möjligheten till rättelse skall
ha något innehåll. Ingen remissinstans har heller invänt mot att den ordningen behålls i fortsiittningen.
Vad som är nytt i promemorieförslaget är- förutom avgifterna som sådana
- att också skyldigheten att betala byggnadsavgift och tilläggsavgift skall
ligga på ägaren av det olovligt byggda. De påföljder av straffrättslig natur
som finns i dag och som det ligger nära till hands att jämföra med träffar
däremot gärningsmannen. Remissinstanserna - även en del av dem som
är positivt inställda - anser att förslaget i denna del kan leda till otillfredsställande resultat i vissa fall. Sveriges advokatsamfund framhåller bl. a. att
möjligheterna för en fastighetsköpare att genom rimliga undersökningsåtgärdcr bringa klarhet i om fastigheten till alla delar är lagligen uppförd
är i det närmaste obefintliga. Förslaget måste enligt samfundet dessutom
uppfattas som ett övervältrande från det allmänna till den enskilde av utredningsarbete och därmed förenade kostnader samt risktaganden, som i
detta sammanhang rimligen måste åvila det allmänna. Samfundet anser
sålunda att promemorian i denna fråga alltför starkt betonar samhällsintresset
utan att tillräckligt beakta konsekvenserna för den enskilde. Samfundet pekar
särskilt på att de ekonomiska och praktiska följderna för köparen av en
fastighet kan bli förödande samtidigt som hans möjligheter att lagligen och
praktiskt gardera sig i förhållande till säljaren måste bedömas som begränsade.
Enligt min mening kan samfundets inviindningar med lika stort fog riktas
mot den nu gällande ordningen, som kan medföra att en köpare blir försatt
i den situationen att huset på den fastighet han har köpt blir rivet. En
sådan påföljd kan bli minst lika förödande som att han i enlighet med
förslaget i promemorian åliiggs att betala avgift. Det skall emellertid inte
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undanskymmas att förslaget innebär en ökad last på köparen så till vida
att han i dag kan få byggnadslov i efterhand till det utförda utan att behöva
betala annat iin den byggnadslovsavgift som tas ut med stöd av 8 ~ första
stycket BS. förslaget i promemorian däremot innebär att han utöver denna
avgift blir skyldig att betala byggnadsavgift, eventuellt också tilHiggsavgift.
Jag instämmer i det antagande som görs i promemorian att praxis förmodligen kommer att ut vecklas så att i köpekontrakt tas in klausuler av
innebörd att siiljaren åtar sig betalningsskyldighet för byggnadsavgift och
tilliiggsavgift. Som framhålls av Sveriges föreningsbankers förbund kan man
emellertid befara att många enskilda fastighetsköpare av okunnighet eller
av andra skiil inte utnyttjar möjligheten till sådana klausuler. Det är inte
heller helt klart i vad mån bestiimmelserna i JB ger fastighetsköpare riitt
att häva köpet eller kriiva avdrag på köpeskillingen för fastigheten, om han
skulle bli ålagd att betala avgift för e~ byggnadsåtgärd som har vidtagits
före köpet. Frågan blir emellertid aktuell inte bara i sådana fall då fast egendom överlåts. Den olovliga åtgärden kan ha haft avseende också på lös
egendom, t. ex. byggnad uppförd på arrenderad mark. Vid försäljning av
sådan egendom lir inte JB utan i stället lagen (1905:38 s. I, ändrad senast
1975:637) om köp och byte av lös egendom tillämplig.
Den som köper lös egendom och diirefter i egenskap av ägare påförs
avgift för olovligt byggande som siiljaren har vidtagit före köpet torde i
vissa fall kunna kräva ersättning av säljaren med stöd av nämnda lags reglerom
fel i godset. Enligt 54 ~ samma lag gäller emellertid att köparen inom
ett år från det han mottog godset måste underrätta siiljaren om sina anspråk.
Gör han inte det. har han förlorat rätten till ersiittning, såvida inte siiljarcn
har åtagit sig att svara for godset även efter denna tid eller har förfarit
svikligt. Att tidsfristen enligt den nu angivna preskriptionsbes!Ummelsen
iir så kort kan medföra att en köpare endast sällan kan kräva ersättning
för utgivna avgifter enligt påföljdslagen.
Mot bakgrund av det nu anförda är det enligt min uppfattning nödvändigt
att klara bestämmelser ges om vad som skall gälla vid köp av sådan egendom
på vilken påföljdslagen kan bli tillämplig. Ett sätt att komma till rätta med
frågan iir givetvis att göra nödvändiga ändringar i JB och i lagen om köp
och byte av lös egendom. hån lagteknisk synpunkt är emellertid en sådan
lösning oWmplig. Ändringarna i lagen om köp och byte av lös egendom
skulle nämligen komma att giilla endast för ett litet och siirpräglat fåtal
av de fall som i övrigt omfattas av lagen. Den lämpligaste ut viigen att
åstadkomma en tillfrcdssliillande reglering av nu avsedda fall lir enligt min
mening att införa särskilda bcstiimmelser i påföljdslagen. Sådana bestämmelser hör då gälla både fast och lös egendom. Jag föreslår att följande
lösning genomförs.
J påföljdslagen införs bestämmelser av innebörd att den som mot vederlag
förviirvar egendom som har varit föremål för olovligt byggande och därefter
blir påförd byggnadsavgift eller sådan avgift och tilläggsavgift skall få kräva
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<'lter av överlåtaren vad han betalar i avgift. Som fårutsiittning hiirför skall
dock giilla att han inte har fått upplysning av överlåtaren om den olovliga
åtgärden och inte heller eljest känt till eller bort känna till denna. Den
som fullgör betalning på grund av sådant återkrav skall under de angivna
förutsättningarna ha rätt att i sin tur vända sig mot den. från vilken han
förvärvade egendomen. Det är således fråga om en regressrätt som kan
leda till att den som har utfört den olovliga åtgärden slutligen får bära
avgifterna. Prövningen i dessa fall bör ankomma på domstol. Bestämmelserna kommenteras närmare i specialmotiveringen.
De nu avsedda bestämmelserna löser emellertid enbart de problem som
uppkommer nlir avgift tas ut. Enligt min mening är det nödvlindigt att
åstadkomma en motsvarande lösning för sådana fall då det olovligt byggda
undanröjs.
I 4 kap. 15-19 ~~ JB finns hes!Ummelser om köparens befogenheter när
den fastighet han har köpt är behiiftad med fel i något hänseende. Till
grund för bestämmelserna ligger en indelning i rättsliga fel. rådighetsfel
och faktiska fel. Rådighetsfelen behandlas i 4 kap. 18 ~ därdet som jag förut har
nämnt föreskrivs att, om offentlig myndighets beslut medför att köparen inte har förvärvat den rådighet över fastigheten som han vid köpet
hade skäl att förutsätta, 4 kap. 12 ~skall liga motsvarande tillämpning. I hinvisningcn till 4 kap. 12 *innebär att köparen får göra avdrag p!t köpeskillingen
eller hiiva köpet. I Ian har dessutom rätt till ersiittning för skada. Om skadan
är av ringa betydelse, får köpet hävas endast om säljaren har förfarit svikligt.
Talan om hlivning måste viickas inom ett år från tilltrHdet, s!1vida inte sliljaren
har förfarit svikligt.
Regleringen av rådighetsfelen (se prop. 1970:20 del B I s. 203-205 samt
del A s. 218) utgår från att var och en är skyldig att själv skaffa sig kännedom
om innehållet i giillande författningar. Säljaren iir alltså inte skyldig att upplysa köparen om på lag eller annan författning grundade inskränkningar i äganderätten till fast egendom. Annorlunda ligger det till när det giiller offentlig
myndighets beslut, som inskriinker n'\digheten beträffande viss fastighet.
Bestämmelserna i 4 kap. 18 ~ innebär att köparen skall kunna räkna med
att fastigheten vid försäljningen lir fri från varje rådighetsinskränkning som
grundar sig på offentlig myndighets beslut. Siiljaren lir skyldig att upplysa
köparen om avvikelse härifrån, om inte köparen har fått kännedom om
avvikelsen på annat slitt. Det krlivs alltså god tro hos köparen. Den omstiindigheten att säljaren själv varit ovetande om inskränkningen befriar
honom inte från ansvarighet enligt paragrafen. Det krävs vidare regelmässigt
att myndighetens beslut skall ha tillkommit före köpet.
Enligt min mening bör det, på samma siitt som i de förut berörda avgiftsfallen, åligga överlåtare som en skyldighet att upplysa om olovligt byggande som har företagits på den egendom som han avser att överlåta. Någon
sådan generell upplysningsskyldighet torde inte följa av 4 kap. 18 ~ JB och
inte heller av bestämmelserna i lagen om köp och byte av lös egendom.
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Det kriivs därför antingen att gällande bestämmelser ändras eller att helt
nya regler tillskapas. Även för de nu avsedda fallen anser jag att helt nya
bestiimmelser bör utarbetas och tas in i påföljdslagen. Bestiimmelserna bör
givetvis vara tilliimpliga på både fast och lös egendom.
Bestämmelserna bör omfatta sådana fall då egendom, på vilken olovligt
byggande har utförts, övergår till ny ägare och det visar sig att det olovligt
byggda på grund av myndighets beslut skall undanröjas. Om detta skall
ske genom handräckning eller genom att ägaren föreläggs att själv göra
det, bör inte ha någon betydelse i sammanhanget. Bestämmelserna bör vidare
avse endast sådana fall då överlåtaren inte har upplyst förväryaren om den
olovliga åtgärden och denne inte heller eljest bnt till eller bort kiinna till
denna.
I nu angivna situationer bör fårv[irvaren ha samma riittigheter som föreligger enligt 4 kap. 12 ~ JB. Han skall således kunna antingen göra avdrag
på köpeskillingen eller hiiva köpet och dessutom ha rätt till ersättning för
skada . .Ä. ven förutsättningarna får hlivning och för talan härom bör stämma
överens med vad som i dessa avseenden gliller enligt 4 kap. 12 ~ JB. Prövningen bör givetvis också i dessa fall ankomma på domstol.I fråga om förslaget till bcstiimmelser om regressr[itt och rtill till ers[ittning
m. m. niir det olovligt utförda undanröjs har jag samrått med chefen för
justitiedepartementet.
De nu avsedda bestiimmelserna bör få till följd att det får både överlåtare
och förvärvare kommer att framstå som angeläget att tillförlitliga uppgifier
kan lämnas i frågan om någon byggnadsloVskriivande åtgärd har vidtagits
utan sådant lov. I de allra flesta fallen torde det vara möjligt att fä vetskap
om detta genom en kontroll av de ritningar som har legat till grund för
beviljande av byggnadslov för den byggnad eller anliiggning som överlåtelsen
skall omfatta. Föreligger tveksamhet i något avseende torde det åligga byggnadsniimnden på grund av bestämmelserna i I ~ BS att biträda med råd
och anvisningar. Skulle byggnadslovsritningar helt saknas, kan det naturligtvis bli svårt att avgöra om något olovligt byggande har företagits. I sådana
fall synes någon annan utviig inte finnas än att förvärvaren får förlita sig
på de uppgifter som överlåtaren lämnar. Jag vill i detta sammanhang framhålla att jag i det följande avser att föreslå dels att de nya avgifisbestämmelserna skall tillämpas endast i fråga om åtgiird som påbörjas efter påföljdslagens ikraftträdande, dels att påföljd enligt lagen inte skall få beslutas,
om det när frågan htirom tas upp har förflutit mer än tio år från det den
olovliga åtgärden påbörjades. Denna preskriptionsregel, som således avser
inte bara avgifter utan också handräckning och föreliiggande om rättelse,
måste avsevärt under!Htta för parterna, eftersom undersökningar rörande
förekomsten av olovligt byggande kan begriinsas .till att omfatta perioden
tio år bakåt i tiden.
RÅ, som också godtar förslaget i promemorian. anser att de fall där· en
åtgärd har vidtagits utan ägarens förvållande synes viirda visst beaktande.
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Även om det i byggnadsniimndens iirende klart upplyses. att exempelvis
en hyresgiist eller en helt utomstiiemlc person har gjort en tillbyggnad eller
rivit ett hus dler vidtagit viss annan motsvarande åtgiird. framhåller RÅ.
så skall byggnadsniimnden enligt de l'öreslagna jiimforelsevis automatiskt
verkande rl.'glerna påföra byggnadens iigare byggnadsavgift och tilliiggsavgift.
RÅ konstaterar att avgiften visserligen kan efterges av länsstyrelsen men
anser det naturligare att de föreslagna bestiimmelserna iindras sil att de
otillfredsstiillande besluten inte behöver fattas.
Vad först giiller den situationen att en helt utomsl<knde person vidtar
ätgiird som i och för sig iir avgiftspliktig har jag svftrt att tiinka mig någon
annan ätgiird iin sf1dan som resulterar i att byggnaden förstiirs antingen
genom brand eller 11:1 annat siitt. I det l'öregf1ende har jag föreslagit att avgift
inte skall utgi1 bl. a. vid rivning av byggnad som till viisentiig del har skadats
genom eldsvåda eller annan liknande hiindelse. Det torde ligga i sakens
natur att ett på sf1 siitt utformat undantag tiicker också de fall som RÅ
synes åsyfta.
Niir det giiller den andra av RA angivna situationen. nämligen att byggnadslovskriivande {ngiird vidtas av hyresgiist. kan man tiinka sig att denne
utan fastighetsiigarens medgivande t. ex. tar i ansrpåk det hyrda utrymmet
för viisentligen nytt iindam<11. varigenom både byggnadsavgift och tilWggsavgift enligt det förslag jag har lagt fram i det l'öregående skulle kunna
tas ut. I far kan det giilla iivcn fall av smygkontorisering. Om man ger hestiimmelser SLlm generellt befriar ligaren friln betalningsansvar i de nu avsedda fallen. riskerar man säledes att atgiirder som det iir angeliiget att motverka kan gå fria frän avgift. Jag ~ir diirför inte heredd att föreslå ~;ådana
bestiimmelser. Det innebiir att fastighetsiigaren måste hålla sig underriittad
om de åtgiirder som vidtas i fastigheten. om han vill undvika att drabbas
av påföljder enligt elen nu föreslagna lagen. Någon nyhet innebiir detta inte,
eftersom fastighetsiigare i praxis har ansetts kunna föreläggas att vidta på
honom såsom fastighetsiigare ankommande åtgiirder till förhindrande av
att utrymme i fastigheten anviinds for viisentligen nytt iindamål. Många
gånger torde fastighetsiigaren ha begriinsade möjligheter att mot nyttjanderättshavarens bestridande vidta direkta riittelseåtgiircler. Med stöd av bestiimmelserna i 12 kap. JB om hyra har han emellertid möjlighet all ingripa
pä annat siitt.
Enligt 12 kap. 23 ~ 18 giiller att hyresgiist inte får anviinda liigenheten
för annat iindamål lin det avsedda. Hyresvärden fär dock inte åberopa avvikelse som iir utan betydelse för honom. Enligt 24 ~ samma kap. skall
hyresgiisten under hyrestiden viil värda lägenheten med vad därtill hör.
Han iir skyldig att ersätta bl. a. all skada som uppkommer genom hans
vållande. I hyresgiistcns vårdnadsplikt ligger att han inte utan samtycke
av hyresviirden rar göra föriindringar i liigenheten eller vidta siirskilda anordningar Iprop. 1974: 150 s. 457). Anviinds liigenheten i strid mot 23 ~ eller
vanvärdas den och sker inte r~ittclse utan dröjsmål efter tillsiigelsc. är hy-
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resrlitten enligt 12 kap. 42 ~första stycket 3 och 5 förverkad och hyresvlirden
således berättigad att sliga upp avtalet. Detta gäller dock inte, om det som
ligger hyresglisten till last är av ringa betydelse. Sägs avtalet upp. har hyresvärden rätt till ersättning för skada. Vid sådan uppsligning upphör avtalet
genast att gälla (12 kap. 6 ~ första stycket). Talan om ersfötningsanspräk
på grund av hyresförhållande skall väckas inom två år från det hyresglisten
avträdde lägenheten ( 12 kap. 61 ~ ).
Om hyresglist vidtar ätglird som kan föranleda påföljd enligt den nu föreslagna lagen och fastighetsägaren inte lyckas få till stånd rättelse. kan
hyresgästen således bli skyldig att ersätta fastighetsägaren för avgift som
denne påförs för åtgärden. Det finns enligt min uppfattning dlirför inte anledning att för fall som de nu avsedda öppna slirskilda möjligheter till nedslittning eller eftergift.
Nlir det gäller åtgärder som arrendator vidtar betrliffande byggnader eller
andra anHiggningar som ingår i arrendet torde fastighetsligaren ha motsvarande möjlighet att fordra ersättning för avgift som han blir påförd. Vidtar
arrendator olovlig åtgärd betrliffande byggnad som han sjlilv har lät it uppf(ira
och är ägare till. skall inte fastighetsligaren utan arrendatorn i egenskap
av ägare till byggnaden påföras avgift för åtgärden.
Bcs/i11smrncl~t:hc1

Som förut har nlimnts skall i varje kommun linnas en hyggnadsnlimnd
som har att öva inseende iiver hur kommunens område bebyggs. Slirskilt
äligger det nlimnden bl. a. att llimna allmlinheten r{1d och upplysningar i
planlliggnings-, fastighetsbildnings- och byggnadsfrt1gor samt att i.ivervaka
efterlevnaden av BL. BS och övriga föreskrifter angäende byggandet (I ~
RSl.
Ledamöter och suppleanter i byggnadsnlimnd vliljs av kommunfullmliktige till det amal fullmliktige bestämmer. Antalet ledamöter nlr dock inte
vara mindre lin fem. Nlimnden för inte handlägga lirende om inte nera
lin hlilften av ledamöterna lir nlirvarande U ~ första och andra styckena
BS m. m.l.
13yggnadsnlimnd skall ha tillgång till personal i den omfattning som behövs
for att nlimnden skall kunna behörigen fullgöra sina uppgifter. Diir planliiggnings- ol'h byggnadsverksamheten lira\ större omfattning eller bebyggelsens art så krLiver. skall niimnden såvill möjligt till sill bitrlide ha stadsarkitekt och person med slirskild utbildning och praktisk erl~1rcnhet i konstruktionsfragor lbyggnadsinspektörl <4 ~ 13S).
I promemorian föreslås att det skall ankomma på byggnadsntimnden att
pröva frågor om byggnadsavgift och tilläggsavgift med undamag av frågor
om nedsiittning Ol'h eftergift. vilka skall prövas av liinsstyrelsen.
Som motiv för att anförtro elen huvudsakliga avgiftsprövningen åt byggnadsnlimnden anförs i promemorian bl. a. att detta ligger i linje med strii-
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vandena att göra det möjligt att snabbt och effektivt ingripa mot övertriidelser
eftersom nlimnden iir det organ som i dag har den största erfarenheten
av byggnadslovsfrågor. Att avgifterna i en del fall kan uppgå till betydande
belopp och diirför få allvarliga konsekvenser fiir den betalningsskyldige, inneblir enligt promemorian i realiteten inte någon viiscntlig vidgning av de
befogenheter som niinrnden redan har att ingripa mot enskilda. I promemorian framhälls att Jcn möjlighet som niimndcn i dag har att t. ex. meddela
förcliiggande om rivning av byggnad som har uppförts utan byggnadslov
kan medföra minst lika allvarliga konsekvenser för den enskilde som en
befogenhet att ålägga skyldighet att betala de föreslagna avgifterna. Med
hiinsyn hiirtill och till att avgitierna skall beriik nas på ett enkelt och enhetligt
siitt torde det enligt promemorian inte Jinnas skiil all hysa några betiinklighcter mot att ge byggnaclsniimnden denna befogenhet.
Förslaget har i denna del mottagits positivt av de kommuner som yttrar
sig i frågan. lnstiillningen hos övriga remissinstanser iir antingen positiv
med tvekan eller klan negativ. Det framhålls diirvid bl. a. att avgifterna
kan fä mer långtgående betydelse lin normala straff och att de av hiinsyn
till riittssiikerheten inte bör beslutas av en p{1 politiska grunder vald niimnd.
Flera instanser hiivdar ocksä att bestiimmelserna inte kommer ~1tt bli så
enkla att tilliimpa som det förutsiitts i promemorian.
För egen del ansluter jag mig till förslaget i promemorian. Till utveckling
av min uppfattning vill jag anföra följande.
Som jag framhöll i mitt inledningsvis gjorda bemötande av vad som har
anförts av hovriitten över Skåne och Blekinge och l landclskammarcn i Göteborg iir byggnadsniinrndcn den myndighet som sedan lång tid tillbaka
har till uppgift att tilliimpa byggnadslagstiftningen och som har den utan
jiimf'örelse största erfarenheten av byggnadslovsfrågor. Ser man förslaget
enbart mot bakgrund hiirav iir det enligt min mening klart att det iir liimpligarc att 11igga prövningen hos niimnden iin hos domstol. ,i\ ven andra aspekter rnästc emellertid liigg<is på förslaget i denna del.
Om förslaget genomförs, inncblir detta otvivelaktigt att n~imndcn - som
ncra instanser påpekar- kan fatta beslut som kan få allvarliga konsekvenser
för den mot vilken beslutet riktas. Jag delar den i flera remissvar uttryckta
uppfattningen att det inte bör anförtros en politiskt sammansatt niimnd
att på skönsmiissiga grunder filiigga enskilda att betala avgilier av så betydande storlek som det h:ir kan bli fräga om. Om beslutanderiitten i nu
avsedda fall skall liiggas pil byggnaclsniimnden. måste lhirför en grunclliiggancle princip vara att den som triitTas av beslutet skall kunna förutse både
i vilka situationer sådana beslut rår fattas och beslutets innehåll. dvs. i förevarande fall avgifternas storlek. Något utrymme för skiinsmiissiga avgöranden bör således i princip inte finnas.
Enligt min mening iir de nu angivna förutsiittningarna uppfyllda i promemorieförslaget. Om man först ser till de fall dtl tilliiggsavgift iir avsedd
att utgå, iir det i allt viisentligt fråga om åtg:irdcr som klart kan urskil_ias.
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Detsamma får anses giilla de fall då byggnadsavgift skall utga. Sjiilvfallet
kan det inte undvikas att griinsfall intrMfar, där det kan vara vanskligt för
den enskilde alt bedöma om krav på byggnadslov föreligger. I sadana situationer iir det givetvis - liksom i dag - siikrast alt rådfråga byggnadsniimnden eller all ge in en ansökan om byggnadslov. Det kan också inträffa
att byggnadsniimnden beslutar om avgift där sådan inte skall utgå. För
dessa fall finns det, som jag inledningsvis anmiirkte, möjlighet att efter
överklagande få frågan prövad av liinsstyrelsen. kammarrätten och i vissa
fall iiven av rcgcringsriilten.
Om man diirefter ser till de avgifter som skall utgå, saknar byggnaclsniimnclen helt möjlighet att påverka deras storlek. Byggnadsavgif!en iir knuten till byggnadslovstaxan och skall stå i viss relation till den. Minimiavgiften
iir klart bestiimcl, niimligen 500 kr. Inte heller i fråga om tilliiggsavgiflen
finns några möjligheter till variation. Den föreshls utgå med ett hcstiimt
belopp per 1112. Det bör i detta sammanhang ånyo framhållas att byggnadsnämnden, om den linner all byggnadslov i efterhand kan beviljas, även
med det forslag som jag liigger fram skall ha skyldighet att därvid besluta
också om den avgift som skall utgå. Nämnden får i en sådan situation
således inte avstå från all besluta om avgift.
Några instanser inviinder att det iir olämpligt att hyggnaclsniimnden skall
vara både ett serviceorgan och en bestraffande myndighet. För egen del
vill jag erinra om att nämnden redan med gällande ordning har betydande
maktmedel i sin hand, t. ex. möjlighet att i vissa situationer direkt få handriickning. Jag kan diirfor inte inse att den nu föreslagna ordningen innebiir
att niimndens stiillning på något avgörande siitt foriindras. De berörda invändningarna iir enligt min mening därför inte biirande.
Mot den nu angivna bakgrunden anser jag att några viigande inviindningar
från riittssiikerhetssynpunkt inte kan resas mot förslaget i denna del. Inte
heller i övrigt föreligger enligt min uppfattning något hinder mot att hyggnadsniimnden tilldelas de uppgifter i fråga om avgiftsprövningen som föreslås
i promemorian.
Förslaget all liigga prövningen av frågor om ncdsiillning och eftergift
på liinsstyrclsen har mött stark kritik frän cl\ par kommuner. som anser
bl. a. att förslaget inte stämmer överens med den striivan att ge kommunala
organ större sjiilvständighet som har kommit till uttryck i andra sammanhang.
Av vad jag nyss har anfört torde framgå att jag inte kan ansluta mig
till kritiken från dessa kommuner. Enligt min uppfattning skiljer sig de
nu aktuella frågorna på ett avgörande siitt från sådana frågor diir striivandcna
att st~irka elen kommunala bestiimmancleriitten har kommit till uttryck. En
lösning i enlighet med kommunernas förslag skulle innebiira möjlighet till
avgöranden av en art som måste anses vara friimmande för kommunal
verksamhet.
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Kommunerna uttrycker vidare farhågor för att l:insstyrelsens prövningsriill
kommer att få negativ effekt på byggnadsniimndens möjligheter att hiivda
sin kompetens i avgiftsärenden. Jag vill med anledning av detta framhålla
att syftet med avgifterna i forsla hand iir att avhålla frän olovligt byggande
och att frågor om avgift därför inte bör bli så vanliga som dessa kommuner
synes utgå ifrån. Till detta kommer, att möjligheten till neclsiittning eller
eftergift iir avsedd att komma till anviindning endast i begriinsad utstriickning. Jag kan diirför inte inse att byggnadsniimndens möjligheter att hiivda
sin kompetens i avgiftsärenden kan komma i fara. om prövning av frågor
om nedsiittning och eftergift !liggs på Hinsstyrelsen. Jag ansluter mig således
liven i denna del till förslaget i promemorian.
Vad hlirefter giiller frägan om byggnadsnlimndens resurser torde det vara klan att det för flera niimnder lir niidviincligt med en förstiirkning,
om förslaget till pilföljdslag genomförs. De kanske friimsta skiilen till detta
lir att systemet sannolikt medför att större krav kommer att stiillas på niimndens serviceverksamhet och att nya administrativa ins:llser liiggs på niimnden. De frågor om olovligt byggande som kommer upp torde sålunda kriiva
mera ingående utredning iin vad som iir nödvlindigt i dag. bl. a. på grund
av att niimnden i de fall då avgift skall utgå måste ha ett tillförlitligt underlag
för avgiftens beräkning. Ett exempel på helt nya uppgifter iir alt niimnden.
som jag i det följande kommer att föreslt1. skall se till att nödviindiga uppgifter
lämnas för anteckning i fastighetsboken m. m. och att sådana anteckningar
blir avförda niir förutsiittning för detta foreligger.
De nya uppgifterna aktualiserar en annan fdga som har berörts i några
remissvar, niimligen behovet av personal med juridisk utbildning. Enligt
min uppl~lltning iir det angeliiget att byggnaclsniimnden har tillgång till juridisk sakkunskap, eftersom de föreslagna bestiimmelserna rymmer många
situationer där juridiska bedömningar måste göras. S[1 iir visserligen fallet
liven i dag, men sådana situationer kommer att bli vanligare med den nu
föreslagna ordningen. Det kan diirför ifrågasiittas om det bör införas bestiimmelser med krav på att nämnden skall anlita bitriide av juridiskt utbildad
personal. Enligt 4 ~ första stycket BS skall byggnadsnUmnclen ha tillgång
till personal i elen omfattning som erfordras för att nUmnclen skall kunna
behörigen fullgöra sina uppgifter. Denna bestii.mmelse möjliggör för byggnadsniimnden att anstiilla juridiskt utbildad personal. Enligt min mening
varierar behovet av tillgång till juridisk sakkunskap i stor utstriickning mellan
kommunerna. Hehovet torde oftast kunna tillgodoses utan att siirskild personal anstiills. Nägon generell skyldighet för byggnadsniimmlen att ha juridiskt utbildad personal anstiilld bör diirför inte in foras. Det bör ankomma
på vederbörande kommun att sjlilv avgöra om sådan personal skall rekryteras.
i\fan bör vidare kunna utgti från att byggnacfsniimmler. som saknar sådan
personal. anlitar bitriide av juridisk sakkunskap niir det behövs.
De ökade resurskraven får naturligtvis också ekonomiska konsekvenser
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för kommunerna. I del följande kommer jag diirför att föreslå all byggnaclsavgiftcrna skall tillfalla kommunerna.

4.2 Strafrriittsliga påföljder och särskild a\·gift
Förslaget i promemorian inncbiir all de stralTriittsliga påföljderna i BL
och BS med ett undantag tas bort.
Vad först giillcr de straflbestämmelser i 147 ~ BL och 69 ~ BS som avser
olovligt byggande konstateras i promemorian atL om det föreslagna avgiftssystemet genomförs, detta kommer att utgöra tyngdpunkten i påföljdssystemet i denna del. Straffbestiimmelserna i deras nuvarande utformning
blir enligt promemorian diirmcd av ~in nu mindre betydelse iin i dag, eftersom
det knappas\ ~ir troligt att byggnadsnämnden. om den byggande åläggs all
betala avgift, gör åtalsanmiilan annal iin möjligen i mycket kvalificerade
fall. Enligt promemorian kan det inte anses befogat att ha kvar straffbestiimmelser av hiinsyn enbart till dessa.
Betriiffande sådant i 147 ~BL straffbelag\ åsidosiittande av villkor i tillstånd
enligt 136 a ~ BL framhålls i promemorian all straff intriider endast om
åsidosiittandet kan medföra att allmän rätt kränks. Prövning huruvida sådan
effekt kan intr~ida bör enligt promemorian ankomma på domstol. Det föreslås
diirför att straffbestiimmelscrna for dessa fall skall behållas.
Inte heller betriiffande övriga förseelser enligt 69 ~ BS finns enligt promemorian anledning att belasta polis, åklagare och domstolar för att få en
påföljd utdömd. De förseelser som avses här består i
• underlt1tenhet i andra fall än då kravet på byggnadslov har åsidosatts
att stiilla sig till efterriittelse vad i BS iir föreskrivet om riitt att vidta
åtgiird som omnämns där.
• underlåtenhet att fullgöra anmiilningsskyldighet eller att följa fastställda
ritningar eller av byggnadsnämnden meddelade föreskrifter samt
• övertriidelse av förbud att fortsiitta byggnadsarbete.
,:\ven för dessa fall föreslås diirfor att straffen skall ersiittas med en administrativ avgift, som skall beslutas av byggnadsnämnden. Avgiften föresläs utgå med liigst 200 och högst 500 kr.
Som har framgått av vad jag har anfört i det föregående ansluter sig
det stora llertalet remissinstanser till tanken att ersiitta de nuvarande straffbestämmelserna med avgifter. Några instanser stiiller sig emellertid tveksamma eller avvisande till förslaget att helt ta bort straffen. Enligt dessa
instanser bör straff finnas kvar vid allvarligare övertriidelser a\' byggnads\agstiftningen.
Den typ av övertriidelscr som remissinstanserna avser kan med de förslag
som jag nu har lagt fram antas undantagslöst vara av sådan beskaffenhet
att de antingen faller under bestiimmelserna om tilläggsavgift eller föl.is
av ett beslut att det olovligt byggda skall undanröjas. Diirigenom kommer
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övertriidelsen att föranleda mycket kiinnbara ekonomiska konsekvenser. Att
vid sidan härav ha straffbestämmelser anser jag inte påkallat. Jag gör samma
bedömning i fråga om det förslag som JK för fram. niimligen att ha kvar
straffbestiimmdser som gör det möjligt alt åtminswne i grava fall ingripa
även mol gärningsmannen. Jag vill här erinra om att gärningsmannen med
clet förslag till återkravsbestiimmelser som jag i det föregående har lagt fram
ofta blir den som i realiteten drabbas av avgifterna.
RA hyser viss tvekan mot förslaget om siirskild avgift. med tanke på
att beslut om avgift i dessa fall innebiir en form av straffmiitning. vilket
enligt RÅ inte bör ankomma på byggnadsniimnden. RÅ ifrågasiitter om
det inte kan bestämmas en helt fixerad avgift eller olika avgifter för skilda
typer av förseelser. Kammarriitten i Sundsvall anser att niimnden bör få
möjlighet alt i bagatellfall underlåta att påföra särskild avgift.
Förslaget i promemorian i denna del innebiir en avvikelse från den princip
som har tillämpats i fråga om byggnadsavgift och tilliiggsavgift. niimligen
alt avgiften skall bestämmas utan några skönsmässiga inslag. Man kan i
likhet med RÅ ställa sig tveksam till en sådan avvikelse. Att som RÅ ifrågasätter bestämma en helt lixerad avgift eller att föreskriva olika avgifter
för skilda typer av förseelser anser jag dock inte möjligt. De fall som kan
tänkas uppkomma är av alltför varierande slag för att en sådan lösning
skall kunna bli tillfredsställande. Enligt min mening bör del emellertid vara
möjligt all här göra avsteg från den anförda principen. En fiirutsiittning
för detta är att den siirskilda avgiften maximeras på siitt som föreslås i
promemorian. dvs. till 500 kr. Även om en avgift på delta belopp i det
enskilda fallet kan vara betungande. får den inte sådana konsekvenser for
den betalningsskyldige som kan uppkomma när byggnadsavgift och tillliiggsavgifl utgår. Jag ansluter mig på grund härav till förslaget att också
i dessa fall lägga beslutanderätten på byggnadsnämnden. Om man skall
få en tillfredsstiillande lösning är det enligt min mening emellertid nödviindigl att gå ett steg liingre. Som kammarrätten i Sundsvall framhåller
har byggnadsnämnden bl. a. i fråga om de nu avsedda övenriidelserna f. n.
befogenhet att skönsmässigt pröva om anmälan till åtal skall göras. Förslaget
i promemorian ger ingen motsvarande möjlighet för niimnden alt underlåta
att påföra siirskild avgift. Med tanke på att dessa övertriiclelser kan antas
många gånger vara av bagatellartad natur. anser jag i likhet med kammarrätten att byggnadsnämnden bör få möjlighet att avstå från att påföra särskild
avgift i bagatellfall. Vad jag nu har anfört innebär att jag inte iir beredd
att tillmötesgå de krav på en höjning av den särskilda avgiftens maximibelopp
som några remissinstanser för fram.
Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer anser att det saknas skäl all
ta ut särskild avgift. niir förbud överträds. Enligt föreningen bör förbud
regelmiissigl förenas med lämpligt vite. vilket emellertid förlorar sin
motivationskraft i och med överträdelse av förbudet. Föreningen anser att
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det i dessa fall inte är fråga om viten i egentlig bemiirkelse utan mer om
en straffavgift och att det därför inte bör utgå ytterligare en avgift - den
siirskilda avgiften - för övertriidelsen. Jag kommer i det följande all ansluta
mig till förslaget i promemorian att f<irbud att fortsätta byggnadsarbete skall
få förenas med vite. Om förslaget genomförs. bör det medföra att vite regelmiissigt sätts ut i sådana förbud. Överträds förbudet. hör detta få till
följd att vitet döms ut. Att vid sidan härav ta ut siirskild avgift för överträdelsen finner jag i likhet med föreningen inte befogat. Jag föreslår således
att siirskild avgift inte skall utgå, om förbud att fortsätta hyggnadsarbete
övertriids.
Som kammarrätten vidare påpekar omfattar förslaget om siirskild avgift
i promemorian inte sådana fall dä åtgiird företas i strid mot förbud som
avses i 147 ~ första stycket BL och åtgiirden inte kräver byggnadslov. Jag
föreslår att förslaget kompletteras så att siirskild avgift utgår också i dessa
fall. Förslaget kommenteras närmare i specialmotiveringen.
Enligt 136a ~BL skall tillkomsten och lokaliseringen av industriell eller
liknande verksamhet, som är av viisentlig betydelse för hushållningen med
energi eller med landets samlade mark- och vattentillgångar, prövas av regeringen i den omfattning som sägs i lagrummet.
Tillstånd som regeringen meddelar med stöd av 136 a ~ RL kan förenas
med villkor för tillgodoseende av allmiinna intressen. Som förut har anmiirkts
kan den dömas till straff som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter
villkor i tillstånd som meddelats med stöd av denna paragraf så att allmiin
riitt kan kränkas. Jag ansluter mig till flirslaget i promemorian att ha kvar
straflbestiimmelserna för dessa fall. I detta sammanhang vill jag erinra om
att regeringen i prop. 1975176:56 har föreslagit riksdagen att anta rorslag
till ändring bl. a. i 136 a ~ BL. Förslaget innebär att tilliimpningsområdet för
136 a ~BL vidgas och att ansvarsreglerna samtidigt byggs ut så att straff kan inträda i flera situationer lin f. n. Ändringen föreslås triida i kraft den I januari
1976. Riksdagen har iinnu inte fattat beslut med anledning av propositionen.

4.3 Verkan a,· föreläggande m. m. gentemot ny ägare
Föreläggande enligt 70 ~ första stycket RS att undanröja eller iindra olovligt
utförd åtgärd skall riktas mot iigaren av den fastighet, byggnad eller anordning varom fråga iir. Detta medför bl. a. att föreliiggandet upphör att
gälla, om äganderätten övergår på annan. Byggnadsnämnden måste i ett
sådant fall - om inte den nye iigaren godvilligt vidtar r~ittelse - fatta beslut
om föreläggande för denne. och detta beslut kan överklagas enligt de fullföljdsbestiimmelser som finns i 71 ~ BS. Det torde enligt promemorian knappast kunna anföras några biirande sk~il för att behålla en ordning som medger
att frågan om föreliiggande kan omprövas i flera instanser så snart iigarskifte
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intriiffar. I promemorian föreslås därför att förcEiggandc som avses i 70 ~
BS skall giilla också mot ny fastighctsiigare eller tomtriittshavare. Detta medför att föreliiggandet på samma ·siitt som f. n. upphör att gälla mot överlåtaren
men att det diirelkr automatiskt kommer att giilla mot köparen.
I promemorian föreslås vidare att beslut om föreläggande skall sändas
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighctsboken eller tomtriittsboken till upplysning för bl. a. fastighctsspekulantcr.
Det är enligt promemorian angcliiget att även föreläggande som avser
byggnader på mark, upplåten med annan nyttjanderiitt än tomtdtt, blir
anknutet till det objekt som omfattas av förcliiggandet i stiillct för som
nu till objektets iigare. Samtidigt konstateras emellertid att någon registrering
av överlåtelse m. m. på siitt som sker betriiffande tomtriitt inte iir föreskriven
för dessa fall och att det f. n. således saknas möjlighet att offentliggöra
föreläggande av byggnadsnämnden till upplysning för spekulanteroch andra.
I syfte att komma till riitta härmed föreslås i promemorian att byggnadsnämnden skall åläggas att föra siirskilt register - föreliiggandcrcgister - över
föreliigganden som avses i 70 ~ BS bctriitfandc byggnader på mark upplåten
med annan nyttjanderätt iin tomträtt. Ett sådant register bör enligt promemorian innehålla uppgift om dels registerbeteckning för den fastighet
som marken tillhör, dels fastighetens iigarc, dels iigarcn av den byggnad
som avses med föreliiggandct och dels förelliggandets innebörd. Om byggnadsnämnden åliiggs att föra register av denna karaktiir. torde enligt promemorian något hinder inte föreligga mot att även i fråga om nu avsedda
byggnader genomföra principen att föreläggande skall gälla mot ny ägare.
Yled hänvisning till uttalanden i samband med genomförandet av bostadssancringslagen ( 1973:531) avvisas i promemorian tanken på att även
vite som siitts ut i förcliiggande skall gälla mot ny iigare. Enligt promemorian
bör detta inte heller komma i fråga betriiffande föreskrift om tvångsutförandc.
Förslaget att föreläggande skall giilla mot ny iigare eller. niir marken lir
upplåten med tomträtt, mot ny tomträllshavare har vunnit allmän anslutning
bland de remissinstanser som yttrar sig i frågan. Aven jag ansluter mig
till förslaget.
Flertalet remissinstanser ansluter sig också till forslagel att förelliggande
skall offentliggöras och att detta skall ske genom anteckning i fastighetsboken eller tomtr:insbokcn. niir IOreliiggandet riktas mot någon i egenskap
av fastighetsiigare eller tomtriittshavare. rniremot iir meningarna delade i
fråg<111 hur föreläggandet skall offentliggöras, niir det riktas mot iigare till
byggnad på mark som är upph'\ten med annan nynjandcriitt iin tomträtt.
lnsliillningen hos de rcmissiristanser som yttrar sig över förslaget att anteckning skall göras i ett föreliiggamleregister som sköts av byggnadsnämnden är övervägande kritisk. JK ifrågasätter sålunda om något sådant register
behövs. De anteckningar som det är fråga om synes JK lika giirna kunna
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göras i fastighetsboken. nämligen på upplägget for den fastighet på vilken
byggnaden är uppford. Hiirigenom vinner man enligt JK ol:kså den fördelen
att fastighetsboken kommer att ge upplysning om att på fastigheten finns
en byggnad tillhörig annan iin ägaren av fastigheten och att denna byggnad
h<lr uppförts utan byggnadslov. i\ ven andra remissinstanser förordar en sådan lösning. Några instanser föreslår att anteckning i fastighetsboken eller
tomtriittsboken inte skall göras utan att i stiillet samtliga föreliigganden skall
antecknas i ett föreliigganderegister hos byggnadsniimnden.
För egen del anser jag att det inte kan komma i fråga att för fastigheter
och tomtriitter ersiitta anteckning i fastighetsboken eller tomtriittsbnken med
motsvaralllk anteckning i ett förcliigganderegister. Det är en sedan l<li1g
tid tilliimpad princip att l. e.x. den som avser att köpa fastighet genom att
kontrollera i fastighetsboken eller tomtriittsboken skall kunna rå uppgift
bl. a. om de inteckningar och andra inskrivningar som besvärar fastigheten.
Niir det giiller föreWgganden som avser byggnad på mark uppläten med
annan nyttjanderiitt iin tomtriitt delar jag den uppfattning som bl. a. JK
har givit uttryck för, niimligen att även sädana tOrelägganden bör antecknas
i fastighetsboken eller tomtriittsboken. Det måste anses liimpligare att ha
alla anteckningar om förelägganden samlade p[1 ett och samma stiille iin
att ha ett siirskilt register hos byggnadsniimnden för de nu berörda fallen.
Allmiinheten torde uppfatta en sådan ordning som naturlig mot bakgrund
av att det är i fastighetsboken eller tomträttsboken som man normalt finner
uppgifter av den art som det här blir fråga om.
Betrliffande förslaget om anteckning av IOreliiggande i fastighetsboken
och tomtr;ittsboken har jag samrått med chefen för justitiedepartementet.
I detta sammanhang vill jag- i likhet med CrD- erinra om att riksdagens
lagutskott i sitt bet;inkancle LU 1975:28 hemställde att riksdagen ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört i betänkandet om att frågan om
möjlighet till inteckning i hus på arrenderad mark bör bli föremål för utredning. Riksdagen biföll utskottets hemstiillan !rskr 1975:233). Om möjlighet öppnas för inteckning i hus på ofri grund, kan detta komma att inncbtira att fastighets- och tomträttsböckerna kompletteras med register över arrendetomter eller motsvarande. Som CFD anför kan det inom ramen för
ett på sä siitt vidareutvecklat system för inskrivningsiirenden öppnas möjligheter för en biittre redovisning av sädana ICirelägganden som nu iir i fråga.
Förslaget att föreskrift om tvängsutförancle och vite till skillnad mot fi.irel;igganclet som sttdant inte skall giilla mot ny ;igare har miitt kritik siirskilt
från kommunhåll. Det framhålls diirvid bl. a. att en sådan ordning torde
medföra betydande praktiska sv{irigheter. eftersom man liir fa r;ikna med
mi1jligheten att det kommer att anföras besviir över byggnadsniimndens
nya sanktionsbeslut och att tidsförlusten diirmed blir i stort sett densamma
som 0111 iiven föreliiggandet hade li.irfollit. Enligt n{tgra instanser iir ett f'öreliiggande utan sanktion att iiimstiilla endast med räd oL·h anvisningar.
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Svenska kommunförbundet (majoriteten) anser att det inte borde finnas
några avgörande be!Hnkligheler mol att låta föreskrift om tvångsutförande
giilla iiven mol ny iigare eller diirmed jiims@ld person. Till skillnad mol
vite. som besfammes med hiinsyn till möjligheterna att göra föreliiggande
effektivt gentemot viss person, får föreskrift om tvångsutförande enligt kommunförbundet i stort sett samma innebörd gentemot varje ägare eller innehavare av aktuell fastighet eller byggnad. Vad giiller vite bör enligt förbundet de principiella betiinkligheler som kan finnas få vika för intresset
att göra påföljdssystemet effektivt, vilket inte torde kunna ske på annat
siill iin genom att Uven vite tillåts gälla mot ny ägare. Kommunförbundet
anser att skiilig hänsyn till den allmänna riillssäkerheten får anses ha tagits
om iiven påföljden antecknas i fastighetsboken eller tomtriittsboken. En
fastighctsspekuianl kan skaffa sig erforderlig kiinnedom om de vitesbelopp
eller föreskrifter om tvångsutförande som kan vara aktuella för fastigheten
och siitts diirigenom i tillfälle att bedöma om och på vilka villkor ett Rirviirv
av fastigheten kan komma till stånd.
Som kommunförbundet anför måste föreskrift om tvångsutförande ha
i stort sett samma innehåll oavsett mot vem det riktas. '.\kd hänsyn härtill
och till den publicitet föreWggandet !Iir genom anteckningen i fastighetsboken eller tomtriittshoken anser iiven jag att sådan föreskrift hör kunna
följa fiirelnggandet och giilla iiven mot ny iigare eller ny tomtriittshavare.
Som framhålls i promemorian har frågan om att l<'na vite som sätts ut
i föreliiggande övergå på ny ägare eller ny tomlriittshavare tidigare överviigts,
senast i samband med tillkomsten av bostadssaneringslagen. Chefen för
dåvarande inrikesdepartementet uttulade därvid (prop. 1973:22 s. 93) att
frågan inte borde tas upp i det begränsade sammanhang som dä roreläg.
Med hiinsyn till att vite har en nära anknytning till den person mot vilken
föreliiggandet riktas iir inte heller jag beredd att föreslå någon iindring i
nuvarande ordning. I likhet med vad som giillerenligt bostadssaneringslagen
fon:-sH\s i promemorian all vite skall fil siillas ut för den nye iig:iren. Jag
ansluter mig till förslaget men vill framhålla att någon omprövning av frireliiggandet diirvid inte skall göras. Det blir säledes en förhållandevis enkel
prö\'ning i dessa fall.
All vite inte kommer att följa foreliiggandet vid överlåtelse kan enligt
min mening knappast vålla nf1gra påtagliga problem. Det viisentliga måste
vara all förpliktelsen att efterkomma föreliiggandet övergår på ny iigare eller
ny tomtriittshavare. Diirmed uppkommer skyldighet for denne inte bara
att vidta de åtgiirder som foreliiggandet omfattar utan också all göra det
inom den tid som förcliiggandet anger. Hiirtill kommer att vite kan siittas
ut för den nye iigaren. Går tidsfristen i foreliiggandet ut och har föreliiggandet
inte blivit uppfyllt, iir byggnadsniimmlcn enligt det förslag som jag liigger
fram i det följande oförhindrad att vUnda sig till iiverexekutor med begiiran
om handriickning. I !ar fastigheten hytt iigare efter det att förcliiggandet
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meddelades bör en sådan begäran kunna göras utan hinder av att frågan
om vite för den nye ägaren inte är slutligt avgjord. Förpliktelsen att handla
i enlighet med föreläggandet kan inte rubbas vid prövningen av denna fråga.
Om överexekutor i en situation som den nu angivna meddelar handräckning,
medför detta att frågan om tvångsmedel mot den nye ägaren förfaller. Särskilda bestämmelser härom torde inte behövas. Vad jag nu har anfört visar
att föreliiggande får betydande verkningar även om utsatt vite faller bort
vid överlåtelse. Jag delar således inte den av några remissinstanser framförda
uppfattningen att föreläggande i sådant fall skulle vara att jiimstnlla med
råd och anvisningar.

4.4 Handräckning 111.

111.

Som forut något har berörts kan byggnadsniimnden enligt 148 ~ första
stycket BL begära handriickning, om någon foretar nybyggnad eller annan
åtgiird i strid mot förbud som har meddelats i eller med stöd av BL. liar
i annat fall byggnad uppförts eller annan åtgiird vidtagits utan byggnadslov,
diir sådant erfordras, eller i strid mot godkända ritningar eller av byggnadsniimnden meddelade eller eljest giillande föreskrifter, är ligaren enligt
70 ~ första stycket BS skyldig att undanröja eller ändra det utförda i den
mån niimnden finner nödigt att meddela föreliiggande om det. För att föreliiggande skall få utfärdas måste det således framstå som nödigt att det
olovligt byggda blir undanröjt eller ändrat, och det ankommer på niimnden
att styrka detta. Följs inte föreliiggande, kan nämnden inte enbart pä grund
av detta låta verkstiilla åtgiirdcn, utan riitten hiirtill må~te först prövas av
domstol.
I promemorian föreslås att byggnadsniimnden också i de fall som <)syftas
i 70 ~ först<I stycket BS skall ha möjlighet att begära handräckning för att
fä till st{md riittelse. Det iirenligt promemorian inte meningen att möjligheten
till handriickning skall tillgripas så snart det kommer till niimndens bnnedom att en överträdelse har iigt rum. men niimnden bör ha skyldighet
att omedelbart ta ställning till upptiickta iivertriidelser. Är det uppenbart
att det byggda inte kan tillåtas stä kvar. hör niimnden enligt prnmemorian
vara skyldig att direkt begiira handriickning. För sådana fall d11 byggnadslov
möjligen kan komma i fråga ll:in:sl[1s i promemorian att niimnden skall ha
möjlighet att bereda den byggande tillfölle att inom viss tid ge in ansökan
om lov. eventuellt också dispens, till företaget. Om iigaren inte an\'iinder
sig av den möjligheten eller om byggnadslov inte beviljas. skall byggnadsniimnden enligt promemorian vara skyldig att Ö\'erHimna frågan till överexel-;utor for att få till stånd riittelse eller att fiireliigga iigaren att undanröja
det olovligt byggda. Förslaget innebiir säledes att byggnadsniimnden. om
byggnadslov inte beviljas. skall ha skyldighet att antingen begiira handriick-
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ning eller förehigga iigaren att vidta rlittclse.
De vidgade möjligheterna till handräckning i förening med de angivna
principerna för byggnadsniimndens handlande har mött erinringar endast
från ett fåtal remissinstanser. Till dessa hör JK, som anser att forslaget
i denna del utgör en lagteknisk konstruktion som Hr otillfredsställande för
den enskilde från riittssiikerhetssynpunkt och iignat att medföra kritik mot
byggnadsnämndens handliiggning. förslaget innebär, framhåller JK bl. a.,
att ett handriicknings- eller riittelseförfaramlc kan inledas även i en situation
diir en ansökan om byggnadslov, i förekommande fall efter vissa justeringar,
hade kunnat bifallas.
JK anser att handriickning eller föreläggande att vidta rättelse - utan att
ägaren dessförinnan har beretts möjlighet till byggnadslov- bör få förekomma
endast i sådana fall som ~1vses i 148 ~ fiirsta stycket BL, dvs. då nybyggnad
eller annan åtglird har företagits i strid mot förbud som har meddelats i
eller med stöd av BL I övriga fall anser JK att byggnadsnämnden skall
vara skyldig att bereda ägaren tillfalle att ansöka om byggnadslo"v, innan
riittelseförfarande inleds. Avslås en i efterhand inkommen ansökan om byggnadslov, anser JK att byggnadsniimnden bör vara skyldig att se till att rättelse
vidtas antingen genom att begiira handräckning eller genom att förelägga
Ligaren att vidta riittelse i det utförda.
Enligt min uppfattning innebiir det förslag som JK lägger fram en formalisering av förfarandet som medför att de möjligheter som f. n. finns
att förhala undanröjandet av olovlig bebyggelse i stor utstriickning kommer
att finnas kvar. Även jag anser att den enskilde skall vara oförhindrad att
ansöka om byggnadslov och få sin ansökan prövad innan rättelse i det olovligt
byggda vidtas. Det bör få till följd att verkställigheten av detta inhiberas
i avvaktan på att ansökningen prövas. Däremot är jag inte beredd att föreslå
skyldighet för byggnadsnämnden att i de fall JK åsyftar med sitt förslag
bereda den byggande möjlighet att ansöka om byggnadslov. Enligt min
uppfattning skulle en sådan ordning - bortsett från att den är tids- och arbetskriivancle - i betydligt högre grad än promemorieförslaget vara ägnad
att medföra kritik mot byggnadsnämnden. För den enskilde måste det nämligen förefalla anmärkningsviirt att nämnden först bereder honom tillfälle
att ansöka om byggnadslov och diirefter kanske lämnar ansökningen utan
bifall. Även om en sådan ansökan kan vara ganska enkel, finns det risk
att den byggande kan förledas att Higga ner kostnader på utredning som
sedan visar sig helt onödiga.
Inte heller kan jag dela uppfattningen att promemoricfcirslaget är otillfredsstiillandc rrän riittssiikerhetssynpunkt. Som jag nyss niimnde iir den
byggande otlirhindrad att ansöka om byggnadslov innan riittelsc vidtas. Beslut med anledning av en st1clan ansökan kan överklagas i vanlig ordning.
Att en sådan ansökan leder till att verkstiillighct av riittclseförfarandet skall
inhiberas torde följa också av promemorieförslaget iiven om särskilda be-
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stiimmelser hiirorn inte har föreslagits. Den byggande har vidare möjlighet
att föra talan mot beslut varigenom han föreliiggs att riitta det olovligt utförda
och mot överexekuwrs beslut att bevilja handriickning.
Enligt llirslaget i promemorian skall byggnadsniimnden som jag nyss anförde vara skyldig att föranstalta om i\tgiirder mr att fä det olovligt byggda
undanröjt. om byggnadens iigan~ inte ansöker om byggnadslov trots att
han beretts möjlighet diirtill. N~1gra remissinstanser finner sådana konsekvenser vara viil drastiska. JK anser all byggnadsn;imnden i dessa fall bör
ha att' göra en fingerad byggnadslovsprövning. Skulle det tHirvid visa sig
att byggnadslov inte kan meddelas. skall byggnadsnämnden enligt JK forfara på samma siitt som om ansökan avslagits. Skulle niimnden diiremot
finna att byggnadslov kan beviljas, eventuellt efter viss justering, anser JK
att byggnadsnämnden inte bör vidta andra åtgärder iin att ta ut byggnadsavgift och sedvanlig avgift för byggnadslov.
Även llinsstyrclsen i Göteborgs och Bohuslän anser alt byggnadsnämnden
utan ansiikan bör kunna meddela n[1gon form av lov för byggnadens bibehållande. Hyggnadsniimnckns tjiinstcmiin bör enligt liinsstyrclsen genom
besiktning, uppmiitning etc. kunna skaffa erforderligt underlag för niimndens
beslut i byggnadslovsfrågan.
Jag finner det inte troligt att situationer som de nu ·angivna kommer
att bli siirskilt vanliga. Det normala torde bli att ligaren. niir han bereds
till folie chirtill. ger in ansökan om byggnadslov. Nlir så undantagsvis inte
sker iir det dock som JK m. Il anför inte tillfrcdsstiillande att niimnden
- som förslaget i promemorian inneblir - skall vara tvungen att se till att
r1ittelse sker iiven i sådana foll då byggnadslov skulle ha kunnat beviljas
om ansökan diirom hade gjorts. Hyggnadsniimnden bör diirfiir ha viss mii.ilighet all pröva frågan om byggnadslov utan ansökan. Jag iir emellertid
inte beredd all föreslå nägon skyldighet för niimnden att företa s<ldan prövning. Det kan nlimligen många gånger visa sig omöjligt att utan ;igarens
bistånd kontrollera att byggnaden uppfyller de krav t. ex. i rraga om brandsiikerhet och hållfosthet som uppstiills i BS.
Jag f'öreslär i stlillet den lösningen att byggnadsniimnden ges möjlighet
att pröva frågan om byggnadslov utan ansökan då iigarens medverkan inte
;ir nödviindig. dvs. n;ir man på annat s;itl kan fä tillr;h.:kligt underlag för
prövningen. Nöclviindiga ritningar m. m. bör då fä uppriittas p{1 ;igarens bekostnad.
Uinsstyrelsen i Östergötlands liin och J\acka kommun anser att det hör
vara möjligt för byggnaclsniimnclcn i vissa fall att tills vidare inte frireta
någon iitglird för borttagande av byggnad. Av vad jag har anfört i det föregående torde framgt1 att jag inte kan ansluta mig till en sådan lösning.
Vad jag nu har föreslagit innebiir att byggnadsn;imnden n~ir olovligt byggande upptiicks har att ta stiillning till om det byggda skall tas bort eller
om det kan tillåtas stä kvar. Den prövning som niimnden d;irvicl giir mäste
bli tiimligcn summarisk och innebiira i huvudsak endast en kontroll av
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att den utförda åtgiirden inte strider mot giillande plan, mot utomplansbestiimmelser eller mot andra nybyggnadsförbud som kan giilla för den
ifrägavarande marken. En sädan prövning bör innehålla iiven en prcliminiir
bedömning av t'rågan om dispens frän giillande nybyggnadsfi.irbud kan meddelas. Det förutsätter givetvis att byggnadsnämndens tjänstemiin för möjlighet att göra en undersökning i stort av åtgiirden. Jag kan redan nu anmiila
att jag i det l(iljande kommer att förcslä att niimnden och dess tjiinstemiin
skall rn besiktiga l~1stighet od1 byggnad i den mån det iir nödviindigt för
att fiirbereda prövning av fr:'1ga enligt pMöljdslagen.
Finner niimnden vid sin prövning att byggnadslov inte kan beviljas bör
det åligga nämnden att se till att riittelse sker. antingen med hjiilp av handriickning eller genom att iigarcn föreliiggs att vidta riittelse. Nämnden skall
ocksä fatta beslut om byggnadsavgift.
Om byggnadslov anses kunna komma i fråga. skall iigaren beredas tilll:ille
att komma in med ansökan hiirom. Beviljas diirefter byggnadslov, bör beslutet hiirom inneMlla iiven de föreskrifter om iindring i det utförda som
anses nödviindiga. lkslutet bör vidare innehålla åliiggande för byggnadens
iigare att betala byggnadsm·git't och, om förutsiittningar för detta finns, tillliiggsavgift. Att detta inte skall medföra befrielse frän skyldighet att betala
avgift enligt kommunens byggnadslovstaxa har jag förut framhållit.
Ger iigan.::n inte in nägnn ansökan oL·h saknas förutsiittningar att utan
dennes medverkan priiva frågan om byggnadslov. skall niimnden fi:irfara
pä samma siitt som i det fall dä niimnden !inner att byggnadslov inte kan
beviljas.
Den nu foreslagna ordningen medför att vissa iindringar måste l(iretas
i BS. Det giiller bl. a. bestiimmelserna om byggnadslov. ,\ndringarna kommenteras i specialmotivl!ringen.
Enligt JK bör ansökan om byggnadslov som ägaren gör efter det att han har
beretts möjlighet diirtill prövas enligt samma grunder som skulle ha tillliimpats om den olovliga åtgiirden inte hade utförts. Jag delar denna uppfattning men vill till förtydligande framhålla - i överensstiimmelse med
vad som anförs i promemorian - att frågan om åtgiirden innebiir olovligt
byggande skall bedömas enligt de regler som giillde niir åtgiirdcn vidtogs.
lnnehället i dessa regler blir således avgörande för frågan om avgift skall
utgå. N:ir det tWremot g:iller frågan om byggnadslov i efterhand kan meddelas
till en olovligt vidtagen åtgiird. må5te prövningen hiirav göras mot bakgrund
av de förhållanden som råder vid prövningstillfallet. Utgi~ngspunkten för
byggnadslovs- och dispensprövning i efterhand hör. som JK anför, i princip
varn densamma som om åtgiirdcn inte hade vidtagits.
Vad jag nu har antl\rt har a\'sctt de fall då byggnad har uppförts eller
annan åtg~ird har vidtagits utan byggnadslov, diir sådant kriivs. Bestiimmelscrna i 70 ~ första stycket BS avser emellertid inte hara s{1dana fall.
LXir regleras 0L·ks~1 den situationen att :'ng~ird har vidtagits i strid mot god-
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kiinda ritningar eller eljest giillande föreskrifter. Enligt förslaget i promemorian skall byggnadsniimnden också i dessa fall ha möjlighet all begiira
handriickning för att få till stånd riittelse. I likhet med vad som föreslås
för de fall diir kravet på byggnadslov har [1sidosatts skall niimnden ha möjlighet all i sciillet för handriickning föreliigga iigaren att vidta rlittelse antingen
vid vite eller vid iiventyr av tvångsutförande.
Förslaget i denna del har inte mött erinran från andra instanser iin sådana
som allmiint motsiitter sig iindringar i nuvarande regler. Inte heller jag har
nägon inviindning mot förslaget och föreslår därfor att det genomförs.
Cnderläter någon att utföra arbete eller vidta annan åtgiird som åligger
honom enligt US eller med stöd diirav meddelat beslut, J.;an byggnaclsniimnden enligt 70 ~ andra stycket BS vid vite föreliigga honom all \'id ta åtgiirden.
I promemorian föreslås ,\Il föreliiggande hiirnm skall få förenas med föreskrift
om tvångsutförande. Inte heller mot delta förslag har framförts nägon direkt
inviindning. Även jag ansluter mig till förslaget och förordar att det genomförs. Jag vill emellertid dessutom föreslå att byggnadsniimnden skall kunna
begiira handräckning, om föreläggande inte åtlyds.
Enligt 68 ~ BS kan byggnadsniimmlen i vissa situationer Hirbjuda att påbörjat byggnadsarbete fortsiills, nämligen om arbetet uppenbarligen strider
mot BS, faststiilld plan eller utomplansbestiimmelser. i\.r det uppenbart att
byggnadsarbete iiventyrar byggnadens eller niirliggande byggnaders häll fasthet eller medför fara för miinniskors liv eller hlilsa, lir det enligt samma
paragraf nlimndens skyldighet att meddela s{1dant förbud. ~1cd stöd av
motivuttalanden anses förbud enligt 68 ~ trlida i haft omedelbart och glilla
till dess annorledes förordnas.
I beslut med förbud att fortslitta byggnadsarbete kan \'ite inte sältas ut.
Anledningen till detta är enligt uttalande i förarbetena all övertrlidelse av
sädant förbud ~ir belagt med straff och att vite enligt allm~inna regler inte
skall föreliiggas nlir straff lir utsatt (jfr 9 kap. 8 ~ andra stycket riittegångsbalken).
I promemorian framhålls att, i de fall då byggnadsniimnden kan förbjuda
att byggnadsarbete fortsätts, situtationen ofta torde vara sådan att det iir
särskilt angeläget att arbetena upphör. Det gäller enligt promemorian kanske
i synnerhet de fall då det åligger nämnden som en skyldighet att utförda
förbud men kan i lika hög grad vara fallet t. ex. niir rivning päbörjas av
en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Det skulle enligt promemorian givetvis ge mera eftertryck åt ett förbud om det kunde förenas med vite.
I promemorian anförs att några principiella invändningar mot detta inte
torde kunna anföras, eftersom den avgift som avses utgå niir förbud övertriids
kan utgå endast en gång, medan viteshotet kommer att rikta sig mot en
fortsatt överträdelse. På grund av det nu anförda föreslås i promemorian
att förbud som avses i 68 ~ BS skall kunna förenas med vite.
Förslaget har inte mött någon erinran. Några remissinstanscr föreslår emellertid att rätten att förena förbud med vite skall kunna delegeras till tjiins-
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teman hos niimnden. Som motiv hiirför anförs atl det iir angeliiget all förbud
delges den ansvarige med kortast möjliga tidsutdräkt. Om byggnadsniimnden i dess helhet skall fatta sådant beslut. kan tidsutdräkten enligt dessa
instanser röra sig om en eller i siimsta fall flera månader, vilket självfallet
iir otillfredsstiillande.
i\ ven jag ansluter mig till förslaget alt förbud att fortsiitta olovliga eller
farliga arbeten skall kunna förenas med vite. Diiremot kan jag inte ansluta
mig till de nyss berörda remissinstansernas förslag att rätten att meddela
föreläggande vid vite skall kunna delegeras till tjiinsteman. Nu giillande
regler om byggnadsniimndens möjligheter att delegera beslutanderiitt i vissa
frågor till bl. a. befattningshavare hos byggnadsnämnden finns i 7 ~ BS.
Enligt dessa regler får delegation dock inte avse föreläggande vid vite eller
annat iiventyr. Jag anser inte att del finns skiil att nu göra något avsteg
från dessa regler.
Jag vill i dctia sammanhang erinra om alt jag i det fiiregående har föreslagit
~1tt siirskild avgift inte skall utgå vid övertriidclse av förbud som nu avses.
I promemorian framhålls att den riitt byggnadsnämnden har att förena
föreliiggancle med föreskrift om tvångsutförande inte medför att nämnden
efter den bestämda tidsfristens utgång själv kan ombesörja åtgiirdcn. eftersom hestiimmelserna hiirom. med stöd av ett uttalande av stadsplaneutredningen (SOU 1945:15) tolkas sä. att niimnden innan tvångsutforunde
får ske måste föra talan inför domstol om fastställelse av riitten hiirtill.
I promemorian föreslås att byggnadsniimnden. i likhet med vad som anges
giilla på andra områden cliir tvångsutförande får ske, bör ha rätt att vidta
elen ifrågavarande åtgärden utan att domstolsprövning föregår. Detta bör
enligt promemorian komma till uttryck genom ett tilliigg i bestiimmelserna
om tvångsutförande.
Jag ansluter mig till förslaget som inte har mött någon erinran under
remissbchandlingcn. Jag vill. i överensstiimmelse med vad som anförs i
promemorian. erinra om att elen som föreliiggs att vidta en Mgiird vid iiventyr
att t vångsutförande sker - förutom att han kan besvlira sig över förcliiggandet
- kan rå frågan om t vängsutförande prövad av domstol i samband med
att kostnaderna för utförandet skall tas ut. Motsiitter han sig att betala dessa.
kan de nlimligen tas ut endast med stöd av domstolsutslag. I ett sådant
mål kan domstolen pröva bl. a. om den prirnlira förpliktelsen varit lagligen
grundad. om laga förfall förelegat och om det begärda beloppet iir skäligt.
!Westerberg, Allmiin förvaltningsriill s. 69).
Från RSV och en del kronofogdemyndigheter frnmförs förslag om vissa
iindringar i gällande handräckningsbestämmelser. Bl. a. föreslås att ansökan
om handriickning skall göras direkt hos utmiitningsman, att handräckningsutslag skall gälla mot ny iigare och att niirmare bestämmelser meddelas
hetriilfande vcrkstiillighet av sådana handriickningsbeslut som det hlir
hlir fråga om. Under år 1973 lade lagberedningen fram förslag till utsökningsbalk ISOLI 1973:22). Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n.
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inom justitiedepartementet. Enligt vad jag har erfarit kommer de frågor
som RSV m. fl. remissinstanser vlicker all övervägas under detta arbete.
Jag tar därför nu inte upp de berörda föreslagen till behandling .

..i.5 Fifrdelning och indrirning a\· a\·gifterna
De böter som f. n. döms ut med stöd av straffbestämmelserna i BL och
BS tillfaller staten. När det gäller de föreslagna avgifterna finns det enligt
promemorian emellertid anledning att överviiga om inte en del av dessa
bör tillfalla kommunen. Avgifterna har en annan karaktiir iin böter. framhålls
det, och kan till en del ses som en kompensation till samhiillet för de kostnader som det olovliga byggandet förorsakar. I promemorian föreslås d:irför
att byggnadsavgifterna skall tillfalla kommunen och övriga avgifter staten.
Förslaget har mött stark kritik särskilt från kommunhåll. Svenska kommunförbundet framhåller bl. a. att den nya ordningen medför en betydande
avlastning för statsverket med minskad arbetsbörda för polis, äklagare och
domstolar. De kostnader som det olovliga byggandet förorsakar kommer
enligt kommunförbundet i fortsiittningen att i allt viisentligt drabba kommunerna. Kommunförbundet hiivdar diirför med bestiimdhet att samtliga
avgifter skall tillfalla kommunerna. RSV. Sveriges advokatsamfund och hovrätten över Skåne och Blekinge anser alt samtliga avgifter bör tillfalla staten.
!Iovriitten finner det olämpligt att det organ som skall besluta om sanktionerna självt skall komma i åtnjutande av det ekonomiska utbytet av
dessa.
Som jag förut har fotmhållit iir huvudsyftet med avgifterna att avhålla
från olovligt byggande. De iir inte avsedda att utgöra någon direkt taxering
av den enskilda överträdelsens samhällskadliga verkningar. Jag delar emellertid uppfattningen i promemorian att avgifterna till en del kan ses som
en kompensation till samhället för de kostnader som det olovliga byggandet
l'örorsakar och att detta kan motivera att en del av avgifterna tillfaller kommunen. Enligt min uppfattning blir kommunen tillriickligt kompenserad
i detta avseende om elen tillerkiinns byggnadsavgiften. Jag ansluter mig
således till förslaget i promemorian. Att tillerkänna kommunerna samtliga
avgifter skulle enligt min mening vara oliimpligt. åtminstone vad giiller
ti\Uggsavgiften. Eftersom tilHiggsavgift skall utgå endast om det olovligt
byggda vid en hyggnadslovsprövning i efterhand bclinns kunna stå kvar,
skulle ett beviljat byggnadslov i siirskilt kontroversiella fall kunna uppfattas
som resultatet av en köpslagan mellan kommunen och den byggande.
På grund av bestiimmelserna i 64 ~ uppbördslagen ( 1953:272. ändrad senast
1975:950) kommer de avgifter som skall tillfalla staten att indrivas i samma
ordning som skatt. vilket innebiir att utmlitningsmannen har hand om indrivningen och vidtar de åtgiirder som behövs - i sista hand utmiitning
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- för att fordringen skall bli hetald. I promemorian konstateras att några
motsvarande bestämmelser inte finns får fordringar som tillkommer kommun och att kommunen diirför sjiilv måste vidta de förberedande åtgiirder
i form av krav och påminnelser som bedöms Himpliga och alt göra framställning till utmätningsmannen om utmätning.
Några remissinstanser, diiribland JK samt vissa kronofogdemyndigheter
anser att samtliga avgifter enligt pMöljdslagen bör indrivas i samma ordning.
Även jag anser att indrivningen bör ske på ett enhetligt siitt. Den niirmarc
regleringen av rrågan kommenteras i specialmotiveringen.
Några instanser ifrågasätter om inte införsel bör tillåtas för indrivning
av staten tillkommande avgifter. Efter samråd med chefen för justitiedepartementet finner jag inte sbl att öppna möjlighet till införsel för indrivning
av avgifter enligt påföljdslagen.

4.6 Öniga frågor
Pll!ii/ftf\"lagc11

I promemorian framhålls att utdömande av vite som har förelagts med stöd av BS prövas av allmiin domstol på talan av allmän åklagare
och att utdömt vite kan förvandlas till f1ingelse. Utdömande av vite bör
enligt promemorian även framdeles prövas av allmnn domstol. men med
den föreslagna inriktningen av påföljdssystemet anses det passa mindre viil
att anlita allmiin t1klagare för dessa frågor. I promemorian föreslås diirför
att det i stiillet skall ankomma på byggnadsniimnden att föra talan om utdömande av vite. Bl. a. p<I grund hiirav föreslås vidare att utdömt vite inte
skall kunna förvandlas.
förslaget har fått elt blandat mottagande av rcmissinstanserna. JK anser
att det bör överviigas om inte frågor rörande utdömande av vite kan prövas
av liinsstyrelse - kammarriitt - rcgeringsrätt i stiillet för av ele allrniinna
domstolarna. Övriga instanser som yttrar sig över förslaget tar upp frågan
om lämpligheten av att byggnadsniimnden skall föra talan om utdömande
av vite. RA och liinsstyrelscrna i Östergötlands samt Göteborgs och B~hus
liin s@ler sig tveksamma till förslaget. Svenska kommunförbundet kan inte
dela elen i promemorian framförda uppfattningen att det med elen inriktning
påföl.iclssystemet föreslås fä passar mindre viil att anlita allmiiil åklagare
för frågor om utdömande av vite. Enligt kommunförbundet torde det för
byggnadsnämnderna framstå säsom en för deras egentliga verksamhet friimmancle uppgift att föra talan inför domstol. På grund hiirav och dä mänga
byggnadsnämnder torde sakna erforderliga resurser. bl. a. i form av juridisk
expertis. för att på ett tillfreelsstiillande siill fullgöra denna uppgift. anser
kommunförbundet att man bör behålla nuvarande system eliir talan förs
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av allmiin åklagare, i all synnerhet dessutom som iiven i fortsiittningen
utdömda viten kommer att tillfalla statsverket.
Förslaget i promemorian tillstyrks uttryckligen av Göteborgs och Nacka
kommuner.
Den nuvarande ordningen, diir talan i nu avsedda fall fors av allmiin
åk Jagare. torde i stort sett fungera viil. Jag har viss förståelse för de synpunkter
som fors fram i promemorian men anser i likhet med bl. a. kommunl'i.irbundet att det iiven framdeles bör ankomma på allmiin {1klagare att föra
talan om utdömande av vite ..:\ven om den nuvarande ordningen i detta
avseende bör behållas. anser jag att promemorians förslag att utdömt vite
inte skall kunna förvandlas bör genomföras. Som förut har berörts liiggs
i promemorian fram fl.irslag om p res k r i p t i o n av skyldigheten att betala
avgift enligt p[1följdslagen. Förslaget innebiir att avgift inte fflr påföras om
det niir fr[1gan om avgift prövas av byggnadsniimnden har IOrllutit mer
iin tio är från betalningsskyldighetens intriide. Bestiimmclserna avser endast
preskription av avgil'terna enligt lagen och påverkar inte möjligheterna att
begiira handriickning eller att utförda foreliiggande om riittelse.
Jag anser <llt den i förslaget beshimda preskriptionstiden iir liirnpligt <IVviigd. Det förslag till avkortning av tiden som några remissinstanser för
fram kan jag således inte bitriida. Inte heller kan jag ansluta mig till llirslaget
att det skall åligga iigaren till byggnaden eller anliiggningen att visa att
den olovliga ätgiirclcn vidtagits tidigare iin tio år från det byggnadsnUmnden
tar upp iirendet till prövning. En sådan ordning skulle kunna leda till otillfredsställande resultat. siirskilt i sådana fall då viixlingar i iiganderiittcn har
förekommit under tioårsperioden.
I anslutning till förslaget om preskription erinrar JK om att en av grundtankarna i det nu framlagda förslaget iir att man så snabbt som möjligt
skall få till stånd riittelse i det olovligt utförda. \1ed hiinsyn bl. a. till att
anledning att kriiva riittelse rimligen måste minska ju liingrc tid som
förflyter från det den olovliga Mgärden vidtogs ifrågasiitter JK starkt, om
ingripanden genom handriickning o. d. verkligen skall ta ske sedan en viss
liingre tid förflutit från elen tidpunkt då det olovliga byggandet påbörjades.
JK framhåller också att, om man inte drar en griins av detta slag, vissa
praktiska bekymmer uppkommer. t. ex. för elen spekulant på en fastighet
som vill kontrollera att det hus som han iimnar köpa och som uppförts
40 år tidigare överensstiimmer med byggnadslovshandlingarna. Ytterligare
några remi~sinstanser påpekar behovet av skycld~bcstärnrnclscr mot ingripanden med återstiillningsåtgiirder efter en viss liingre tids förlopp.
F. n. gäller i princip ingen begriinsning i tiden i fråga om byggnadsniimndens möjligheter att t. ex. bcgiira handriickning eller utförda föreliiggandc
om riittebe. Det förslag som JK for fram kan således siigas i viss mån
inncbiira en begriinsning av niimndens möjligheter i detta avseende. Sam"
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tidigt måste man emellertid hålla i minnet att bl. a. de möjligheter att erhålla
handräckning som jag i del föregående har föreslagit inncbiir en viiscntlig
vidgning jUmfört med dagens förhållanden . .Även om man med en preskriptionsregel inte helt kommer ifrån de problem som JK med sitt exempel
vill peka på, anser jag det V<lra befogat. bl. a. på de skiil JK i övrigt anför,
att liven i fråga om handriickning och forclliggande i nu avsedda fall ha
en preskriptionstid motsvarande den som i promemorian fl.)reslås for avgifterna. Jag föreslår diirför att prcskriptionsbestiimmelserna utför.mas i enlighet hiirmed.
JK påpekar att promemorian inte inne häller några be~tiimmelser för s:'1dana
fall då en olovligt vidtagen åtg;ird upptiiL"kts på staten, Ian d s t i n g sko m mun e 11 er kom 111 u n t i 11 hör i g egendom . r. n.
giillcr att bestiimmelscrna om byggnadslov inte ;ir tilliimpliga i fråga om
byggnad som tillhör staten eller lamlstingskommun (54 ~ 2 rnom. tredje
stycket RS). Det kan på grund hiirav vara t veksarnt om m·giti i dessa foll
skall tas ut och om fiireliiggande att vidta riittelse som kan ha meddelats
för den tidigare iigaren bör giilla ocks[1 mot staten och landstingskommun.
Enligt min uppfattning saknas emellertid anledning att ha s;irbestiimmclser
för dessa fall. För den hiindelse staten eller landstingskommunen påförs
avgift med stöd av p:'iföljdslagen. finns med de ersiittningsregler som jag
förut har föreslagit möjlighet att <'nerkriiva av <iljaren vad som har utgivits
i avgift. Fattas beslut om undanröjande av byggnad som staten eller landstingskommun har köpt, kan krav på hiivning av köpet eller krav på ersiittning
for den skada som uppkommer riktas mot siiljaren med stöd av de berörda
ersiittningsreglerna. PMöljclslagens bestiimmelser bör s[lledes giilla iiven i
nu avsedda fall. I detta sammanhang kan erinras om att nägot undantag
från kravet på byggnaclslov inte finns i l'råga om byggnad som tillhör kommun.
Enligt förslaget till över g i1 n g s best ii mm e Is er i promemorian
skall p<lföljdslagen triida i kraft den I juli 1976. I övrigt innebiir bestiimmclserna i huvudsak att reglerna om byggnadsavgili, tillliggsavgift och handriiekning skall tifömpas i fråga om ätgiird som p~1börjas efter ikrafttrLidandet.
Påföljderna siirskild avgift och straff avses bli tilliimpliga i fr{1ga om förseelse
som begis efter ikraf'ttriidandet.
Jag anslutei mig till förslaget att påföljdslagen skall triida i kraft den
I juli 1976.
Enligt Haninge kommun torde det vara erforderligt att tilliimpa lagen
på allt olovligt byggande som upptiicks eller kommer till byggnadsniimndens
bnnedom el'ter elen I juli 1976. om den nya lagen inte skall bli ett slag
i luften. För egen del anser jag emellertid att det av principiella skLil inte
kan komma i fråga att göra avgiftsbesliimmelserna ti!Eimpliga på å1giirder
som har påbö~ials före lagens ikrnfttrLicbnde. Jag anser del inte heller godtagbart all fiireliigganden som har u1fiirclats före l<1gens ikrafttriidande och
alltså inle har kommit till offentlig kiinnedom genom anteckning i faslighetsboken eller tomtriittsboken blir giillande mot ny iigare.
"liir del giillcr de vidgade mö.i Iigheterna till handriick ning och förelLiggande
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föreslår också lfosstyrelsen i Stockholms hin att de nya bestiimmelserna
skall fft tilliimpas iiven om den olovliga åtgiirden har vidtagits före lagens
ikrafttriidande. Samma eller liknande förslag framför också andra remissinstanser. Länsstyrelsen framhåller att detta inte innebär s. k. retroaktiv lagstiftning, eftersom elen aktuella ätgiirden iir olovlig redan enligt nu giillande
lagstiftning och iiven denna lagstiftning innehåller sanktioner häremot. De
föreslagna förbättringarna innebiir enligt länsstyrelsen strängt taget bara elt
enklare handliiggningsförfarande.
Som har framgått av det förut anförda innebiir förslaget till påföljdslag
i de avseenden som liinsstyrelsen tar upp att hyggnadsniimndens möjligheter
att begära handräckning förbiittras. Det s. k. nödighetskravet i 70 ~ första
stycket BS tas bort. Förslaget innebiir vidare att kravet på domstolsprövning
i vissa fall också tas bort. Hanclriickning skall således kunna ske i de fall
då enbart byggnadslovsplikten har åsidosalls. I fråga om föreliigganden m. ni.
föreslås de foriinclringarna ;1LL föreläggande och - som jag kommer att föreslå
i specialrm1tiveringen - förhud skall giilla också mot ny ägare, att 11.irbud
att fortsälta byggnaclsarhete skall få förenas med vite och att föreskrift om
tvångsutförande skall kunna meddelas i flera fall iin som kan ske i dag.
Om man bortser från de sist niimnda förslagen att vidga möjligheterna
att anviinda vite och föreskrift om tvångsutförande - vilka torde ha marginell
betydelse i detta sammanhang - innebiir pMöljdslagen inte att några nya
sanktioner av t vångskaraktiir införs. Man kan enligt min mening knappast
hiivda att den enskilde drabbas på ett otillbörligt siitt. om möjlighet öppnas
att tilliimpa de nu föreslagna handriickningsbestiimmclserna också på åtgärder vidtagna före lagens ikrafttriidande.
\1öjligen kan det inviinclas att elen enskilde i dag många gånger kan få
behålla det olovligt byggda på grund av att nödighetskravet i 70 ~ första
stycket BS inte anses uppfyllt och att påföljdslagen i detta avseende utgör
en försämring för den byggande. En sådan inviindning iir enligt min uppfattning emellertid inte bärande. bl. a. diirför att den byggande niir han företar
den olovliga <ltgiirden inte kan veta om nödighetskravet i hans fall kommer
att anses som uppfyllt.
Jag anser att samma bedömning kan liiggas på de förslag som enligt vad
jag nyss har berört higgs fram i fråga om fbreHigganden m. m. Mot bakgrund
av det nu anförda ansluter jag mig säledes till det fl)rslag som Hinsstyrelsen
för fram. \.fcd uen ut vidgning av pMöljdslagens till~impning som sålunda
föreslås bör - i konsekvens med vad jag nyss har anfört betriiffande preskription av på.föl.id - de föreslagna best~immclserna härom g~illa även i
fn'\ga om fitg~ird som har vidtagits före lagens ikrafttriidancle. Den iindring
i förhållande till promemorians J"örslag till iivergångsbestiimmelser som på
grund a\' \·ad jag nu har J"öreslagit blir nödviindig kommenteras i specialmotiveringen.
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Fiirslag till ändring i l'i.ssa ,lii1/a1111i11gar

Om förslaget till påfoljdslag genomförs, medför detta att nuvarande hestiimmelser om straff. handräckning m. m. i BL och B5 skall upphöra att
gälla. De änuringar som på grund härav måste göras i dessa forfattningar
kommenteras närmare i specialmotiveringen.
I det föregående har jag tagit upp några förslag till iindring i BS som
har förts fram under remisshehandlingen. Vissa ytterligare förslag har ocks;)
väckts. Naturvårdsverket riktar sålunda uppmärksamheten på att del forekommer all byggnadslov i strid mot bestiimmelscrna i 56 ~ l mom. BS
ges utan att erforderligt tillstånd eller medgivande har lämnats enligt naturvårds- eller miljöskyddslagstiftningen. Med hiinsyn till att natur och miljö
härvid helt onödigtvis kan tillfogas irreparabla skador finner naturvårdsvcrkct det angeHigct att 56-58 ~~ BS ges sådan iindracl lydelse att det tydligt
·framgår att hyggnadsniimnderna inte får ge byggnadslov utan att erforderliga
tillstånd har lämnats enligt den i 56 ~ B5 uppriiknade lagstiftningen.
Enligt 56 ~ l mom. första stycket B5 skall byggnadsnämnden vid prövning
av ansökan om byggnadslov se till att det tilliimnade företaget inte strider
mot vissa närmare angivna författningar, bl. a. NVL och miljöskyddslagen.
Kräver företaget tillstånd också av annan myndighet, skall nämnden hiinvisa
vederbörande att söka sådant tillstånd I 57 ~ 85). Beviljas hyggnadslov, bör
i de fall tillstånd erfordras även av annan myndighet erinran härom tas
in i beslutet. såvida inte niimnden har förmedlat ansökan om sådant tillstånd
158 ~ l mom. andra stycket B5l. De här angivna hestiimmelserna syftar till
att åstadkomma bästa möjliga samordning av byggnadslov med övriga tillstånd som kan behövas. I vissa fall framstår det som helt klan att byggnadslov inte hör beviljas med mindre än att slutligt tillstånd föreligger enligt
annan lagstiftning. Såvitt avser NVL framgår detta också av regeringsriittens
avgörande den 19 september 1974, nr 3517-1973. Avgörandet finns redovisat
i Riittsfallsreferat från regeringsrätten och kammarriitterna l I 1975, R 2:6.
Beträffande miljöskyddslagen är frågan inte lika klar. Det torde niimligen
i många fall kunna anses vara en från handliiggningssynpunkt siimre lösning
att alltid avvakta slutligt tillstånd enligt miljöskyddslagen innan byggnadslov
meclclelas. Jag är därför inte beredd att i detta sammanhang föreslå någon
bestiimmelse som innebär att byggnadsnämnden inte får meddela byggnadslov utan all erforderliga tillstånd har liimnats enligt de i 56 ~ l mom. första
stycket 85 uppriiknade lagarna.
Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer lägger fram förslag om iindring
i 61 och 62 ~~ BS i syfte alt effektivisera verksamheten med byggnaclsinspcktion. Frågan hiirom bör enligt min mening inte tas upp i detta sammanhang.
I promemorian liiggs fram förslag till iindring ocksa i NVL. Det konstateras
diirvicl att, om påföljdslagen genomförs. det för ..:n och samma byggnadsåtgiird kan dels utgå avgifter. dels följa böter eller 11ingclse enligt bestiirnmclserna i NVL. I promemorian föreslås diirfrir att NVL kompletteras med
bestiimmelser som innebiir att höter eller fongclse inte skall kunna ådiimas
i de fall byggnadsavgift kan utkriivas med stöd av påfiiljdslagen. Natur-
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vårdsverket anser att ansvarshestiimmelserna i NVL såvitt giiller olovligt
byggande inte bör upphiivas. Byggande i strid mot naturvårdslagstiftningen
utgör enligt verket ett mera kvalificerat brott än när fråga är om åsidosättande
enbart av byggnadslovshestiimmelserna i BS. Enligt naturvårdsverket bör
- på samma s:.'1tt som vid byggande i strid mot miljöskyddslagstiftningen
- reguljiir straffriittslig pilföljd kunna ådömas oa\'sett om en avgift hiirjiimte
tas ut.
Om påföljdslagen genomförs. medfor detta sOrn har påpekats att avgift
kommer att utgå för åtgärder som oL·kså kan vara straffbara enligt annan
lag. Det kan vara fråga om åtgiirder som faller under NVL, men det kan
gälla iiven åtgärder som iir belagda med straff i andra l()rfattningar, t. ex.
väglagen och fornminneslagen. Sådana åtgiirder innebiir att inte bara byggnadslovsplikten utan också de siirskilda intressen som skyddas i dessa författningar {1siclosätts. I denna fråga delar jag den uppfattning som naturvårcls\'erket ger uttryck för, niimligcn att nu avsedda åtgärder normalt utgör
mera kvaliliceracle övertriiclelser iin sådana som innebär åsidosiittande enbart
av BL eller BS. Jag föreslår därför att den omsHincligheten att avgift kan
påföras med stöd av påföljdslagen inte skall medföra att straff. som enligt
annan författning kan dömas ut för den ifrågavarande åtgiirden. bortfaller.
Enligt naturvårdsverket samt llaninge och Yiirmdö kommuner bör vissa
ändringar i NVL genomföras. Naturvärdsverket anser sålunda att även föreliiggande enligt NVL hör giilla mot ny iigare. Haninge kommun att vissa
förseelser mot l'\'L bör bcliiggas med avgift samt Viirmdö kommun att
påföljden för övertriidelse av bestämmelserna om strandskydd hör skiirpas.
Jag iir inte beredd all bitr~icla dessa förslag. De hör Himpligen tas upp i
annat sammanhang.
I promemorian erinras om att NVL innehåller bestiimmclser som gör
det möjligt att åstadkomma riittelse av åtgiird som vidtas i serie! mot lagen.
Enlig\ promemorian kan lfarigenom teoretiskt den situationen tiinkas uppstä
att hyggnadsniimnden i efterhand ger byggnadslov till en olovlig byggnad
och tar ut säväl hyggnadsavgil'c som tilliiggsavbift men att tillständ enligt
NVL inte meddelas. Om det uppförda i en saclan situation bortskalfas med
stöd av NVL. hör det enligt promemorian anses att sådana siirskilda skiil
föreligger som gör det möjlig\ att förordna om eftergift av tilliiggsavgiften.
Jag ansluter mig till detta. men anser att denna möjlighet till eftergift hör
finnas också niir bonskaffandet sker med stöd av annan författning ~in NVL.
Frågan hiirom kommenteras niirmare i specialmotiveringen.
f t(/i J/'lllll I ir i11

Niira nog samtliga remissinstanser påpekar betydelsen av att en omfattande och effektiv informationsverksamhet kommer till stånd innan elen
föreslagna lagstiftningen triider i kraft. Även jag anser denna fråga väsentlig.
Informationen bör enligt min uppfattning avse inte bara de nya päföljdshestiimmelserna utan också hyggnadslovspliktens omfattning. Jag anser det
vidare betydelsefullt att informationen inriktas pä en presentation av byggnadsniimndens stiillning och arhetsuppgirter. 13etrUlfonde medel för denna
informationsverksamhet f~1r jag äterkomma i annat sammanhang.
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5 Up1>rättade lagförslag
I enlighet
förslag till
I. lag om
2. lag om
3. lag om
Förslagen
3.

med det anförda har inom bostadsdepartementet uppriittats
påföljder vid olovligt byggande m. m ..
iindring i byggnadslagen ( 194 7:385).
ändring i byggnadsstadgan ( 1959:612).
bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som hilaga

6 Speciahnotin•ring
6. J Fiirslagel lill lag 011111åföljder \id olo,·ligt byggande 111. m.
/11/ccla111/c h1•s1ii111111l'lser

I

~

Som har framgått av den allmiinna motiveringen avses påföljclslagen innehålla bestiimmelser inte bara om de avgifter som har föreslagits i det
föreg[1ende utan också om straff i visst fall. handräckning. föreliiggande
och andra påföljder vid olovligt byggande m. m. som f. n. finns i BL och
BS. En del av påföljdslagens bestiimmelser bygger helt eller delvis på giillande
regler. För att det skall stå klart att någon sakiig iindring i sådana fall inte
är åsyftad har - i överensstiimmelse med lagsförslaget i promemorian uttryckssiitt som förekommer i BL eller BS oföriindrade överförts till lagen
i den utsträckning det har ansetts liimpligt. Nuvarande bestämmelser i BL
och BS som ersiitts av regler i påföljdslagen avses upphöra att gälla när
lagen träder i kraft.
I 1 ~ har lagens tillämpningsområde angetts omfatta prövning av frågan
om påföljd flir överträdelse av bestiimmelse i BL eller BS eller av föreskrift
som har meddelats med stöd av dessa författningar. Enligt forslaget i promemorian skall lagen omfatta prövning av fräga om påfi:iljd för åtgiird som
vidtas i strid mot BL eller BS eller med stöd av dessa författningar meddelade
föreskrifter. Genom den utformning av bestämmelserna som jag nu föreslår
klarHiggs att också fråga om påföljd för underlåtenhet att vidta föreskrivna
åtgiirder faller under lagen.
Uttrycket påföljd har en vidstriickt innebörd och avser inte bara avgifter
och straff utan ocks[1 verks@lighetsmedlen förbud, foreliiggande och handräckning. Med uttrycket fråga om påföljd avses dels de egentliga påföljdsfrågorna. dds de övriga frtigor som anknyter till pM(iljderna. t. c.x. verkan av
föreläggande vid skifte i ~iganderiittcn. anteckning av föreläggande i fastighetsboken och riitt att besiktiga fastighet. Frågor som kan s;igas indirekt
anknyta till påföljderna Ur den riitt till äterkrav m. m .. som enligt vad jag
har föreslagit i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.1.21 i vissa fall skall
kunna utgå vid förviirv av egendom på vilken har fOretagits olovligt byggamle.
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Det bör framhållas att under uttrycket föreskrifter inte faller sådana råd
och anvisningar som statens planverk utfärdar med stöd av 76 ~ 2 mom.
BS. Dliremot omfattas de föreskrifter som verket meddelar med stöd av
l mom. första stycket samma paragraf.
Prövningen av de frågor som omfattas av påföljdslagen skall handhas
av nera olika myndigheter. Enligt vad som har föreslagits i den allmiinna
motiveringen skall sälunda bl. a. frägor om avgift prövas av byggnadsnämnden, medan frågor om nedsiittning och eftergift prövas av Wnsstyrclsen.
Bestiimmelser härom har tagits in i den paragraf som avhandlar resp. påföljd.
Lagen innehåller inga bestiimmelser om förfarandet hos de olika prövningsmyndigheterna. Det medför bl. a. att förvaltningslagen (1971 :290) blir tillnimplig på handliiggningen av lirenden hos byggnadsnämnden och
mnsstyrelsen.

H
Enligt vad jag har anfört i den allmiinna motiveringen (avsnitt 4.4) skall
byggnadsnämnden så snart det har kommit till dess kännedom att olovligt
byggande har företagits ta stlillning till frågan om det olovligt utförda skall
undanröjas eller om det kan tillåtas stå kvar.
Skyldighet får byggnadsnämnden att ingripa mot överträdelser följer i
och för sig av I ~ andra stycket BS, där det föreskrivs bl. a. att det åligger
nlimnden siirskilt att övervaka efterlevnaden av BL, BS och övriga föreskrifter angående byggandet. I syfte att framhiiva nlimndens skyldighet i
detta avseende har i 2 ~tagits in bestiimmelser om att niimnden skall pröva
fråga om påföljd enligt lagen, om övertriidelse som avses i I ~ har skett.
Niimndens prövningsskyldighet iir enligt detta förslag mera vidstriickt än
enligt förslaget i promemorian där skyldigheten omfattar endast fall av olovligt byggande. Enligt min mening saknas det anledning att i detta avseende
göra någon skillnad mellan olovligt byggande och andra övertriidclser.
Niimndens skyldighet anges i paragrafen omfatta prövning av frågan om
påföljd enligt lagen. Till påföljderna hör straff och handrlickning, vilka beslutas av allmiin domstol resp. överexekutor. I 2 ~ har cliirför föreskrivits
att niimndens prövning angående dessa påföljder skall avse frågan om
åtalsanmälan eller ansökan om handräckning skall göras.
FiirhHd all /iJr1.1ii11a hrgg11ad1arh1•/1'

H
meddelas best~immelser om riitt och i vissa fall skyldighet för byggatt förbjuda att byggnadsarbete fortsiitts. Giillande bestiimmclser hiirom. som finns i 68 ~ BS. ger byggnadsniimnden möjlighet att
förbjud<1 bl. a. hyggnadsarbete som uppenbart strider mot BS eller mot faststiilld plan eller utomplansbestiimmelser. Linsstyrelsen i Viisternorrlands
Hin anser att niimnden bör ha sa111111a möjlighet att ingripa inom område
for vilket har utfärdats nybyggnadsförbud eller rivningsförbud mecl stöd
IJ

~
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av BL. Jag bitriider länsstyrelsens förslag. Bestämmelser härom har tagits
in i 3 ~ första stycket. som i övrigt stämmer överens i sak med 68 ~ första
stycket BS. Bestiimmelserna i 3 andra stycket. som föreskriver skyldighet
för niimnden att förbjuda byggnadsarbete i vissa fall. överensstämmer. bortsett från smärre redaktionella jiimkningar. med 68 ~ andra stycket BS.
På grund av vissa uttalanden i förarbeter1a till 1931 års byggnadsstadga
anses byggnadsnämndens förbud i dessa fall träda i kraft omedelbart och
gälla till dess annorledes förordnas antingen av niimnden själv eller av besvärsinstans (Bexelius m. n.: Byggnadslagstiftningen, S:e uppi. s. 524 I). För
att någon tvekan om detta inte skall behöva uppkomma har i 3 tredje
stycket föreskrivits att förbud enligt första eller andra stycket länder till
efterriittelse omedelbart. Av 13 ~ förvaltningslagen följer att länsstyrelsen,
som enligt vad som föreslås i det följande skall pröva besvär över beslut
om sådant förbud. kan förordna att det överklagade beslutet tills vidare
inte skall gälla. Att förbud länder till efterrättelse omedelbart kan få betydelse
iiven i fråga om vite som sätts ut i beslutet. Jag återkommer till detta i
motiveringen till 17 ~-

*

*

Argi/icr
4~

*

I 4-11 ~* meddelas bestiimmelser om avgifter. Enligt 4 första stycket
skall byggnadsavgift utgå, om någon vidtar åtgiird, till vilken erfordras byggnadslov, utan sådant lov. Som förutsättning för avgiftsplikt giiller således
att åtgärden skall kräva byggnadslov. Av bestämmelserna framgår - som
också har anförts i den allmänna motiveringen - att frågan om byggnadslovsplikt skall bedömas enligt de regler som gällde när åtgärden vidtogs.
Innehållet i dessa regler blir således avgörande för frågan om byggnadsavgift
skall utgå.
Av ordalydelsen i 4 ~ första stycket följer vidare att avgiftsskyldigheten
i princip intriider i och med att det olovliga byggandet påbörjas. Enligt Föreningen Sveriges byggnadsinspcktörer innebär detta att byggnadsnämnden
vid ett olovligt påbörjat arbete för en villa om 100 m 2 , diir bottenplattan
iir färdiggjuten. omgående skall ta ut en byggnadsavgift om ca I 600 kr.
Om den byggande emellertid hävdar att han på sin bottenplatta haft för
avsikt att uppföra ett enkelt skärmtak för några bilar, så blir byggnadsavgiften
väsentligt liigre. Föreningen anser att en sådan ordning på ett oriittvist sätt
gör skillnad mellan olika fall av olovligt byggande.
Niir olovligt byggande upptäcks innan det har blivit fullbordat kan givetvis
någon gång den situationen tänkas uppkomma att av det utförda inte otvetydigt kan avgöras vad som skall bli resultatet av åtgärden. Vid upptäckten
måste emellertid så mycket stå klart att arbetena är av sådan beskalTenhet
att de kriiver byggnadslov. Framstår det därvid som sannolikt att det olovligt
utförda kan stå kvar, skall nämnden. enligt vad som har anförts i det föregående (avsnitt 4.4), bereda den byggande tillfälle att ge in ansökan om
byggnadslov. Utnyttjar han denna möjlighet, kommer det att framgå av
5 Riksdagrn N7fi. I sam/. Nr IM
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handlingarna vad han avser att utföra, och avgiften får då bestämmas med
stöd hlirav. Är situationen däremot den att det vid upptäckten framstår
som klart att det olovligt byggda inte ka11 tillåtas stå kvar, får byggnadsavgiftcn bestiimmas med hiinsyn till vad som har utförts. Någon tilläggsavgift skall inte utgå i dessa fall, eftersom det byggda skall undanröjas.
Vad jag nu har anfört torde visa att några olägenheter av den art föreningen
åsyftar inte behöver uppkomma. Det skall dessutom tilläggas att den bygganclc helt kan undgä avgift. om han undanröjer det byggda innan byggnadsnämnden tar upp frågan om påföljd för åtgärden. Jag återkommer till
detta i specialmotiveringen till 5 ~Beslut om byggnadslov kan överklagas genom besvär av den som beslutet
angår. om det har gått honom emot. Besvär skall anföras inom tre veckor
från den dag då klaganden tick del av beslutet. Detta följer av bestiimmelscrna i 11 och 12 ~~ förvaltningslagen. Att besvärstiden räknas från det
klaganden fick del av beslutet kan med fåra att beslut om byggnadslov blir
undanröjt lång tid efter det att beslutet meddelades och att den byggande
på grund härav blir tvungen att riva vad han i förlitan på hyggnadslovet
har uppfört. I ett sådant fall skall någon avgift inte utgå, eftersom byggnadslov fanns när åtgärden vidtogs.
1 överensstämmelse med vad som har föreslagits i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.1.2) föreskrivs i 4 ~ andra stycket att fråga om byggnadsavgift skall prövas av byggnadsnämnden.
1 anförandet om avgiftssystemets utformning (avsnitt 4.1.2) har närmare
utvecklats hur byggnadsavgiften skall beräknas. Bestämmelser härom har
tagits in i 4 ~ tredje stycket. Enligt första punkten i detta stycke utgår byggnadsavgift med belopp motsvarande fyra gånger den avgift som enligt den
i 8 ~ BS avsedda taxan normalt skall erläggas, om byggnadslov till en motsvarande åtgärd beviljas. dock minst 500 kr.
I anslutning till 4 ~första stycket har jag framhållit att frågan om åtgärden
har företagits i strid mot bcstlimmelscrna om byggnadslov skall prövas enligt
de regler som glillde när åtgärden vidtogs. Konstateras därvid att åtgärden
inncbiir olovligt byggande, skall emellertid byggnadsavgiften hcstiimmas
med tillämpning av den taxa som gäller vid prövningstillfällcl. Detta har
kommit till uttryck på så sätt att i tredje stycket första punkten talas om
avgift som normalt skall erläggas, om byggnadslov_till en motsvarande åtgärd
beviljas. Med detta uttryck klarliiggs också - i övcrensstiimmclse med vad
jag har anfört om avgiftssystemets utformning - att det iir fråga om den
avgift som betalas i normalfallet och att man således inte skall ta någon
hiinsyn till om förhållandena i något avseende ~ir s~irpräglade och diirför
i och för sig skulle kunna föranleda påslag på normalavgiften.
Av tredje stycket första punkten framgår vidare att byggnadsavgift alltid
skall utgå med minst 500 kr. Detta innebär bl. a. att minimiavgiften skall
utgå i sådana fall då åtgärden i fråga inte är avgiftsbelagd i kommunens
taxa.
Enligt vad jag har anfört om avgiftssystemets utformning skall man niir
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byggnadsavgift bestämmes bortse också från sådan del av avgiften enligt
taxan som belöper på upprättande av nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller på annan mätningsteknisk åtgärd. Bestämmelser
om detta finns i 4 ~ tredje stycket andra punkten.
De nu föreslagna bestämmelserna kan belysas med några exempel. Om
det olovligt byggda består i en åtgärd, for vilken avgift for byggnadslov
enligt byggnadslovstaxan skall betalas med 200 kr., blir byggnadsavgiften
således 4 x 200 = 800 kr. Är avgiften enligt taxan endast 100 kr. eller föreskriver taxan ingen avgift, skall byggnadsavgift utgå med minimibeloppet
500 kr. Som förut har nämnts skall den byggande - om byggnadslov till
åtgärden söks - dessutom betala full avgift enligt taxan för detta.

5~
I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.1.2) har föreslagits att befrielse
från skyldighet all betala byggnadsavgift skall inträda i vissa situationer.
Bestämmelser härom har tagits in i 5 ~- Paragrafen överensstämmer i sak
med motsvarande bestämmelser i rromemorian. Enligt dessa skall avgift
inte utgå. om riittelse vidtas innan fråga om påföljd for åtgärden tas upp
till prövning. I promemorians specialmotivering framhålls att sådan prövning
inte behöver utmynna i ett avgörande i sak utan att det skall vara tillräckligt
att byggnadsnämndens behandling resulterar t. ex. i ett beslut om komplettering av utredningen. Med rättelse avses givetvis att det olovligt utförda
rivs eller på annat sätt undanskaffas. Flera remissinstanser, däribland kammarrätten i Sundsvall, anser att bestämmelserna bör förtydligas på denna
punkt. Jag föreslår att de utformas så att byggnadsavgift inte skall utgå
om rättelse vidtas innan frågan om påföljd tas upp vid sammanträde med
byggnadsnämnden. Genom att orden till prövning tas bort torde det framgå
att valet av påföljd inte behöver ha behandlats vid sammanträdet. Det är
t. ex. tillrikkligt att nämnden har diskuternt om det byggda kan tillåtas
stå kvar. Om så har skett torde framgå av protokoll från sammanträdet.
I en del fall kan sådan rättelse medföra att den byggande gör sig skyldig
till övertriidelse av de bestiimmelser i BS som föreskriver att rivning i vissa
fall kräver byggnadslov och att förutsiittningar for avgift på grund härav
är uppfyllda i och för sig. Av 5 ~ I måste emellertid anses framgå att avgift
i dessa fall inte skall tas ut.
Länsstyrelsen i Stockholms län framhålleratt bestämmelserna om befrielse
i nu avsedda fall kan medföra administrativa svårigheter, eftersom det alltid
samma dag som ärendet tas upp i byggnadsnämnden måste konstateras
att åtgärden inte har Ul)danröjts. Som jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 4.4) skall den byggande beredas tillfälle att inkomma med
ansökan om byggnadslov. om det framstår som sannolikt att åtgärden kan
tillåtas. Att niimnden beslutar hiirom innebär samtidigt att frågan om påföljd
har tagits upp. Riittelse som vidtas efter sådant beslut skall. på grund av
vad jag nyss anförde, således inte leda till befrielse från byggnadsavgift.
När byggnadsniimnden sedermera skall pröva frågan om byggnadslov skall
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avgiftsfrågan samtidigt behandlas. Enligt min mening kommer det i det
helt övervägande antalet fall därvid inte att uppstå några problem att konstatera om rättelse var vidtagen vid det tillfälle då i\garen bereddes möjlighet
att ansöka om byggnadslov. I sådana fall då det olovligt byggda skall undanröjas kan det däremot tänkas uppkomma svårigheter av den art länsstyrelsen
påtalar. De bör emellertid kunna lösas t. ex. genom att frågan om avgift
inte avgörs samtidigt med beslutet om undanröjande utan tas upp vid nästföljande sammanträde. Det torde då vara möjligt att konstatera, om frivillig
rättelse hade företagits när beslutet om undanröjande fattades.
I den allmiinna motiveringen har föreslagits att byggnadsavgift inte heller
skall utgå, om rivning av byggnad företas i syfte att förebygga eller begränsa
omfattande skada på annan egendom eller om rivningen avser brandskadad
egendom. Bestiimmelser härom har tagits in i 5 ~ 2. Som förutsättning för
befrielse när rivning har skett i skadefårebyggande syfte anges i lagtexten
att det skall vara fråga om en omfattande skada på annan egendom. Frågan
om detta krav är uppfyllt skall - som påpekas också i promemorian - inte
bedömas i relation till den hotade egendomens viirde. utan det skall vara
fråga om en skada som i absoluta tal är betydande. Den måste vara så
stor att det framstår sori1 befogat att tillgripa rivning för att avviirja eller
begränsa skadan.
Jag har i den allmänna motiveringen föreslagit befrielse från avgift även
när byggnad rivs med stöd av bestämmelse i lag eller annan författning.
Ett exempel på sådaria bestämmelser är 11 ~ brandlagen ( 1974:80) som ger
befogenhet för den som för befälet vid räddningstjiinst att företa ingrepp
i annans rätt. Som förutsättning härför gäller att det skall föreligga fara
för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön och att ingreppet i
annans rätt må5te anses försvarligt med hiinsyn till farans beskaffenhet,
den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt. I dessa fall
förutsätts inte att den skada som skall avvärjas i absoluta tal är betydande.
På grund härav har i uppräkningen i 5 ~ 2 tagits med också det fallet att
rivning har företagits med stöd av lag eller annan författning.
I fråga om det återstående undantagsfallet. dvs. att rivningen avser byggnad som har skadats genom eldsvåda eller ånnan liknande hiindelse. har
föreskrivits att byggnaden skall ha skadats till väsentlig del. A vgiftsbefrielse
skall således inte inträda om skadorna på den rivna byggnaden varit så
små att de utan större ingrepp hade kunnat avhjälpas. Även h~ir skall det
vara fråga om så stora skador att rivningen varit befogad.
I de fall som anges i 5 ~ 2 skall befrielse från skyldighet att betala tillläggsavgift också inträda. Bestämmelser om detta har tagits in i 8 L

6~
I det föregående har jag föreslagit att nuvarande bestämmelser i 69 ~
BS om straff för annan överträdelse än olovligt byggande med visst undantag
skall ersättas av bestämmelserom skyldighet att betala särskild avgift. Sådana bestämmelser har tagits in i 6 ~-

Prop. 1975/76:164

69

Bestiimmelserna i promemorian om särskild avgift överensstämmer i fråga·
om uppriikningen av förseelser med motsvarande regler i 69 ~ BS. Som
kan.1marriit1en i Sundsvall påpekar medför detta att vissa åtgärder som f. n.
är straffbelagda i 147 ~ första stycket BL och som inte kräver byggnadslov
inte kommer att föranleda särskild avgift. Eftersom de inte utgör någon
övertriidclse av bcstiimmclserna om byggnadslov. föranleder de inte heller
byggnadsavgift. Så kan t. ex. vara fallet om någon övertriider förbud mot
schaktning, fyllning, triidfällning eller annan diirmed jiimförlig åtgiird ( 17 ~
BL och 54 ~ I mom. första stycket BS). För att de nu avsedda i 147 ~ första
stycket BL straflbelagda åtgärderna också skall följas av särskild avgift har
i 6 ~ första stycket I tagits in besUimmclser härom. I första stycket 2 och
3 uppriiknas de övriga förseelser som skall föranleda siirskild avgift. I denna
del skiljer sig förslaget från motsvarande uppräkning i 69 ~ BS så till vida
som övcrtriidelse av förbud att fortsätta byggnadsarbete enligt vad jag förut
har föreslagit inte skall föranleda siirskild avgift.
Av 6 ~ första stycket framgår .att siirskild avgift skall utgå, om någon
i <tnnat fall än som avses i 4 ~ första stycket överträder de förbud eller .
underlåter att vidta de åtgiirder som enligt vad nyss har anförts är uppräknade
i punkterna 1-3. Genom denna hänvisning till 4 ~!fasta stycket tordeframgå
att. då t. ex. överträdelse av förbud samtidigt innefattar olovligt byggande.
särskild avgift inte skall utgå vid sidan av byggnadsavgift.
I den allmiinna motiveringen har jag föreslagit all byggnadsniimnden i
bagatellfall skall ha möjlighet att avstå från att påföra avgift. Bestämmelser
av denna innebörd har tagits in i 6 ~ tredje stycket. som även innehåller
regler om avgiftens storlek.
De föreslagna bestämmelserna i 6 ~ första stycket 3 innebär bl. a. att
särskild avgift skall utgå. om någon underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som föreskrivs i BS. Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer anser
det inte vara möjligt att med bibehållen rättssäkerhet föreskriva straffavgifter
för eventuellt uteblivna anmiilningar enligt 62 ~ I mom. a-d BS. Enligt
dessa bestämmelser skall vid uppförande av ny byggnad. vartill byggnadslov
erfordras. göras anmälan till byggnadsnämnden vid i princip följande tillfällen. nämligen
• då företaget påbörjas,
• då schaktning eller spriingning till grundbotten har blivit utförd eller
pålning skall påbörjas,
• då grundläggning har verkstiillts.
• då byggnadens biirande stomme och skorsten har uppförts samt
• då företaget har si utförts.
Föreningen upplyser att det av praktiska skäl i allmänhet godtas att sådana
anmälningar görs per telefon. I detta förfarande ligger enligt föreningen
en risk för att anmälan i några fall inte når fram till den byggnadsinspektör
som har hand om det ifrågavarande iirendet. Det kan därför tänkas inträffa,
anför föreningen. att byggnadsinspektören med fullt fog kan hävda att han
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inte har mottagit någon anmälan och att den ansvarige finner sig inte kunna
bevisa att anmälningsplikten har fullgjorts. Detta problem kan enligt föreningen naturligtvis undanröjas genom att anmälningar görs skriftligt och
i rekommenderad försändelse, men av tidsskäl är detta många gånger inte
möjligt under ett bygges gång.
Jag vill till en början framhålla att bestämmelserna om anmälningsskyldighet fyller en viktig funktion, nämligen att möjliggöra kontroll av att
byggnadsarbetena bedrivs på föreskrivet sätt. Enligt min mening krävs starka
skäl för att undanta underlåtenhet att göra anmälan från avgiftsskyldighet.
För att den ansvarige arbetsledaren skall vara säker på att anmälningarna
kommer fram till byggnadsnämnden bör han som föreningen påpekar göra
sin anmälan skriftligt. Jag kan ha förståelse för att detta ibland kan vålla
problem men har svårt att inse att problemen kan vara särskilt stora. Skulle
av någon anledning anmälan endast kunna ske muntligt, bör det ankomma
på den tjänsteman som mottar anmälan att göra anteckning härom i diarium
eller på annat lämpligt ställe. Tillräckliga skäl att undanta de .nu avsedda
fallen från avgiftsskyldighet föreligger enligt min mening således inte.

*

Enligt de i 6 första stycket 3 intagna bestämmelserna skall särskild avgift
utgå bl. a. om någon i strid mot 60 ~ första stycket BS underlåter att vid
utförande av arbete följa fastställda ritningar. Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer framhåller att det under byggnadsarbetenas gång ofta upptäcks att vissa ändringar i förhållande till fastställda ritningar, t. ex. beträffande planlösningen för en byggnad, på ett bättre sätt skulle gagna det
framtida nyttjandet. Det praktiska förfaringssiittet är då, anför föreningen,
att den ansvarige arbetsledaren tar upp ändringsfrågorna med byggnadsinspektören och får klartecken till ändringarna av denne, varefter aktuella
ritningar inlämnas till byggnadsnämnden för godkännande i samband med
slutbesiktning. Även om de av byggnadsnämnden fastställda ritningarna
i sådant fall inte har följts, är det enligt föreningen uppenbart att avgift
inte skall utgå.
Enligt min uppfattning innebär ett sådant förfaringssätt som föreningen
anger inte underlåtenhet att följa fastställda ritningar. Med uttrycket fastställda ritningar måste i det angivna fallet förstås de ritningar, som byggnadsnämnden godtar i samband med slutbesiktning.

H
I 7 ~ ges bestämmelser om tilläggsavgift. Bestämmelserna är utformade
i överensstämmelse med vad jag har anfört i den allmänna motiveringen.
Jämfört med förslaget i promemorian innebär detta dels att kravet på att
det utrymme som omfattas av åtgärden skall vara avsett för visst ändamål
har tagits bort, dels att den krets av åtgärder som skall omfattas av bestiimmelserna har vidgats så att den omfattar även ianspråktagande av byggnad eller del därav för väsentligen annat ändamål iin det vartill byggnaden
förut har varit använd eller som finns angivet på godkänd ritning.
Av vad jag har anfört i anslutning till 4 ~ framgår att skyldigheten att
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betala byggnadsavgift i princip intriider i och med att det olovliga byggandet
påbörjas. I fråga om tilläggsavgift har i promemorian i detta avseende valts
en annan lösning. Enligt denna skall avgiftsskyldigheten i princip inträda
först niir åtgärden har vidtagits. Som motiv för detta anges i promemorian
att det inte torde vara möjligt att innan åtgärden har vidtagits bedöma om
tilliiggsavgift skall utgå, eftersom en förutsättning härför enligt promemorian
skall vara att det utrymme som omfattas av åtgärden skall vara avsett för
visst iindamål.
På grund av att ändamålsbestämningen nu tas bort saknas enligt min
mening anledning att ha någon skillnad i detta avseende mellan byggnads<1vgift och tilläggsavgift. Bestämmelserna i 7 ~ har utformats i överensstiimmelse härmed.
Som jag återkommer till i anslutning till 8 ~ skall tilWggsavgift inte utgå
bl. a. om det utrymme som den olovliga åtgärden omfattar inte överstiger
J m2. Tilliimpning av dessa bestiimmclser torde komma i fråga företrädesvis .
när det olovliga byggandet består i att en befintlig byggnad till- eller
påbyggs. Även om en till- eller påbyggnad om 3 m2 på grund av det nu
anförda inte skall föranleda att tilläggsavgift utgår, innebär detta inte att
det för alla sådana åtgärder som överstiger 3 m2 skall tas ut tilliiggsavgift.
Med till- och påbyggnader torde nämligen förstås åtgärder genom vilka en
befintlig byggnad utökas i sidled (tillbyggnad) eller i höjdled (påbyggnad),
med undantag dock för åtgärder av ringa omfattning och betydelse. såsom
anordnande av mindre veranda, balkong, blomsterfönster o. d. (Bexelius
m. Il.: Byggnadslagstiftningen S:e uppi. s. 534). Detta innebär att t. ex. vissa
tillbyggnader som överstiger 3 m2 på grund av sin ringa betydelse kan
bli undantagna från tilläggsavgift.

8~
Utöver det nyss berörda undantaget från tilliiggsavgift har i den allmiinila
motiveringen !avsnitt 4.1.2) föreslagits att befrielse från tilläggsavgift skall intriida bl. a. om det olovligt byggda undanröjs handräckningsvägen. om byggnadsnämnden föreliigger ägaren att undanröja det byggda ellerom ägaren vidtar rättelse innan frågan om tillUggsavgift har blivit slutligt avgjord. Bestämmelserom detta finns i 8 ~.
18 ~ I regleras det fallet att det utrymme som avsed med åtgärden inte överstiger 3 m2. Hur utrymmets yta skall beräknas avhandlas vid 9 ~.Det bör anm:irkas att denna undantagsregel inte gäller när elen olovliga åtgiirden består i
att ny byggnad uppförs. Diiremot glillcr regeln vid rivning.
Haninge kommun framhåller att problemet med upprepad olovlig tillbyggnad på 3 m2 per gång inte har observerats. BesUimmelserna bör enligt kommunen d~irför kompletteras med en regel om att befrielse från avgift inträder endast
elen första gången en olovlig tillbyggnad sker på varje byggnad. I anledning h;irav vill jag framhålla att de nu avsedda bestämmelserna skall tillämpas på sjiilvstiindiga åtg;irder. Den omsUindigheten att åtglirden genomfors i etapper. som
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var och en underskrider gränsen 3 m2, kan inte medföra att befrielse från tilllliggsavgift inträder. Om l. ex. en sammanhlingande tillbyggnad om 12 m2 har
uppförts i fyra etapper, varoch en om 3 m2, skall således tilläggsavgift tas ut för
hela tillbyggnaden. Har på en viss byggnad vid tvåolika tillfällen utförts separata åtgärder som var för sig är mindre än 3 ml men till sam mans överstiger denna
gräns, skall diiremot tilläggsavgift inte utgå. Detta framgår av den föreslagna
bestämmelsen.
I 8 ~ 4 har tagits in bestämmelser för det fallet att ägaren sjiilvmant
vidtar rättelse. Bestämmelserna har utformats så att avgift inte utgår, om
rättelse sker innan fråga om tilläggsavgift har avgjorts genom lagakraftiigande
beslut. Här föreligger således en skillnad i förhållande till bestämmelserna
i 5 ~I om befrielse från byggnadsavgift vid frivillig rättelse. Som förutsiittning
för befrielse från sådan avgift gäller nämligen att rättelsen sker innan frågan
om påföljd tas upp vid sammanträde med byggnadsnämnden. Att tillliggsav- ·
gift inte skall utgåom rättelsen innebäratt bestämmelserna om byggnadslov för
rivning av byggnad överträds, framgår av vad jag har anfört i anslutning till 5 ~
I.
Av 8 ~ 5 framgår genom en hänvisning till 5 ~ 2 att tilläggsavgift inte
skall utgå, om byggnad rivs för att avvärja eller begränsa omfattande skada
på annan egendom, om rivningen företas med stöd av lag eller annan författning eller om den avser byggnad som till vlisentlig del har skadats av
eldsvåda eller annan liknande händelse. I specialmotiveringen till 5 ~ har
avgriinsningen av dessa fall närmare diskuterats.

9~

I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.1.2) har föreslagits att tilläggsavgiften, till skillnad mot förslaget härom i promemorian, skall bcriiknas
på grundval av den våningsyta som åtgiirden kan beriiknas ha omfattat.
och att detta beriikningssätt skall anviindas för alla fall då tilläggsavgift
skall utgå, således även då rivning företas utan byggnadslov.
Några remissinstanser finner bestiimmelserna om beriikning av tilliiggsavgift oklara. Det bör därför närmare utvecklas hur beräkningen skall gå
till.
Vad först gäller uttrycket våningsyta avses därmed den yta i ett plan
som begränsas av omgivande ytterväggars utsidor eller av mittlinjer i skiljeväggar. En byggnads våningsyta utgörs i detta sammanhang av den sammanlagda ytan för byggnadens våningar, inklusive kiillare och inredda vindsutrymmen. När det i lagtexten talas om den våningsyta som åtgärden kan
beräknas ha omfattat avses därmed, när helt ny byggnad uppförs. byggnadens
våningsyta. När det gäller till- eller påbyggnad avses det tillskott i våningsyta
som har uppkommit genom åtgärden. Vid inredande eller ianspråktagande
för nytt ändamål avses våningsytan av det utrymme som inreds eller tas
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i anspråk för det nya iindamålet. Vid rivning av byggnad slutligen avses.
liksom vid uppförande av ny byggnad, byggnadens våningsyta.
J\ v ull rycken kan beriiknas ha omfatlat torde framgå att någon exakt
uppmätning inte behöver företas. I de fall då detta iir möjligt skall beräkningen givet vis göras exakt. Det kan emellenid inte uteslutas att sådan
beriikning någon gång iir utesluten, t. ex. niir våningsytan för en redan
riven byggnad skall beräknas. Det blir i ett sådant fall nödvändigt att göra
en uppskattning med ledning bl. a. av tillgängliga ritningar och uppgifter
i fastighctslängden. Det bör emellertid strykas under att beräkningen i sådant
fall må'ite vila på ett tillförlitligt underlag. Nägon skönsmiissig beriikning
får således inte göras. Är det t. ex. osäkert om en riven byggnad har haft
två eller tre våningar, skall vid beräkning av våningsytan endast det antal
våningar tas med som man med säkerhet kan påstå har funnits.
När åtgärden avser annat än uppförande av ny byggnad skall enligt 8
~ I tilliiggsavgift inte utgå, om det utrymme som omfattas av åtgärden inte
överstiger 3 ml. I överensstiimmelse med vad som har anförts i den allmiinna motiveringen föreskrivs i 9 ~ första stycket att vid beriikning av
den yta som skall ligga till grund för tilliiggsavgiften i nu avsedda fall skall
dras ifrån 3 ml. Som förut har niimnts är syftet hiirmed att motverka
att alltför stor skillnad i sammanlagd avgift uppkommer i vissa gränsfall.
Enligt 9 ~ andra stycket skall tilläggsavgift utgå med 500 kr. för varje
kvadratmeter av elen yta som avses i första stycket. Härav torde framgå
att avgift inte skall utgå för del av kvadratmeter.
Till belysning av de nu berörda bestiimmelserna kan anföras följande
exempel.
Om det olovligt byggda utgörs av ett fritidshus om 50 m 1, skall tilliiggsavgift utgå med 50x500=25 000 kr. Om det olovligt byggda utgör en tillbyggnad om 15 m 2 till ett befintligt bostadshus, skall tilliiggsavgift utgå
med ( 15-3)x500=6 000 kr. Om ett garage. som omfattar 20 m2, inreds för bostadsändamäl utan alt byggnadslov erhållits, skall tilliiggsavgift utgå med
(20-3Jx500=8 500 kr. Dessutom skall i samtliga fall betalas byggnadsavgift
bestämd på siitt som förut har angetts samt avgift för byggnadslov enligt
kommunens byggnadslovstaxa.
10

~

Frågan om val av subjekt för byggnads- och tilliiggsavgift har utförligt
behandlats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 4.1.2). Bestämmelser i iimnct ges i 10 ~ första stycket. Enligt dessa skall avgifterna betalas av byggnadens eller anläggningens ägare. Begreppet anläggning anviinds hiir som
beteckning för alla åtgärder som inte berör byggnader. Det omfattar t. ex.
cistern, mur, upplag och skylt. Liinsstyrclsen i Östergötlands liin anser att
det bör klan sägas ut att med iigarc avses ägaren vid det tillfälle d:'.1 frågan
om avgift av byggnadsnämnden första gången tas upp till prövning och
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all senare överlåtelse saknar betydelse även om besvär anförs och avgiftsfrågan således prövas iiven av annan instans. Stockholms kommun konstaterar att avgiftsskyldigheten enligt förslaget knyts till den som är ägare av
det olovligt byggda niir avgiftsfrågan prövas. Har det olovligt byggda överlätits dessförinnan faller skyldigheten att betala avgift på förviirvaren. Kommunen påpekar att det däremot inte framgår hur man skall se på sådana
fall diir förviirvaren, sedan han insett den faktiska situationen. med stöd
av bestiimmelserna i 4 kap. jordabalken, söker rn och iiven får köpet hiivt
i samband med att avgiftsfrågan prövas. Den tvekan och oklarhet som hiirvidlag kan uppstå bör enligt kommunen undanröjas.
För egen del anser jag att byggnadsavgift och tilläggsavgift bör påföras
den som är ägare när byggnadsnämnden fattar beslut om att påföra avgiften
och att viixlingar i äganderätten som intrMfar därefter inte bör få någon
betydelse i frågan. I det av Stockholms kommun anförda exemplet blir
det saledes köparen sorn påförs avgiften under förutsättning att hävningen
kommer till stånd efter beslutet om avgift. Han kan i så fall fordra ersättning av siiljaren för detta i samband med hävningen.
I överensstämmelse med förslaget i promemorian har särskilda regler givits
för de fall då åtgiirden avser rivning av byggnad. Enligt niimnda förslag
skall avgift påföras den som ägde byggnaden när rivningen företogs. Stockholms kommun anser att det kan vara tveksamt vem som skall påföras
avgift i de fall diir ägarbyte inträffar från det rivning påbö~jas till dess elen
slutförs. Rivning kan enligt kommunen av olika skiil komma att dra ut
på tiden, och den nye iigaren kan exempelvis fortsätta att anlita avtalad
rivningsentreprenör. Kommunen anser det önskviirt att frågan klarliiggs.
För att någon tvekan inte skall behöva uppstå i nu avsedda fall föreslår
jag att avgift skall påföms elen som iigcle byggnaden niir rivningen påbörjades.
Bestämmelserna i 10 ~ första stycket har utformats i enlighet härmed.
I 10 ~ första stycket tredje punkten har - iiven hiir i överensstiimmelse
med förslaget i promemorian - tagits in bestämmelser om solidariskt ansvar
om iigarna är två eller flera.
Enligt vad jag förut har anfört (avsnitt 4.2) skall särskild avgift enligt
6 ~ påföras den som har gjort sig skyldig till underlåtenheten eller överträdelsen. I detta avseende kan bestämmelserna således sägas motsvara vad
som gäller enligt de nuvarande reglerna om straff i 69 ~ HS. Den skillnaden
föreligger emellertid att det för avgiftsskylclighet inte förutsiitts uppsåt eller
oaktsamhet. lliir gäller således detsamma som i fråga om byggnads- och
tilliiggsavgift.
Hestiimmelser om subjektet för den särskilda avgiften ges i 10 ~ andra
stycket. Några remissinstanser påpekar att det mot bakgrund av att uppsåt
eller oaktsamhet inte skall kriivas är mindre lämpligt att avgiften, som föreslås i promemorian, skall påföras den som har gjort sig skyldig till underlåtenheten eller överträdelsen. Jag finner påpekandet befogat och föreslår
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det i stället föreskrivs att särskild avgift skall påföras den som övertriicler
förbud eller underlåter åtgärd som avses i 6 ~-

<tll

11

~

I 11 ~ har tagits in bestiimmelser om att avgift får nedsiittas eller efterges.
om siirskilda skäl föreligger. Beträffande innebörden av kravet på siirskilda
skiil får jag hänvisa till vad som har anförts i den allmänna motiveringen
(avsnitt 4.1.2).
Länsstyrelsen i Stockholms liin anser att nedsiittning och eftergift som
regel skall få medges endast om byggnadsniimnden tillstyrker det. Av vad
jag förut har anfört (avsnitt 4.1.2) torde framgå att jag inte kan dela denna
uppfattning. Det förslag som liinsstyrelsen för fram innebiir i stort sett detsamma som att man lägger prövningen också i hithörande fall på byggnadsniimnclen. De bedömningar som skall göras niir fråga uppkommer om
nedsiittning eller eftergift kommer att inrymma stiillningstaganclen till omständigheter som byggnadsniimnclen i sin prövning inte har att beakta. Det
kan enligt min mening diirför ifrågasiittas om liinsstyrclsen, som är brukligt
t. ex. i iirenclen om byggnadslov. skall inhiimta yttrande från niimnden annat
iin i sådana fall då rent faktiska förhållanden behöver ytterligare belysas.
Jag iir i vart fall inte beredd att föreskriva någon skyldighet för liinsstyrelsen
att inhiimta yttrande från nämnden.
Enligt förslaget i promemorian skall fråga om nedsiittning eller eftergift
prövas av länsstyrelsen efter ansökan. Som kammarriitten i Sundsvall påpekar
innebiir detta att det vid sidan av det vanliga hesvärsförti.irandet skapas
en särskild ordning för omprövning av påförda avgifter, vilket medför att
avgifterna kan bli föremål för omprövning i två omgångar. Enligt kammarriittens uppfattning. som jag i denna fråga delar. bör en annan ordning
övervägas. Som en möjlig lösning anför kammarrätten att länsstyrelsen ges
möjlighet all, niir besvär har anförts. också pröva huruvida avgift. som
i och for sig bör påföras. av särskilda skiil kan nedsättas eller efterges. Denna
prövning skulle då ske inom det vanliga besviirsinstitutets ram. Ytterligare
en möjlighet kan enligt kammarriitten vara att fordra siirskilcl ansökan till
liinsstyrelsen men föreskriva att ansökan skall ske inom vanlig besvilrstid.
Om besvär anförs och ansökan görs samtidigt, kan ansökningen och besvären
diirefter prövas i ett sammanhang.
För egen del förordar jag elen först nämnda lösningen. nämligen att fråga
om nedsiittning och eftergift skall prövas av liinsstyrelsen niir besvär anförs
över hyggnaclsnämnclens beslut. Bestämmelserna i 11 ~ har utformats i enlighet hiirmecl. Prövning enligt 11 ~ förutsii!ler givetvis all yrkande om nedsiittning eller eftergift framställs av den betalningsskyldige. Även om bestämmelserna efter denna iinclring mera blir av besviirskaraktär och clilrför
kan synas ha en naturlig plats i anslutning till besviirsreglerna. anser jag
att anknytningen till det avsnitt av lagen som behandlar avgifter iir starkare.
Bestämmelserna har cHirför behållits på samma plats som enligt förslaget
i promemorian.
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I anslutning till det förslag till ändring i NVL som liiggs fram i promemorian erinras om att olovligt byggande kan innebära överträdelse både
av BS och NVL. Enligt promemorian kan därigenom den situationen tiinkas
uppstå att byggnadsnämnden i efterhand ger byggnadslov till en olovlig
byggnad och tar ut såviil byggnadsavgift som tilläggsavgift men att tillstånd
enligt NVL inte meddelas. I en sådan situation kan det som har uppförts
utan tillständ komma att bortskaffas med stöd av bestiimmelserna i NVL.
Om så sker bör det enligt promemorian anses att sådana siirskilda skäl föreligger som gör det möjligt att förordna om eftergift av tilläggsavgiften.
I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.6) har jag föreslagit att möjlighet
till eftergift skall finnas inte bara niir det uppförda bortskaffas med stöd
av NVL utan också niir det sker med stöd av annan författning. Den ordning
som jag har föreslagit för prövning av fråga om nedsättning eller eftergift
lämpar sig dock inte för dessa fall. Särskilda bestämmelser har diirför tagits
in i 11 ~ tretlje stycket. Bestämmelserna innebär att Hinsstyrclsen får pröva
fr{1ga om eftergili av tilliiggsavgift även efter siirskild ansökan, om den
åtgiird för vilken avgiften har utgått har blivit undanröjd på grund av bestiimmclse i annan författning. Ansökan skall, för att kunna tas upp till
prövning, göras inom en månad från det undanröjande! fullbordades.
I promemorian finns i 11 ~ bestämmelser om inhibition av utmätning
for det fall att den betalningsskyldige gör ansökan om nedsiittning eller
eftergift. Verksrntlighet av beslut om avgift skall även enligt det förslag
som jag Wgger fram fä ske först när beslutet har vunnit laga kraft. Eftersom
de föreslagna besUimmelserna i 11 ~ tredje stycket kan medföra att fråga
om eftergift uppkommer sedan avgiftsbeslutet har vunnit laga kraft, har
bestämmelser om inhibition av verkstlillighet givits i 11 ~ fjärde stycket.
Srrq//'

lkstiimmelserna om straff i 147 ~ andra stycket BL har, i överensstämmelse n1ed vad jag förut har anfört (avsnitt 4.2), med viss redaktionell jämkning tagits in i 12 ~Utöver det i den allmänna motiveringen anmiirkta förslaget till ändring
av straftbestiimmelserna i BL bör erinras om att 136 a ~ BL efter det att
promemorian upprättades har ändrats (SFS 1975:459) sä att bestämmelserna
om villkor i tillstånd som regeringen meddelar numera finns i paragrafens
sjunde stycke. Samtidigt med denna ändring infördes en ny paragraf i BL,
147 a ~. med bestämmelser om straff i vissa fall för den som obehörigen
yppar yrkcshemlighet m. m. Enligt övergångsbestiimmelserna skall paragrafens andra stycke, diir straffbestiimmelserna finns inskrivna, upphöra att
gälla vid utgången av år 1975. Eftersom påföljdslagen avses träda i kraft
den I juli 1976, har de nyss niimnda straffbcstiimmelserna inte upptagits
i lagförslaget.
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Handräckning m. m.

IH
I den allmiinna motiveringen (avsnitt 4.4) har jag i allt väsentligt anslutit
mig till promemorians förslag om handriickning. Det innebär att de möjligheter till handräckning som f. n. finns enligt 148 ~ första stycket BL
skall utökas till att omfatta också sådana fall i vilka byggnadsniimnden
enligt 70 ~ första stycket BS kan meddela föreläggande om undanröjande
eller ändring av det utförda. De fall då handräckning skall kunna meddC:.1s
har angivits i 13 ~. I paragrafens första punkt har tagits upp det fallet
att åtgärd, till vilken erfordrats byggnadslov, har utförts utan sådant lov.
F. n. kan handräckning enligt I 48 ~ första stycket BL meddelas bl. a. om
nybyggnad eller annan åtgärd företas i strid mot förbud som har meddelats
i eller med stöd av BL. Eftersom nybyggnad kräver byggnadslov. omfattas
dessa fall av de i I 3 ~ 1 föreslagna bestämmelserna. Som har berörts i
specialmotiveringen till 6 ~ faller däremot under uttrycken annan åtgiird
i 148 ~första stycket BL också sådana åtgärder som inte kräver byggnadslov.
Möjligheten till handräckning i dessa fall bör behållas. varför de har tagits
upp i en särskild punkt, 13. ~ 2. Enligt 13 ~ 3 skall handräckning vidare kunna
ske, om åtgärd har vidtagits i strid mot godkända ritningar eller av hyggnadsnämnden meddelade eller eljest gällande föreskrifter. För dessa fall
gäller i dag enligt 70 ~ första stycket BS att byggnadsnämnden. om det
befinnes nödigt, kan meddela föreläggande om undanröjande eller lindring
av det utförda. I den allmänna motiveringen har jag föreslagit att handräckning skall kunna ske när någon åsidosätter föreliiggande att utföra arbete
eller vidta annan åtgärd som åligger honom enligt BS. Dessa fall har angetts
i 13 ~ 4. I 13 ~ 5 slutligen har tagits upp de fall då villkor i tillstånd enligt
136 a ~ BL har åsidosatts. Handräckning i dessa fall kan i dag ske med
stöd av 148 ~ första stycket BL.
Enligt förslaget till 2 ~ skall byggnadsnämnden, när fall som omfattas
av påföljdslagen har inträffat, pröva fråga om påföljd. Har olovligt byggande
utförts, skall niimnden som förut har berörts pröva om det byggda kan
tillåtas stå kvar eller om rättelse skall vidtas. Finner nämnden riittelse nödvändig. kan detta ske antingen genom att handriickning begiirs enligt 13
~ I eller genom att ägaren, med stöd av bestämmelser som jag strax återkommer till. föreläggs att vidta rättelsen. Finner nämnden att det kan komma i fråga att i efterhand meddela byggnadslov till det olovligt byggda.
skall ägaren beredas tillfälle alt ansöka om lov. Bestämmelser hiirom har
tagits in i 18 ~.Ges inte någon ansökan in och kan frågan om byggnadslov
ändå inte prövas. har nämnden enligt vad nyss har sagts att se till att rättelse
sker.
Att överexekutor får meddela handräckning innebär inte att byggnadsnämndens begäran härom automatiskt skall följas av handriickning. Överexekutor har att pröva om de i påföljdslagen angivna förutsiiltningarna fö-
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religger. I fall som avses t. ex. i 13 ~
måste konstateras att åtgärden
fråga kräver byggnadslov och att lov inte har meddelats.
14

~

I 14 ~ meddelas bestämmelser om ansökan om handräckning. I likhet
med några remissinstanser finner jag det Himpligt att i bestiimmelserna anges
när åklagare skall få göra ansökan. Enligt min mening bör det få ske endast
i fall då straff kan komma i fråga, dvs. niir handräckningen föranleds av
att villkor i tillstånd enligt 136 a ~BL har å~idosatts.
I överensstiimmelse med vad som gäller enligt 148 ~ andra stycket BL
föreskrivs att kostnad för förrättning får förskjutas av allmänna medel,
om allmän åklagare gör ansökan. Jag anser diiremot inte att tillriickliga skäl
föreligger att som några instanser föreslår öppna motsvarande möjlighet
i fall då byggnadsniimnden är sökande.
I enlighet med påpekande av kammarrätten i Sundsvall har sista punkten
i paragrafens första stycke utformats så att den i sak stiimmer överens med
motsvarande bestämmelse i 148 ~ andra stycket BL.
I den allmänna motiveringen har jag anfdrt att verkställighet av handräckning bör avbrytas, om ansökan om byggnadslov till den ifrågavarande
åtgärden ges in. Bestämmelser härom har tagits in i 14 ~ andra stycket.
De har utformats så att myndighet där saken är anhängig får förordna att
verkställighet inte skall äga rum. Någon skyldighet att meddela sådant förordnande bör inte föreligga, eftersom myndigheten bör ha möjlighet att
verkstiilla handräckningen i fall där det är uppenbart att ansökan om byggnadslov har gjorts endast i syfte att förhala verkstmligheten.
15

~

Enligt 70 ~ första stycket BS kan byggnadsnämnden meddela föreläggande
om undanröjande eller ändring utan hinder av att handräckning kan beviljas
enligt 148 ~ BL. Denna valmöjlighet bör hibehållas men utvidgas till att
omfatta i princip samtliga fall då handräckning kan komma i fråga. Av
naturliga sktil kan den dock inte omfatta fall som avses i 13 ~ 4, eftersom
handräckning där kan meddelas endast om föreläggande har meddelats men
inte efterkommits. Bestiimmelser om nilmndens möjlighet att viilja påföljd
finns i 15 ~. Om byggnadsnämnden i nu avsedda fall förelägger ägaren att
vidta rättelse, måste niimnden vara oförhindrad att begära handräckning,
om ägaren inte efterkommer föreläggandet. Detta torde även f. n. gälla i
fråga om de fall som omfattas av bestiimmelserna i 148 ~ BL. I klarläggande
syfte har bestämmelser av denna innebörd tagits in i paragrafen.
I förhållande till motsvarande hestämmelser i promemorian har- i enlighet
med påpekande av kammarriitten i Sundsvall - den iindringen företagits
att i paragrafens första stycke har föreskrivits att föreläggande skall ange
viss tid inom vilken åtgiirtlen skall vara vidtagen.
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När byggnadsniimnden meddelar förcliiggande om riittelse utan att frågan
om byggnadslov dessförinnan har prövats. kan det inträffa att ägaren kommer in med ansökan om lov sedan han har fått del av föreläggandet. Det
kan iiven tänkas intriiffa att nämnden vid prövningen av en sådan ansökan
finner att byggnadslov kan beviljas och bifaller ansökningen. Detta bör få
till foljd att löreliiggandet forfaller. Det bör vidare leda till att avgiftsfn~gan
omprövas, eftersom byggnadslovet kan medföra att tilliiggsavgift skall utgå.
Bcstiimmclscr av den nu angivna innebörden har tagits in i 15 ~andra stycket. Diir föreskrivs att 7 och 8 ~ ~ gäller i tillämpliga delar. Uttrycken i tilllämpliga delar är foranlett av att tilläggsavgift enligt 8 ~ 3 inte avses utgå,
om föreliiggande om rättelse meddelas. Dessa bestiimmelser skall givetvis
inte giilla i nu avsedda fall.
Om byggnadslovsansökan, som ges in efter det beslut om föreläggande
har meddelats. Wmnas utan bifall bör detta i många fall foranleda att den
i föreliiggandet bestämda tidsfristen förlängs. Föreskrift härom kan lämpligen
tas in i avslagsbeslutet i byggnadslovsfrågan. Sådan föreskrift om förlängning
av tidsfristen skall på grund av bestämmelserna i 20 ~ siindas till inskrivningsmyndigheten for anteckning i fastighetsboken eller tomtriittsboken.
16

~

l 70 ~ andra stycket BS finns bestiimmelser om att föreläggande kan meddelas för den som underlåter att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som
åligger honom enligt BS. Som exempel på fall då bestämmelserna kan vara
tillämpliga kan anföras att fastighetsägare å"idosätter den i 53 ~ 1 mom.
BS föreskrivna skyldigheten att hålla tomt i vårdat skick. Bestämmelser
som i sak överensstämmer med 70 ~ andra stycket BS har tagits in i 16 ~Markaryds kommun anför i sitt remissvar att problemet med tomts hållande i vårdat skick helt har förbigåtts i promemorian. Med anledning härav
vill jag erinra om att påföljdslagen i detta avseende. till skillnad mot BS,
ger möjlighet till tvångsutfårande och verkställighet utan att domstolsprövning dessförinnan behöver ske. Bestämmelser om detta finns i 17 ~ som
jag strax kommer in på. Jag vill vidare erinra om mitt förut berörda förslag
att handräckning skall kunna meddelas. om föreläggande att utföra arbete
som avses i 16 ~ inte åtlyds. Betydande förbättring av möjligheterna att
komma till rlitta med de problem kommunen åsyftar får pä grund hlirav
antas uppkomma. om påfoljdslagen infors.

IH
I 17 ~ meddelas bestiimmelser om de tvängsmedel som tar knytas till
föreliiggande. Jämfört med gällande bestämmelser i 70 ~ BS inneblir 17 ~
de förändringarna i sak att förbud att fortsätta byggnadsarbete får !(i renas
med vite. att byggnadsniimmlen i fall som avses i 16 ~ rnr meddela forelliggande vid äventyr av tvångsutförande och att tvångsutförande får ske
utan föregående dom. Ändringarna har avhandlats i den allmiinna moti-
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På förslag av kammarrätten i Sundsvall har i 17 andra stycket. utan
att någon ändring i sak å~yftas, uttrycken i händelse av tredska och den
tredskande utmönstrats. Sistnämnda ullryck har ersatts av uttrycket den
försumlige. Därmed åsyftas givet vis den mol vilken föreläggandet har riktats.
Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att det föreligger risk att byggnadsnämnden under åberopande av bestämmelserna om tvångsutförande
kan göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande i det fall ägaren t. ex. vägrar
tillträde när arbetena skall utföras. Linsstyrclsen anser att det för sådana
fall bör meddelas bestämmelser om att byggnadsnämnden vid behov äger
vända sig till utmätningsman. Jag ansluter mig till förslaget. Bestämmelser
om detta har tagits in i 17 ~ tredje stycket.
Med hiinsyn till att förbud att fortsätta byggnadsarbcte anses träda i tilllämpning omedelbart och utan hinder av anförda besvär, anser Nacka kommun I majoriteten) att i kommentarerna till lagstiftningen bör beröras vad
som skall iakttas vid överträdelse av förbud, t. ex. om förnyat vite kan
meddelas.
I det föregående har jag föreslagit att i 3 ~ skall tas in bestämmelser om
all förbud att fortsiitta byggnadsarbete skall llinda till efterrättelse omedelbart. Överträds sådant förbud sedan det har vunnit laga kraft, föreligger
förutsliltningar att döma ut vite som har satts ut i förbudet. Något hinder
att i en sådan situation meddela ett nytt förbud vid högre vite föreligger
inte. En förutslittning härför är dock att överträdelsen inte medför att ett
nytt förbud skulle sakna grund. Det kan t. ex. inte utfärdas nytt förbud
mot att fortslitta rivning av en byggnad sedan denna har jämnats med marken.
I fråga om förbud eller föreläggande, som inte IHnder till efterriittelse
omedelbart. gäller att nytt förbud eller föreläggande inte får meddelas förrän
det föregående har vunnit laga kraft eller efter besvär har blivit slutligt
fastställt. Det torde däremot inte vara helt klart om detta gäller också
i fråga om förbud eller föreHiggandc som skall lända till efterrättelse omedelbart. Enligt min mening bör särskilda bestämmelser i detta avseende
inte meddelas förde förbud som avses i 3 ~ påföljdslagen, utan frågan bör i stället överliimnas till rättstillämpningen.

18

*
Finner byggnadsnämnden när olovligt byggande har företagits att det

kan komma i fråga att godkänna det utförda, skall nämnden som förut har berörts lämna iigaren tillfälle att inom viss tid ansöka om byggnads lov.
Bestämmelser för dessa fall meddelas i 18 ~. Enligt paragrafens första stycke
skall denna skyldighet för nämnden inträda, om det framstår som sannolikt
att byggnadslov kan meddelas till åtgärden. Den omständigheten att det
olovligt byggda avviker från vad som kan godtas vid en byggnadslovsprövning bör inte medföra att byggnadsnämnden avstår från att bereda Ligaren
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tillfälle att komma in med ansökan om byggnadslov. Rättelse kan i dessa
fall åstadkommas genom alt efterföljande byggnadslov förses med villkor
att nödvändiga ändringar vidtas. Jag återkommer till detta i specialmotiveringen till förslaget om ändring i BS. Några bestämmelser om tidsfrist
inom vilken ansökan skall göras torde inte behövas. Tiden bör emellertid
inte vara liingre än vad som erfordras för att upprätta behövliga byggnadslovshandlingar. Under denna tid får byggnadsnämnden givetvis inte besluta
om rättelseåtgärd. Särskild föreskrift härom torde inte heller behövas.
Bestiimmelserna i 18 ~ första stycket har i promemorieförslaget sin motsvarighet i 2 ~' därdet föreskrivs att nämnden, om det framstår som sannolikt
att byggnadslov kan meddelas till åtgärden, får bereda ägaren tillfälle att
inom viss tid inge ansökan om byggnadslov. Kammarrätten i Sundsvall
anför med anledning av bestiimmelserna i promemorieförslaget att det är
mindre lämpligt att som förutsättning för ansökan om byggnadslov ange
att det skall framstå som sannolikt alt byggnadslov kan meddelas. I delta
ligger enligt kammarrätten all nämnden genom att bereda ägaren tillfälle
att söka byggnadslov famnar honom en form av förhandsbesked trots att
nämndens kännedom om åtgiirdens beskaffenhet då kan vara begränsad.
Kammarrätten förordar alt ett neutralare uttryckssätt används. Det kant. ex.
anges all ägaren får beredas tillfälle att inge ansökan om byggnadslov, om
det föreligger <särskilda) skäl därtill.
Som redan har framgått förordar jag att bestämmelserna i detta avseende utformas på samma siitt som i promemorian. På grund av att nämnden
i nu avsedda fall skall ha skyldighet att liimna ägaren tillfälle att ansöka
om byggnadslov anser jag nämligen alt det på ett klarare sätt iin i kammarrättens förslag bör komma till uttryck när denna skyldighet inträder.
Som jag har anfört i den allmänna motiveringen bör det normalt vara möjligt
för niimnden alt när det olovligt byggda upptiicks bedöma om byggnadslov
kan komma i fråga. I något fall kan det givetvis hända att en sådan bedömning blir felaktig och all den som har Himnats tillfälle att ansöka om
byggnadslov sedermera får avslag på sin ansökan. De oliigenheter som möjligen kan uppkomma i sådana fall anser jag dock inte bör tillmätas någon
avgörande betydelse.
I den allmiinna motiveringen har jag föreslagit att byggnadsnämnden i
vissa fall skall få pröva frågan om byggnadslov utan hinder av all någon
ansökan härom inte har gjorts. Det skall kunna ske när tillräckligt underlag
för prövningen kan erhållas utan ägarens medverkan. Bestämmelser härom
ges i 18 ~ andra stycket. Enligt dessa skall nämnden vidare ha möjlighet
att på ägarens bekostnad låta upprätta ritningar och beskrivningar som behövs för prövningen samt företa i övrigt nödvändiga åtgiirder. Förslaget alt
nämnden skall kunna pröva fråga om byggnadslov utan ansökan medför alt
ändring måste göras i bestämmelserna om byggnadslov i BS. Jag återkommer
till detta längre fram i speciafmotiveringen.
Meddelar byggnadsnämnden byggnadslov, skall nämnden samtidigt beslu6 Rik1dax('// /'ilri. I sam/. Nr /M
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ta i fråga om byggnadsavgift och, om förutsiittningar hlirför finns, om tilläggsavgift. Detta skall giilla även för de fall då niimnden med stöd av 18 ~andra
stycket meddelar byggnaclslov utan ansökan därom. I anslutning till 13 har
jag erinrat om att nämnden skall se till att rättelse sker i sådana fall då byggnadslovsansökan inte ges in och förutsättningar att tillämpa 18 ~andra stycket inte
föreligger. Detta skall givetvis ske även om nämnden lämnar ansökningen
utan bifall.

*

Verkan m• .föreläggande i i•issa .fäll m. m.

19

~

Före!Hggande som riktar sig mot fastighetsägare, tomtriittshavare eller
ägare av byggnad på arrendemark föreslå5 som förut har anförts (avsnitt
4.3) gälla liven mot ny ägare eller ny tomträttshavare. Enligt min mening
bör inte bara föreläggande utan också förbud enligt 3 ~ ha sådan verkan.
I 19 ~ första 'Stycket meddelas bestämmelser om föreliiggande eller förbud
som riktar sig mot fastighetsägare. Som i det föregående har anförts skall
vite som har satts ut i föreläggande inte övergå på ny ägare eller ny tomträttshavare. I stället får byggnadsnämnden sätta ut vite för denne. Bestiimmclser hiirom finns i 19 *andra stycket. Av bestämmelserna framgår att denna begränsning inte gäller i fråga om föreskrift om t vångsut förande. Sådan föreskrift gäl ler
således även mot ny ägare.
I överensstämmelse med förslaget i elen allmänna motiveringen föreskrivs i
19 ~tredje stycket att bestämmelserna i första och andra styckena skall äga motsvarande tillämpning när föreliiggande riktar sig mot tomträttshavare eller ägare av byggnad på mark upplåten med annan nyttjanderiitt än tomtriitl.
A1111'L'k11i11g i.fi1s1ighr1shokc11 m. m.

Som har framgått av det förut anförda (avsnitt 4.3) föreslår jag att även
beslut i fråga om föreläggande som avser byggnad på mark upplåten med
annan nyttjanderätt än tomtriitt skall siindas till inskrivningsmyncligheten.
Bestiimmelser om myndighetens handliiggning av sådana ärenden kan utfärdas av regeringen.
20-22 ~

*

har, i enlighet med förslag i den allmänna motiveringen och i anslutning till 19 ~-tagits in bestämmelser om anteckning i fastighetsboken eller
tomträttsboken angående föreläggande el ler förbud. I paragrafen sägs att bes Iut
i fråga om föreläggande eller förbud genast skall sändas till inskrivningsmyndigheten. Denna åtgärd skall således vidtas så snart det lir möjligt och förutsätter inte att beslutet har vunnit laga kraft. Med beslut i fråga om föreläggande avses både beslut att utfärda föreläggande och beslut som innebäratt föreliiggande
undanröjs. Skyldighet att underrtitta inskrivningsmyndighcten om beslut att
undanröja föreläggande ankommer på bcslutsmyndigheten, dvs. normalt på
överinstans.
När förefaggande har åtlytts eller förfallit och niir anledning inte längre
föreligger att uppriitthålla förbud, måste även detta komma till uttryck genom
120

\1

Prop.1975/76:164

83

anteckning på siitt som anges i 20 ~- Bestämmelser om anteckning i dessa
fall finns i} I f Byggnadsniimnden är här ensam behörig men också skyldig
att göra anmiilan till inskrivningsmyndigheten. Det kan tiinkas uppkomma
fall då byggnadsniimnden och den genom föreläggandet eller förbudet förpliktade har olika uppfattning i frågan om föreläggandet har uppfyllts eller
anledning finns att vidmakthålla förbudet. I sådant fall bör den förpliktade
ha möjlighet till prövning av frågan om anteckning i fastighetsboken eller
tomtriittsboken. I ]} \1 har därför tagits in bestämmelser om skyldighet för
länsstyrelsen att på ansökan av byggnadens ägare göra anmälan till inskrivningsmyndighcten, när förutsättning för sådan anteckning föreligger.
Kammarriitten i Sundsvall anser att motiven till dessa bestämmelser skulle
biittre komma till uttryck om det föreskrivs att länsstyrelsen på ansökan
av iigaren skall pröva huruvida ett utfärdat föreläggande har efterkommits.
Av elen utformning av 22 ~ som jag föreslår framgår att IHnsstyrelsen skall
göra anmälan till inskrivningsmyndigheten om de i 21 ~ angivna förutsiittningarna föreligger. En sådan utformning torde inte ge anledning till
missförstånd. Föreningen Sveriges stadsarkitekter anser att bestämmelserna
bör innehålla föreskrift om skyldighet för länsstyrelsen att höra byggnadsnämnden. Enligt min mening ligger det i sakens natur att länsstyrelsen
i dessa fall inhlimtar yttrande av nämnden. Tillräcklig utredning för frågans
prövning torde eljest inte kunna erhållas. Jag anser det emellertid inte påkallat med siirskilda bestämmelser härom.
Aterkrar

111. 111.

I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.1.2) har föreslagits att i påföljdslagen skall tas in besrnmmelser om återkrav m. m. i vissa fall när överlåtelse
sker av egendom - såväl fast som lös - på vilken har företagits olovligt
byggande. BcstUmmelscr hUrom meddelas i 23 och 24 ~~-

2H
I 23 ~ finns bestämmelser om regressrätt för det fall att fast eller lös
egendom, på vilken har företagits olovligt byggande övergår på ny ägare
nch denne därefter påförs byggnadsavgift eller sådan avgift och tilläggsavgift.
Regressrätten innebär att den nye ägaren får kräva åter av överlåtaren vad
han betalar i avgift. Som förutsättning härför skall gälla dels att åtgärden
har vidtagits före överlåtelsen, dels att förvärvaren varken blivit upplyst
om åtgärden eller annars känt till eller bort känna till den. Att överlåtaren
varit ovetande om åtgärden befriar honom inte från ansvarighet. Även om
det vid en kontroll av byggnadslovshandlingarna många gånger kan vara
möjligt att bedöma om egendomen har varit föremål för olovlig byggnaclsåtgärd och därför avviker från vad dessa handlingar utvisar, skall förvärvaren inte enbart på grund av att han tagit del av dessa handlingar anses
ha blivit uppmärksammad på åtgärden m:h således anses ha kiint till elen
vid förviirvet. I princip skall krävas att överlåtaren har upplyst förvärvaren
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om åtgärden eller att det är uppenbart att olovligt byggande har förekommit,
t. ex, när en större tillbyggnad har företagits på ett hus och överlåtaren
inte kan visa att byggnadslov till detta har meddelats.
Bestämmelserna om preskription i 27 ~ medför att den principiella upplysningsplikt som nu har berörts inte omfattar åtgärder som har blivit påbörjade liingre tid tillbaka än tio år. På grund av att reglerna om avgifter
enligt förslaget till övergångsbestämmelser inte skall vara ti!Himpliga på åtgärder som har påbörjats före den I juli 1976, faller även sådana åtgiirder
utanför upplysningsplikten enligt 23 ~Enligt 23 ~ andnt stycket skall bestämmelserna i första stycket äga motsvarande tilliimpning, när någon har utgivit betalning på grund av återkrav.
Det innebär således att, om överlåtaren blir tvungen att ersätta förvärvaren
för vad denne har betalat i avgift och överlåtaren inte har utfört det olovliga
byggandet, kan han vända sig mot den, från vilken han förviirvade egendomen, med krav på ersättning för vad han har betalat.
I överensstiimmclsc med förslaget i den allmiinna motiveringen föreskrivs
i 23 ~ tredje stycket att talan om återkrav skall prövas av domstol. Där
föreskrivs också en tidsfrist för talan om återkrav. Tidsfristen har bestämts
till ett år från det avgiften betalades. I fall då paragrafens andra stycke
är tilliimpligt räknas tiden från det betalning på grund av återkravet gjordes.
Iakttas inte tidsfristen är rätten till talan förlorad.
Enligt 17 kap. 11 ~ första stycket rättegångsbalken äger dom, sedan tid
för talan har utgått, riittskraft, såvitt därigenom har avgjorts den sak varom
talan väckts. Enligt paragrafens tredje stycke får fråga som sålunda har avgjorts inte ånyo tas upp till prövning. Dessa bestiimmelser torde kunna
medföra att elen som fl.ir talan om återkrav enligt 23 ~ första stycket kan,
om han därefter av annan orsak vill föra talan med anledning av överlåtelsen,
få sin talan härom avvisad. För att någon osäkerhet i detta avseende inte
skall råda föreskrivs i 23 ~ fjiirde stycket att talan om återkrav inte skall
utgöra hinder mot att annan talan med anledning av förvärvet av egendomen
tas upp till prövning.
24

~

I 24 ~ meddelas bestiimmelser för sådana fall då det olovligt byggda skall
undanröjas, antingen genom handräckning eller genom iigarens försorg på
grund av föreliiggande diirom. I paragrafen uttrycks detta på så siitt att
riittelse i det utförda skall vidtas .på grund av beslut enligt denna lag.
Även enligt 24 ~ giiller i princip att ägaren har skyldighet att vid överlåtelsen upplysa om den olovliga åtgärden. Om överlåtaren själv inte känner
till den, fritar det honom inte heller i de fall som avses i denna paragraf
från ansvarighet. Kiinde förvärvaren till åtgiirden eller borde han ha kiint
till den, skall överlåtaren dock vara fri från ansvar. I motiveringen till 23 ~
har som exempel på fall. då förvärvaren bort inse att olovligt byggande
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förekommit, angetts att en större tillbyggnad har företagits på ett hus och
överlåtaren inte kan visa att byggnadslov till detta har meddelats. När det
giiller fall enligt 24 ~ kan som ytterligare exempel på omständigheter, som
får anses ge förviirvaren kännedom om åtgärden, anföras att det i fastighetsboken eller tomträttsboken har gjorts anteckning om föreläggande att
vidta den ifrågavarande rättelsen och att anteckningen har införts vid sådan
tidpunkt att förvärvaren haft möjlighet att ta del av den vid förvärvet.
Fattas beslut om riittelse och förvärvaren inte har blivit upplyst om den
olovliga åtgärden eller eljest känt till eller bort känna till den, skall enligt
24 ~ bestämmelserna i 4 kap. 12 JB äga motsvarande tillämpning. Det
innebär att förvärvaren får göra avdrag på köpeskillingen eller häva överlåtelsen. Han har dessutom riitt till ersiittning för skada. Är skadan av ringa
betydelse, får hävning ske endast om överlåtaren har förfarit svikligt. I 11ir
kommer således att giilla samma regler som för det i 4 kap. 18 ~ JB avsedda
fallet att offentlig myndighets beslut medför att köpare inte har förvärvat
den rådighet över fastigheten som han vid köpet hade skäl att förutsiitta.
Det bör ånyo påpekas att 24 ~ gäller både fast och lös egendom.
Av hiinvisningen till 4 kap. 12 ~ JB torde följa att prövning av fråga
som avses i 24 skall ankomma på domstol. Särskilda bestiimmelser om
detta har därför inte ansetts nödviindiga. Inte heller har det ansetts påkallat
att i 24 ~ ta in bestämmelser motsvarande dem i 23 ~ sista stycket. Vad
som i sådant avseende anses giiJJa i fråga om talan enligt 4 kap. ·12 ~ JB
bör gälla också talan som grundas på 24 påföljdslagen.

*

*

*

Örr~i~a hcstiimmelwr

25

~

Genom bestämmelserna i 25 ~ges byggnadsniimnden och dess tjänstemän
rätt att för erforderlig besiktning skaffa sig tilltriide till fastighet, byggnad
och annan anliiggning. I promemorian föresl[L<; vitcs!lireliiggande som medel
för att nlimnden skall kunna utöva tilltriidesrätten. Som några remissinstanser påpekar kan besviir anföras över sådana föreliigganden och förseningar diirigenom uppstå i nämndens kontrollverksamhet. I anslutning till
17 ~ har jag föreslagit att byggnadsniimnden skall ha möjlighet till bitriicle
av utmlitningsman, niir nämnden hindras att verksUlla tvångsutförancle.
Jag föreslår att sådant biträde skall kunna erhållas också i nu avsedda fall.
Bestiimmclser hiirom har tagits in i 25 ~ sista punkten.

26

~

I 26 ~finns hestiimmelser om fördelningen mellan staten och kommunen
av <1vgifter enligt påföljdslagen. I iivercnsstiimmelse med vad tidigare har
foreslagits tavsnitt 4.5) innebiir bestiimmclserna all byggnadsavgifl tillfaller
kommunen, medan siirskild avgift och tiföggsavgift tillfaller staten.

Prop. 1975/76:164

27

86

~

Enligt förslaget i promemorian skall avgift inte få påföras. om det niir
frågan om avgift prövas hos byggnadsniimnden har förflutit mer föl tio
år från det skyldighet att betala avgiften inträdde. Förslaget innebär alltså
att endast avgifterna preskriberas, diiremot inte möjligheterna att begära handräckning eller att utfärda föreläggande om rättelse. I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.6) har jag föreslagit att preskription skall intriida iiven
dessa hänseenden. Bestiimmelserna i 27
i enlighet hiirmed.

* första stycket har utformats

Några remissinstanser, däribland Sveriges kommunala förvaltningsjurister. anser att preskriptionstiden inte kan anknytas till tidpunkten för betalningsskyldighetens inträde, eftersom det innan avgiftsfrågan prövas inte
heller föreligger någon skyldighet att betala avgift. Även jag anser att bestämmelserna bör iindras på denna punkt och föreslår att tiden skall räknas
från det den olovliga åtgärden påbörjades.

I 27

~första

stycket har givits bestämmelserom preskription av påföljderna
byggnadsavgift, tilläggsavgift, handräckning enligt 13 ~ 1-3 och 5 samt föreliiggande om rättelse enligt 15 ~ första stycket. De föreslagna bestämmelserna riktar sig således inte bara till byggnadsnämnden utan också till överexekutor. Om handräckning skall kunna meddelas, måste överexekutor finna det utrett att det niir frågan om påföljd togs upp av byggnadsnämnden
inte hade förflutit mer än tio år från det åtgärden påbörjades.
Bestämmelserna i 27 ~ första styäet omfattar inte föreläggande enligt
16 ~ och handräckning enligt 13 ~ 4. dvs. de påföljder som kan inträda
nlir någon underlåter att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som åligger
honom enligt BS. Det saknas nämligen enligt min uppfattning skäl att låta
preskription inträda också i dessa fall.
Preskriptionstiden enligt förslaget i promemorian gäller inte bara byggnadsavgift och tilliiggsavgift utan också särskild avgift. Även om någon
erinran mot förslaget såvitt avser siirskild avgift inte har framförts, anser
jag med hiinsyn till arten av de övertrlidelser som det här iir fråga om
att tio år är en alltför lång tid. Jag föreslår att preskriptionstiden för särskild
avgift bestäms till tre år. I 27 ~ andra stycket har tagits in bestämmelser
om detta.
Det bör anmärkas att uttrycken fråga om påföljd har samma innebörd
som i 5 ~I fråga om sådana överträdelser får vilka kan ådömas straff enligt 12 ~
gäller bestiimmelserna i 35 kap. brottsbalken om bortfallande av påföljd.
Det har inte ansetts nödvändigt att ta in någon erinran om detta i 27 ~.

28 och 29 ~ ~
I 28 och 29 ~ ~ meddelas bestämmelser om betalning och indrivning av
avgifter enligt påföljdslagen. Bestämmelserna avviker från förslaget i pro-
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memorian. Enligt detta skall de avgifter som skall tillkomma staten indrivas
genom utmlitningsmannens försorg i samma ordning som skatt. I fråga
om byggnadsavgift dlircmot skall det ankomma på kommunen sjlilv att
se till att avgiften blir indriven. I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.5)
har föreslagits att även byggnadsavgirten skall indriv<1s i samma ordning
som skatt.
Om annat inte föreskrivs torde avgift vara förfallen till betalning, när
beslutet därom vinner laga kraft. Med tanke på att avgifterna kan komma
att uppgå till jämförelsevis höga belopp är detta en alltför kort betalningstid.
I l8 ,1· första stycket har därför föreskrivits att avgift skall betalas inom
två månader från det beslutet om avgift har vunnit laga kraft. Praktiska
skäl talar för att betalning sker till den utmätningsman som i händelse
av bristande betalning skall ombesörja indrivning, dvs. utmätningsmannen
i den ort där den betalningsskyldige är bosatt. Bestämmelser om detta har
också tagits in i paragrafens första stycke. Enligt styckets andra punkt skall
i avgiftsbeslutet erinras om de nu berörda bcstlimrnelserna.
I 28 ~ andra stycket föreskrivs att beslutet skall sändas till utmiitningsmannen sedan det har vunnit laga kraft. Skall !lera personer på grund av
de i 10 ~ första stycket föreslagna bcstiimrnelserna solidariskt svara för avgiften, kan det om de betalningsskyldiga inte är bosatta på samma plats
bli nödvändigt att sända beslutet till !lera utmätningsmän.
Betalas inte avgift i rätt tid, skall som har nämnts indrivning kunna ske
i den ordning som enligt uppbördslagen gäller för indrivning av skatt. Bestämmelser hlirom finns i 19 ,1 första stycket. Någon särskild framställning
om indrivning behöver inte göras. Det är tillräckligt att betalningstiden har
gått till ;inda utan att betalning har skett. Av 59 ~ första stycket uppbördslagen jämfört med 60 ~ 4 mom. andra stycket samma lag följeratt utmätning,
men inte införsel, får användas vid indrivningen. Jag vill erinra om att
särskilda bestiimmelser om indrivning finns även på andra håll. bl. a. i uppbördskungörelsen ( 1967:626, omtryckt 1974:854) och i utsökningskungörelsen (1971:1098).
Enligt 58 ~ I mom. uppbördslagen utgår restavgift när någon har underlåtit
att betala in skatt i föreskriven tid och ordning. Restavgiften utgör fyra
procent av den del av skatten som inte har betalats. Enligt förslaget i
promemorian skall restavgift inte utgå vid indrivning av tilläggsavgift och
särskild avgift. Syftet med förslaget anges vara att undvika skillnad i detta
avseende mellan avgifter som skall tillfallu staten och sådana som skall
utgå till kommunen. Det förslag som nu läggs fram innebiir som redan
har nämnts att enhetliga regler om indrivning skall gälla för alla avgifter.
D~irmed saknas enligt min mening anledning att göra avsteg från vad som
normalt gäller n~ir fordringar indrivs i samma ordning som skatt. Bestämmelserna om restavgift bör således bli tilllimpliga. Första stycket i 29 ~ har utformats i enlighet härmed.
I sådana fall då både byggnadsavgift och tilläggsavgift skall betalas kan
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problem tänkas uppkomma i fråga om fördelningen mellan staten och kommunen av innutna medel, när dessa inte räcker till att betala hela den
sammanlagda fordringen på avgift. För dessa fall har i 29 ~ andra stycket
tagits in bestiimmelser om att, vid fördelning mellan staten och kommunen,
medel i första hand skall avsättas för kommunens fordran.

30

*

Jag har i den allmiinna motiveringen (avsnitt 4.6) föreslagit att fråga om
utdömande av vite som föreläggs med stöd av påföljdslagen skall prövas
av allmUn domstol på talan av allmän åklagare. Besliimmelser som utsäger
detta torde inte behövas. Förslaget att utdömt vite inte skall kunna förvandlas måste däremot föranleda uttryckliga regler. Sådana har givits i 30

*.

31

* *

I 31 första stycket har föreskrivits att talan mot byggnadsnämndens
beslut i fråga som avses i påföljdslagen skall föras hos liinsstyrelsen. Denna
ordning stämmer överens med vad som f. n. giiller beträffande fullföljd
mot beslut som avser fråga om byggnadslov. Det bör påpekas att inte alla
beslut av byggnadsniimnden kan överklagas. Enligt allmänna regler torde
sålunda talan inte få föras mot beslut att begiira handräckning. I sådant
fall får talan i sliillet föras mot överexekutors beslut enligt bestiimmclserna
hiirom i utsökningslagen.
Enligt 31 ~andra stycket skall talan om ninsstyrclsens beslut i bcsviirsmål
föras hos kammarriitten. Som har anförts i anslutning till 11 ~ skall fråga
om nedslittning eller eftergift prövas av liinsstyrclsen efter besviir över byggnadsnämndens avgiftsbeslut. Undantag från denna ordning har emellertid
föreskrivits i 11 ~ tredje stycket, enligt vilket fråga om eftergift i vissa fall
skall få prövas av länsstyrelsen efter ansökan. I 31 ~andra stycket har siirskild
bestiimmelse tagits in betrUffande talan mot liinsstyrelsens beslut i sådan
fråga och i rråga om anmiilan som länsstyrelsen tar upp enligt 22 ~- Även
i dessa fall fullföljs talan i kammarrätten. Mot kammarriittcns beslut får
talan föras hos rcgeringsriittcn. Enligt 35 ~ l"örvaltningsprocesslagen
!1971 :291 l krävs emellertid för att besviiren skall tas upp till prövning att
regeringsriitten meddelar prövningstillstånd.
Av 12 ~andra stycket förvaltningslagen och 7 ~ förvaltningsprocesslagen
följer att besvärstiden iir tre veckor riiknat från den dag klaganden tick
del av beslutet.
Om besvär anförs över byggnaclsn~imndens beslut i fall då r~ittclse skall
ske, bör enligt JK prövningen i överinstans företas med största skyndsamhet
på samma s~itt som r. n. sker n~ir det gäller besviir hos allmän domstol
över beslut av överexekutor. Liknande synpunkter anför också Tyresö och
Värmdö (majoriteten) kommuner..;\. ven enligt min uppfattning bör besv~irs-
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mål som avser föreläggande om rättelse handliiggas med förtur. Det bör
emellertid gälla även mål om förbud att fortsätta byggnadsarbete. En erinran
härom har tagits in i 31 ~ tredje stycket.

3H
I vissa fall kan det inträffa att olovligt byggande företas på egendom,
till vilken iiganderätten på grund av testamentariskt förordnande iir svävande. Jag anser att den som innehar egendomen diirvid bör jämställas
med ägare. Bestämmelser av motsvarande innebörd finns i bl. a. 3 ~
anliiggningslagen (1973:1149). Vad jag nu har föreslagit innebär bl. a. att
byggnadsavgift och tilläggsavgift skall påföras innehavaren i stället !Or iigaren. Bestiimmelser för nu avsedda fall hartagits in i 32 ~-Av bestiimrnelserna
följer att innehavaren inte skall anses som ägare niir det gäller tilliimpningen
av 19 och 22 ~~- Föreliiggande för innehavaren skall av naturliga skäl inte
gälla mot ny iigare och inte heller antecknas i fastighetsboken eller tomtriittsboken.
Vad som har föreslagits bör giilla iiven när någon innehar fastighet under
s!Hndig besittningsriitt eller med fideikommissriitt. Eftersom dessa riittsinstitut är under avveckling bör bestiimmelserna hiirom tas upp bland övergångsbes!Urnmelserna. Med ständig besittningsriitt åsyftas bäde sådan besittningsriitt som enligt lag är att hänföra till fast egendom och annan stiindig
besittningsrätt, bl. a. stadgad åborätt.

Ö1·e1:i.:1i11gsbes1ä111111dw'r

Som har framgått av det förut anförda (avsnitt 4.6) ansluter jag mig till
förslaget i promemorian att påföljdslagen skall triida i kraft den I juli 1976.
Jag har vidare ll:ireslagit att i princip alla pålOljdsbesUrnmclser som rör annat
än avgift skall fä tilliimpas också pi\ åtgiird som har vidtagits före ikrafttriidandet. Övergångsbestiimmclserna har utformats i enlighet härmed. Det
innebär bl. a. att handriickning utan föregäende dornstolsprövning kommer
att kunna ske i betydligt större utstriickning iin f. n. Det innebiir ocks{1
all föreliiggande som utfardas med stöd av p<'1följdslagen blir giillande mot
ny iigare av den egendom som omfattas av forcliiggandet. Denna effekt
inträder däremot inte i fråga om föreliigganden som vid ikrafltriidandet har
meddelats enligt iildre bestiimmelser. dvs. enligt BS. I överensstiimmelse
med vad jag har föreslagit i den allmiinna motiveringen har punkt 2 i övcrgångsbesliimmclserna utformats så att preskriptionsreglerna i 27 ~. si'tvitl
gäller annat iin avgifter. blir tilliimpliga pä <'ngiirder som har vidtagits före
ikrafttriidandct. Handriickning och föreliiggande far således inte beslutas i
fräga om åtgiird som har företagits före ikrafttriidandet, om det niir frågan
om påföljd tas upp av byggnadsniimnclen har fiirtlutit mer iin tio år från
Lkt åtgiirden påbö1:iades.
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I punkt 3 av övergångsbestämmelserna regleras dels de fall d(ir s(irskild
avgirt enligt 6 ~ skall utgå, dels fall som omfattas av straf!bestHmmelserna
i 12 ~. Bestämmelserna innebär att 6 och 12 ~~ skall tillämpas endast i fråga
om övertr(idelse som har begåtts efter ikrafttriidandet.
Punkt 4 avhandlar de föreslagna bestämmelserna om återkrav m. m. i
23 och 24 ~~- Det kan enligt min mening inte komma i fråga att till~impa
dessa i andra fall än då överlåtelsen har (igt rum efter ikrafttriidanclet. Punkt
4 har utformats i enlighet hiirmed.
I motiveringen till 32 \har föreslagits att vid tilliimpningen av 10 ~första
stycket samt 15 och 18 ~~ som iigare skall anses :ivcn den som innehar
egendom med st~indig besittningsr~itt eller med fideikommissr(itt. I överensst:in1melse med vad jag chirvid anförde har bestiimmelser hiirom tagits
upp under punkt 5 i överg[ingsbestiimmelserna.
Enligt kammarkollegiet kan det uppkomma svårigheter niir det g:iller
att best:imma den tidpunkt niir en åtgiird har påbörjats resp. fullbordats.
Kollegiet ifräga<itter hur t. ex. ett s{1clant fall skall bedömas då smygkontorisering har skett successivt. Föreningen Sveriges stadsarkitekter anser
att bevisskylcligheten rörande frägan när ett olovligt byggnadsföretag har
påbörjats eller n:ir förseelse har begätts bör ligga på den som äger det olovligt
utförda resp. elen som har begtilt förseelsen.
Jag iir medveten om att det kan uppkomma problem av den art som
kollegiet och föreningen äsyftar. Jag håller emellertid för troligt att det blir
fråga om övergängsföreteelser som efter någon tid försvinner. Några generella
regler om hur problemen skall lösas kan givetvis inte st:illas upp. Det måste
ske med hiinsyn tagen till omstiindigheterna i varje siirskilt fall.
Vad giiller föreningens förslag om bevisskylcligheten betriiffancle tidpunkten för påbörianclet av olovligt byggnaclstöretag m. m., har jag i elen allmiinna
motiveringen (avsnitt 4.6) i anslutning till behandlingen av preskriplionsfrågan. motsatt mig ett förslag av samma innebörd. Jag iir inte heller i
detta sammanhang beredd att ansluta mig till den föreslagna bcvisregeln.

6.2 Fiirslaget till lag om ändring i b~ ggnadslagen 0 947:385)
Niir påföljclslagen träder i kraft blir bcstiimmelserna om straff och handräckning i 147 och 148 ~~ BL överflödiga. De bör cliirför upphöra att giilla
I 147 ~ har emellertid tagits in en erinran av innebörd att bestiimmelser
om pMöljcl för övertrlidelse av BL eller föreskrift som har meddelats med
stöd av BL finns i påföljclslagen. Samtidigt har rubriken närmast före 147 ~
1indrats.
I överensstämmelse med vad jag nyss har anfört föreskrivs i övergångsbest1immelserna bl. a. att äldre bestämmelser om straff skall tillämpas i fråga om gärning som har företagits fore ikralitr(iclanclet. Med anledning av fdrslaget till iivergångsbest1immelser i promemorian, vilka i denna del överens-
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stiimmer i sak med förevarande förslag. ifrågasiitter länsåklagarmyndigheten
i Kopparbergs liin, om inte bestiimmelserna kan ge upphov till viss tveksamhet på grund av stadgandet i 5 ~ lagen om införande av bro!lsbalken.
Eftersom förslaget till påföljdslag formellt innebär en total avkriminalisering.
kan enligt myndigheten viss tveksamhet uppkomma hur fall av olovligt
byggande. som har skett före lagens ikrafttriidande men som diirefter kommer under domstols prövning. skall bedömas.
Enligt 5 ~andra stycket lagen '1964:163. iindrad senast 1970:315) om införande av brottsbalken skall straff bestiimmas efter den lag som giillde
niir gärningen företogs. Giiller annan lag när dom meddelas. skall den lagen
tilliimpas. om den leder till frihet från straff eller till lindrigare straff. Enligt
de nu föreslagna övergångsbestämmelserna skall som redan har nämnts
iildre bestämmelser om strafftilliimpas i fråga om gärning som har företagits
före ikraftträdandet. Det innebär t. ex. att den som före den I juli 1976
företar nybyggnad i strid mot förbud i BL eller river byggnad inom område
diir rivningsförbud enligt 35 a ~ BL råder kan dömas till straff för detta.
Däremot kan han inte åläggas att betala avgift enligt påföljdslagen. Med
den föreslagna utformningen av övergångsbestiimmelserna behöver det enligt min mening inte uppkomma någon tvekan i fråga om bedömningen
av de fall som llinsåklagarmyndigheten tar upp.

6.3 Fiirslaget till lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
55

~

I mom.

Enligt 55 ~ I mom. första stycket BS skall ansökan om byggnadslov göras
skriftligen hos byggnadsniimnden. I 18 ~ andra stycket förslaget till påföljdslag ges nämnden möjlighet all i vissa fall pröva fråga om byggnadslov
utan ansökan. Detta bör 11impligen komma till uttryck också i BS. I 55 ~
I mom. forsla stycket BS har därför tagits in en erinran om dessa bestämmelser i p<lföljdslagen.

58

~

2 mom.

I promemorian föresläs att byggnadsniimnden. niir byggnadslov meddelas
i efterhand. skall som villkor för lovet kunna föreskriva skyldighet för sökanden alt vidta de ändringar av det upp!'örda som kan vara nödviindiga.
Eftersom det enligt promemorian torde vara tveksamt om nuvarande bestämmelser ger niimnden denna möjlighet föresläs att i 58 ~ 2 mom. BS
tas in ett tredje stycke med bemyndigande all förena byggnadslov med
sådant villkor. Jag ansluter mig till förslaget. som inte har mött någon erinran
under remissbehandlingen. I överensstiimmelse med vad som giiller enligt
58 ~ 2 mom. första stycket har föreskrivits att i beslutet skall anges tid

Prop. 1975/76 :164

92

inom vilken villkoret skall vara fullgjort. Sker inte sådan fullgörelse, skall
byggnadsnämnden .::nligt 2 ~ förslaget till påföljdslag pröva fråga om påföljd
för detta.
68 ~

Påföljdslagen är avsedd att ersätta bl. a. bestämmelserna i 6 kap. BS om
ansvar. vitesföreliiggande m. m. Dessa bestiimmelser - 68-70 ~~ - skall således upphöra att giilla niir lagen triider i kraft. I likhet med vad som har
föreslagits beträffande BL bör emellertid finnas en erinran om all bestUmmelser om påföljd för överträdelse av BS eller föreskrift som har meddelats
med stöd av BS finns i päföljdslagen. En sådan erinran har tagits in i 68 ~
Samtidigt llireslå~ att rubriken till 6 kap. iindras.
Föreningen Sveriges stadsarkitekter anser att 68 ~andra stycket, som ålägger byggnadsniimnden all förbjuda vissa farliga byggnadsarbeten, i någon
form bör stå kvar i BS. Bestiimmelserna har enligt föreningen att göra inte
bara med olovligt byggande utan med byggande i allmänhet.
PMöljdslagen innehåller bestämmelser om överträdelse av BL och BS
eller av föreskrift sorn har meddelats med stöd av dessa författningar. Lagen
avser s~!ledes inte bara olovligt byggande utan åsidosiittande över huvud
tagel av bl. a. BS. Uppkommer till följd av byggnadsarbete sädana faror
som [1syftas i 68 ~ andra stycket RS, måste detta bero på att bestiimmelserna
i 60 ~ BS om försiktighetsåtgärder m. m. i samband med byggnadsarbete
har bli\'it ttsidosatta. Enligt min mening har besUimmelserna i 68 ~ andra
stycket pcl grund hiirav sin naturliga plats i päfoljdslagen. Jag ansluter mig
clii1for inte till föreningens förslag.

71

~

2 mom. m. m.

I 71 ~ 2 mom. andra stycket RS linns bestiimmelser om bl. a. fullföljd
av talan mot liinssiyrelses beslut om förbud eller föreläggande enligt 6
kap. I ii\'erensstiimrnelse med vad jag förut har anfört föreslås all dessa
bestiimmelser upphiivs.
Övergängsbestiimrnelserna har utformats på samma sätt som i förslaget till
lagom ändring i BL Ikrafltriidandet tl"ireslåssåledes ske den I jul i 1976. Som har
föreslagits i det forcg[1emle (avsnitt 4.6) skall påföljdslagens bestämmelser om
bl. a. handriickning och föreliiggande tilliimpas även i fråga om åtgärd som har
vidtagits före elen I juli 1976. Detta framgår av övergångsbestämmelserna till
påföljdslagen.
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7 Hemställan
Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till
1. lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.,
2. lag om ändring i byggnadslagen ( 1947:385).
3. lag om ändring i byggnadsstadgan ( 1959:612).

8 Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Bilaga I

Förslag till lagstiftning
om påföljder vid
olovligt byggande (Ds B 1975:3)
1 Inledning
En grundläggande princip i den svenska byggnadslagstiftningen är att
det tillkommer samhället - i första hand företrätt av kommunen - att bestämma var bebyggelse får komma till stånd. Detta samhällets s. k. planmonopol gällde ursprungligen endast bebyggelseutvecklingen i tätorterna.
Även glesbyggelseutvecklingen kunde dock i viss utsträckning påverkas
genom utomplansbestämmelser. Efter hand ökade emellertid behoven att
kunna kontrollera denna utveckling. Glcsbebyggelsen medförde nämligen
stora problem, särskilt inom de områden där exploateringstrycket var starkast. genom att den ofta hindrade planering på lång sikt för en ändamålsenlig
markanvändning och genom att den i många fall innebar ett slöseri med
mark och naturvärden. Med anledning härav föreslogs i prop. 1971: 118 åtgärder för att minska olägenheterna med glesbebyggelseutvecklingen. Bl. a.
justerades definitionen på tätbebyggelse så att den fick en mera framåtsyftande verkan och dessutom utvidgades byggnadslovsplikten - som tidigare hade varit begränsad till planområden - till att omfatta hela landet.
De författningsändringar som föranleddes härav trädde i kraft den 1 januari
1972. Strävandena att stärka samhällets kontroll över marken fullföljdes
genom riksdagens beslut år 1972 angående den fysiska riksplaneringen (prop.
1972:111. CU 35, rskr 348). Därigenom underkastades all bebyggelse, dvs.
även glesbebyggelse, kravet på att den måste föregås av en planmässig prövning. Beträffande glesbebyggelse kan denna prövning ske i samband med
byggnadslovsprövningen.
Även om det sålunda successivt har skett en förstärkning av samhällets
möjligheter att styra bebyggelsen och byggnadslovsprövningens. innebörd
har vidgats har någon motsvarande förstärkning inte ägt rum i fråga om
möjligheterna att komma till rätta med det olovliga byggande som förekommer på många håll i landet. Frågan har aktualiserats bl. a. i samband
med remissbehandlingen av bygglagutredningens betänkande Markanvändning och byggande (SOU 1974:21). Ett mycket stort antal remissinstanser,
framför allt kommuner, framhåller det nödvändiga i att frågan snabbt får
en lösning. I många kommuner utgör det olovliga byggandet uppenbarligen
ett stort problem.
I enlighet med uttalande av departementschefen i prop. 1974: 150 (s. 391)
angående riktlinjer för bostadspolitiken m. m. har en bearbetning av bygglagutredningens betänkande och av remissyttrandena påbörjats inom bo-
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stadsdepartementet. Arbetet avses utmynna i förslag till en ny markanvändnings- och byggn~dslagstiftning. Remissinstansernas nu berörda uttalanden i fråga om det olovliga byggandet visar emellertid att det inte
iir möjligt att vänta med en behandling av denna fråga till dess att lagförslagen
i dess helhet läggs fram. Frågan bör därför tas upp särskilt. I denna promemoria läggs fram förslag till ändringar i byggnadslagstiftningen som syftar
till att göra det möjligt för kommunerna att på ett effektivare och mera
enhetligt sätt än i dag komma till rätta med problemet.

2 Gällande ordning
2.1 Byggnadslagen och byggnadsstadgan
Byggnadslagen (!947:385, omtryckt 1972:775, ändrad senast 1973:1085)
(BL) och byggnadsstadgan (1959:612, omtryckt 1972:776, ändrad senast
1974:945) (BS) är i likhet med annan byggnadsreglerande lagstiftning försedd
med påföljder av både straffrättslig och administrativ karaktär. Den som
bygger i strid mot BL eller BS kan sålunda både bli dömd till straff och
bli tvingad att själv undanröja eller bekosta undanröjandet av det olagligt
byggda.
Byggnadsnämndens roll i byggandet anges i de inledande bestämmelserna
i BL och BS. Enligt 7 ~ BL skall nämnden sålunda utöva det närmaste
inseendet över byggnadsverksamhcten. Denna nämndens uppgift framhålls
också i I * första stycket BS. I paragrafens andra stycke, där uppgiften preciseras närmare framhålls bl. a. att det åligger nämnden särskilt
all med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess omgivning, ombesörja utredningar rörande planläggning,
fastighetsbildning och byggnadsväsen samt i dessa ämnen upprätta de förslag
och göra de framställningar som finnes påkallade,
att lämna allmänheten råd och upplysningar i planläggnings-, fastighetsbildnings- och byggnadsfrågor samt
att övervaka efterlevnaden av BL. BS och övriga föreskrifter angående
byggandet.
Som bakgrund till framställningen skall här inledningsvis lämnas en redogörelse för bebyggelsereglerande bestämmelser i BL och BS.

2.1.1 Bebyggelsereglerande bestämmelser i BL och BS
Enligt I *första stycket BL skall marks användning för bebyggelse föregås
av planläggning i elen omfattning som stadgas i lagen. Enligt paragrafens
andra stycke fordras lov till byggande (byggnadslov) i den omfattning regeringen bestämmer. Närmare bestämmelser om byggande och om byggnadslov finns i BS.
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De planinstitut BL anvisar framgår av 2 och 3 ~~- Enligt 2 ~ anges grunddragen för marks användning inom kommun i generalplan. Närmare reglering av bebyggelsen sker genom stadsplan eller byggnadsplan. Byggnadsverksamheten inom område som inte ingår i detaljplan - dvs. stadsplan
eller byggnadsplan - regleras genom utomplansbestämmelser. För samordning av flera kommuners planläggning upprättas regionplan (3 ~). som i
likhet med generalplan är avsedd för översiktlig planläggning.
För att mark skall få användas till bebyggelse förutsätts att den prövats
från allmiin synpunkt lämpad för ändamålet (5 ~ andra stycket BL). Lämplighetsprövningen skall företas i samband med planläggning enligt BL men
kan i fråga om annat än tätbebyggelse ske även i samband med prövning
av ansökan om byggnadslov. Med tätbebyggelse avses enligt 6 ~ BL sådan
samlad bebyggelse som nödvändiggör eller kan väntas nödvändiggöra särskilda anordningar för tillgodoseende av gemensamma behov. Annan bebyggelse kallas glesbebyggelse. Av 56 ~ I mom. fjärde stycket BS följer
att kravet på planläggning som förutsättning för tätbebyggelse innebär ett
principiellt krav på stadsplan eller byggnadsplan (jfr 87 ~ BU.
Med undantag av regionplanen har planinstituten i BL bl. a. den r1ittsverkan att nybyggnad inte får ske i strid mot fastställd plan.
Vad som skall förstås med nybyggnad anges i 75 ~ BS. Hit hänförs
I. uppförande av helt ny byggnad,
2. till- eller påbyggnad av förut befintlig byggnad,
3. ombyggnad eller annan ändring med avseende på byggnads yttre eller
inre utförande av så genomgripande beskaffenhet, att den kan anses
jämförlig med ombyggnad,
4. byggnads inredande helt eller delvis till väsentligen annat ändamål
än det vartill byggnaden förut varit anviind,
5. sådan förändring av byggnad, som medför att byggnaden kommer att
strida mot faststiilld generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser. samt
6~ annan föriindring av byggnad, vilken i befimligt skick strider mot plan
eller bestämmelser som nyss sagts, såvida ej fråga är om bostadsbyggnad med högst två bostadsliigenhcter eller därtill hörande uthus.

I 75 ~ BS anges dock att som nybyggnad inte skall räknas anordnande
av värmeledning eller vattenklosett eller andra hygieniska förbättringar i
befintlig byggnad som, även utan sådan anordning, må5te antas komma
att stå kvar under längre tid.

Regio11pla11

Regionplan skall enligt 126 ~BL upprättas. om för två eller flera kommuner
gemensam planläggning bör ske beträffande grunddragen för markens användning såsom i fråga om viktigare trafikleder, flygplats, områden för tätbebyggelse och områden för friluftsliv samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Beträffande regionplan giiller bl. a. att den skall tjäna till
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ledning vid upprättande av generalplan, stadsplan och byggnadsplan men
även eljest vid reglering av bebyggelsen eller användningen i övrigt av mark
inom planområdet (] 34 BL). Någon rättsverkan i form av nybyggnadsförbud har planen som nämnts dock inte.

*

Generalplan

*

Generalplan skall enligt 9 BL upprättas genom kommunens försorg i
den mån det behövs till ledning för niirmare planläggning betriiffande kommunens ordnande och bebyggande. Planen skall ange grunddragen för markens användning till olika ändamål. t. ex. till tätbebyggelse, friluftsliv, viktigare trafikleder och andra allmänna platser. I generalplan kan också mark,
som vid planläggningen befinns vara lämpad för bebyggelse, tills vidare
undantas från bebyggelse eller från viss bebyggelse, om det behövs för kommunens ändamålsenliga ordnande. Ett sådant undantagande får dock inte
innebära förbud mot bebyggelse för jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller
därmed jämförligt behov.
Generalplan antas av kommunfullmäktige (I 0 BL). Den omständigheten
att planen antagits medför dock inte att den blir bindande. Endast genom
att planen fastställs får den rättsverkan. Beslut om fastställelse kan i princip
aktualiseras bara på framställning av kommunen och meddelas i normalfallet
av länsstyrelsen. Under vissa förutsättningar kan regeringen föreskriva att

s

det för visst område skall finnas generalplan och att planen skall vara helt
eller delvis fastställd (10 a ~ BL).
Som förut har berörts medför fastställelse av generalplan att nybyggnad
som strider mot planen inte får företas (13 ~ BL). Förbud mot nybyggnad
inträder emellertid även innan fastställclsen vunnit laga kraft. Enligt 14 ~
BL gäller nämligen att, om kommunfullmäktige beslutat göra framställning
om faststiillelse av generalplan för visst område, nybyggnad inte får ske
inom området innan framställningen prövats. Motsvarande förbud kan enligt
14 a ~ BL meddelas för område beträffande vilket regeringen föreskrivit att
fastställd generalplan skall finnas. Har fråga väckts om framställning an-

*

gående fastställelse av generalplan, kan länsstyrelsen enligt 15 BL meddela
tidsbegränsat förbud mot nybyggnad. Detta förutsätter dock särskild begäran
frän kommunen. När sådan begäran görs, anses också frågan om framställning angående fastställelse av generalplan väckt.
Från förbud enligt de nu berörda bestämmelserna kan dispens medges.
Kan framställning om fastställelse av generalplan inte bifallas, får regeringen eller, om fastställelseprövningen ankommer på länsstyrelsen, denna
för viss tid meddela det förbud mot nybyggnad som föranleds av omständigheterna (16 BL).

s

Inom område som ingår i fastställd generalplan får inte heller schaktning,
fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd vidtas, om åtgärden
är sådan att den kan väsentligt försvåra områdets användning för avsett
7 Riksdagen 1976. I sam/. ;\'r IM
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ändamål. Har beslut fattats eller fråga viickts om framställning om fastställelse av generalplan eller har förbud mot nybyggnad meddelats enligt
16 ~ BL, kan länsstyrelsen föreskriva förbud mot de niimnda åtgärderna
(17 ~ BU

Stadsplan

Stadsplan upprättas genom kommunens försorg när det genom kommunens utveckling påkallas för den närmare regleringen av bebyggelsen (24

*

*

BL). Enligt 25 BL skall stadsplan utmärka och till griinserna ange de för
olika ändamål avsedda områden som ingår i planen, niimligen dels byggnadskvarter, dels gator, torg, parker och andra allmänna platser samt dels
specialområden, t. ex. järnvägsområden, hamnområdcn och idrottsområden.
Stadsplan skall också innehålla de ytterligare bestämmelser angående områdenas bebyggande eller användning i övrigt som bedöms nödvändiga.
Stadsplan antas av kommunfullmäktige eller, efter delegering, av byggnadsnämnden. Planen skall för att bli giillande fastställas av länsstyrelsen
(26 ~ BU I vissa fall åligger det länsstyrelsen att understiilla planen regeringens prövning.

*

Underlåter kommun att upprätta stadsplan, kan regeringen enligt 27
BL förelägga kommunfullmäktige viss tid inom vilken sådan plan skall
vara underställd regeringens prövning. Om föreläggandet inte följs, kan regeringen låta uppriitta plan på kommunens bekostnad och fastställa denna.
Byggnadskvarter skall indelas till tomter så att det kan bebyggas ändamålsenligt i överensstämmelse med stadsplanen. Tomtindelning och ändring
därav antas av byggnadsnämnden men skall för att bli giillande fastställas

av länsstyrelsen (28 och 33 *~ BU.
Som förut har nämnts har stadsplan i likhet med faststiilld generalplan
den verkan att nybyggnad inte tar ske i strid mot planen. Bestämmelser
härom finns i 34 ~ BL. Från nybyggnadsförbudet tar dispens meddelas, när
särskilda skäl föreligger. Det ankommer på länsstyrelsen eller, enligt av
regeringen meddelade föreskrifter, byggnadsnämnden att pröva sådana dispensfrågor. Har beslut fattats eller fråga väckts om antagande av stadsplan,

**

BL angående förbud mot nybyggnad
äger bestämmelserna i 14 och 15
i generalplanefallet motsvarande tillämpning (35 BL).
Upprättas stadsplan på initiativ av regeringen enligt bestämmelserna i
27 BL, kan regeringen förordna om erforderligt nybyggnadsförbud (36 ~
andra stycket BL).
Enligt 35 a BL får byggnadsnämnden meddela förbud mot rivning av
byggnad inom område med stadsplan eller inom område där förbud mot
nybyggnad råder enligt 35 ~, om förbud mot rivning är påkallat från bostadsförsörjningssynpunkt eller för bevarande av kulturhistoriskt eller miljömässigt viirdefull bebyggelse. Sådant förbud tar meddelas för en tid av
högst tre år men tar, om synnerliga skäl föreligger, förlängas med högst

*

*

*
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två år.
Visar det sig att stadsplan inte kan fastsUillas eller att den i viss del
bör undantas från fastställelse kan regeringen eller, om fastställelseprövningen ankommer på länsstyrelsen, denna för viss tid meddela det förbud
mot nybyggnad som föranleds av omständigheterna <36 ~ första stycket BL).
Inom byggnadskvarter får nybyggnad inte ske på mark som inte blivit
indelad till tomter. Har fråga blivit väckt om ändring av tomtindelning,
får nybyggnad inte ske på mark som berörs av ändringen innan frågan slutligt
prövats <37 ~ BL). Inte heller får nybyggnad ske i strid mot tomtindelning
eller på fastighet som inte överensstämmer med tomtindelningen (38 ~ BL).
När särskilda skiil föreligger, får dispens meddelas från de nu berörda bestämmelserna. Dispensprövningen ankommer på länsstyrelsen eller byggnadsnämnden.
Nybyggnad får vidare inte ske innan fastighetsägare fullgjort eller ställt
säkerhet för skyldighet att betala det bidrag till kostnad för gata som belöper
på fastigheten eller, om gata inte har upplåtits och allmän avloppsledning
inte anlagts, anordna ut fartsväg och avlopp från fastigheten (38 ~andra stycket BL; jfr 54 ~ BL).
Även i fråga om stadsplan finns bestämmelser om förbud mot schaktning
m. m. (40 ~ BU. Bestämmelserna motsvarar de ovan berörda reglerna i I 7 ~
för generalplanefallet.
Anses mark som ingår i stadsplan böra exproprieras, kan regeringen enligt
45 ~ BL fastställa planen under villkor att expropriationen kommer till stånd
inom viss tid. Intill dess expropriation skett eller tiden för expropriation
gått till ända, får nybyggnad inte utan regeringens tillstånd ske på den mark
som omfattas av den villkorliga fastställelsen.

Utomplanshestämmel~er

m. m.

Som förut har anmärkts kan byggnadsverksamheten inom område som
inte ingår i stadsplan eller byggnadsplan regleras genom utomplansbestämmelser. Sådana bestämmelser utfärdas av regeringen (77 ~ BL). Med stöd
av detta bemyndigande har utomplansbestämmelser meddelats i 29 ~ BS.
Bestämmelserna är tillämpliga i hela landet. Nybyggnad får inte ske i strid
mot utomplansbestämmelser. Dispens från förbudet kan dock meddelas av
länsstyrelsen eller, enligt av regeringen meddelade föreskrifter, av byggnadsnämnden (79 ~ BL).
I BL finns en särskild avdelning med bestämmelser om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret, luftfarten m. m. I närheten av befästning,
statlig flygplats eller annan flygplats för allmänt bruk får enligt 81 ~ BL
nybyggnad inte ske, om befästningens eller flygplatsens användning därigenom skulle försvåras eller om avsevärt men eljest skulle uppkomma
för försvaret eller luftfarten. Förbudet giiller också inrättande av virkeseller annat varuupplag, materialgård eller ljusanordning samt utförande av
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schaktning, fyllning eller därmed jämförlig åtgärd. Dispens från förbudet
kan meddelas av länsstyrelsen. om synnerliga skäl föreligger. Enligt paragrafens andra stycke får nybyggnad utan länsstyrelsens medgivande inte
heller ske inom område i närheten av atomreaktor eller annan atomenergianläggning där det kan föreligga risk för skadlig strålning från anläggningen.
Länsstyrelsen kan förordna att bestämmelserna i 81 ~ BL skall ha motsvarande tillämpning om anordningar som avses i nämnda paragraf skall
utföras eller utvidgas (82 ~ BL). Sådant förordnande får meddelas även när
försvaret kan vållas avsevärt men genom bebyggelsen eller inrättande av
varuupplag m. m. i närheten av annan militär anläggning än befästning
eller flygplats.
I 86 och 87 ~~ BL finns bestämmelser om särskilda åtgärder i vissa fall
reglering av bebyggelse. Bestämmelserna avser område som inte ingår i
stadsplan eller byggnadsplan. 86 ~ reglerar sådana fall då område bör särskilt
skyddas med hänsyn till att det innehåller från historisk eller konstnärlig
synpunkt värdefull bebyggelse, fasta fornlämningar eller andra minnesmärken. Beträffande sådant område kan länsstyrelsen förordna att nybyggnad
inte får ske utan länsstyrelsens tillstånd.
Bestämmelserna i 87 ~ger regeringen möjlighet att meddela nybyggnadsförbud eller de andra föreskrifter som behövs för att hindra tätbebyggelse
inom icke detaljplanelagt område. Sådana föreskrifter får dock inte avse
bebyggelse för jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller därmed jämförligt
behov. Med stöd av dessa bestämmelser har i 56 ~ l mom. fjärde stycket
BS föreskrivits att byggnadslov inom område som inte ingår i stads- eller
byggnadsplan inte får beviljas för nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse i vidare mån än för att tillgodose nämnda näringars behov.

Bg<t,gnadsplan

Som förut har anmärkts innehåller plansystemet två detaljplaneinstitut,
stadsp\an och byggnadsplan. Vilken av dessa plantyper som i det enskilda
fallet kommer till användning är främst beroende av samhällets intresse
av att planen blir genomförd. Stadsplans genomförande ankommer i allt
väsentligt på kommunen. som därvid harolika hjälpmedel till sitt förfogande.
t. ex. lösningsrätt till mark i vissa fall. Genomförandet av byggnadsplan
däremot ankommer i huvudsak på markägarna.
Enligt 107 ~ BL skall kommunen ombesörja att byggnadsplan upprättas
när tätbebyggelse uppkommit eller kan väntas uppkomma på viss ort och
omständigheterna inte föranleder att stadsplan bör upprättas. På motsvarande sätt som stadsplan skall byggnadsplan utmärka och till gränserna
ange de för olika ändamål avsedda områden som ingår i planen, så5om
byggnadsmark samt vägar och andra allmänna platser. Ryggnadsplan, som
antas av kommunfullmäktige eller, efter delegering, av byggnadsnämnden,

IOI
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måste fastställas av länsstyrelsen för att bli gällande (108 BU. Föreligger
särskild anledning, kan länsstyrelsen underställa planen regeringens prövning. Underlåter kommun att vidta erforderliga åtgärder för upprättande
av byggnadsplan där sådan behövs, kan länsstyrelsen låta upprätta och fastställa sådan plan för det område som är i fråga.
Enligt 110 första stycket BL tar nybyggnad inte ske i strid mot byggnadsplan. Enligt paragrafens andra stycke kan länsstyrelsen förordna att
nybyggnad inom byggnadsplancområde inte får ske utan tillstånd av
länsstyrelsen, innan vägar, vattenförsörjning och avlopp för området anordnats i erforderlig mån. Från förbud enligt första och andra styckena kan
undantag medges.
Har fråga väckts om upprättande av byggnadsplan, kan länsstyrelsen enligt
109 ~ första stycket BL meddela förbud för viss tid mot nybyggnad inom
området. Även från sådant förbud kan undantag meddelas.
Kan byggnadsplan inte fastställas eller undantas den i viss del från fastställelsc, kan regeringen eller, om faststiillclseprövningen ankommer på
länsstyrelsen, denna för viss tid meddela det förbud mot nybyggnad som
föranleds av omstiindigheterna ( 109 ~ tredje stycket BL).
Länsstyrelsen kan vidare enligt 110 ~ fjärde stycket BL meddela förbud
mot schaktning, fyllning, trädfållning eller annan därmed jämförlig åtgärd
inom byggnadsplaneområdet eller inom område som omfattas av förbud
enligt I 09 ~ BL.

s

Lokalisering m· l'iss industri

Är valet av plats för industriell eller liknande verksamhet av väsentlig
betydelse för hushållningen med landets samlade mark- och vattentillgångar,
skall verksamhetens lokalisering prövas av regeringen. Tillstånd till lokalisering kan förenas med villkor för tillgodoseende av allmänna intressen
(136a n
Å.11dri11g al' plan m. m.

Det förbud mot nybyggnad som enligt det förut anförda i vissa fall inträder
när kommunfullmäktige beslutat göra framställning om fastställelse av plan
och när fråga väckts om sådan framställning inträder också när fråga är
om ändring av plan.
Har förordnande om förbud mot nybyggnad meddelats enligt 15. 16, 35,
36, 82, 86. 87. 109 eller 110 ~ BL förbud mot rivning enligt 35 a ~ BL
eller förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning eller därmed jämförlig
åtgärd, skall markägarna underrättas om det. Underrättelse skall ske genom
kungörelse i den eller de tidningar i vilka kommunala meddelanden för
orten införes eller på annat lämpligt sätt (24 BS).

s
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BS om byggnadslov, byggnad'iarbete och tillsyn

Som förut har anmärkts innehåller BS närmare föreskrifter om bl. a. byggande och byggnadslov. Bestämmelser härom finns i 5 kap. BS (35--67 ~~).
Bestämmelserna iir som regel allmänt utformade. De kompletteras av föreskrifter, råd och anvisningar i Svensk byggnorm (SBN), som har utfärdats
med stöd av 76 BS. I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk
eller därmed jämförlig näring äger bestämmelserna tillämpning endast inom
område med faststiilld generalplan, stadsplan eller byggnadsplan (35 ~ BS).

*

I 38-48 ~~.som avser nybyggnad, meddelas bestämmelser om bl. a. byggnads utformning, dess läge på tomten samt dess konstruktion och inredning.
Bestämmelserna är i viss utsträckning tillämpliga också vid ändring av byggnad. Av betydelse är därvid om ändringen enligt 75 ~ BS är att hänföra
till nybyggnad eller inte (48 a och 49 ~~).
Enligt 50 ~ BS skall byggnad underhållas så att hållfastheten inte äventyras
samt brandfara, sanitär olägenhet eller vanprydnad inte uppkommer. Har
byggnad i väsentlig mån skadats genom brand eller på annat sätt eller är
den på grund av vanvård att anse som förfallen och blir den inte iståndsatt
inom skälig tid, kan byggnadsnämnden föreskriva att byggnaden skall rivas
(51 ~ I mom. BSJ.
Särskilda bestämmelser meddelas i fråga om skylt, annan fast anordning,
upplag m. m. (52 BS) och om tomts anordnande (53 BS).
Enligt 54 I mom. BS får åtgärd som enligt 75 ~ BS är att hiinföra till
nybyggnad inte företas utan byggnadslov.

*

*

*

Övriga byggnadslovspliktiga åtgärder är
I. sådan till nybyggnad ej hänförlig ändring av byggnad, som berör konstruktionen av dess bärande delar eller av eldstäder, rök- eller ventilationskanaler eller som avsevärt påverkar dess planlösning eller yttre
utseende,
2. sådan till nybyggnad ej hiinforlig ändring av byggnad. som innefattar
inriittande av ledningar för vattenförsörjning eller avlopp samt därmed
förbundna anordningar. så ock mera viisentlig ändring av befintlig sådan ledning eller anordning,
3. ianspråktagande av byggnad eller del därav för viisentligen annat ändamål än det, vartill byggnaden förut varit använd eller som finnes
angivet på godkänd ritning,
4. uppförande eller väsentlig ändring av mur. plank eller därmed jämförlig
anordning,
5. schaktning, fyllning eller annan liknande åtgärd inom tomt. såvida
åtgärden innebär avsevärd ändring av höjdläget för tomten eller del
därav,
6. inrättande av fast cistern eller annan fast anordning för hantering eller
förvaring av brännbara vätskor, såvida åtgärden ej avser allenast att
tillgodose viss fastighets husbehov. samt
7. inrättande av upplag.
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Inom område med stadsplan krävs härutöver byggnadslov för omfärgning
av fasad som inte vetter mot kringbyggd gård eller annan sådan plats, för
utbyte av taktiickningsmaterial, för rivning av byggnad samt för uppsättande
eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning. Lov för rivning av byggnad krävs också inom område där förbud mot nybyggnad gäller enligt 35 ~
BL Kravet på byggnadslov i fråga om skylt och ljusanordning gäller även
område med byggnadsplan.
Med avseende på område, som är beläget i niirheten av befintlig eller
tilliimnad befästning, statlig nygplats, annan iin staten tillhörig flygplats
för allmiint bruk, atomreaktor eller annan atomenergianläggning, kan
liinsstyrelsen i den omfattning som anses erforderlig föreskriva skyldighet
att söka byggnadslov för inriittande av materialgård eller ljusanordning eller
schaktning, fyllning eller därmed jiimförlig åtgiird även där sådan skyldighet
inte följer av de förut angivna bestämmelserna.
Vissa undantag görs från de allmänna bestämmelserna om byggnadslovspliktens omfattning. Sålunda krävs - till följd av de förut berörda bestiimmelserna i 35 ~ BS - byggnadslov för ekonomibyggnader för jordbruk,
skogsbruk eller därmed jämförlig näring endast inom område med fastställd
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan. Undantagna för byggnadslovsplikt
är liven statens och landstingens byggnader. Vidare får under vissa villkor
va-installationer göras i bostadsbyggnad med högst två lägenheter eller i
därtill hörande mindre byggnad av annat slag, såvida byggnaden eller byggnaderna skall vara anslutna till egen va-anliiggning. Utan byggnadslov får
företas även vissa andra invändiga ändringar i mindre bostadsbyggnad.
Länsstyrelsen kan också medge befrielse från byggnadslovsplikten i fråga
om industriområde, som ligger avskilt från annan bebyggelse och är i en
ägares hand, om det kan anses uppenbart att området ändå kommer att
bebyggas på tillfredsställande sätt samt medgivandet tillstyrks av byggnadsnämnden och yrkesinspektionen.
Byggnadslov lämnas av byggnadsnämnden. Närmare bestämmelser om
niimndens prövning meddelas i 56-58 ~~ BS. Att niinmden under vissa
förutsättningar kan foga villkor vid byggnadslov framgår av 58 ~ 2 mom.
Byggnadslov är enligt 59 ~ BS förfallet om inte det medgivna arbetet
inom två år påbörjats eller efter inträffat avbrott återupptagits. Byggnadslov
är dock aldrig giltigt under liingre tid än fem år. Inträder nybyggnadsförbud
med stöd av BL efter det att byggnadslov beviljats, får lovet utnyttjas endast
i den mån det inte strider mot förbudet. Redan påbörjat arbete får dock
slutföras trots förbudet.
I 60--64 ~~ BS ges bestämmelser ombyggnadsarbete och tillsyn över sådant
arbete. 60 ~ innehåller allmänna bestämmelser och föreskriver bl. a. att byggnadsarbete skall utföras enligt gällande bestämmelser och fastställda ritningar
samt med ändamålsenligt material och i övrigt på betryggande sätt. Vid
arbetet skall vidare iakttas de försiktighetsmått som behövs för att förekomma skada på person och egendom samt för att undvika obehag för

Prop. 1975/76:164

104

trafikanter och närboende. Avser byggnadsarbete nybyggnad. rivning av
byggnad eller ändring av byggnad och krävs byggnadslov till arbetena. skall
enligt 61 ~ I morn. i princip finnas en av den byggande utsedd ansvarig
arbetsledare. I paragrafens 2-4 rnom. ges närmare bestämmelser om utseende
av arbetsledare och om dennes åliggande.
I vissa fall åligger det den byggande att hålla byggnadsnämnden underrättad om arbetets gång. Enligt 62 ~ I mom. skall sålunda vid uppförande
av ny byggnad. vartill byggnadslov erfordras. göras anmälan vid i princip
följande tillfallen. nämligen
I. då företaget påbörjas.
2. då schaktning eller spr~ingning till grundbotten blivit utförd eller pålning skall påbörjas.
3. då grundläggning verkst~illts.
4. då byggnadens bärande stomme och skorsten uppförts samt
5. då företaget slutförts.
Vid sådan rivning eller ändring av byggnad som kräver byggnadslov skall
anmälan göras innan företaget påbörjas och då det slutförts. Byggnadsnämnden kan utöka eller inskränka den nu berörda anmälningsskyldigheten. Bestämmelserna i I mom. gäller även i fråga om sådant företag för vilket
befrielse från byggnadslov gäller enligt 54 ~ 3 mom.
När anmälan inkommit om påbörjande av företag, som avser uppförande
av ny byggnad eller tillbyggnad inom område med stadsplan. skall byggnadsnämnden låta utstaka byggnaden på marken och utmärka dess höjdläge.
Om det behövs och lämpligen kan ske. skall detta göras också vid arbeten
utanför stadsplanelagt område (63 ~l. Enligt 64 ~ I mom. skall byggnadsnämnden öva tillsyn över byggnadsföretag för vilka byggnadslov behövs.
Nämnden får därvid verkställa de besiktningar som behövs. Niirmare bestämmelser om besiktning m. m. ges i paragrafens 1-4 mom.
Som förut har framhållits gäller bestiimmelserna om byggnadslov i 54 ~
I mom. BS inte byggnader som tillhör staten eller landsting. 166 ~ meddelas
siirskilda bestämmelser bl. a. om byggnadsnämnds granskning av förslag
bctrMfande sådana byggnader.

2.1.3 Påföljdsbestämmelser i BL och BS

Förbud att .fiJrtsärra byggnadsarbete

6 kap. BS. som handlar om ansvar. vitesföreläggande m. m. inleds med
en allmän bestämmelse som ger byggnadsnämnden möjlighet - i vissa fall
skyldighet - att förbjuda att byggnadsarbete fortsätts. Om påbörjat byggnadsarbete uppenbarligen strider mot BS eller mot faststiilld generalplan.
stadsplan. byggnadsplan eller utornplansbest~immelser. kan byggnadsnämnden sålunda enligt 68 ~ första stycket BS förbjuda att arbetet fortsätts. Är
det uppenbart att påbörjat byggnadsarbete äventyrar byggnadens eller när-
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liggande byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa,
åligger det nämnden som en skyldighet enligt paragrafens andra stycke att
förbjuda arbetets fortsättande. även om förutsättningarna enligt första stycket inte föreligger.
Bestämmelser av i allt väsentligt samma innebörd som 68 ~ fanns också
i 1931 och 1947 års byggnadsstadgor. På grund av vissa uttalanden i förarbetena till 1931 års stadga anses byggnadsnämndens förbud i nu berörda
fall träda i kraft omedelbart och giilla till dess annorledes rorordnas antingen
av nämnden själv eller av besviirsinstans.
Förbud enligt 68 ~ BS kan inte förenas med vite. Däremot kan - som
framgår av det följande - överträdelse av förbud föranleda straffansvar.

5)rraj/i"ä11sliga pc!fii(ider

. Bestämmelser av straffrättslig natur finns i både BL 1147 ~)och BS 169 ~).
Enligt 147 ~ första stycket BL kan den som företar nybyggnad eller annan
åtgärd i strid mot förbud som meddelats i eller med stöd av BL dömas
till böter. Är omständigheterna synnerligen försvårande kan fängelsestraff
i högst sex månader dömas ut. Enligt paragrafens andra stycke kan den
dömas till böter eller fängelse i högst ett år som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som meddelats med stöd av 136 a ~tredje stycket.
så <.11t allmiin rätt kan kränkas.
Bötesstraff eller. där omstiindigheterna iir synnerligen försvårande, 11ingelse i högst sex månader föreskrivs i 69 ~ BS för den som
vidtar åtgiird. som nämns i BS. utan att ha erhållit byggnadslov. diir sådant
erfordras.
underlåter att stiilla sig till eftcrriittelse vad i BS eljest iir för.~skrivet rörande
rätt att vidta sådan åtgärd.
underlåter att fullgöra föreskriven anmälningsskyldighet eller att vid utförande av arbete följa faststiillda ritningar eller av byggnadsniimnden meddelade föreskrifter eller
överträder förbud som avses i 68 ~.
Av förarbetena till 147 ~ första stycket BL (prop. 1947: 131 s. 291) framgår
att bestiimmclserna är tilWmpliga inte bara niir övertriidelsen skett uppsåtligt
utan också nlir den gjorts av misstag.
Bestämmelserna i 147 ~ andra stycket BL om uppsåtligt eller oaktsamt
åsidosättande av lokaliseringsvillkor trädde i kraft den I januari 1973 och
har sin förebild i 45 ~ miljöskyddslagen (! 969:387, omtryckt 1972. fodrad
senast 1973:927> rMU. 1 utredningsförslaget till ML föreslogs ett maximistraff av fängelse sex månader. vilket överensst;imde med motsvarande bestiimmelser i vattenlagen. I propositionen med förslag till \.1L höjdes emellertid straffskalan till langelse ett år under åberopande av att remissinstanser
och andra påpekat att dåvarande påföljdssystem var bristfölligt ( 1972: l l l.
Bilaga 2 s. 400. OL"h 1969:28 s. 294).
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Övertr~idelser som avses i 147 ~ BL och 69 ~ BS beivras genom allmänt
åtal. Av 35 kap. I ~ första stycket och 4 ~ första stycket brottsbalken följer
att den misstänkte måste ha fått del av åtalet inom två år räknat från den
dag brottet begicks för att påföljd skall kunna ådömas. Av intresse i detta
sammanhang iir ett avgörande av högsta domstolen (l!D) från år 1969, refererat i Nytt juridiskt arkiv (NJA> 1969 s. 397. Målet gällde ansvar för
förseelse mot BS bestående i att en person under hösten 1964 hade inrättat
ett upplag utan byggnadslov. Delgivning av åtalet synes ha iigc rum under
1968. Häradsrätten fann att upplaget inrättats tidigare än två år innan delgivning av åtalet iigde rum och att straff för förseelsen diirför var förfallet.
Åklagarens talan lämnades utan bifall. Även hovriitten kom till samma
slut. Sedan riksåklagaren sökt revision, anförde HO bl. a. följande i dom
den 18 september 1969.

Huvuclstadganclet om byggnadslov i 54 ~ byggnadsstadgan talar om att
vissa åtgiirder icke må "företagas" utan byggnaclslov, upplag ej "inrättas"
och liknande uttryck. I överensstämmelse härmed föreskriver 69 ~ i samma
stadga straff för elen som "vidtager" åtgiird utan byggnadslov.
Såsom riksåklagaren anfört kan trots orclalagen författningens syfte tänkas
vara att kriminalisera även fortlöpande utnyttjande av en olovligt tillkommen anordning. Orclalagen är emellertid sådana. att ett dylikt syfte måste
vara mycket tydligt framträdande för att detta skall anses vara straffbuclets
innebörd.
Efter ytterligare diskussion kom HO fram till att straffbestämmelserna
riktar sig endast mot den olovliga åtgärdens företagande. I ID framhöll vidare
att det inte hade påståtts att upplaget inom två år före stämningens delgivning
utvidgats genom att ytterligare mark tagit i anspråk. I likhet med underrätt
och hovrätt fann HO därför att åklagarens talan skulle ogillas.
Åtal förutsätter i praktiken att överträdelsen blir anmäld till polis- eller
åklagarmyndigheten. Anmiilan iir dock inte någon formell förutsättning för
åtal. Det riicker i och för sig att överträdelsen kommer till polisens eller
åklagarens kännedom.
Beträffande den i I ~ BS inskrivna skyldigheten för byggnadsnämnden
att övervaka efterlevnaden av BL och BS yttrade departementschefen följande i propositionen med förslag till bl. a. BS (prop. 1959:168 s. 184 och
185).
Byggnadsnämndens övervakande uppgifter kommer givetvis även i fortsättningen att bli av stor betydelse. Detta innebär emellertid icke att denna
del av verksamheten bör skjutas i förgrunden på bekostnad av nlimnclens
övriga, lika viktiga funktioner. Vad betr~iffar frågan. huruvida nämnden
lir skyldig all anmLila iakttagna förseelser mot byggförfattningarna till åtal
torde en dylik skyldighet i princip följa av den allmlint hållna bestlimmelse.
som utredningen föreslagit. Att genom uttrycklig bes!Limmelse åliigga byggnadsniimnden att till åtal anmäla varje iakttagen förseelse. även om den
Lir bagatellartad och iiven om starka lämplighetsskUI talar för att åtal icke
äger rum. skulle snarast vara ägnat att undergräva allmänhetens förtroende
för nämnden och därigenom motverka det huvudsakliga syftet med reformen.
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Av lagtexten och departementschefens uttalanden framgår att nlimnden
har en viss diskretionär prövningsriitt, som dock inte striicker sig så långt
att nämnden efter fritt skön kan avstå från åtalsanmälan. Principen är att
åtalsanmiilan skall göras om inte positiva sid! talar diiremot.

...! dminisrrmira (lq/h/jc/er

I 148 ~ BL och 70 ~ BS finns bestiimmelser om undanröjande eller riittelse
av sådant som har byggts i strid mot dessa författningar. Paragraferna har
följande lydelse.

148

~

BL

I fall som avses i 147 ~ äger överexekutor meddela handriickning till rättelse i vad olagligen skett.
Ansökan om handräckning må göras av allmiin åklagare eller av byggnadsnämnd. Är ansökan gjord av allmiin åklagare och begär utmUtningsman
att kostnad för förrättning skall förskjutas. må det ske av allmänna medel.
I övrigt giille enahanda bestiimmclser som iiro stadgade för det i 191 ~
utsökningslagen avsedda fallet.

70

~

BS

Har byggnad uppförts eller annan åtgärd vidtagits utan byggnadslov. diir
sådant erfordras. eller i strid mot godkända ritningar eller av byggnadsniimnclen meddelade eller eljest giillande föreskrifter. är iigaren av elen fastighet, byggnad eller anordning. varom fråga är, skyldig att undanröja eller
ändra det utförda i elen mån nämnden finner nödigt att meddela föreliiggancle
därom. Vid meddelande av föreläggande må utsättas vite eller föreskrivas
det iiventyr, att åtgärd till vinnande av rättelse i hiindelse av tredska verkställes genom niimndcns l'örsorg på den trcdskandcs bekostnad. f-'örcliiggamle må meddelas ändå att handriickning kan beviljas enligt 148 ~ byggnadslagen.
Underlåter någon att utföra arbete eller vidtaga annan åtgiird, som åligger
honom jämlikt denna stadga eller med stöd därav meddelat beslut, iiger
nämnden ock den befogenhet att förelägga vite. som i första stycket siigs.
De tvångsmedel som står till förfogande iir således av olika slag. beroende
på om det iir BL eller BS som har överträtts.
Övertriiclelser av BL har av lagstiftaren likställts med det fall att någon
skilt annan från det han innehar eller eljest själv tagit sig riitt. jfr 191 ~
utsökningslagen (LJL). Byggnadsniimnd och allmiin åklagare har i enlighet
hiirmecl fått tillgång till s. k. hanclriickning enligt 191 ~ LJL för att riitta
det olovligt utförda.
Tvångsmedlen mot överträdelser av BS har fått en mera nyanserad reglering. I-liir tänkes inte fastighetsägarens skyldighet att vidta rättelse inträda
automatiskt utan först sedan byggnadsniimnden prövat frågan och meddelat
föreliiggancle om rättelse. Byggnadsnämnd har getts möjlighet att genom

Prop. 1975/76:164

108

ekonomiska påtryckningsmedel tvinga fastighetsiigaren att sjiilv utföra rättelsen.
Möjligheten att genom handriickning eller föreläggande få till stånd rättelse
iir inte underkastade preskription. Dessa åtgiirder kan formellt siittas in vid
vilken tidpunkt som helst.

1-landriil:kning enligt BL
Den direkta form av riittelseexekution som regleras i 148 ~BL iir reserverad
för fall som avses i 147 ~ BL dvs. att någon företagit nybyggnad eller annan
åtgiird i strid mot förbud som meddelats i BL eller med stöd av BL. Utanför
paragrafens tilliimpningsområde faller t. ex. underlåtenhet att vid uppförande
av byggnad följa av byggnadsnämnden fastställda ritningar (70 ~ BSJ. om
inte denna underlåtenhet samtidigt innefattar övertriidelse som tiil:ks av
147 ~ BL (se NJA 1955 s. 25).
Niir en åtgärd strider mot både BL och BS. föreligger frihet att viilja mellan
handriickning enligt 148 ~ BL och föreliiggande enligt 70 ~ BS. Det utan
tvekan snabbaste sättet att vinna r:ittelse är att tillgripa handräckning enligt
148 ~ BL. Det förutsätter endast att byggnadsnämnden ansöker om handräckning hos överexekutor. som iir länsstyrelsen i länet (I ~ UL). Av allmiinna regler torde följa att byggnadsnämndens beslut att ansöka om handräckning inte kan överklagas (se t. ex. SOU 1964:27. s. 497 och 498). Som
framgår av det följande iir det däremot möjligt att forn talan mot överexekutors beslut i handräckningsfrågan.
Överexekutor kan omedelbart bevilja den sökta åtgiirden tills vidare. om
saken inte tål uppsko\'. lluvudregeln är emellertid att vederbörande först
skall få tillfälle att yttra sig (195 ~ UU. Beviljar överexekutor elen sökta
åtgärden. har byggnaclsniimnden eller åklagaren att inge beslutet till utmätningsmannen. dvs. kronofogden (2 ~ UU. som därefter utför åtgiirden.
Överexekutors beslut kan överklagas till hovriitten och I-ID (211 och 219 ~~
UU. Om överexekutor bifaller ansökningen. sker handriickningen utan hinder av fullföljd talan. Överinstanserna kan emellertid inhibera vidare atgärd
i Urendet i ;wbidan på att målet blir avgjort (218 ~ UU. Avgörandet a\'
sådant mål skall enligt hovriittens och HD:s arbetsordningar ske skyndsamt.
Har handräckningsansökan gjorts av byggnadsniimnden. skall nämnden
förskottera förriittningskostnaden om utmiitningsmannen begiir det. Förriittningskostnaden utmäts hos motparten. om beslutet innehåller föreskrift
om att handräckning skall ske på motpartens bekostnad. En sådan föreskrift
torde förutsiitta att nämnden rramstiillt ett direkt yrkande i kostnadsfrågan.
Om vederbörande skulle sakna utm~itningsbara tillgångar. får nlimnclen sjiilv
biira kostnaden för förrättningen (199 ~ LU.
Som framgår av 148 ~ BL kan byggnadsniimnden undgå att bli belastad
med förriittningskostnader. om handr~ickningsansökningen görs av åklagaren. Eventuellt förskott skall då utgå av allmänna medel.
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Föreläggan~e enligt BS

De möjligheter till ingripande som står byggnadsnämnden till buds i fall
som avses i 70 ~ första stycket BS är föreläggande. som kan förenas antingen
med vite eller med föreskrift att åtgärden vid tredska verkställes genom
nämndens försorg på den tredskandes bekostnad. Något hinder föreligger
inte mot att nämnden meddelar föreHiggande utan påföljd. Av förarbetena
till BS (prop. 1959: 168 s. 325) framgår emellertid att detta inte bör förekomma
annat än i rena undantagsfall.
Byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt 70 ~ BS kan överklagas
till Hinsstyrelsen. kammarrätten och regeringsriitten. I vissa fall fullföljs talan
mot länsstyrelsens beslut hos regeringen.
För att ingripande med stöd av 70 ~ första stycket BS skall få ske är
det inte tillräckligt att byggnadsarbetet är olovligt. Det måste av något annat
skäl framstå som behövligt all det olovligt byggda blir rättat eller undanröjt.
I paragrafen har detta kommit till uttryck på så sätt att ägaren av det olovligt
byggda är skyldig att undanröja eller lindra det utförda "i den mån niimnden
finner nödigt att meddela föreläggande därom". Förarbetena ger inte någon
vägledning i fråga om tolkningen av denna föreskrift. Det är emellertid
fullt klart att rättelseföreHiggande inte är tänkt som någon rutinåtgiird.
Omstiindigheter som i riittspraxis har inverkat på prövningen av frågan
om föreHiggande har varit om tillstånd - byggnadslov, dispens - kunnat
ges för åtgärden. I ett rättsfall. refererat i regeringsriittens årsbok (RÅ) 1967
not. K 1835 gällde frågan om det varit nödigt med föreläggande att ta bort
viss byggnad, som uppförts utan vederbörligt byggnadslov. I regeringsriitten
uttalade både byggnadsstyrelsen och länsarkitekten att tidsbegränsat byggnadslov borde kunna meddelas. Regeringsriitten fann bl. a. på grund hiirav
att det - trots att byggnaden hade uppförts utan lov - inte kunde anses
nödigt all förelägga ägaren all riva byggnaden. En liknande uppfattning
kom till uttryck i RÅ 1966 not. K 1098. diir ett föreläggande att flytta byggnad, vilken uppförts på annan plats iin som angavs i byggnadslovet, blev
undanröjt. emedan byggnadsföretaget inte stred mot giillande utomplansbestämmelser och flyttning inte framstod som nödig. Till omständigheter
som kan tala mot föreläggande har i rättspraxis hänforts också att byggnad
som uppförts i strid mot byggnadsförbud inte medfört någon olägenhet
som förbudet haft till uppgift all förekomma samt dröjsmål med genomförandet av sådan detaljplanläggning som motiverat förbudet (se t. ex. RÅ
1970 not. C 434 och 435 samt 1971 not. C 120J. Byggnadsn~imnden anses
ha bevisbördan för ett föreläggande iir nödigt (se t. ex. RÅ 1965 not. K
902).
Föreläggande enligt 70 ~ BS skall riktas mot "ägaren av den fastighet,
byggnad eller anordning, varom fråga iir". Om det finns olika iigare till
mark och byggnad skall föreläggande riktas mot byggnadens ägare. inte
mot markiigaren !RÅ 1959 not. K 1248). Riittsförhållandet kan någon gång
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vara sådant att fastighetsägaren mot nyttjander~ittshavares bestridande kan
ha begränsade möjligheter att efterkomma föreWggandet. I ett sådant fall
har fastighetsägaren ålagts att vidta på honom som fastighetsägare ankommande åtgärder till förhindrade att en uthyrd lokal i fortsättningen användes
för verkstadsrörelse, vilken inhysts i fastigheten utan erforderligt byggnadslov (RÅ 1949 not. K 43: se även RÅ 1966 not. K 903).
Om egendom som avses med föreläggande överlåts, blir den nye ägaren
inte bunden av föreHiggandet. utan nytt förel~iggande måste vid behov meddelas för honom.
Som förut har framgålt kan byggnadsnämnden i fall som avses i 70 ~
första stycket BS välja mellan att förena föreläggande med vite eller att
föreskriva att åtgiirdcn i händelse av tredska verkställcs genom niimndens
försorg på den tredskandes bekostnad.
Vad först gäller vite finns några maximigränser för vitesbeloppets storlek
inte angivna i byggnadsförfattningarna. Byggnadsnämnden har således full
frihet att med hänsyn till de föreliggande omständigheterna bestämma vitesbeloppets storlek. Principen är emellertid den att vitet skall bestiimmas
till sådant belopp att det med hänsyn till vederbörandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att åtlyda
förel1iggandet urr 9 kap. första stycket riittegångsbalken).
Om ett vitesföreläggande visar sig ineffektivt, kan myndigheten meddela
nytt föreUiggande vid högre vite. En förutsättning härför är emellertid, att
det första före!iiggandet har vunnit laga kraft. Däremot krävs det inte att
det första vitet är utdömt, innan nytt vite föreläggs. INJ A 1951 s. 116:
RÅ 1964:401.
När den i föreläggandet utsatta tidsfristen har gått ut utan att detta har
fullgjorts, eller när ett vitesförbud har överträtts. uppkommer frågan om
vitets utdömande. Denna fråga prövas av allmiin domstol och talan om
vitets utdömande förs härvid av allm1in åklagare. Sådan talare torde förutsätta
framst:illning av byggnadsnämnden till åklagaren.
Enligt Strömberg (Allmän förvaltningsrätt 7 uppi. s. 149) torde försuttet
vite vara föremål för åtalspreskription. Strömberg erinrar emellertid om att
utgångspunkten för preskriptionstidens beräkning kan bli senar~ än den
tid då vitet försuttits. om intresset av prestationens fullgörande kvarstår
(se även Svensk Juristtidning 1949 s. 742, 1965 rf. s. 75 och 1968 rf. s.
46).
l mål om vites utdömande anses domstolen kunna pröva byggnadsnämndens behörighet att meddela föreläggandet men däremot inte frågan om
föreläggandet varit behövligt eller lämpligt. Finner domstolen att vitet är
försuttet, skall vitesbeloppet i princip dömas ut. I vissa situationer anses
domstolen emellertid ha möjlighet att jämka beloppet (NJA 1951 s. 116).
Domstolens avgörande kan överklagas till hovrätten och HO.
Om byggnadsnämnden i stället för att använda sig av vite föreskriver
att åtgärden i händelse av tredska verkställs genom nämndens försorg på
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den tredskandes bekostnad, medför inte detta att nämnden efter den bestämda tidsfristens utgång själv kan ombesörja åtgärden. Med stöd av ett
uttalande av stadsplaneutredningen (SOU 1945: 15 s. 56 7) tolkas nämligen
bestämmelserna i 70 ~ första stycket BS så, att nämnden innan tvångsutförande får ske måste föra talan inför domstol om fastställelse av sin
rätt till tvångsutförande. Bifalles nämndens talan, får nämnden söka verkställighet av domen hos de exekutiva myndigheterna. Även i dessa fall
kan talan mot domstolens avgörande fullföljas till HD.

2.1.4 Justitieombudsmannens beslut den 18 oktober 1974
Justitieombudsmannen (JO) har till bostadsdepartemcntet överlämnat ett
exemplar av beslut den 18 oktober 1974 i anledning av klagomål mot ledamöter i en byggnadsnämnd angående underlåtenhet att fullfölja ingripande
mot olovligt utfört byggnadsföretag. Av beslutet framgår bl. a. följande.
Byggnadsnämnden hade den 7 december 1970 beslutat att förelägga en
fastighetsägare vid vite av 5 000 kr. att före den I juli 1971 ha borttagit
två utan byggnadslov utförda källartillbyggnader på en villabyggnad. I beslut
den 22 september 1971 avslogs en framställning från fastighetsägaren om
anstånd med verkställigheten av föreläggandet. Samtidigt meddelades föreläggande för honom vid vite av 10 000 kr. att senast sex månader efter
delfåendet ha borttagit tillbyggnaderna och fyllt igen en ursprängning. Vidare
beslöts att tidigare vitesföreläggande skulle överlämnas till allmän åklagare
för åtgärd.
Sedan fastighetsägaren fullföljt talan till Kungl. Maj:t i fråga om vitesförläggandena och ett beslut med avslag på ansökan om dispens för källartillbyggnaderna m. m., beslöt byggnadsnämnden vid sammanträde den
6-7 februari 1974 avstyrka bifall till besvären. Vid samma tillfälle upptogs
till behandling ett förslag av stadsarkitektkontoret i kommunen att byggnadsnänmden skulle dels till allmän åklagare överlämna nämndens beslut
den 22 september 1971 för utdömande av försuttet vite och dels i övrigt
bordlägga frågan om förnyat föreläggande. Byggnadsnämnden beslöt med
sex röster mot fyra och en nedlagd att inte vidta någon åtgärd i ärendet.
I en reservation mot beslutet anfördes bl. a. följande.
Efter att ha avstyrkt bifall till besvär avseende disp(:!ns från gällande byggnadsförbud framhöll byggnadsnämndens majoritet som motivering till sitt
beslut huvudsakligen.
Det åligger kommunens tjänstemän att tillförlitligen styrka att den olovliga
tillbyggnaden inte får stå kvar efter verkställd planläggning. Med anledning
av uppgift att fastigheten efter framdragning av planerad motorväg inte
skulle uppfylla gällande bullernorm framhölls att fastighetens ägare i detta
fall får skylla sig själv. Det tidigare utdömda vitet var straff nog för den
olovliga tillbyggnaden.
Enligt reservanternas mening strider ovanstående beslut mot grunderna
för den gällande byggnadslagstiftningen. Tidigare praxis vad gäller före-
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läggandeärenden frångås. Byggnadslovsinstitutet, som vår byggnadslagstiftning huvudsakligen har som grundval och förutsättning, förlorar i betydelse
i områden där detaljplaneläggning är förestående. Den som bygger olovligen
kan alltid hoppas på att kommunens tjänstemän inte lyckas fullgöra sin
bevisskyldighet att byggnaden inte får stå kvar efter planliiggning. Naturligtvis är det en omöjlighet för kommunens tjänstemän att på ett tidigt
stadium i en planläggning göra säkra uttalanden om det resultat som planen
kommer att leda till för enskilda fastigheter. Tendensen att bygga olovligt,
som även tidigare varit betydande, kommer sannolikt att öka som en följd
av beslutet. För den enskilde blir det enklare att beräkna konsekvenserna
av ett olovligt byggande. Som en följd av detta kommer detaljplaneläggning
att försvåras för kommunen.
I framställningen till JO anförde klagandena bl. a. att det ofta var svårt
för byggnadsnämnderna att komma till rätta med svartbyggandet. Detta
upplevdes av de flesta byggnadsnämnder, liksom av folk i allmänhet, som
djupt orättvist då det försatte lagbrytaren i en förmånligare position än den
medborgare som lojalt följde gällande rätt. Lagbrytaren kunde dessutom
i framtiden resa ersättningsanspråk gentemot kommunen i samband med
expropriation eller vid fråga om annan inlösen. Majoriteten av byggnadsnämnden skiljde sig i denna fråga från andra byggnadsnämnder. Nämndens
beslut att underlåta att fullfölja ingripande mot fastighetsägaren innebar
bl. a. uppenbara risker för att kommunen senare tvingades att lösa in det
olovligt byggda. Majoriteten hade på olika sätt klargjort att beslutet var
ett uttryck för nytänkande i dylika frågor.
Klagandena hemställde att JO på grund av beslutets prejudiciella betydelse
skyndsamt måtte pröva detta från laglighets- och skälighetssynpunkt och
låta sin ståndpunkt komma till uttryck i ett principuttalande.
Sedan JO remitterat ärendet till byggnadsnämnden, beslöt nämnden den
28 augusti 1974 att anta ett av vissa ledamöter upprättat förslag till yttrande.
vari anfördes i huvudsak följande.
Byggnadsnämnden upplever ofta ett starkt dilemma i hanteringen av olovligt utförda byggnadsföretag. Människor som drabbas av rivningsförelägganden kan råka mycket illa ut både ekonomiskt och socialt. Om samhällets
avsikt är att hålla alternativen öppna för en osäker framtida markanvändning
så framstår det som rimligt att byggnad får bibehållas tills vidare, om man
försöker väga den enskildes problem mot det allmännas. Vi har också funnit
att Regeringsrätten, Civildepartementet och Kammarrätten sett saken på
det sättet.
Vi har upplevt att kommunen hårt drivit förelägganden om rivning, som
sedan icke fastställts av högre myndigheter. Samtidigt finner vi, i likhet
med dem som gjort anmälan till Riksdagens ombudsman, att vid en mindre,
omsorgsfull tillämpning av möjligheten att temporärt låta olovliga byggnadsföretag kvarstå följden kan bli en - utåt sett - mer gynnad ställning
för byggherren ifråga än för den som följt gällande byggnadsföreskrifter.
De strafTpåföljder som kan bli aktuella är så obetydliga att de i en del fall
negligeras.
I det aktuella fallet utförde fastighetsägaren år 1966 och 1967 utan lov
två mindre källartillbyggnader, varav den ena används som bordtennisrum
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för familjens barn. Byggnadsförbud för fastigheten har varit rådande sedan
år 1964. Tidpunkten för detaljplanläggning är osäker liksom även tomtplatsens framtida utnyttjande. Byggnadsnämndens majoritet konstaterade
i ärendet att den måttliga tillbyggnaden ej medförde olägenhet för grannar,
landskapsbild, miljö eller eljest. Byggnadens läge cirka 200 m från motorvägsbanken ansågs ej medföra sådana sanitära olägenheter att fastigheten
därför icke skulle vara beboelig.
Tillbyggnaden synes ej i någon väsentlig mån höja byggnadens värde.
Farhågan att kommunen vid en ev. inlösen skulle tvingas betala överpris
till följd av tillbyggnaden får anses obefogad då dispens vägrats, vilket bekräftar att byggnadsföretaget icke sanktionerats. Här är endast fråga om
ett uppskov med prövningen ang. borttagandet vilket är jämförbart med
en uppskjuten verkställighet av ett föreläggande eller en tidsbegränsad dispens. Byggnadsnämnden kan återupptaga föreläggandefrågan närhelst det
skulle bli aktuellt. Det kan i detta sammanhang konstateras att byggnadsnämnden vid varje ny behandling av ett ärende kan pröva detta förutsättningslöst varvid nämnden är oförhindrad att ändra ett tidigare ställningstagande.
Anmälarna efterlyser hänsyn till laglighet och skälighet. Eftersom byggherren samtidigt kan ådömas straff avser ett föreläggande icke att tillrättaföra
den enskilde lagbrytaren. Föreläggandet är endast ett påtryckningsmedel
för att åstadkomma ett borttagande eller en ändring av ett byggnadsföretag,
för det fall byggnadsnämnden bedömer detta med hänsyn till omgivningen
och övriga omständigheter för närvarande ej kunna tolereras. Den byggnadsnämnden enligt 70 § byggnadsstadgan anförtrodda skälighetsbedömningen bör byggnadsnämnden givetvis begagna med mycket stor urskiljning,
emedan motsatsen kan medföra icke önskvärd prejudicerande verkan. Förevarande fall torde emellertid ligga inom ramen för vad byggnadsnämnden
i detta sammanhang kan medge. Ett nytänkande inom byggnadsnämnden
i denna riktning får anses helt i överensstämmelse med vad laglighet och
skälighet kan fordra.
Mot bakgrund av vad som ovan angivits vill byggnadsnämnden därför
anföra följande:
I Lagstiftningen och tillämpningen härav bör ~indras så att föreläggande
om rivning av olovliga byggnadsföretag kan skjutas på framtiden utan risk
för det allmänna att komma i sämre position vid en framtida planläggning
genom ökade crsättningskrav. Detta förutsätter sannolikt att givna byggnadslov måste registreras på ett bättre sätt, t. ex. på gravationsbeviset enligt
bygglagutredningens förslag. En effektiv registrering av detta slag skulle
påverka möjligheterna till belåning och försäljning.
2 Straffsatsen för olovligt byggande bör höjas och preskriptionstiden förlängas så att byggnadsnämnden ej frestas använda rivningsföreläggande i
allmänpreventivt syfte.
3 Även byggnader utan byggnadslov bör åläggas besiktning så att - trots
olagligheten i uppförandet - byggnaderna ändå uppfyller de tekniska krav
som samhället uppställt för byggande i allmänhet.
Avslutningsvis vill byggnadsnämnden framhålla att det aktuella ärendet
har behandlats i enlighet med de principer vi ansett oss kunna utläsa ur
överinstansernas beslut. Nämnden vill dock samtidigt betona det väsentliga
i att problemkomplexet ingående penetreras i samband med den nu pågående
lagstiftningen avseende markanvändning och byggande. Nämnden är helt
införstådd med att olovligt byggande måste stävjas och att något verksamt
8 Riksdagen 1976. I sam/. Nr 16-1
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straff måste finnas. Den nuvarande lagstiftningen kan dock vara mycket
hård mot enskilda människor, så hård att rivningar faktiskt ytterst sällan
blir verkställda.
Med stöd av vad ovan anförts vill byggnadsnämnden framhålla att nämnden icke finner några skäl föreligga till anmärkning mot byggnadsnämndens
handläggning av rubricerade ärende.
JO meddelade beslut i anledning av klagomålen den 18 oktober 1974.
I beslutet anför JO följande.
I 70 § första stycket byggnadsstadgan föreskrivs bl. a. Har byggnad uppförts eller annan åtgärd vidtagits utan byggnadslov, där sådant erfordras,
eller i strid mot godkända ritningar eller av byggnadsnämnden meddelade
eller eljest gällande föreskrifter, är ägaren av den fastighet, byggnad eller
anordning, varom fråga är, skyldig att undanröja eller ändra det utförda
i den mån nämnden finner nödigt att meddela föreläggande därom.
Av stadgandet framgår att byggnadsnämnden beträffande frågan om föreläggande skall meddelas har stor frihet att handla efter eget bedömande.
Jag finner det inte vara möjligt att göra något generellt uttalande om hur
denna bedömning skall ske, då hänsyn måste tagas till omständigheterna
i varje enskilt fall. Bedömningen får dock inte styras av andra hänsyn än
sådana som ryms inom ramen för stadgandets syfte. Jag vill även framhålla
önskvärdheten av att ärenden av ifrågavarande slag i görligaste mån handläggs konsekvent.
Det beslut som avses med klagomålen går inte väl ihop med vad byggnadsnänmden tidigare åtgjort i ärendet. Något lagligt hinder att meddela
beslut av sådant innehåll har dock inte förelegat och jag finner vad som
förevarit inte ge mig fog för ingripande.
1 ärendet har framkommit vissa spörsmål av principiell natur, som kan
förtjäna beaktande vid det inom bostadsdepartementet pågående arbetet med
översyn av byggnadslagstiftningen. Jag överlämnar därför ett exemplar av
detta mitt beslut till bostadsdepartementet för kännedom.
Ärendet är härmed av mig slutbchandlat.

2.2 Naturvårdslagen
Naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1974: 1025) (NVL) innehåller flera
bestämmelser rörande bl. a. bebyggelse.
Enligt 7 § kan länsstyrelsen under vissa förutsättningar förklara område,
som behöver särskilt skyddas eller vårdas, som naturreservat. I reservatsbeslut skall anges bl. a. de inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet
som är nödvändiga för att trygga ändamålet med reservatet, såsom förbud
mot bebyggelse, uppförande av stängsel, täktverksamhet, uppodling, dikning, plantering och avverkning (8 §). Länsstyrelsen kan i särskilda fall medge undantag från föreskrifterna.
Då fråga uppkommit om bildande av naturreservat, kan länsstyrelsen
för viss tid meddela förbud mot att utan styrelsens tillstånd vidta åtgärd
beträffande det berörda området som strider mot syftet med de ifrågasatta
reservatföreskrifterna (11 §).
Enligt 13 § kan länsstyrelsen som naturminne fridlysa till fastighet hörande naturföremål, som bör särskilt skyddas eller vårdas. Fridlysningen
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skall omfatta även erforderligt markområde. I övrigt gäller samma bestämmelser som för naturreservat.
15-17 §§ innehåller särskilda bestämmelser till skydd för friluftslivet. För
att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv råder
enligt 15 § strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddet
omfattar land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. När det behövs för att tillgodose syftet med strandskyddet. kan strandskyddsområdet utvidgas, dock högst intill 300 m från strandlinjen. Strandskyddet kan under vissa förutsättningar även upphävas.
Inom strandskyddsområde är det enligt 16 §första stycket förbjudet bl. a.
att uppföra helt ny byggnad, att ändra befintlig byggnad för att tillgodose
ett väsentligen annat ändamål än tidigare och att utföra grävnings- och
andra förberedelsearbeten för sådan bebyggelse. Förbudet gäller inte all bebyggelse. Undantagna är bl. a. anläggningar som behövs för jordbruket, fisket
och skogsskötseln och inte tillgodoser bostadsändamål (16 §tredje stycket).
Länsstyrelsen kan för särskilt fall medge undantag från bestämmelserna
i 16 § första stycket.
Enligt 17 ~ första stycket, som innehåller bestämmelser om s. k. stängselgenombrott, kan länsstyrelsen, om det på område som är av betydelse
för friluftslivet eller i områdets närhet finns stängsel som hindrar eller försvårar tillträdet till mark där allemansrätt råder, förelägga stängselhållaren
att anordna grind eller annan genomgång. Är det uppenbart att stängslet
endast avser att stänga allmänheten ute från området, kan föreläggande
meddelas om borttagande av stängslet. Bestämmelserna om stängsel äger
motsvarande tillämpning beträffande dike. Har någon utan byggnadsnämndens tillstånd satt upp skylt varigenom allmänheten avvisas från visst område,
kan nämnden förelägga den som är ansvarig för åtgärden att ta bort skylten
( 17 § andra och tredje styckena).
Enligt 18 § krävs i princip tillstånd av länsstyrelsen för täkt av sten, grus,
sand, lera, jord, torv eller andra jordarter för annat ändamål än markinnehavarens husbehov.
Område, inom vilket särskilda åtgärder behövs fö~ att skydda eller vårda
naturmiljön men som inte lämpligen bör avsättas till naturreservat, kan
enligt 19 §av länsstyrelsen förklaras som naturvårdsområde. I beslutet härom
skall föreskrivas de inskränkningar i nyttjandet av fastighet som behövs,
såsom förbud mot eller föreskrifter i fråga om byggnad, upplag och schaktning. Bestämmelserna i 19 § är inte tillämpliga på bebyggelse - men däremot
på andra arbetsföretag - inom område som ingår i fastställd generalplan,
stadsplan eller byggnadsplan.
Om byggnad som inte ligger inom område med fastställd generalplan,
stadsplan eller byggnadsplan lämnats att förfalla, kan länsstyrelsen förelägga
ägaren att riva eller iståndsätta byggnaden eller på annat sätt avhjälpa skadan
(2] §).

Bestämmelser om straff, vite och handräckning meddelas i 37-39 §§. En-
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ligt 37 första stycket - såvitt nu är av intresse - kan den dömas till böter
eller fängelse i högst sex månader som uppsåtligen eller av oaktsamhet.
I.
2.
3.
4.

bryter mot förbud eller föreskrift som meddelats enligt 8 ~.
bryter mot förbudet i 16 ~första stycket att uppföra eller ändra byggnad.
bryter mot 17 ~andra stycket. om inte gärningen är ringa eller
utför täkt i strid mot 18 ~eller föreskrift som meddelats i samband med
tillstånd till företaget.

Utbyte av brott som avses i punkt 4 skall enligt 37 §andra stycket förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart obilligt.
Den som gjort sig skyldig till gärning som avses i 37 § kan förpliktas
att ersätta kostnad som föranleds därav (38 §).
Har någon begått gärning som avses ovan i punkterna I, 2 eller 4, kan
länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidta rättelse. Överexekutor kan
meddela handräckning för sådant ändamål. Ansökan om handräckning får
göras av allmän åklagare, statens naturvårdsverk, länsstyrelsen eller den
kommunala myndighet som handhar naturvårdsfrågor. Beträffande hand-
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räckning äger bestämmelserna i 191 UL motsvarande tillämpning.
Föreläggande enligt 17 § första stycket får förenas med vite. Åtlyds inte
föreläggandet, skall utmätningsmannen föranstalta om att åtgärden vidtas,
om länsstyrelsen begär det.
Även byggnadsnämnds föreläggande enligt 17 § tredje stycket får förenas
med vite. Om föreläggandet inte åtlyds, kan nämnden låta vidta åtgärden
på den försumliges bekostnad (39 §).
Flera av de ovan redovisade bestämmelserna grundar sig på förslag i prop.
1974: 166 och trädde i kraft den 1 januari i år. Propositionen föranleddes
bl. a. av förslag av naturvårdskommitten i betänkandet (Os Jo 1974: I) Naturvård I. Strandskydd, Landskapsvård, Förvaltning.
I betänkandet tog kommitten upp bl. a. frågan om påföljd vid överträdelse
av vissa bestämmelser i NVL. Kommitten redovisade därvid en framställning från en länsstyrelse om påföljd för underlåtenhet att söka tillstånd
till täktverksamhet. I framställningen anfördes att någon form av ekonomisk
sanktion syntes påkallad för att motverka olaga grusexploatering. Som lösning på problemet föreslogs antingen skadeståndsskyldighet gentemot det
allmänna eller någon form av förverkande till statsverket av grusets värde
eller del därav.
Kommitten framhöll att överträdelse av förbud eller bestämmelse enligt
NVL i olika fall kan medföra betydande ekonomisk vinst. Detta förhållande
kunde enligt kommitten inte beaktas i tillräcklig utsträckning med då gällande bestämmelser. Förutsättningar borde därför tillskapas att - i överensstämmelse med vad som i allmänhet gäller för brott som medför vinning
- förverka den med verksamheten förbundna vinsten eller del av denna.
Kommitten föreslog därför en bestämmelse med sådan innebörd.
Kommittens förslag tillstyrktes under remissbehandlingen av naturvårds-
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verket, planverket, några länsstyrelser, Svenska naturskyddsföreningen och
Svenska turistföreningen. Naturvårdsverket ansåg att också hus som byggts
i strid mot förordnande enligt NVL borde kunna anses som utbyte av brott.
En länsstyrelse avstyrkte korrmittens förslag under motivering att förverkandepåföljd syntes alltför sträng. Vattenlagsutredningen framhöll atl det
många gånger måste vara svårt att bestämma storleken av utbytet.
Departementschefen framhöll (prop. 1974: 166 s. 120) att man i fråga om
åtskilliga av de i 37 § strnflbelagda gärningarna inte kan tala om någon
vinning genom förseelsen i fråga. 1 andra fall, t. ex. uppförande av byggnad
utan tillstånd, skulle en regel om förverkande bereda stora svårigheter vid
tillämpningen. Enligt departcmentschefens mening borde en förverkanderegel begränsas till olaga täktverksamhet, där regeln uppenbarligen kan fylla
en praktisk funktion.
Riksdagen biföll propositionsförslaget (JoU 52, rskr 405).

2.3 Miljöskyddslagen
ML är tillämplig på miljöfarlig verksamhet varmed avses utsläppande
av avloppsvatten m. m. från mark, byggnad eller anläggning i vattenområde
samt användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan
medföra förorening av vattenområde eller medföra störning för omgivningen
genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller annat sådant (I §). Regeringen kan med avseende på viss del av landet förbjuda utsläppande av
avloppsvatten, fast ämne eller gas i vattenområde (8 §). Den som utövar
eller ämnar utöva miljöfarlig verksamhet kan ansöka om tillstånd till verksamheten hos koncessionsnämnden för miljöskydd (9 § första stycket). Enligt lO § kan regeringen föreskriva att vissa åtgärder som innebär miljöfarlig
verksamhet inte får vidtas utan att koncessionsnämnden lämnat tillstånd
eller anmälan gjorts hos naturvårdsverket eller länsstyrelsen. Naturvårdsverket eller i vissa fall länsstyrelsen kan dock enligt 12 § miljöskyddskungörelsen ( 1969:388, ändrad senast 1972:224) efter prövning i varje särskilt fall
medge undantag från sådan skyldighet att söka tillstånd (dispens). I 2, 5,
7, 8 och lO §~ miljöskyddskungörelsen har angivits vilka åtgärder som inte
fär vidtas utan tillstånd eller dispens eller utan föregående anmiilan.
1 tillståndsbeslut skall enligt 18 ~ ML noggrant anges den miljöfarliga
verksamhet som tillståndet avser och de villkor som skall gälla. Åsidosätter
någon villkor som angetts i tillståndsbeslut m:h är avvikelsen betydande,
kan koncessionsnämnden förklara tillståndet förverkat och förbjuda fortsatt
verksamhet (23 ~ ML).
I 38-44 ~~ ML meddelas bestämmelser om tillsyn. Enligt 38 ~ skall tillsynsverksamheten utövas av statens naturvårdsverk och länsstyrelserna.
Finner tillsynsmyndighet att olägenhet av betydelse från allmän synpunkt
uppkommer eller kan uppkomma genom miljöfarlig verksamhet, kan myndigheten meddela råd och anvisningar om lämplig åtgärd för att motverka
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olägenheten (39 ~). Har tillstånd enligt ML inte givits, kan länsstyrelsen
enligt 40 ~ första stycket ML meddela föreläggande om sådant försiktighetsmätt eller förbud som är uppenbart behövligt för att bestämmelserna
i ML skall efterlevas. I brådskande fall eller när särskilt skäl eljest föreligger
får föreläggandet ges omedelbart och i annat fall först sedan det visat sig
att rättelse inte kan vinnas genom räd och anvisningar. Åsidosätter tillständshavare villkor som angivits i tillständsbeslutet, kan länsstyrelsen förordna om rättelse på hans bekostnad eller föreliigga honom att själv vidta
rättelse (40 ~ tredje stycket). I beslut om föreläggande enligt 40 ~ kan

*

länsstyrelsen utsiitta vite (40 fjärde stycket). Har tillstånd enligt ML inte
meddelats, kan koncessionsnämnden på hemställan av statens naturvärdsverk besluta om förbud mot miljöfarlig verksamhet, som inte är tillåtlig
enligt ML eller meddela föreskrift om försiktighetsmätt (41 ~).
Enligt 45 ~ ML kan böter eller fängelse i högst ett är ådömas bl. a. den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet

I. bryter mot förbud som meddelats med stöd av 8, 23 eller 41 ~,
2. underlåter att iakttaga föreskrift som regeringen meddelat enligt 10 ~
första stycket utan att undantag har medgivits eller
3. åsidosätter villkor i tillständsbeslut så att allmän eller enskild rätt kan
kränkas.
Har någon begått gärning som avses i punkterna 1-3, kan överexekutor
meddela handräckning för att åstadkomma rättelse. I fråga om sådan handräckning gäller samma regler som för handräckning enligt 191 ~ UL. Berörs
allmänna intressen, får ansökan om handriickning göras av statens naturvärdsverk eller annan myndighet som ärendet angår. Om föreläggande enligt
40 ~ fårsta eller andra stycket inte åtlyds, skall utmätningsmannen på anmodan av länsstyrelsen ombesörja att åtgärd vidtas (47 ~ ML).
Beslut i fråga om bl. a. tillstånd enligt ML och beslut i fråga som avses
i 41 ~ ML blir gällande när beslutet vunnit laga kraft. I beslutet kan förordnas
att det skall lända till efterrättelse omedelbart. Beslut i fråga som avses
i 40 ~ ML länder till efterrättelse omedelbart, om inte annat förordnas (49 ~
ML).

2.4 Hälsovårdsstadgan
Hälsovårdsstadgan (1958:633, ändrad senast 1972:675) (HS) innehåller
materiella bestämmelser som syftar till att hindra att sanitiir olägenhet uppkommer. Där finns bestämmelser om bl. a. bostäder, lokaler av olika slag,
vattenförsörjning, vatten- och luftförorening, anläggning och upplag för industriell verksamhet. HS gäller inom både tät- och glcsbyggda områden.
I vissa hänseenden gäller strängare bestämmelser för område med fastställd
stads- eller byggnadsplan, s. k. hälsovårdstätort. Det ankommer på hälsovårdsnämnden att utöva den närmaste tillsynen över den allmänna hälsovården inom kommunen (2 ~).
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I 14 kap. HS finns bestämmelser om hälsovårdskontroll, enligt vilka hälsovårdsmyndigheterna på olika sätt kan ingripa mot missförhållanden. Enligt
en inledande, allmän bestämmelse(71 ~)får hälsovårdsniimnd antingen omedelbart eller efter råd eller uppmaningar och skäligt anstånd meddela föreliiggande och förbud som anses behövliga för efterlevnad av bl. a. HS
och lokal hälsovårdsordning. 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 bristfällighet hos byggnad
eller annan egendom och förbud mot att anviinda lägenhet eller lokal för
avsett ändamål till dess förekommande bristfällighet har undanröjts.
Föreliiggande och förbud kan allt efter omstiindigheterna riktas mot ägare
eller nyttjanderättshavare eller mot bådadera (73 ~). Hiilsovårdsnämnd kan
enligt 75 ~ föreskriva vite för underlåtenhet att riitta sig efter föreläggande

eller förbud. Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta åtgärd som
åligger honom enligt bl. a. HS eller lokal hälsovårdsordning, kan nämnden
under vissa förutsättningar låta verkställa arbetet eller åtgärden på den försumliges bekostnad. Hiilsovårdsnämnd kan förordna att dess beslut skall
liinda till efterriittelse utan hinder av förd klagan (86 n

3 Bygglagutredningens förslag och remissyttranden över detta

3.1 Utredningen
I sitt betänkande Markanvändning och byggande (SOU 1974:21) redovisar
bygglagutredningen de principer som enligt utredningens mening bör läggas
till grund för den framtida plan- och byggnadslagstiftningen. Utredningen
tar därvid upp bl. a. frågan om påföljd vid överträdelse av lagstiftningen
(s. 385 och 386).
Utredningen konstaterar att ett vanligt brott mot gällande byggnadsbestämmelser är att byggnad uppförs utan att erforderligt byggnadslov sökts.
Erfarenheterna har enligt utredningens mening visat att de nuvarande påföljderna är otillräckliga för att avhålla från sådant olovligt byggande. Utredningen konstaterar vidare att det inom ramen för ett system av den
typ som föreslås i betänkandet är om möjligt ännu viktigare att olovligt
byggande kan beivras på ett meningsfullt sätt. Utredningen anser därför
att andra och strängare påföljder bör föreskrivas i blivande byggnadslag.
Vid olovligt byggande är ofta det väsentligaste intresset att få bort det
som uppförts. Enligt bygglagutredningens mening bör tyngdpunkten i ett
framtida påfiiljdssystem ligga på regler som tillgodoser detta intresse. Ansvaret för att åtgärder vidtas bör i första hand ligga på byggnadsnämnden
som det primära tillsynsorganet. Enligt utredningen bör reglerna till att börja
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med självfallet ge nämnden möjlighet att vid vite förbjuda att olovligt påbörjat byggnadsarbete fortsätts.
Då det gäller situationer då samhället först i efterhand upptäcker det olovliga byggandet kan man enligt utredningen skilja på olika fall. Ofta är det
uppenbart att det olovligt uppförda inte kan tillåtas stå kvar. För dessa
fall anser utredningen att nämnden bör ha befogenhet att vid vite ålägga
den byggande att på egen bekostnad bortskaffa det olovligt byggda vid äventyr att detta eljest genom nämndens försorg bortskaffas på den byggandes
bekostnad. Denna påföljd bör kunna tillämpas oberoende av eventuella
straffrättsliga påföljder. Tillämpningen av nu gällande handräckningsbestämmelser i BL har enligt utredningen i avsevärd grad försvårats på grund
av att verkställigheten förhalas genom överlåtelse av fastigheten. I likhet
med vad som gäller beträffande upprustningsåläggande och användnin&sförbud enligt bostadssaneringslagen ( 1973:531, ändrad senast 1974:821) anser
utredningen att beslut om rivning av olovligen uppförd byggnad bör gälla
även mot ny ägare av fastigheten.
I vissa fall kan det enligt utredningen vara mera tveksamt om det olovligt
uppförda kan få vara kvar. Vid en legal efterprövning kan det kanske visa
sig att det olovligt uppförda kan tillåtas stå kvar, måhända efter vissa ändringar. I sådana fall anser utredningen att byggnadsnämnden bör ha möjlighet
att, innan andra åtgärder vidtas, bereda ägaren tillfälle att inom viss tid
ge in ansökan om lov till företaget. Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid eller om byggnadslov inte beviljas, bör byggnadsnämnden enligt utredningen ha möjlighet att förordna om rivning i enlighet med vad
som nyss sagts. Beviljas byggnadslov bör byggnadsnämnden ha möjlighet
att som villkor för detta föreskriva skyldighet att vidta de ändringar av
det uppförda som kan vara erforderliga.
Utredningen anser att det vid sidan av de här antydda reglerna bör finnas
regler om straffansvar för den som åsidosätter skyldigheten att söka erforderligt byggnads- eller rivningslov. De nuvarande straffbestämmelserna
torde enligt utredningen böra föras över till en ny byggnadslag. Utredningen
anser slutligen att möjligheterna till faktiska ingripanden bör vara frikopplade
från reglerna om straffrättslig påföljd och inte vara underkastade särskilda
preskriptionsregler.

3.2 Remissinstanserna
Många remissinstanser understryker det angelägna i att man kommer
till rätta med det olovliga byggandet. Enligt länss(vrelsen i Stockholms län
tyder stickprovsundersökningar på en ökning av det olovliga byggandet i
länet. I en undersökning som omfattade 538 fastigheter konstaterades att
det på 408 av dessa fanns någon form av olovlig bebyggelse. I ett skärgårdsområde upptäcktes 80 fall av nybyggnad - fördelade på 44 fastigheter
- där ansökan om byggnadslov inte hade gjorts. En viktig orsak till att
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bebyggelse uppförs utan lov och oftast tar stå kvar är enligt länsstyrelsen
att många byggnadsnämnder har för små resurser för kontroll på fältet och
även bristande administrativa möjligheter att verkligen engagera sig i ärenden om olovlig bebyggelse. Vidare har information och upplysning till allmänheten inte gått ut i tillräcklig omfattning. I kombination med en svårtillämpad och omstiindlig lagstiftning, som många gånger tolkats på ett sätt
som i första hand gynnat den som handlat olovligt, har följden blivit att
de flesta husen fått stå kvar. Nackdelen av varje enskilt fall har enligt
länsstyrelsen av överprövande myndigheter ofta underskattats, då man inte
insett dess roll i ett större sammanhang där företeelsen genom sin mångfald
kan vålla problem för markanvändningsplaneringen och bl. a. ta i anspråk
t. ex. stramlområden som annars avsetts för framtida allmänt nyttjande.
Länsstyrelsen konstaterar vidare att de låga straffsatser som för närvarande
tillämpas inte har någon som helst avskräckande effekt och att preskriptionstiden om två år gör att lagreglerna saknar praktisk betydelse då det
är vanligt att ett atvå år kan gå innan olagligt uppförd bebyggelse upptäcks.
Komm1111/brb11nde1 anför att möjligheten till handräckning enligt 148 §BL
är effektiv från den synpunkten att prövning inte först behöver ske av domstol. Emellertid är tillämpningsområdet för 148 § begränsat till de fall av
överträdelse som återfinns i 147 §BL. I andra fall tar man använda sig
av befogenheterna i 70 § BS varvid domstolsprövning krävs, vilket anses
vara en onödig omgång. Det omständliga förfarandet enligt nuvarande ordning påtalas även av flera andra remissinstanser. Länsstyrelsen i Hallands
län t. ex. anför att myndigheternas nuvarande möjligheter att genom vitesföreHigganden. handräckning m. m. få en olovligt utförd åtgLird (av beskaffenhet att inte kunna godtas i efterhand) undanröjd i förstone kan synas
vara tillräckliga. Genom de generösa besvärsmöjligheterna och genom myndigheternas långa handläggningstider samt inte minst genom överlåtelse
av äganderätten till den fastighet som omfattas av t. ex. ett vitesföreläggande
sätts cmellertiu effektiviteten i systemet nära nog helt ur spel.
Flertalet rcmissinstanser som yttrar sig i frågan framhäver det angelligna
i att samhället ges bättre möjligheter att sätta stopp för det olovliga byggandet. Länss(rrelsen i Stockholms län framhåller särskilt vikten av att åtgärder sätts in omedelbart för att lokalisera och ta bort olämplig bebyggelse
så att den inte får status av "pågående markanvändning" och hindrar en
kommande planläggning enligt bygglagutredningens lagförslag. Härvid bör
personella och ekonomiska resurser ställas till byggnadsnämndernas förfogande samtidigt som BL och BS snabbt ändras enligt de intentioner som
bygglagutredningen föreslagit i sitt betänkande. En helt ny markanvändningslagstiltning bör inte avvaktas. Planl'erket hälsar förslaget om effektivare
lagstiftning gentemot olovligt byggande med tillfredsställelse. Det bör dock
enligt verket göras en skillnad på sådana byggen där lov hade kunnat beviljas
och sådana där lov inte kan påräknas. En stor del av nuvarande olovliga
byggnadsföretag torde innebära endast mindre åtgärder avseende till- och

Prop. 1975/76:164

122

ombyggnader, omfärgning av fasader m. m. Genom viss begränsning av
byggnadslovsplikten inom en del områden borde kontrollresurserna enligt
verket kunna koncentreras till de mest väsentliga fallen. Även de statliga
resurserna måste avstämmas mot utökade arbetsuppgifter.
Förslaget att lagstiftningen gentemot det olovliga byggandet skall effektiviseras tillstyrks också av hol'rärren iirN Skdne och Blekinge, riksanrikrnrieämbeter, natwTcird1Terke1, länsstyrelserna i ÖsrNgiirlamls. Gorlands, Gö1eb01:!!.s och
Bohus. Hallands. Skarahm:!!.s. Väsrmanlancls. Kopparbergs och ./iimtlancls län.
Fagersta. Falkenhe1gs, llaninge, Hiimösamls. Kalmar, Kar/\"((uls. Kinda. Aforkm:rd~. Jlotala. 1\lö11.1·1enJs. Nacka. Norrrälie. Niis.~j1), Skiirde. Sruckholms. Siidcrkiipmgs. Trresii. Umcd. 1·aldemarsriks. h1rbe1gs och I ilhelmina komm11nff
samt f(ireningens S'i·c'riges k111111111111alajiin·al1ning~j11risrN. Sl'enska kommunalrekniska .fiifC'ningen och Fiireningen Srer~f!.l'S s1Culsarki1ckrcr.
Lä11ssryrcf~cn i Gorlands och Hallands län samt Mowla kommun tillstyrker
att tyngdpunkten i lagstiftningen liiggs på att inom rimlig tid få det olovligt
uppförda eller utförda undanröjt. Denna inriktning av påföljdssystemet synes
förutsättas iiven av de remissinstanser som efterlyser effektivare regler för
handbggningen av påföljdsärenden.
Kommw1/(irb11nde1 anser att man bör överväga att medge generell möjlighet
till handräckning utan den begränsning av tillämpningsområdet till 148 §BL
som f. n. gäller och utan domstolsprövning. Byggnadsnämnden bör vidare,
sedan ett föreläggande vunnit laga kraft. kunna direkt begära exekutiva
åtgärder. Det ter sig enligt förbundet som en onödig omgång att nämnden
skall behöva få befogenheten domfäst. En annan begränsning i de nuvarande
åtgärdsmöjligheterna består däri att, vid underlåtenhet att utföra arbete eller
vidta annan åtgärd enligt 70 § andra stycket BS, endast vitespåföljden står
till byggnadsnämndens förfogande. Påföljden att vid tredska åtgärden verkställes genom niimndens försorg på den tredskandes bekostnad bör enligt
förbundet kunna ifrågakomma vid föreläggande enligt båda de fall som
nu omfattas av 70 § BS. Påföljden att åtgärd vidtas på vederbörandes bekostnad anses böra giilla iiven ny ägare. Allmänt bör man enligt förbundet
sträva efter att i görlig mån begränsa den dubbelprövning som nu sker
i såväl administrativ som judiciell väg. Varje extra möjlighet att få ett åtgärdsbeslut prövat i den ena eller andra ordningen medför givetvis motsvarande tidsutdriikt med åtgärdens verkställande och leder då till det resultatet att tvångsmedlet framstår såsom mindre effektivt. Liknande synpunkter
framförs av l"ilhelmina kom1111111. Enligt /ii11s.1·1.rrelse11 i Gö1ch111gs och Hohus
län bör det överviigas att ersätta förförandet enligt 70 ~ BS med ett handrUckningsförfarande genom överexekutnr ungefär på siitt som anges i 148 ~ BL.
Handräckningsärenden bedömes i allmänhet vara av brådskande natur och ges
diirför förtur i domstolsbehandlingen.
Lä11ss1.rrefsen i S!Ockholms län anser att lagstiftningen bör ges en sådan utformning att myndigheterna får starka möjligheter att snabbt få rättelse
till stånd. Som tänkbara förbättringar av prövningssystemet nämner
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länsstyrelsen ekonomiskt stöd (förskotteringsmedel) åt kronofogdemyndigheten för att smidigare kunna effektuera ett handräckningsbeslut. Vidare
föreslås en annan typ av lämplighetsprövning där husägaren själv skall bevisa
företagets lämplighet från allmän synpunkt. Utgångspunkten för byggnadslovs- och dispensprövning i efterhand bör enligt länsstyrelsen givetvis i
princip vara densamma som om huset inte uppförts. Husets värde kan inte
heller rimligen få påverka bedömningen, eftersom den som har råd att bygga
ett dyrt hus i så fall skulle få en fördel av detta. Eftersom erfarenheter
från tillämpning av föreskrifterna visar ett väsentligt hänsynstagande till
den kapitalinvestering som nedlagts i ett svartbygge, bör den nämnda principen enligt länsstyrelsen uttryckas direkt i lagtexten. Länsstyrelsen anser
att det även kan ifrågasättas om inte den princip som föreslagits av naturvårdskommitten genom tilHigg i 37 § naturvårdslagen kan tillämpas generellt för olovligt uppförd bebyggelse. Förslaget, som lyder "Utbyte av
brott som avses i denna paragraf skall förklaras förverkat, om det ej är
uppenbart obilligt", avser bl. a. olaga täkt, olovligt uppförd bebyggelse eller
anordning inom strandskydds- eller naturreservatsområde. Innebörden skulle således bli att olovligt uppförd byggnad eller anordning kan förklaras
förverkad till statsverket. Även naturvårdwerket och länsstyrelsen i Östergötlands län ifrågasätter om man inte bör införa en regel om förverkande.
Även länsstyrelserna i Östergötlands. Gotlands. Hallands. Skaraborgs, Kopparbl'tgs och .Jämtlands län. Kinda. Markw:rds, Nacka, Norrrii/ie. Näs.~jö,
Siiclerkiipings. Tyresö. Umcd, Valclemarsriks, h1rb('lgs och Vilhelmina ko111lllllllff samt Si·enska kom1111111al-rekniska .frircningc11 och Frirening<'n Sven:~cs
sraclsarkirekrcr framhåller att det behövs effektivare handliiggningsregler for
Hrendcn med syfte att stoppa olovligt byggande eller att fä bort det olovligt
byggda.

Liinssryrelsen i Hallands län ifrågasätter om det inte vore en lämplig ordning
att låta länsstyrelsen döma ut viten - eventuellt i länsrätten - samt att
förslagsvis inte medge besvärsrätt över beslutet om utdömande. Enligt
länsstyrelsens mening kommer rättssäkerhetssynpunkterna även vid den
föreslagna ordningen att tillbörligen beaktas. Samma handläggningsordning
anses kunna tillämpas beträffande förelägganden om verkställighet på den
tredskandes bekostnad. Liinss(vrelsen i Skaraborgs län anser att det är angeHiget att det införs en regel som säger att ärenden rörande korrektion
av otillåtet byggande normalt skall behandlas med förtur. Enligt lii11.1s(rrel~c11 i
l\opparb<'rgs län bör planmyndigheten få möjlighet att vid kraftigt verkande
påföljd och begäran om handräckning omedelbart kunna stoppa vad som
olagligen uppförs. Myndighetens beslut bör enligt länsstyrelsen gälla utan
hinder av förd klagan. Umeå kommun anser att de principer utredningen
föreslår för att komma till rätta med olovligt byggande är riktiga. Därutöver
uttrycker kommunen den förhoppningen att det överprövningsförfarande
som oftast kommer till stånd i dessa ärenden kan genomföras tämligen
snabbt. Genom ett snabbt förfarande skulle antalet besvärsärenden eriligt
kommunen troligen kunna komma att minskas då besvär ofta synes anföras
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endast av del skälet att man vill vinna tid. Därtill kommer att ju längre
tid en olovligt uppförd byggnad får kvarstå desto mindre brukar förståelsen
för ett beslut om rivning bli. Söderköpings kommun föreslår att möjligheterna
att klaga i högsta instans inskränks.
I anslutning till utredningens uttalande att byggnadsnämnden självfallet
skall ha möjlighet att vid vite förbjuda att olovligt påbörjat byggnadsarbete
fortsätts erinrar hoi•riitfen över Skåne och Blekinge om att detta strider mot
hittillsvarande uppfattning om användningen av vite. Hovrätten förutsätter
därvid, att olaga byggnadsarbete även i fortsättningen skall vara belagt med
straff. Stadgandet i 9 kap. 8 § rättegångsbalken att vite inte må föreläggas
då straff är utsatt gäller visserligen inte förvaltningsrätten men enligt praxis
används enligt hovrätten inte vite då annan påföljd finns.
Förslaget att beslut om att olovligen uppförd byggnad skall rivas skall
gälla även mot ny ägare av fastigheten tillstyrks av naturvårdsverket,
länss(vref~ema i Ösrergötlands. Göteborgs och Bohus. Hallands, Västmanlands

och ./ä111rlands län. Haninge. Kinda. Morala och Sro<"kl10l111s ko11111111ner samt
Föreningen Sveriges kommunalaförvalrning.~;urister. Även hol'rätren över Skåne
och Blekinge biträder förslaget men ifrågasätter om inte ytterligare åtgärder
behövs för att förhindra förhalning av beslutade åtgiirder. Sålunda kan effekten av föreliiggande om underlåtenhet av olika slag, som inte kan få
fortsätta - l. ex. bristande underhåll av byggnad, användning av fastigheten
på ett för närboende störande sätt - enligt hovrätten behöva förstärkas på
enahanda säll.
Enligt liinssr_1·ref~en i Öste1:r.:iirlancls län bör övervägas om inte en officiell
registrering bör ske så att en köpare av en fastighet lätt kan få upplysning
om gällande föreläggande och förbud. Liknande synpunkter framförs av
länss(1•relsen i Västmanlands län och Kinda kommun.
Kal111ar och A/iinsrerds kn1111111111cr pekar på problemet med olovlig rivning.
I sådana fall kan man knappast kräva att få den uppförd på nytt. I de
fall att det är fråga om en kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull byggnad är det dessutom omöjligt att återskapa de tidigare värdena vid ett återuppförande. För de fall att en olovlig och oönskad rivning uppdagas måste
det enligt kommunerna finnas handfasta möjligheter att omedelbart på platsen stoppa verksamhetens fortsättande. En rivning över en natt måste kunna
åstadkomma starka påföljder.
Liinss(m!lsen i Stockholms län anser att man bör införa höjda straffsatser
och strängare straffmätning, vilket även medför längre preskriptionstid.
Dessutom bör enligt länsstyrelsen innehavet av en olovligt uppförd byggnad
kriminaliseras.
Några remissinstanser påpekar att de av bygglagutredningen föreslagna
åtgärderna är otillräckliga. Härnösands kommun anser sålunda att utredningen lämnar problemet med svartbyggen olöst. Ok~/ströms kommun framhåller
att samhället inte ens i dag klarar av allt svartbyggeri och att frågan hur
den föreslagna utökade byggnadslovsplikten skall administreras, kontrolleras
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och registreras kvarstår olöst. Liknande uppfattning framförs av byggnadsnämnden i Halmstads kommun. ,\ven Kalmars och Mö1merås kommuni'r ifrågasätter om inte ytterligare skärpning av reglerna är nödvändig.
Sl'eriges l'il/aägarejörbund förklarar att man inte är övertygad om att de
av bygglagutredningen föreslagna åtgärderna är det bästa sättet att komma
till rätta med problemet angående svartbyggen. Enligt förbundets erfarenhet
torde bristerna snarast vara att hänföra till tillämpningen av gällande regler.
Förbundet framhåller som exempel att en kommun 25 år efter det en byggnadsåtgärd, som enligt kommunens mening fordrar byggnadslov men för
vilken sådant aldrig begärts, meddelar rivningsföreläggande rörande till- eller
ombyggnad av byggnad på fastighet, vilken innefattas i kommunens expropriationsansökan. Om kommunen sålunda utnyttjar sina offcntligräl!sliga
hefogenheter för att reducera sina egna kostnader för fastighetsförvärv. synes
detta enligt förbundet näppeligen överensstlimma med avsikten med all
tillerkänna kommunen denna offentligrättsliga behörighet. Förbundet ifrågasätter vidare om inte i själva verket kommunen får anses ha Himnat sitt
tysta medgivande genom att man under den långa tid, som förfiutit efter
det "olovliga" byggandet inte vidtagit några åtgärder för att beivra detsamma
samt om inte det "olovliga" byggandet preskriberats. Om, såsom utredningen föreställer sig. strängare påföljder än hittills bör införas när det gäller
olovligt byggande, må~te också enligt förbundet i rättssäkerhetens intresse
klarare regler än de utredningen skisserar införas. när hyggnadslov erfordras
och då så inte är fallet. Och dessa regler bör enligt förbundet självfallet
gälla iiven när kommun. som privatriittsligt subjekt bygger.

4 Överväganden och förslag
4.1 Allmänt
De medel som samhället nu har för att upprätthålla efterlevnaden av
byggnadsförfattningarna är av dels straffrättslig, dels administrativ karaktär.
Som framgår av remissyttrandena över bygglagutredningens betänkande är
kritiken stark mot det nuvarande systemet. Det är en nära nog allmän
uppfattning bland de remissinstanser som yttrar sig i frågan att möjligheterna
att komma till rätta med det olovliga byggandet är otillräckliga. De av
länsstyrelsen i Stockholms län redovisade stickprovsundersökningarna ger
en antydan om i vilken utsträckning sådant byggande kan förekomma. Resultaten är sannolikt inte representativa för landet i dess helhet - inte ens
för länet - men styrker kravet från bl. a. länsstyrelsen att åtgärder bör sättas
in snarast möjligt.
Remissinstanserna pekar på flera omständigheter som enligt deras mening
bidrar till att systemet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det anförs
sålunda bl. a. att många byggnadsnämnder har för små resurser för kontroll
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på fältet och bristande administrativa möjligheter att engagera sig i ärenden
om olovligt byggande, att förfarandet i samband med foreliiggandc. handräckning rn. m. 1ir omständligt, att reglerna n1ira nog kan sättas ur spel
genom de möjligheter att förhala förfarandet som den byggande har och
att straffet för olovligt byggande är alltför lågt. En remissinstans - 11insstyrelsen i Stockholms län - påpekar t. ex. att de låga straffsatser som tillämpas
f. n. inte har någon som helst avhållande effekt och att den korta preskriptionstiden - två år - gör att straffbestämmelserna saknar praktisk betydelse.
eftersom det är vanligt att ett a två år kan gå innan olovligt uppförd bebyggelse upptäcks.
Det är naturligtvis vanskligt att med någon säkerhet uttala sig om orsakerna till att det olovliga byggandet har fått en sådan utbredning som
det på många håll i landet tydligen har. I en del fall beror det sannolikt
på att den byggande har bristfälliga kunskaper både om byggnadslagstiftningens innehåll och om de byggnadsbestämmelser som gäller inom området. Det är troligen långt ifrån ovanligt att en byggnadsåtgärd, som enligt
BS är byggnadslovskrävande, av den byggande uppfattas som så bagatellartad
eller eljest av sådan beskaffenhet att det framstår som osannolikt att den
kan vara av något intresse för byggnadsnämnden. Det kan f. ö. vara tveksamt om den stora allmänheten har klart för sig att byggnadslovsplikten
numera g[Hler i hela landet. Den tidigare gällande ordningen då byggnadslov
krävdes i princip endast inom område med fastst1illd plan eller med utomplansbest;immelser torde fortfarande leva kvar. hos många.
Ett annat inte ovanligt fall är att den byggande kontaktar personal hos
byggnadsnämnden för att diskutera den planerade åtgärden. Får han då
det beskedet att åtgärden visserligen kräver byggnadslov men att något hinder mot lov sannolikt inte föreligger, uppfattas detta många gånger som
liktydigt med ett byggnadslov och ett klartecken att genomföra åtgärden.
I de situationer som nu har berörts kan man i stor utsträckning komma
till rätta med det olovliga byggandet genom en förbättrad information om
gällande bestämmelser, om syftet med dessa och om byggnadsnämndens
uppgifter. Betydligt svårare är problemen i de fall som närmast åsyftas när
man talar om olovligt byggande eller svartbyggen, nämligen när den byggande medvetet åsidosätter gällande besUimmelser. Som har anförts ovan
framhåller flera remissinstanser att nuvarande påföljder inte haren tillräckligt
avhållande effekt. De bötesstraff som döms ut - om åtal över huvud taget
kan väckas - uppges vara så låga att de ibland inte motsvarar ens de kostnader
som är förenade med ansökan om byggnadslov. Om byggandet inte innebiir
överträdelse av lfabud som meddelats i eller med stöd av RL, är byggnadsnämndens möjligheter att få till stånd rättelse dessutom begränsad och
förutsätter ett omständligt förfarande.
l det inledande avsnittet har framhållits att det på senare år har genomförts
flera reformer som syftar till att stärka samhällets kontroll över marken.
Om dessa reformer skall få avsedd effekt, kan man givetvis inte acceptera

Prop. 1975/76:164

127

all samhällets planeringsinsatser motverkas genom att byggande sker utan
den prövning som är förutsatt i BL och BS. Olägenheterna är emellertid
inte begränsade till planläggningssidan. Att byggnader eller byggnadsdelar
uppförs utan byggnadslov innebär nämligen också bl. a. alt de inte blir underkastade den byggnadskontroll som byggnadsnämndens prövning innebär.
Det kan innebHra t. ex. att kraven på hållfasthet, hygien och skydd mot
brandfara inte blir beaktade i tillräcklig utsträckning.
Det nuvarande sanktionssystemet har varit i stort sett oförändrat i cirka
30 år. Det har således inte omfattats av den reformverksamhet som har
förekommit inom andra delar av byggnadslagstiftningen och fyller uppenbarligen inte de krav som man måste kunna ställa i dagens samhälle. Om
det olovliga byggandet skall kunna bemästras, är det nödvändigt att även
sanktionssystemct reformeras så att det fyller rimliga anspråk på effektivitet
och snabbhet utan att därmed rättssäkerheten åsidosätts.

4.2 Ett nytt påföljdssystem
Det nuvarande sanktionssystemet är, som har framgått av det förut anförda, uppbyggt dels av regler som i första hand syftar till att avhålla den
enskilde från överträdelser av BL och BS, dvs. straffbestämmelser, dels av
regler som ger samhället möjlighet att under vissa förutsättningar undanröja
eller åstadkomma rättelse av olovligt utförda åtgärder. Även ett nytt sanktionssystem bör innehålla både sanktioner av repressiv karaktär och sanktioner som har till syfte att återställa det läge som har rubbats. Vid utformningen av ett nytt system bör särskilt tillses att möjligheterna att få
det olovligt utförda undanröjt eller rättat blir effektiva och enkla att tillämpa.
Dessa möjligheter måste emellertid kompletteras med sanktioner som har
ett avhållande syfte.
Vad först gl1ller nuvarande straflbestämmclser tyder \lera uttalanden i remissyttrandena över bygglagutredningens förslag på att bestämmelserna har
begränsad effekt. Många gånger inträder åtalspreskription innan överträdelsen ens upptäcks. Det är dessutom troligt att anmälan till åtal inte är
någon vanlig företeelse. I den rik\ningen pekar åtminstone en enkät som
år 1973 gjordes hos ett 20-tal bygi;:nadsnärnnder. Enkäten, som utfördes
i anslutning till en inom dåvarande civildepartementet företagen undersökning av påföljdssystemet i BL och BS, visar nämligen att flertalet av
byggnadsnämnderna gjorde anmälan om åtal endast när överträdelsen bedömdes vara av allvarlig karaktär.
Det är naturligt vis möjligt att genom en straffsk:irpning markera den
vikt samhället fäster vid att reglerna i BL och BS efterlevs. Det kan ske
t. ex. genom att i straflbestämrnel!>erna anges att antalet dagsböter inte får
underskrida en viss nivå. En sådan åtgärd skulle emellertid knappast leda
till några påtagliga förbättringar jämfört med etagens läge om den inte kombineras med organisatoriska föränclringar eller förstärkning av åklagarmyn-
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digheterna. Det är därför nödvändigt att överväga ett system som helt eller
delvis bygger på andra påföljder än de nuvarande.
Inom vissa områden har på senare år införts avgifter vid sidan av de
ordinära påföljderna böter och fängelse. En sådan reglering genomfördes
den I april 1973 på det trafikpolitiska området med syfte att motverka överträdelse av bestämmelser om högsta tillåtna last för bl. a. lastbilar. Enligt
lagen (1972:435) om överlastavgift utgår sålunda överlastavgift, om t. ex.
lastbil framförs med högre axeltryck än som är tillåtet. Avgiften, som beslutas
av länsstyrelsen och påförs ägaren till fordonet, utgår oavsett om straff ådöms
för överlasten.
Även vid brott mot skattelagstiftningen utgår avgifter av olika slag. Skattetillägg utgår i. ex. om skattskyldig i självdeklaration eller annat skriftligt
meddelande, avgivet till ledning vid den skattskyldiges taxering, lämnat
oriktig uppgift. Skattetillägget, som i normalfallet beslutas av den lokala
skattemyndigheten, utgår med 50 % av det skattebelopp som skulle ha
undandragits om det oriktiga meddelandet följts. Också här utgår avgiften
oavsett om straff ådöms. Bestämmelser om skattetillägg finns i 116 a, 116 b
och 116 d-j §§ taxeringslagen ( 1956:623).
Mycket talar för att ett avgiftssystem av den typ som nu har berörts
skulle kunna bli ett effektivt hjälpmedel mot olovligt byggande. De böter
som i dag döms ut för dessa förseelser uppgår, som vissa remissinstanser
påpekar, många gånger till belopp som utgör endast en bråkdel av värdet
av det olovligt byggda. Om man inför ett avgiftssystem, kan man få en
sanktion som anpassas bättre till detta värde och därigenom på ett helt
annat sätt än böter verkar avhållande på dem som överväger att bygga
utan byggnadslov.
När det gäller både överlastavgift och skattetillägg finns ett naturligt underlag för beräkning av avgiften, nämligen överlastens storlek resp. storleken
av det skattebelopp som skulle ha undandragits. I fråga om olovligt byggande
kan emellertid förseelserna vara av de mest skilda slag oclJ av varierande
svårighetsgrad. Det är därför knappast möjligt att finna någon för alla dessa
fall gemensam faktor som är lämpad att ensam utgöra underlag för ett
avgiftsuttag. Om man skall införa särskild avgift för olovligt byggande, är
det därför nödvändigt att bygga upp ett system med differentierade avgifter.
Innan ett sådant system närmare diskuteras skall först något beröras de
former av olovligt byggande som kan bli aktuella för ett sådant system.
4.2.1 Omfattningen av begreppet olovligt byggande

När begreppen olovligt eller olaga byggande används i dagligt tal, i massmedia och sannolikt även i de förut berörda remissyttrandena avses sådana
fall då byggande, som kräver byggnadslov, sker utan sådant lov. Vilka åtgärder som kräver byggnadslov finns angivet i 54 § 1 mom. BS. De kan
lämpligen delas in i två huvudgrupper, nämligen åtgärder som är att hänföra
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till nybyggnad och övriga åtgärder.
Enligt 75 ~första stycket BS skall till nybyggnad hänföras

l. uppförande av helt ny byggnad,
2. till- eller påbyggnad av förut befintlig byggnad,
3. ombyggnad eller annan ändring med avseende på byggnads yttre eller
inre utförande av så genomgripande beskaffenhet att den kan anses jämförlig
med ombyggnad,
4. byggnads inredande helt eller delvis till väsentligen annat ändamål
än det vartill byggnaden förut varit använd,
5. sådan förändring av byggnad som medför att byggnaden kommer att
strida mot fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser och
6. annan förändring av byggnad, vilken i befintligt skick strider mot plan
eller bestämmelser som nyss sagts, såvida ej fråga är om bostadsbyggnad
rned högst två bostadslägenheter eller därtill hörande uthus.
Av dessa fall kan uppförande av helt ny byggnad sägas utgöra den mest
renodlade formen av olovligt byggande. Härunder faller emellertid alla typer
av byggnader, alltifrån fabrikshyggnader till mindre redskapsskjul. Även
bonsett från byggnadens storlek och ändamål, kan åtgärden vara av mer
eller mindre allvarlig art beroende på planförhållandena inom området. Från
allmän synpunkt måste det t. ex. anses som en betydligt mern kvalificerad
överträdelse om byggnad uppförs utan lov inom område där det råder nybyggnadsförbud - kanske också förbud mot bebyggelse enligt NVL- än om utomplansbeslämmelser gäller i området.
Om man bortser från åtgärderna under punkt 3, där ingreppet i byggnaden
alltid förutsätts vara av genomgripande karaktär, kan det även i fråga om
de fall som avses med punkterna 2 och 4-6 förekomma åtgärder av varierande
svårhetsgrad. Till- eller påbyggnad (punkt 2) kan sålunda omfatta både sådana
fall då den. ursprungliga byggnaden utgör endast en obetydlig del i den
färdiga byggnaden och fall då det nytillkomna storleksmässigt är relativt
obetydligt, t. ex. ett mindre förråd. Inredning för ändrad användning av
byggnad (punkt 4) kan avse hela byggnaden eller bara en liten del av den,
t. ex. en bostadslägenhet som inreds till kontor. Samma typ av skala kan
tänkas också i fråga om åtgärderna under punkterna 5 och 6. På samma
sätt som i de egentliga nybyggnadsfallen kan underlåtenhet att söka byggnadslov till nu avsedda åtgärder vara mer eller mindre kvalificerad, bl. a.
beroende på om åtgärden samtidigt innebär att nybyggnadsförbud överträds.
De övriga åtgärder som enligt 54 § I mom. BS kräver byggnadslov är
I. sådan till nybyggnad ej hänförlig ändring av byggnad som berör konstruktionen av dess bärande delar eller av eldstäder, rök-eller ventilationskanaler eller som avsevärt påverkar dess planlösning eller yttre utseende,
2. sådan till nybyggnad ej hänförlig ändring av byggnad som innefattar
inrättande av ledningar för vattenförsörjning eller avlopp och därmed förbundna anordningar samt mera väsentlig ändring av befintlig sådan ledning
eller anordning,
3. ianspråktagande av byggnad eller del därav för väsentligen annat än9 Riksdagm /\176. J saml. Nr JM
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damål än det, vartill byggnaden förut varit använd som finns angivet på
godkfod ritning,
4. uppförande eller väsentlig ändring av mur, plank eller därmed jämförlig
anordning,
5. schaktning, fyllning eller annan liknande åtgärd inom tomt, såvida
åtgärden innebär avsevärd ändring av höjdläget för tomten eller del därav,
6. inrättande av fast cistern eller annan fast anordning för hantering eller
förvaring av brännbara vätskor, såvida åtgärden inte avser endast att tillgodose viss fastighets husbehov, samt
7. inrättande av upplag.
Enligt tredje stycket samma mom. krävs vidare byggnadslov för följande
åtgärder inom område med stadsplan, nämligen

8. omfärgning av fasad som inte vetter mot kringbyggd gård eller annan
sådan plats,
9. utbyte av taktäckningsmaterial,
10. rivning av byggnad samt
11. uppsättande eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning.
Till de byggnadslovskrävande åtgärderna är slutligen att hänföra

12. rivning av byggnad inom område där förbud mot nybyggnad gäller
enligt 35 § BL (I mom. tredje stycket),
13. uppsättande eller väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning inom
område med byggnadsplan (I mom. tredje stycket) samt
14. inrättande av bl. a. materialgård inom sådant område i närheten av
befintlig eller tillämnad befästning m. m. cliir skyldighet att söka byggnadslov
föreligger på grund av länsstyrelsens beslut (I mom. fjärde stycket).
Det bör anmärkas att bestämmelserna i 54 § I mom. BS inte har generell
giltighet. De gäller sålunda inte i fråga om hyggnad som tillhör staten
eller landsting (2 mom. tredje stycket). I fråga om ekonomibyggnader för
jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring gäller bestämmelserna
endast inom område med fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan
(35 § BS). Enligt 54 § 2 mom. första och andra styckena BS kan dessutom
vissa åtgärder vidtas i en- och tvåfamiljshus utan byggnadslov. Det gäller
åtgärder beträffande ledningar för vattcnförsör:ining och avlopp samt en del
andra invändiga ändringar i huset eller därtill hörande uthus. Slutligen
kan länsstyrelsen medge befrielse från skyldighet att söka byggnadslov i
fråga om industriområde som ligger avskilt och är i en ägares hand (54 §
3 mom. BS).

4.2.2 Avgiftssystemets utformning
A 1•gifts1111derlag
Det främsta syftet med att införa ett avgiftssystem är som förut har anmärkts att man därigenom får helt andra möjligheter än f. n. att bestämma
påföljden på ett sådant sätt att den kan antas avhålla från olovligt byggande.
Avgiften kan m. a. o. bestämmas så all det blir ekonomiskt oförmånligt
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att göra sig skyldig till sådant byggande.
Att huvudsyftet är det nu angivna medför att avgiften i det enskilda
fallet kan bestämmas på ett schablonmässigt sätt. Den skall således inte
utgöra någon direkt taxering av överträdelsens samhällsskadliga verkningar.
Ett avgiftsuttag på schablonmässiga grunder medför i sin tur att det skapas
förutsättningar för ett system som är förhållandevis enkelt och lätt att tilllämpa, vilket måste anses utgöra en stor fördel.
I det föregående har anmärkts att det föreligger vissa problem att finna
ett för alla former av olovligt byggande lämpligt underlag för beräkning
av avgiftens storlek. En tänkbar lösning är att anknyta avgiften till värdet
av det byggda och att bestämma värdet enligt de regler som gäller för den
allmänna fastighetstaxeringen. Dessa regler innebär i huvudsak följande.
Allmän fastighetstaxering skall enligt 12 § kommunalskattelagen
(1928:370) (KSL) ske vart femte år. Bestämmelser om taxering finns även
i taxeringslagcn. Riksskatteverket (RSV) fastställer anvisningar för taxeringen.
Fastighet skall taxeras som jordbruksfastighet, då den används för jordbruk eller skogsbruk, och som annan fastighet, då den används för annat
ändamål (7 ~ KSU.
- Av intresse i detta sammanhang är främst taxering av annan fastighet,
i första hand sådana med en- och tvåfamiljshus.
Vid taxeringen av annan fastighet skall i princip redovisas två delvärden,
nämligen markvärde och byggnadsvärde (10 § KSL). Med markvärde skall
enligt punkt 3 a i anvisningarna till 10 § KSL förstås värdet av taxeringsenhetens mark och markanläggningar. Med annan fastighets byggnadsvärde
skall enligt punkt 3 b i samma anvisningar förstås värdet av de byggnader
som hör till taxeringsenheten. Som byggnadsvärde skall redovisas det mervärde som taxeringsenheten har på grund av att den är bebyggd.
Enligt RSV:s anvisningar beträffande värdering av småhusfastighet skall
byggnadsvärdet beräknas som summan av värdet av varje hus som hör
till taxeringsenheten. Med småhus avses bygg_nad. vars ändamål är att utgöra
bostad åt högst två familjer för permanent boende eller för fritidsändamål.
I riktvärdet för småhus innefattas även värde av utrymmen i de byggnader
som utgör komplement till småhuset i funktionellt avseende, t. ex. garage,
bastu eller förråd. Vid värderingen av småhus skiljer man mellan permanenthus och fritidshus.
För i princip varje småhusfastighet skall fyra värdefaktorer bestämmas,
nämligen klass för hustyp. storleksklass. åldersklass och standardklass. Best~immandc för val av klass för hustyp är bl. a. antalet våningar i huset.
Storleksklassen bestäms främst med hänsyn till byggnadens bostadsyta. Intervallet i varje storleksklass är 15. 20 eller 25 m 2. Intervallet om 15 m 2
gäller för de klasser som omfattar byggnader med högst 100 m 2 bostadsyta.
Detta innebär t. ex. att sådana byggnader som har en bostadsyta om 86 m 2
tillhör samma storleksklass som byggnader med en bostadsyta om 100 m 2.
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För de klasser som omfattar byggnader med 101-200 m 2 bostadsyta är intervallet i varje klass 20 m 2. Däröver - 201-300 m 2 ~är intervallet 25 m 2.
Åldersklassen bestäms främst med hänsyn till byggnadsåret. Vid större
tillbyggnad bör enligt RSV:s anvisningar åldersklassen väljas mellan tidpunkterna för nybyggnad och för tillbyggnad. Avvägningen däremellan bör
ske mot bakgrund i första hand av tillbyggnadens storlek och kostnaden
för denna.
Standardklassen bestäms främst med hänsyn till byggnadens utrustning
och biutrymmesstandard.
Sedan de olika klasserna bestämts kan med ledning därav byggnadsvärdet
utläsas i särskilda byggnadsvärdetabeller.
Det skulle otvivelaktigt innebära vissa fördelar om fastighetstaxeringen
kunde utnyttjas när man skall bestämma c1vgift för olovligt byggande. Förutom all värdet av det byggda måste anses utgöra en naturlig utgångspunkt
för beräkning av avgiftens storlek, medför en koppling till fastighetstaxe- ·
ringen den fördelen att värdet kan bestämmas med hjälp av ett värderingsinstrument som är godtaget av samhället. De för taxeringen upprättade
byggnadsvärdetabellerna kan i nuvarande utformning användas när det
olovligt byggda är en helt ny bebyggelseenhet. Avgiften kan då bestämmas
så att den motsvarar byggnadsvärdet eller en del av detta. När det gäller
andra typer av byggande stöter man emellertid på problem. Så är fallet
i fråga om t. ex. tillbyggnader eller uppförande av ny komplementbyggnad.
Som har framgått av del ovan anförda bygger nämligen taxeringen bl. a.
på en indelning av byggnaderna i storleksklasser. vars intervaller är så stora
att även betydande tillbyggnader kan utföras utan all detta medför att byggnaden kommer i en högre storleksklass. Å andra sidan kan det inträffa
också att en relativt obetydlig tillbyggnad kan leda till att högre storleksklass
blir tillämplig. Dessa problem kan sannolikt bemästras genom att ett tabellverk med ett större antal storleksklasser arbetas fram. rniremot torde
det inte vara möjligt att inom ramen för taxeringssystemet nå en lösning
för sådana fall där byggnadsåtgärder inte kommer till uttryck i form av
höjt taxeringsvärde.
Det nu anförda visar att det inte är någon lämplig lösning att anknyta
avgifterna till fastighetstaxeringen. Det torde därmed också vara uteslutet
att använda värdet av det olovligt byggda som underlag för avgiftsberäkningen. Om man skall ha ett för alla typer av olovligt byggande gemensamt
avgiftsunclerlag är det således nödvändigt att söka en annan lösning. Den
enda tänkbara utvägen torde därvid vara att utgå ifrån den s. k. byggnadslovstaxan, beträffande vilken bestämmelse finns i 8 ~ BS.
Enligt dessa bestämmelser får länsstyrelsen på framstiillning av kommun
utfarda taxa för avgifier all erläggas av den som hos byggnadsnämnden
påkallar åtgärd, vilken föranleder ritningsgranskning, besiktning eller annan
tids- eller kostnaclskrävancle förrättning. Länsstyrelsens prövning syftar till
att kontrollera att avgifterna inte överstiger vad som kan anses motsvara
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kommunens självkostnader. Linsstyrclsens beslut konstituerar en rätt for
kommunen att ta ut avgifter enligt taxan, diiremot ingen skyldighet.
Med anledning av förslag i prop. 1975:107 har riksdagen (CU 29, rskr 220)
givit regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter hos
byggnadsnämnd och att överlåta åt kommun att meddela sådana föreskrifter.
Bemyndigandet inneblir således att det blir möjligt att överlämna hela avgiftsprövningen till kommunen. I propositionen (s. 10) uttalade föredraganden att avgifternas belopp bör göras beroende av byggnadsföretagets omfattning och den mängd arbete som, genomsnittligt sett, brukar läggas ned
på ell ärende av den beskaffenhet det giifler.
Taxorna för avgifter hos byggnadsnämnd har varit relativt likformiga i
landets kommuner. Detta förklaras främst av att s. k. normalförslag har
utfärdats och blivit vägledande för taxornas utformning i flertalet kommuner.
Ett nytt normalförslag till taxa för byggnadslov m. m. har nyligen utarbetats
av Svenska kommunförbundet i samarbete med statens planverk. Avsikten
med det nya förslaget är att åstadkomma en biittre <U1passning än tidigare
till det aktuella kostnadsläget och att ge möjlighet till en förenklad tilllämpning. Förslaget är vidare grundat på tanken att varje kommun för sig
skall kunna besluta om önskad kostnaclstiickningsgrad.
Taxan i det nya normalförslaget kan sägas vara uppbyggd av två komponenter, ett grundbelopp och en objektfaktor. Grundbeloppet lir avsett att
fastställas årligen på grundval av löneläget för berörd personal vid byggnadsnämnderna enligt kommunförbundets lönestatistik. I normalförslaget
har grund beloppet baserats på kostnadsläget år 1974 m.:h satts till I 00 kr.
I taxan har byggnadslovsärendena indelats i nio olika grupper. Till grund
för gruppindelningen ligger uppgifter om normal tidsåtgång för handläggning
av olika ärendetyper. Tidsåtgången har uttryckts som en objektfaktor. Avgiften för en åtgärd besrnms på så siitt att grundbeloppet multipliceras med
elen för åtgärden bestämda objektfaktorn. För enfamiljshus t. ex. iir objektfaktorn 5,0, vilket medför att avgift skall utgå med 500 kr.
Objektfaktorerna är avsedda att ge de inbördes relationerna i fråga om
tidsåtgång mellan olika ärenden. Grundbeloppet däremot är ett uttryck för
kostnadsutvecklingen. Inträffar kostnadsförändringar eller vill kommunen
förändra kostnadstäckningsgraden, är avsikten att kommunen skall besluta
om ändring av grundbeloppet.
För fall där förhållandena är särpräglade innehåller normalförslaget bestämmelser som ger byggnadsnämnden möjlighet att besluta antingen om
skälig tilläggsavgift eller om reduktion av avgiften enligt taxan.
Avgiften omfattar granskning av de handlingar som behövs för prövningen, erforderliga besiktningar samt meddelande av byggnadslov och bevis
om slutbesiktning. Avgiften· innefattar också tid för nödvändiga resor inom
kommunen.
I en del byggnadslovsärenden är det nödvändigt att s. k. nybyggnadskarta
upprättas Ufr 2 § tredje stycket och 55 § I mom. andra stycket BS). I vissa
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fall krävs vidare att mätningstekniska åtgärder, t. ex. utstakning och lägeskontroll av byggnad, skall företas Ufr 63 § och 64 § 1 mom. BS). Enligt
normalförslaget utgår särskild avgift för nybyggnadskarta som byggnadsnämnden tillhandahåller och för mätningstekniska åtgärder. Avgift utgår
med belopp som byggnadsnämnden påförs av den konsult som anlitas för
ändamålet. Dessa bestämmelser är avsedda för kommuner, som saknar egen
mätningsorganisation och som därför anlitar lantmäteriverket eller annan
konsult. Kornmuner som sjiilva ombesörjer hithörande uppgifter förutsätts
anta särskild taxa för denna verksamhet, vilket kan ske med stöd av I §
tredje stycket lantmäteritaxan (1974:337). Enligt uppgift från kommunförbundet uppgår kostnaderna för nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll i fråga om småhus normalt till 1.200-1.500 kr.
Avser byggnadslovsärende uppförande av enfamiljshus kan den sammanlagda avgiften således beräknas normalt uppgå till I. 700-2.000 kr., varav
500 kr. utgör avgift för meddelande av byggnadslov m. m. och återstoden
avgift för nybyggnadskarta och mätningstekniska åtgärder.
Det bemyndigande som regeringen har fått genom riksdagens beslut att
godta förslaget i prop. 1975: 107 innebär som har nämnts att hela avgiftsprövningen kan överlämnas till kommunerna. Detta kan medföra - på samma sätt som dagens bestämmelser på området - att avgiftstaxan kommer
att variera från kommun till kommun. En övre gräns för avgifterna finns
dock genom att självkostnadsprincipen skall följas och avgiftsrätten således
inte får utövas i vinstsyfte.
Det kan visserligen anföras betänkligheter mot att som underlag för beräkning av avgifter för olovligt byggande använda en taxa som kan ha olika
utformning i olika kommuner. Det kan få till följd att avgiften för en viss
typ av olovligt byggande inte blir densamma i alla kommuner. Risken för
olikheter kan emellertid reduceras. Det kan till att börja med ske genom
att man vid beräkning av avgift inte tar hänsyn till den möjlighet som
enligt taxan föreligger att genom höjning eller sänkning av byggnadslovsavgiften beakta särpr~iglade förhållanden. Avgiften för olovligt byggande
kan m. a. o. bestämmas med utgångspunkt i taxans bestämmelser för normalfallet. Risken för olikheter kan reduceras ytterligare, om man också bortser från sådana avgifter som erläggs för nybyggnadskarta, utstakning och
lägeskontroll av byggnader samt för andra mätningstekniska åtgärder. Som
har framgått av det ovan anförda förutsätts kommuner med egen mätningsorganisation anta särskild taxa för sådana åtgärder, medan andra kommuner förväntas ta ut avgift med belopp som byggnadsnämnden påförs
av den konsult som anlitas för ändamålet. Om man har så skiftande sätt
att debitera avgift, kan naturligtvis påtagliga variationer i fråga om avgiftens
storlek uppkomma mellan olika kommuner.
Bortser man vid beräkning av avgiften för olovligt byggande från fall
som de nu berörda, kommer denna att bestämmas med utgångspunkt i
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den avgift enligt taxan som utgår för granskning av de handlingar som
behövs för byggnadslovsprövningen, erforderliga besiktningar, resor inom
kommunen samt meddelande av byggnadslov och bevis om slutbesiktning.
Även med en sådan begränsning av beriikningsunderlaget finns det givetvis
risk för variationer kommunerna emellan. Erfarenheten talar emellertid för
att variationerna inte blir stora. Som har nämnts förut har nämligen taxorna
i landets kommuner hittills varit relativt likformiga beroende på att de normalfårslag som har upprättats blivit vägledande i flertalet kommuner. De
olikheter i taxan som kan komma att uppstå torde därför inte utgöra något
hinder mot att taxan i den utsträckning som här har angetts läggs till grund
för beräkning av avgiften för olovligt byggande.

Byggnadsai•g!li
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslås att det vid varje form av
olovligt byggande skall utgå en avgift - byggnadsavgift - som normalt bestäms med utgångspunkt i den taxa som avses i 8 § BS. Byggnadsavgift
bör utgå med belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som - med
beaktande av nyss förordade begränsningar - enligt taxan skulle ha utgått,
om byggnadslov till den ifrågavarande åtgärden hade meddelats. Byggnadswgift bör dock aldrig utgå med lägre belopp än 500 kr. Detta minimibelopp
skall således utgå även i de sällsynta fall då kommun inte antagit någon
byggnadslovstaxa.
I klarhetens intresse bör framhållas att den byggande i vanlig ordning
skall betala avgift enligt byggnadslovstaxan, om han i efterhand söker byggnadslov till åtgärden. Att han betalar byggnadsavgift befriar honom således
inte från denna skyldighet. Givetvis skall avgiften enligt taxan därvid bestämmas med hiinsyn till förhållandena i det aktuella fallet. Om taxan föreskriver det, skall avgift således erläggas t. ex. för de mätningstekniska
åtgärder som vidtas.
De nu föreslagna bestämmelserna kan belysas med några exempel. Om
det olovligt byggda består i en åtgärd, för vilken avgift för byggnadslov
enligt taxan skall betalas med 200 kr., blir byggnadsavgiften således
4 x 200 = 800 kr. Är avgiften enligt taxan endast 100 kr. eller föreskriver
taxan ingen avgift, skall byggnadsavgift utgå med minimibeloppet 500 kr.
Med tilWmpning av de tidigare redovisade faktorerna i byggnadslovstaxan
blir byggnadsavgiften för ett olovligt byggt småhus 2.000 kr. Som nyss har
nämnts skall-om byggnadslov till åtgärden söks-dessutom betalas avgift enligt taxan för detta.

Tilläggsavgi!i
En byggnadsavgift av den typ som nu har föreslagits kommer säkerligen
att få en avhållande effekt på en del fom1er av olovligt byggande. Det är
emellertid inte troligt att effekten kommer att bli särskilt stark i fråga om
den typ av byggande som torde utgöra det största problemet i sammanhanget,
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nämligen ny-, till- eller ombyggnad av bostadshus. I många av dessa fall
kommer nämligen byggnadsavgiften att utgöra endast en liten del av den
totala kostnaden för åtgärden och uppfattas därför inte som särskilt betungande. Även i fråga om andra fall av byggande kan den nu angivna
situationen tänkas uppkomma. Om avgiftssystemet skall få den åsyftade
effekten. talar starka skäl för att byggnadsavgiften måste kompletteras med
en tilläggsavgift för sådana former av olovligt byggande som det är särskilt
angeläget att motverka.
En svårighet med en sådan ordning kan vara att precisera de fall då tillläggsavgift skall utgå. Med ett undantag, som kommer att avhandlas i det
följande, kan dock till en början den avgränsningen göras att tilläggsavgift
bör komma i fråga endast beträffande sådana åtgärder som enligt 75 § första
stycket BS är att hänföra till nybyggnad. Som har påpekats i det föregående inrymmer emellertid nybyggnadsbegreppet en mängd olika företeelser av varierande svårhetsgrad. vilket gör del nödvlindigt att begränsa tillämpningsområdet ytterligare.
Vad först gäller de egentliga nybyggnadsfallen, dvs. uppförande av en
helt ny byggnad (75 §första stycket a). torde det stå helt klart att tilläggsavgift
bör utgå vid uppförande utan byggnadslov av helt nya byggnader som skall
användas för bostadsändamål. Det gäller både hus avsedda som permanent
bostad och hus som skall användas endast under en del av året, t. ex. fritidshus. gäststugor o. d.
En annan typ av byggnader som inte sällan uppförs utan byggnadslov
är sådana som utgör komplement till bostadshus, t. ex. garage och förråd.
Att belägga också fall som dessa med tilläggsavgift är dock knappast motiverat. Man torde nämligen kunna utgå ifrån att byggnadsavgiften här kommer att ha en tillräckligt avhållande effekt.
Problemet med olovligt byggande torde i huvudsak vara koncentrerat
till byggnader som nyttjas för bostadsändamål. En annan typ av byggande
som kan vålla betydande kostnader och olägenheter för kommunen när
det sker utan byggnadslov är uppförande av industribyggnader och andra
byggnader, avsedda att användas som arbetslokaler. Det kant. ex. föra med
sig att kommunen tvingas göra investeringar i bostäder, gatorm. m. utan
att detta kan föregås av en tillräckligt omsorgsfull planering. Dessa företeelser
är naturligtvis mest besvärande för sådana kommuner som är beroende
av att nya arbetstillfällen skapas. För att motverka att fall som de nu angivna
uppkommer, bör tilläggsavgift kunna utgå också vid uppförande av byggnad
som skall innehålla arbetslokal.
Det torde inte finnas skäl att utsträcka tillämpningsområdet för tilläggsavgiften till andra fall av egentlig nybyggnad än de nu berörda. Avgiften
bör således kunna utgå när den olovligt uppförda byggnaden är avsedd för
bostadsändamål eller skall nyttjas för verksamhet i vilken arbetstagare skall
utföra arbete för arbetsgivares räkning.
Till nybyggnad skall enligt 75 § första stycket b) BS hänföras också till-
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eller påbyggnad av förut befintlig byggnad. I likhet med vad som har föreslagits i fråga om de egentliga nybyggnadsfallen bör till- eller påbyggnad
beläggas med tilläggsavgift, om den avser utrymme som skall användas
för bostadsändamål eller som arbetslokal. Det torde inte heller i dessa fall
finnas anledning att ha ett mera vidsträckt tillämpningsområde. Avgörande
för frågan om tilläggsavgift skall utgå bör givetvis vara det för till- eller
påbyggnaden avsedda användningssättet. Vilken användning den befintliga
byggnaden har skall således vara utan betydelse.
De övriga åtgärder som enligt 75 § första stycket BS skall hänföras till
nybyggnad är som förut har framhållits
1. ombyggnad eller annan ändring med avseende å byggnads yttre eller
inre utförande av så genomgripande beskaffenhet, att den kan anses jämförlig
med ombyggnad,
2. byggnads inredande helt eller delvis till väsentligen annat ändamål
än det vartill byggnaden förut varit använd,
3. sådan förändring av byggnad, som medför att byggnaden kommer att
strida mot fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser, samt
4. annan förändring av byggnad, vilken i befintligt skick strider mot plan
eller bestämmelser som nyss sagts, såvida ej fråga är om bostadsbyggnad
med högst två bostadslägenheter eller därtill hörande uthus.
1 fråga om de åtgärder som avses med punkterna 1, 3 och 4 måste konstateras att det är svårt att åstadkomma en tillfredsställande avgränsning av
de fall som skulle kunna komma i fråga för tilläggsavgift. Det är vidare
förenat med problem att finna en lämplig utgångspunkt för beräkningen
av avgiftens storlek. Mycket talar emellertid för att det här inte finns lika
starka skäl för tilläggsavgift som i de förut behandlade fallen och att byggnadsavgiften får tillräckligt avhållande effekt. De med punkterna 1, 3 och
4 avsedda fallen bör således inte falla inom tilläggsavgiftens tillämpningsområde.
Situationen är annorlunda när det gäller byggnads inredande helt eller
delvis till vlisentligen annat ändamål (punkt 2l. Härunder faller bl. a. de
s. k. smygkontoriseringarna som på många håll i landet utgör ett stort problem. Även andra former av ändrad inredning förekommer, som det är
angeläget att motverka t. ex. att fiskebodar eller andra ekonomiutrymmen
inreds till fritidshus. Tilläggsavgift bör därför utgå för åtgärd som avses
med punkt 2.
Sammanfattningsvis innebär det nu anförda att tilläggsavgift bör utgå
vid olovligt byggande som avser
l. uppförande av helt ny byggnad,
2. till- eller påbyggnad av förut befintlig byggnad, eller
3. inredande av byggnad helt eller delvis till vi:isentligen annat i:indamål
än det vartill byggnaden förut varit anviind,
om det utrymme som omfattas av åtglirden är avsett för bostadsändamål
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eller för verksamhet i vilken arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares
räkning.
I det föregående har antytts att det bör göras ett undantag från principen
att tilläggsavgift skall utgå endast för åtgärder som är att hänföra till nybyggnad. Undantaget gäller rivning av byggnad utan byggnadslov.
I olika sammanhang under senare är har framhållits som nödvändigt att
samhället får sådana medel till sitt förfogande som gör det möjligt att tillgodose intresset att bevara äldre byggnader och miljöer (set. ex. prop. 1973:21
och 22, CU 20, rskr 209). I syfte att stärka samhällets ställning i detta avseende genomfördes med verkan frän den I januari 1974 vissa ändringar
i BL och BS (prop. 1973: 196, CU 35, rskr 386). Ändringarna - som genomfördes i avvaktan på en mera genomgripande reform av byggnadslagstiftningen - innebär att byggnadsnämnden kan meddela tidsbegränsade förbud
mot rivning av byggnad inom vissa områden när det är påkallat från bostadsförsörjningssynpunkt eller för bevarande av kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse (jfr 35 a § BL). Mot den nu angivna bakgrunden torde det inte råda någon tvekan om att tilläggsavgift bör utgå
också när rivning av byggnad genomförs utan byggnadslov där sådant erfordras.
För rivning krävs i dag byggnadslov endast om byggnaden är belägen
inom område med stadsplan eller inom område där förbud mot nybyggnad
gäller enligt 35 § BL, dvs. sådant område beträffande vilket beslut har fattats
eller fråga väckts om antagande eller ändring av stadsplan.
Eftersom tilläggsavgift avses utgå endast i fall där byggnadslovsplikten
åsidosätts, kommer således bara rivningar inom område som nyss sagts
att omfattas av avgiftsskyldigheten. Samma begränsningar i fråga om
lindamäl sum har föreslagits i det föregående bör giilla liven hlir.
När det gäller beräkningen av tilläggsavgiftens storlek vid byggande, torde
den enklaste lösningen vara att avgiften utgår med visst belopp per kvadratmeter lägenhetsyta som åtgärden kan berli.knas ha omfattat. Beloppet
bör bestärnmas till 500 kr., vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av dagens
produktionskostnad per kvadratmeter för småhus.
Situationen är delvis en annan i rivningsfallen. Här finns i allmänhet
ett taxerat byggnadsvärde som avser byggnaden i det skick den befann
sig niir den olovliga åtgärden vidtogs. Det faller sig därför mest naturligt
att man, i stället för att ta ut ett belopp per m 2 , här anknyter tilläggsavgiften
till byggnadsvärdet. I en del fall kan det f. ö. vara svårt att i efterhand
bestämma den yta som skulle kunna ligga till grund för avgiftsberäkningen.
Tilläggsavgift i dessa fall bör utgå med belopp som motsvarar hälften av
det taxerade byggnadsvärdet.
Den avgränsning av tilläggsavgiftens tillämpningsområde som har gjorts
i det föregående innebär att många smärre byggnadslovspliktiga åtgärder
undantas frän tilläggsavgift. Så blir fallet även om de i och för sig kan
vara av viisentlig betydelse för miljön eller för byggnadens funktion. Mindre
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till- och påbyggnader samt mindre ombyggnader och rivning av mindre
byggnader torde i allmänhet vara av den arten att de bör jämställas med
de nyss nämnda fallen. Här torde också byggnadsavgiften ofta ha en tillräckligt avhållande effekt.
Det är därför lämpligt att från tilläggsavgift undanta sådana smärre åtgärder
som nu har nämnts. Undantagen kan inte lämpligen anges på annat sätt
än att åtgärder av en viss storlek undantas. Det bör komma till uttryck
på så sätt att åtglirder som omfattar tre kvadratmeter eller mindre inte skall
träffas av tilläggsavgift.
För de fall som avser tillbyggnad, påbyggnad eller inredande till nytt
ändamål bör föreskrivas att den yta som åtgärden avser vid beräkning av
ti\Higgsavgift skall minskas med tre kvadratmeter. Syftet med detta lir att
hindra att alltför stor skillnad i sammanlagd avgift uppkommer i gränsfallen.
Utan en sådan bestämmelse skulle t. ex. skillnaden i avgift mellan två tillbyggnader om tre resp. fyra k vadratmcter bli 2.000 kr., beroende på all
tilläggsavgiften för den större tillbyggnaden beräknas på hela ytan, dvs.
fyra kvadratmeter. Med den nu föreslagna bestämmelsen blir skillnaden
i avgift 500 kr.
De nu föreslagna reglerna om tilläggsavgift innebär, om det olovligt byggda
t. ex. utgör ett fritidshus om 50 m1 , att tilläggsavgift skall utgå med 25.000
kr. Om det olovligt byggda utgör en tillbyggnad om 15 m 2 till ett befintligt
bostadshus skall tilläggsavgift utgå med (15 - 3) X 500 = 6.000 kr. Därest
ett garage som omfattar 20 m 2 indreds för bostadstindamål utan att byggnadslov erhållits skall tilliiggsavgift utgå med (20 - 3) x 500 = 8.500 kr. Dessutom
skall i samtliga fall betalas byggnadsavgiti bestiimd på sätt som framgår av de
förut angivna exemplen samt avgift för byggnaclslov enligt kommunens
byggnadslovstaxa.
Befrielse från ai•giffsskyldighet i vissa fall

Det är av flera skäl påkallat att ha bestämmelser om undantag från skyldigheten att betala byggnaclsavgift och tilläggsavgift. Vad först gäller byggnadsavgift kan det inte anses rimligt att avgift skall utgå om elen byggande,
t. ex. efter tillsägelst;! av tjänsteman hos byggnadsnämnden, återställer byggnaden eller anläggningen i dess skick före åtgärden. För att befrielse skall
inträda bör rättelsen dock vidtas innan byggnadsnämnden tar upp frågan
om påföljd för åtgärden.
En annan situation där det är befogat att byggnadsavgift inte tas ut är
om rivning av byggnad företas i syfte att förebygga eller begränsa omfattande
skada på annan egendom eller om rivningen avser byggnad som har skadats
genom eldsvåda eller annan liknande händelse. Den närmare avgränsningen
av dessa fall avhandlas i specialmotiveringen.
Vad härefter angår skyldigheten att betala tilläggsavgift bör, i likhet med
vad som nyss har föreslagits beträffande byggnadsavgift, undantag från skyl-
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digheten föreskrivas för sådana fall då den byggande finner för gott att
undanröja det utförda, innan frågan om tilläggsavgift har blivit slutligt avgjord.
Som förut har nämnts får överexekutor på grund av bestämmelserna i
148 § första stycket BL meddela handräckning till rättelse i sådant olovligt
byggande som innebär att nybyggnad eller annan åtgärd har vidtagits i strid
mot förbud som har meddelats i eller med stöd av BL. Enligt förslag som
läggs fram i det följande skall möjligheten att fä handräckning vidgas så
att den omfattar bl. a. alla åtgärder beträffande vilka byggnadslovskravet
har åsidosatts. Vid sidan av handräckning skall byggnadsnämnden på samma
sätt som f. n. kunna förelägga ägaren att vidta rättelse i det utförda. Med
stöd av de nu berörda reglerna kan byggnadsnämnden således genomdriva
att det olovligt byggda blir rivet. Det kan inte anses rimligt att bestämmelserna om tilläggsavgift skall giilla i dessa fall. Undantag från skyldigheten
att betala sådan avgift bör tHirfor gälla också här. Däremot lir det inte befogat
att göra något undantag från skyldigheten att betala byggnadsavgift. Om
ägaren inte efterkommer föreläggande att vidta rättelse, kan det visserligen
ifrågasättas om inte tilläggsavgift bör utgå, när den i föreläggandet bestämda
tidsfristen har gått ut. Som förut har framhållits är emellertid huvudsyftet
med avgiften att den skall motverka olovligt byggande. I de nu aktuella
fallen diircmot är det fråga om all förmå honom all ta bort det olovligt
byggda. I en sådan situation får nämnden tillgripa de tvångsmedel som
är avsedda för detta ändamål, t. ex. ansöka om handräckning eller sätta
ut nytt högre vite.
I det föregående har föreslagits att byggnadsavgift inte skall utgå i sådana
fall då rivning sker för att förebygga eller begränsa skada på annan egendom
och då rivningen avser byggnad som har skadats genom brand eller annan
liknande händelse. Givetvis bör inte heller tilläggsavgift utgå i dessa fall.
Även med de nu föreslagna möjligheterna till undantag från skyldigheten
att betala byggnadsavgift och tilläggsavgift kan det sannolikt inte undvikas
att de föreslagna avgiftsbestämmelserna någon gång medför att avgift åläggs
i en situation där ett avgiftsuttag skulle vara stötande. Därför bör det finnas
möjlighet att efterge eller nedsätta avgift när särskilda skäl föreligger. Denna
möjlighet bör emellertid komma till användning endast i undantagsfall.
Frågan om en åtgärd kräver byggnadslov och om åsidosättande av detta
krav skall medföra avgiftsskyldighet bör givetvis bedömas enligt de bestämmelser som gäller när åtgärden vidtas. Som exempel på situationer
då eftergift eller nedsättning bör kunna komma i fråga kan anges det fallet
att en ätg(ird, som vid den tidpurikt när den utförs anses inte kriiva byggnadslov, på grund av ett prejudicerande avgörande bedöms som byggnadslovskrävande när avgiftsfrågan prövas. I det nu angivna fallet antas således
samma bes!Hmmelser gälla både när åtgärden vidtas och när avgiftsfrågan
prövas. Att rättsläget under mellantiden klargörs genom ett prejudikat torde
medföra att frågan om avgift skall bedömas med hänsyn tagen till detta
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och att avgift alltså skall utgå. I en sådan situation bör emellertid avgiften
kunna nedsättas ellerefterges.

Val a1• subjekt .för avgifterna
Både byggnadsavgiften och tilläggsavgiften bör utgå så snart de objektiva
förutsättningarna föreligger, dvs. att kravet på byggnadslov har blivit åsidosatt. Subjektiva förutsättningar i form av uppsåt eller oaktsamhet skall
inte behöva föreligga. Härutinnan föreligger således en väsentlig skillnad
i förhållande till nuvarande straffrättsliga regler. I anslutning härtill är det
befogat att överväga om avgiftsplikten på samma sätt som straffen skall
läggas på den som vidtar den olovliga åtgärden eller om avgifterna skall
bäras av ägaren av anläggningen. Den senare lösningen innebär bl. a. att,
om det olovligt byggda överlåts innan frågan om avgift blir aktuell, skyldigheten att betala avgift faller på förvärvaren.
Med tanke på att syftet med avgiftssystemet i första hand är att avhålla
frän olovligt byggande, inte att inskrida mot innehavet, ligger det onekligen
nära till hands att lägga avgiftsskyldigheten på den som har gjort sig skyldig
till överträdelsen. Att lägga avgiftsskyldigheten på ägaren kan, i sådana
situationer då det olovligt byggda överlåts innan frågan om avgift blir aktuell,
leda till resultat som förefaller otillfredsställande. Man kan nämligen ta för
givet att den byggande vid överlåtelsen utnyttjar möjligheten att ta ut ersättning för den värdeökning som har uppkommit till följd av byggandet.
Köparen skulle då bli tvungen att betala dels för värdeökningen, dels byggnadsavgift, eventuellt också tilläggsavgift. Detta är emellertid konsekvenser
som sedan länge är accepterade i BL och BS. Straffansvaret vilar enligt
dessa författningar på den som vidtar den olovliga åtgärden. Konsekvenserna
av handräckning enligt 148 §BL eller föreläggande enligt 70 §första stycket
BS att riva det byggda drabbar däremot ägaren. Dagens regler kan således
medföra all en köpare dels kan fä betala för den genom det olovliga byggandet
uppkomna värdeökningen, dels kan bli tvungen att undanröja det byggda.
I detta sammanhang skall emellertid erinras om att det i situationer som
de nu anförda kan finnas möjlighet för köparen att kräva ersättning av
köparen. Avser köpet t. ex. fast egendom, kan köparen enligt 4 kap. I 8 §
jordabalken bl. a. häva köpet eller få avdrag på köpeskillingen. Helt klart
är dock rättsläget inte på den punkten (jfr prop. 1970:20 BI s. 204 och
205 samt A s. 218).
En annan omständighet som bör beaktas i detta sammanhang är att en
reglering, enligt vilken ägaren av det olovligt byggda skall bära avgifterna,
mycket snart kommer att leda till stor försiktighet bland köpare. Det kommer
sannolikt att utbildas en praxis som innebär att man i köpehandlingar tar
in garantiutfästelser rörande byggnadens rätta tillkomst och eventuellt även
särskilda bestämmelser beträffande ansvaret för byggnadsavgift och tilläggsavgift. En motsvarande utveckling kunde iakttas när den nya jordabalken
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trädde i kraft. I praktiken kommer det därför sannolikt inte att uppstå några
problem av betydelse i det nu berörda avseendet.
Ett väsentligt inslag i det föreslagna avgiftssystemet är att det skall vara
enkelt att tillämpa. Detta har kommit till uttryck bl. a. i förslaget att avgifterna skall bestämmas på ett schablonmässigt sätt. Principen bör slå
igenom också när det gäller att bestämma vem som skall ha betalningsansvaret för avgifterna. Detta medför att ansvaret bör läggas på den som
äger det olovligt byggda när avgiftsfrågan prövas. Att lägga betalningsansvaret på den som utför det olovliga byggandet är nämligen inte lämpligt
med tanke på att det många gånger kan vara vanskligt att bedöma vem
som har utfört åtgärden. Frågan kan kompliceras ytterligare, om det olovligt
byggda har utförts av Oera personer vid olika tidpunkter. Den prövning
som skulle bli nödv~indig i fall som dessa Himparsig inte förden beslutsordning
som föreslås i det följande.
På grund av det nu anförda bör skyldigheten att betala byggnadsavgift
och tilläggsavgift läggas på den som är ägare av det olovligt byggda när
frågan om avgift tas upp till prövning.

Bes/ursmynd('.!;het m. m.

Avgiftssystemet är avsett att ersätta den nuvarande ordningen med straff
som påföljd för olovligt byggande. I det följande kommer därför att föreslås
att straffbestämmelserna på området upphävs.
Som har framgått av det förut anförda ligger i förslaget att införa avgifter
- bortsett från syftet att avhålla från olovligt byggande - en strävan att
åstadkomma en ordning som medger snabba och effektiva ingripanden mot
överträdelser. Avgifterna skall beräknas enligt schablonmässiga grunder och
kan antas inte vålla några problem för de tilHimpande myndigheterna. Något
utrymme for skönsmässig prövning kommer i princip inte att finnas. I
linje med angivna strävanden ligger att man anförtror prövningen av avgifterna åt det organ som i dag har den största erfarenheten av byggnadslovsfrågor, nämligen byggnadsnämnden.
Mot en sådan ordning kan invändas att avgifterna i en del fall kan uppgå
till betydande belopp och därför få allvarliga konsekvenser för den betalningsskyldige. Detta kan tala för att prövningen bör göras av domstol. Om
uppgiften att pröva avgiftsfrågor läggs på byggnadsnämnden, innebär detta
emellertid inte i realiteten någon väsentlig vidgning av de befogenheter
som nämnden redan har att ingripa mot enskilda. Den möjlighet nämnden
i dag har att t. ex. meddela föreläggande om rivning av byggnad som har
uppförts utan byggnadslov kan medföra minst lika allvarliga konsekvenser
för den enskilde som en befogenhet att ålägga skyldighet att betala de avgifter
som nu har föreslagits. Med hänsyn härtill och till att avgifterna skall beräknas på ett enkelt och enhetligt sätt torde det inte finnas skäl att hysa
några betänkligheter mot att ge byggnadsnämnden denna befogenhet.
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Talan mot byggnadsnämndens beslut i avgiftsfrågor bör, i överensstämmelse med vad som giiller beslut i egentliga byggnadslovsfrågor. föras hos
llinsstyrelsen och kammarrälten.
Den i det föregående föreslagna möjligheten att efterge eller nedsätta
avgift bör lämpligen anförtros åt länsstyrelsen. Talan mot länsstyrelsens
beslut bör föras hos kammarrätten.
Avgifterna skall, som har framhållits förut, utgå när de objektiva förutsättningarna för detta föreligger. Det är alltså inte avsett att byggnadsnämnden skall ha någon möjlighet till skönsmässig prövning i detta avseende. Så snart nämnden finner att kravet på byggnadslov har å5idosatts,
skall åtminstone byggnadsavgift tas ut. Om dessutom tilläggsavgift skall
tas ut är beroende bl. a. av åtgärdens beskaffenhet och om det byggda kan
tillåtas stå kvar. Frågan om tilläggsavgift bör därför prövas i samband med
att nämnden tar ställning till om byggnadslov till åtgärden kan meddelas
i efterhand.
Olovligt byggande kan komma till nämndens kännedom på olika sätt.
Många gånger uppdagas det av nämndens egna tjänstemän. I andra fall
kan anmälan om byggandet göras av närboende eller av annan som har
upptäckt det. Oavsett hur byggandet kommer till nämndens kännedom måste nämnden på grund av sin skyldighet att öva inseende över hur kommunen
bebygges (I § BS) ta upp frågan och avgöra vilka påföljder åtgärden skall
föranleda.
De böter som f. n. döms ut med stöd av straflbestämmelserna i BL och
BS tillfaller staten. När det gäller de nu föreslagna avgifterna finns det emellertid anledning att överväga om inte en del av dessa bör tillfalla kommunen.
Avgifterna har en annan karaktär än böter och kan till en del ses som
en kompensation till samhället för de kostnader som det olovliga byggandet
förorsakar. Det synes därför befogat att byggnadsavgifterna tillfaller kommunen och övriga avgifter staten.

4.3 Straffrättsliga påföljder
Enligt 147 § första stycket BL kan den dömas till böter som företar nybyggnad eller annan åtgärd i strid mot förbud som meddelats i eller med
stöd av BL. .Ä.r omständigheterna synnerligen försvårande kan fängelse i
högst sex månader dömas ut. Enligt paragrafens andra stycke kan böter
eller fängelse i högst ett år ådömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter villkor som regeringen meddelat med stöd av 136 a §tredje stycket, så att allmän rätt kan kränkas.
Straffbestämmelserna i BS finns i 69 § och föreskriver böter eller, vid
synnerligen försvårande omständigheter, fängelse i högst sex månader för
den som
I. vidtar åtgärd, varom i BS förmäls, utan att ha erhållit byggnadslov,
där sådant erfordras,
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2. underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i BS eljest är föreskrivet
rörande rätt att vidta sådan åtgärd,
3. underlåter att fullgöra föreskriven anmälningsskyldighet eller att vid
utförande av arbete följa fastställda ritningar eller av byggnadsnämnden
meddelade föreskrifter eller
4. överträder förbud som avses i 68 §.
Det nu föreslagna avgiftssystemet innebär att det vid olovligt byggande
utgår antingen byggnadsavgift eller sådan avgift i förening med tilläggsavgift.
Om någon ändring i straflbestämmelserna inte vidtas kommer förseelser
som avses i 147 § första stycket BL och de förseelser i 69 § BS som avses
med punkten l ovan att omfattas av såväl avgifts- som straffbestämmelserna.
De uppgifter som finns tillgängliga rörande tillämpningen av nuvarande
straffbestämmelser tyder på att antalet fall av olovligt byggande som leder
till åtal är mycket ringa. Vid den enkät som enligt vad förut har anförts
(avsnitt 4.2) företogs år 1973 bland ett 20-tal byggnadsnämnder framkom
sålunda alt anmälan till åtal gjordes i stort sett endast i grava fall. I en
del remissvar på bygglagutredningens förslag påpekas att förseelser mot BL
och BS ofta hinner preskriberas innan åtal väcks. Mycket talar således för
att de nuvarande straflbestämmelserna har begränsad betydelse.
Om ett avgiftssystem i enlighet med vad som har föreslagits ovan genomförs, kommer det att utgöra tyngdpunkten i påföljdssystemet vad gäller
olovligt byggande. Straffbestämmelserna i deras nuvarande utformning blir
därmed av ännu mindre betydelse än i dag. Om byggnadsnämnden ålägger
den byggande att betala avgift, är det nämligen knappast troligt att någon
åtalsanmälan kommer till stånd annat än möjligen i mycket kvalificerade
fall. Att ha straflbestämmelser av hänsyn enbart till dessa kan inte anses
befogat. Tillräckliga skäl att ha kvar någon straffsanktion för olovligt byggande finns därför inte. De nuvarande bestämmelserna på området bör således upphävas.
Detta förslag leder till att straflbestämmelserna skulle komma att omfatta
endast åsidosättande av vissa villkor som meddelas i samband med tillstånd
enligt 136 a §BL samt sådana förseelser enligt 69 § BS som avses med punkterna 2-4 ovan.
Vad först angår åsidosättande av villkor i tillstånd enligt 136 a §BL, intriider straff endast om åsidosättande! kan medföra att allmän rätt kränks.
Innan straff ådöms måste således prövas om denna effekt kan inträda. Det
är en prövning som bör ankomma på domstol. Det bör därför inte komma
i fråga att ersätta straffbestiimmelserna för dessa fall med den typ av administrativa avgifter som är aktuell i detta sammanhang. F. ö. skulle det
knappast vara möjligt att finna någon lämplig grund för avgiftsberäkningen.
Helt annorlunda är situationen när det gäller de nämnda förseelserna
enligt 69 ~ BS. I fråga om dessa kan med fog påstås att det inte finns anledning
att belasta polis, åklagare och domstolar för att få en påföljd utmätt. Straffen
i dessa fall bör därför ersättas med en administrativ avgift. som i likhet
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med vad som har föreslagits beträffande byggnadsavgiften och tilläggsavgiften bör beslutas av byggnadsnämnden. Avgift bör utgå med lägst 200
och högst 500 kr.
De nu framlagda förslagen innebär således att bestämmelser om straff
skall finnas endast för åsidosättande av villkor i tillstånd enligt 136 a § BL.

4.4 Verkan av föreläggande m. m. gentemot ny ägare
Bygglagutredningen framhåller att tillämpningen av handräckningsbestämmelserna i BL i avsevärd grad har försvårats på grund av att verkställigheten förhalas genom överlåtelse av fastigheten. Utredningen anser
all beslut om rivning av olovligt uppförd byggnad därför bör gälla även
mot ny ägare av fastigheten i likhet med vad som i bostadssaneringslagen
(1973:531) (BSL) finns föreskrivet i fråga om upprustningsåläggande och
användningsförbud. Förslaget har fått ett positivt mottagande av remissinstanserna.
Enligt 2 § första stycket BSL kan hyresnämnden under vissa förutsättningar ålägga fastighetsägare att vidta åtgärd som behövs för att bostadslägenhet inom fastigheten skall uppnå lägsta godtagbara standard (upprustningsåläggande) eller förbjuda att bostadslägenhet som inte har sådan standard används för bostadsändamål (användningsförbud). Åläggande eller förbud får förenas med vite (13 § första stycket). Övergår fastigheten till ny
ägare, gäller åläggandet eller förbudet mot denne (8 §). Har vite satts ut
gäller detta dock inte mot den nye ägaren, men hyresnämnden filr sätta
ut vite för denne (13 § andra stycket). När byggnad tillhör innehavare av
inskriven tomträtt, äger bestämmelserna i lagen motsvarande tillämpning
på tomträtten (I § andra stycket).
Föreläggande enligt 70 § BS skall riktas mot "ägaren av den fastighet,
byggnad eller anordning varom fråga är". Det medför att föreläggandet
upphör att gälla, om äganderätten övergår på annan. Byggnadsnämnden
måste i ett sådant fall - om inte den nye ägaren godvilligt vidtar rättelse
- fatta. beslut om föreläggande för denne. Ett sådant beslut kan givetvis
överklagas enligt de fullföljdsbestämmelser som finns i 71 § BS. Även om
överlåtelsen inte sker i syfte att förhala förfarandet, kan den således medföra
betydande merarbete och tidsutdräkt. Det torde knappast kunna anföras
några bärande skäl för att bibehålla en ordning som medger att frågan om
föreläggande kan omprövas i flera instanser så snart ägarskifte inträffar.
I likhet med vad som gäller i fråga om upprustningsåläggande och användningsförbud enligt BSL bör därför införas bestämmelser om att föreläggande
som avses i 70 § BS - dvs. inte bara föreläggande om rivning - gäller också
mot ny fastighetsägare eller tomträttshavare. Det medför att föreläggandet
på samma sätt som f. n. upphör att gälla mot överlåtaren men att det därefter
automatiskt kommer att gälla mot köparen.
Enligt 10 §första stycket BSL skall beslut om upprustningsåläggande eller
10 Riksdagen J<J7(). I sam/. Nr /M
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användniogsförbud genast sändas till bl. a. inskrivningsmyndigheten för anteckning j fastighetsboken eller tomträttsboken. Därigenom är det således
möjligt t. ex. för fastighetsspekulanter att hos inskrivningsmyndigheten ta
reda på orn fastigheten eller tomträtten besväras av upprustningsåläggande
eller användningsförbud. Om föreläggande enligt BS skall gälla mot ny ägare
av fastigheten, ~ör bestämmelser av samma innebörd som 10 ~ för~~a stycket
BSL införas.
Vad som har sagts nu har avsett endast de fall då föreläggande riktar
sig mot fastighetsägare eller tomträttshavare. För de fall då byggnad eller
anordning är belägen på mark som är upplåten med annan nyttjanderätt
än tomträtt skall föreläggande på grund av bestämmelserna i 70 § första
stycket BS riktas mot ägaren av byggnaden resp. anordningen. Det är här
företrädesvis fråga om arrende av olika slag. Hit hör t. ex. det tämligen
vanliga fallet att någon har en sommarstuga på annans mark. I dessa fall
saknas en1ellertid den bindning mellan byggnaden/anordningen och nyttjanderätten som föreligger vid tomträtt. Någon registrering av överlåtelse
m. m. på sätt som sker beträffande tomtriitt är inte föreskriven för arrendefallen. Här saknas i dag således möjlighet att offentliggöra fdrelliggande
av byggmldsnämnden till upplysning för spekulanter och andra.
Det kan inte gärna komma i fråga att i de nu berörda fallen ha en reglering
som innebär att en spekulant måste företa ett omfattande utredningsarbete
för att försäkra sig om att den byggnad han tänker köpa inte omfattas av
något föreläggande av byggnadsnämnden. Samtidigt är det angeläget att
även föreläggande som avser byggnader på arrendemark knyts till det objekt
som omfattas av föreläggande i stället för som nu till objektets 1igarc.
Den rnrnpligaste lösningen synes vara att byggnadsnämnden åläggs att
föra särskilt register över sådana förelägganden som avses i 70 ~ BS som
avser byggnader på mark upplåten med annan nyttjanderätt än tomträtt.
Ett sådant register bör innehålla uppgift om dels registerbeteckning för den
fastighet som marken tillhör, dels fastighetens ägare, dels ägaren av den
byggnad som avses med föreläggandet och dels föreläggandets innebörd.
Om föreläggandet åtlyds eller eljest förfaller, bör även detta antecknas i
registret. Registret bör hållas lätt tillgängligt för allmänheten på byggnadsnämndens kansli. Ett register av denna typ kan göras förhållandevis enkelt
och behöver således inte bli särskilt betungande för byggnadsnämnden. De
uppgifter som registret föreslås innehålla torde vara tillräckliga för att en
spekulant skall kunna ta reda på om det hus som han avser att köpa belastas
av något föreläggande. Finner han av någon anledning att uppgifterna är
bristfälliga, kan han skaffa sig de ytterligare upplysningar han behöver genom
att ta del av byggnadsnämndens handlingar i det aktuella lirendet.
Om byggnadsnämnden åläggs att föra register av den karaktär som nu
har diskuterats, torde något hinder inte föreligga mot att även i fråga om
byggnad på mark upplåten med annan nyttjanderätt än tomträtt genomföra
principen att föreläggande skall gälla även mot ny ägare.
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Som har anmärkts ovan innebär reglerna i BSL att vite som har förenats
med upprustningsåläggande eller användningsförbud inte gäller mot ny ägare. Om så bedöms nödvändigt får hyresnämnden sätta ut vite för denne.
I propositionen med förslag till BSL (prop. 1973:22) diskuterades ett förslag
av saneringsutredningen att vite skulle anknytas till fastigheten i stället
för till fastighetsägaren. Under remissbehandlingen påpekade justitiekanslern att frågan om vitets övergång i samband med fastighetsöverlåtelse behandlades under förarbetena till HS (prop. 1958:B 46) men att en sådan
lösning då avvisades av departementschefen, 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. Justitiekanslern fann de skäl som anfördes i 1958
årsprop. lika biirandei fråga om saneringsutredningensförslag. Frågan borde enligt hans mening utredas närmare och i ett större sammanhang. I prop. 1973:22
(s. 93)gav även departemcntschefcn uttryck för uppfattningen all frågan borde
tas upp i ett större sammanhang.
Det torde inte finnas tillräckliga skäl att i detta begränsade sammanhang
göra något avsteg från de bedömningar som gjordes i 1973 års prop. Som
framgår av vad förut har anförts kan byggnadsnämnden, när föreläggande
som avses i 70 § första stycket BS meddelas, i stället för att sätta ut vite
föreskriva att åtgärden i händelse av tredska kan verkställas genom nämndens försorg på den tredskandes bekostnad. Vad som nyss har sagts om
vite avser givetvis även sådan föreskrift.

4.5 Handräckning m. m.
Företar någon nybyggnad eller annan åtgärd i strid mot förbud som har
meddelats i eller med stöd av BL, kan byggnadsnämnden som förut har
nämnts, vända sig till överexekutor för att få rättelse till stånd (148 § första
stycket BU. Bifaller överexekutor framställningen, sker handräckningen
utan hinder av att talan förs mot överexekutors beslut (53 § UL). Överinstanserna - hovrätt och högsta domstolen - kan dock inhibera vidare
åtgärd i ärendet i avbidan på att den fullföljda talan slutligt prövas. I mål
av denna typ skall avgörandet ske skyndsamt. De kostnader som uppkommer för handräckningen kan byggnadsnämnden under vissa förutsättningar
få utmätta hos motparten 097 och 199 §§ UL).
Den möjlighet till handräckning som finns i dessa fall måste anses utgöra
ett effektivt hjälpmedel för byggnadsnämnden att komma till rätta med
överträdelser av BL. Detta vitsordas också av kommunförbundet som emellertid anser att samma möjligheter till handräckning bör finnas även vid
överträdelser av BS.
Har byggnad uppförts eller annan åtgärd vidtagits utan byggnadslov, där
sådant erfordras, eller i strid mot godkända ritningar eller av byggnadsnämnden meddelade eller eljest gällande föreskrifter, är ägaren av den ifrå-
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gavarande fastigheten, byggnaden eller anordningen enligt 70 §första stycket
BS skyldig att undanröja eller ändra det utförda i den mån nämnden finner
nödigt att meddela föreläggande om det. I föreläggande kan sättas ut vite
eller föreskrivas att åtgärden i händelse av tredska verkställs genom nämndens försorg på den tredskandes bekostnad.
För att föreläggande skall få utfärdas måc;te det således framstå som nödigt
att det olovligt byggda blir undanröjt eller ändrat, och det ankommer på
nämnden att styrka detta. Följs inte föreläggande kan nämnden emellertid
inte enbart på grund härav låta verkställa åtgärden, utan riitten till tvångsutförande måste först prövas av domstol.
Det är uppenbart att åtskillig tid kan förflyta innan byggnadsnämnden
får till stånd verkställighet i ett ärende som rör överträdelse av BS. Dessutom
har tolkningen i rättspraxis av kravet att det skall framstå som nödigt att
det olovligt byggda blir rättat eller undanröjt varit sådan att det många
gånger har varit svårt för byggnadsnämnden att ta till stånd rättelse.
Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller l;Jl. a. att nackdelen av varje enskilt
fall har underskattats av de överprövande myndigheterna, eftersom de inte
har insett företeelsens roll i ett större sammanhang, där den genom sin
mångfald kan vålla problem för markanvändningsplaneringen. Länsstyrelsen
förordar att man inför en lämplighetsprövning som innebär att byggnadens
ägare blir bevisskyldig beträffande byggnadsföretagets lämplighet från allmän
synpunkt.
De möjligheter till tvångsingripande som står byggnadsnämnden till buds
enligt 70 § första stycket BS är således betydligt mera begränsade än i de
fall som avses i 147 § första stycket BL. Förarbetena ger ingen upplysning
om anledningen till att 70 ~ BS inte innehåller någon motsvarighet till
handräckningsbestämmelserna i 148 ~ BL En orsak iir sannolikt det i 70 ~
BS uppställda kravet att det måste framstå som nödigt att det olovligt byggda
blir undanröjt eller ändrat. Den prövning som sker i ett handräckningsärende
måste niimligen vara relativt summarisk. Den lämpar sig inte för fall då
sakförhållandet är oklart eller tvistigt som det många gånger kan vara i
fall enligt 70

~

BS. Tvister som kräver mera ingående utredning eller muntlig

bevisning är avsedda att prövas i annan ordning iin den som gäller för
handräckningsärenden.
Det är inte förenligt med den syn samhället i dag har på kommunernas
planering att det skall ankomma på byggnadsnämnden att styrka nödvändigheten av att exempelvis en byggnad, som har uppförts utan byggnadslov,
behöver tas bort. Huvudprincipen bör i stället vara att den som vidtar byggnadslovskrävande åtgärd utan sådant lov eller vidtar åtglird i strid mot godkända ritningar eller av byggnadsnämnden meddelade eller eljest gällande
föreskrifter (jfr 70 § första stycket BS) skall vara skyldig att vidta rättelse,
när nämnden begär det. Kravet i 70 § första stycket BS att det skall framstå
som nödigt att rättelse sker bör således tas bort. Samma huvudprincip kommer d.ärigenom att gälla i dessa fall och i de fall då nybyggnadsförbud eller
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annat förbud som meddelas i eller med stöd av BL överträds, dvs. fall
enligt 147 § första stycket BL.
I linje med det synsätt som nu har redovisats ligger att det också i de
fall som åsyftas i 70 § första stycket BS bör finnas möjlighet för byggnadsnämnden att begära handräckning för att få till stånd rättelse. Det är givetvis
inte meningen att möjligheten till handräckning skall tillgripas så snart det
kommer till nämndens kännedom att en överträdelse har ägt rum. Nämnden
bör emellertid ha en skyldighet att omedelbart ta ställning till upptäckta
övertriidelser. Många gånger kan det därvid visa sig uppenbart att det byggda
inte kan tillåtas stå kvar. I dessa fall bör nämnden vara skyldig att direkt
begära handräckning. I andra fall åter kan frågan vara mera tveksam. Här
kan det vara lämpligt att, som också bygglagutredningen förordar, nämnden
bereder den byggande tillfälle alt inom viss tid ge in ansökan om lov till
företaget. I vissa fall krävs också att dispens söks. Om ägaren inte använder
sig av den möjligheten eller om byggnadslov inte beviljas, skall byggnadsnämnden vara skyldig att överlämna frågan till överexekutor för att få till
stånd rättelse eller att förelägga ägaren att undanröja det olovligt byggda.
Det nu anförda innebär således att byggnadsnämnden, om byggnadslov
inte beviljas, skall ha skyldighet att antingen begära handräckning eller förelägga ägaren att vidta rättelse.
Sammanfattningsvis innebär det ovan anförda dels att kravet i 70 § första
stycket BS att det skall framstå som nödigt att rättelse i det olovligt byggda
kommer till stånd tas bort, dels att möjlighet till handräckning genom överexekutors försorg införs i de fall som avses i 70 § första stycket BS och
dels att skyldighet införs för byggnadsnämnden att i vissa fall tillgripa handräckning eller förefäggande om rättelse.
I detta sammanhang bör det påpekas att utslag av överexekutor med
stöd av 191 § UL - vilket lagrum iir tillämpligt i de nu aktuella fallen inte utgör något rättegångshinder vid domstol. I paragrafens andra stycke
sägs nämligen att den mot vilken utslaget riktas är oförhindrad att efter
stämning utföra sin talan vid domstol.
Enligt 70 § första stycket sista punkten BS kan föreläggande meddelas
ändå att handräckning kan beviljas enligt 148 §BL. Nämnden har således
möjlighet att innan handräckning begärs förelägga ägaren att vidta rättelse
och att därvid sätta ut vite eller föreskriva att rättelse i händelse av tredska
verkställs genom nämndens försorg på den tredskandes bekostnad. Denna
valmöjlighet bör efter de nu föreslagna ändringarna givetvis avse även de
nya fall där handräckning k~n ske.
Underlåter någon att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som åligger
honom enligt BS eller med stöd därav meddelat beslut, kan byggnadsnämnden enligt 70 §andra stycket BS förelägga honom att vidta åtgärden. I sådant
föreläggande får vite sättas ut. Däremot kan inte föreskrivas att åtgärden
i händelse av tredska verkställs genom nämndens försorg på den tredskandes
bekostnad. Som kommunförbundet påpekar bör även sådan föreskrift kunna
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meddelas i förcliiggandet. Bl ivande bestäm melscr bördlirföru tformas så att detta blir möjligt.
Som har anmärkts i det föregående tolkas bestämmelserna i 70 § första
stycket BS på grund av ett motivuttalande så, att byggnadsnämnden inte
utan vidare får sätta sitt hot om utförande på den tredskandes bekostnad
i verket. Riittcn till tvångsutförande måste först faststiillas av domstol. Något
sådant krav på fastställelse torde inte förekomma i andra sammanhang där
rätt till tvångsutförande finns Ufr 75 § HS). Det är svårt att finna skäl för
att byggnadsnämnden inte bör ha rätt till tvångsutförande utan föregående
domstolsprövning. Det bör erinras om att den som föreläggs att vidta en
åtgärd vid äventyr att tvångsutförande sker - förutom rätten till besvär
över föreläggandet - kan få frågan om tvångsutförande prövad av domstol
i samband med att kostnaderna för utförandet skall tas ut. Motsätter han
sig att betala dessa, kan de nämligen tas ut endast med stöd av domstolsutslag. I ett sådant mål kan domstolen pröva bl. a. om den primära förpliktelsen
varit lagligen grundad, om laga förfall förelegat och om det hegiirda beloppet
iir skäligt (Westerberg. Allmiin förvaltningsdill s. 69). I likhet med vad
som gäller på andra områden där tvångsutförande får ske bör byggnadsniimnden ha riitt all vidta den ifrågavarande åtgärden utan att domstolsprövning förcgär. Detta bör komma till uttryck genom ett tilliigg i bestämmelserna
om t vångsutforande.
Enligt 68 BS kan byggnadsniimndcn i vissa situationer förbjuda att påbörjat byggnadsarbete fortsätts, nämligen om arbetet uppenbarligen strider
mot BS. faststiilld plan eller utomplansbestämmelser. Är det uppenbart att
hyggnadsarbete iiventyrar byggnadens eller närliggande byggnaders hållfasthet eller medför fara för människors liv· eller hiilsa, är det enligt samma
paragraf nlimnclens skyldighet att meclclcla sådant fårbud. Med stöd av
motivuttalanden anses förbud enligt 68 träda i kraft omedelbart och gälla
till dess annorledes förordnas.
I beslut med förbud att fortslitta byggnadsarbete får vite inte slittas ut.
Anledningen till detta är enligt uttalande i förarbetena att överträdelse av
sådant förbud är belagt med straff och att vite enligt allmlinna grundsatser
inte skall föreliiggas när straff iir utsatt orr 9 kap. 8 § andra stycket rättegångsbal ken).
I de fall då byggnadsnämnden kan förbjuda att byggnadsarbete fortsätts
torde situationen ofta vara sådan att det är särskilt angelliget att arbetena
upphör. Det giiller kanske i synnerhet de fall då det åligger nlimnden som
en skyldighet att utfärda förbud men kan i lika hög grad vara fallet t. ex.
när rivning påbörjas av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Det skulle
givetvis ge mera eftertryck åt ett förbud om det kunde förenas med vite.
Några principiella invlindningar mot detta torde inte kunna anföras. Den
avgift som enligt förslaget i avsnitt 4.3 skall utgå nlir förbud överträds kan
utgå endast en gång. Viteshotet kommer att rikta sig mot en fortsatt överträdelse. På grund av det nu anförda bör det öppnas möjlighet att förena
förbud som avses i 68 § BS med vite.

*
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4.6 Sammanfattning av påföljdssystemet
Det l'örslag till påfoljdssystemet som nu har lagts fram innebiir att byggnadsniimnden, niir olovligt byggande kommer till dess kännedom, måste
ta stiillning till vilka påföljder som skall inträda. Om niimnden dlirvid finner
det uppenbart att det olovligt utförda inte kan få bibehållas, är nämnden
skyldig att begära handräckning eller att föreliigga ägaren att vidta rättelse.
I samband diirmed skall niimnden också fatta beslut i fråga om byggnadsavgift.
Om nämnden däremot finner att byggnadslov möjligen kan komma i
fråga. hör iigan::n beredas tillfälle att inom viss tid ge in ansökan om byggnadslov. Finner niimnden vid prövning av ansökan all lov inte kan meddelas
eller utnyttjar ligaren inte sin möjlighet att ge in ansökan, skall nämnden
förfara på samma sätt som i det förut nlimnda fallet.
Finner hyggnadsniimnden att lov kan meddelas i efterhand, har niimnden
att meddela byggnadslov, eventuellt med villkor om erforderliga ändringar
i det utförda. I samband därmed skall nämnden också fatta beslut om byggnadsavgift. i förekommande fall liven tilliiggsavgift.
Vad som har sagts nu gäller i tilliimpliga delar också sådana f. n. straffbelagda giirningar, beträffande vilka avgift skall utgå enligt förslaget i avsnitt
4.3.

4. 7 Lagteknisk lösning m. m.
Bestiimrnclser om ansvar och handräckning m. m. finns f. n. i både BL
och BS. Detta i förening med att bestämmelserna till en del Hicker varandra
medför att det m1,nga gånger kan vara svårt att avgöra vilka regler som
iir tilllimpliga i det enskilda fallet. Förslagen i det föregående innebär att
i allt väsentligt samma påföljdsbestiimmelser kommer att gälla oavsell om
det iir BL eller BS som överträds. Med hänsyn härtill bör de nya bestämmelserna tas in i en särskild lag. En sådan lösning har dessutom den fördelen
att lagen utan några omfattande bearbetningar kan ingå som en del i den
blivande byggnadslagstiftning som f. n. förbereds inom bostadsdepartementet. Lagen bör beniimnas lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.
Förslagen medför att Undringar behöver göras i BL, BS och NVL.
I enlighet med det anförda har upprättats förslag till

I. lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.,
2. lag om Hnclring

byggnadslagcn (1947:385),

3. lag om iindring

byggnadsstadgan (! 959:612),

4. lag om ändring

naturvårclslagen () 964:822).
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5 Specialmotivering
5.1 Förslaget till lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.
Jnledandt' bl'stämmelser

1§
Lagen är som har framhållits i avsnitt 4.7 avsedd att innehålla bestämmelser inte bara om de nya avgifter som har föreslagits i det föregående
utan också bestämmelser om straff i visst fall, handräckning, föreliiggande
och andra påföljder vid olovligt byggande m. m. som f. n. finns i BL och
BS. En stor del av lagens bestämmelser överensstämmer därför helt eller
delvis med giillande ordning. l den utsträckning som har varit möjligt har
uttryckssätt som förekommer i BL eller BS oförändrade överförts till lagen
för att det skall stå klart att någon ändring i sak inte är åsyftad. Nuvarande
bestiimmelser i BL och BS i nu berörda delar avses upphöra att gälla när
lagen träder i kraft.
I 1 ~ har lagens tillämpningsområde angetts omfatta frågor om avgift,
straff, handräckning eller annan påföljd för åtgärd som vidtas i strid mot
BL eller BS eller med stöd av dessa författningar meddelade föreskrifter.
Uttrycket påföljd har således en vidstriickt innebörd och avser såväl avgifterna som verkställighetsmedlen förbud, föreläggande och handräckning.
Enligt vad som har anförts i det föregående skall prövningen av nämnda
frågor ankomma på flera olika myndigheter. Sålunda skall bl. a. frågor om
avgift prövas av byggnadsnämnden, frågor om nedsiittning och eftergift
av länsstyrelsen och frågorom handräckning av överexekutor. Bestämmelser
härom har tagits in i den paragraf som avhandlar respektive påföljd.
Lagen innehåller inga best~immelser om förfarandet hos byggnadsnämnden eller länsstyrelsen. Det innebär att förvaltningslagens ( 1971 :290) bestämmelser blir tillämpliga.

*

I 2 ges bestämmelser om den skylidghet som i enlighet med vad som
anförts i avsnitt 4.5 föreslås gälla för byggnadsnämnden att ingripa vid olovligt byggande. Som framhållits bör rättelse alltid ske när den olovligt genomförda åtgärden är olämplig. Med rättelse avses givetvis att det olovligt byggda
rivs eller på annat sätt undanröjs. l enlighet hiirmed föreskrivs i första punkten att byggnadsnämnden är skyldig att tillse att rättelse vidtas. Byggnadsnämnden har att i enlighet härmed viilja mellan att med stöd av 13 ~ begära
handräckning hos överexekutor eller att utfärda föreläggande enligt 14 ~Som anförts i avsnitt 4.5 bör nämnden i vissa fall kunna avvakta med
att vidta rättelseåtgärder i avbidan på att ansökan om byggnadslov ges in
och prövas. Föreskrifter härom ges i paragrafens andra punkt. Denna möjlighet bör i princip inte användas i andra fall än då det framstår som sannolikt
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att byggnadslov kan meddelas. Andra punkten har utformats i enlighet
härmed. Den omständigheten att det olovligt byggda endast i vissa mindre
delar avviker från vad som kan godtas vid en byggnadslovsprövning bör
inte medföra att byggnadsniimnden avstår från att bereda ägaren tillfälle
att komma in med ansökan om byggnadslov. Riittelse kan i dessa fall
åstadkommas genom att efterföljande byggnadslov, med stöd av 58 ~ 2 mom.
HS i dess i det följande föreslagna lydelse. förses med villkor att nödvlindiga
ändringar vidtas. Några best~immelser om tidsfrist inom vilken ansökan
skall göras torde inte behövas i lagen. Tiden bör emellertid inte vara Hingre
Hn vad som erfordras för att upprätta behövliga byggnadslovshandlingar.
Den föreslagna lydelsen av andra punkten medför att frågan om rättelseåtgärder hålls öppen bara i avbidan på ansökan om och prövning av byggnadslov. Kommer inte ansökan in inom utsatt tid eller avslås ansökan,
skall byggnadsnämnden i enlighet med bestämmelsen i första punkten se
till att rättelse vidtas.
Under den tid som sätts ut med stöd av andra punkten skall byggnadsniimnden givetvis inte besluta om rättelseåtgärd. Särskild föreskrift härom
torde dock inte behövas.

Förbud alf _fimsä1ta byggnadwrhcte

I 3 ~ meddelas bestämmelser om rätt för byggnadsnämnden att förbjuda
att byggnadsarbete fortsätts. Paragrafen överensstämmer i sak med 68
BS. I :ivsnitt 4.5 har föreslagits att sådant förbud skall få förenas med vite.
Bestämmelser om detta har tagits in i 15 ~ första stycket.

*

4

~
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I 4 ~ meddelas bestämmelser om byggnadsavgift. Som förutsättning för
avgiftsskyldighctens inträde har i paragralens första stycke angetts att någon
vidtar åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov, utan sådant lov. Avgiftsplikt
föreligger således endast om byggnadslov kriivs för åtgärden. Av bestämmelserna framgår att frågan om byggnadslovsplikt förelåg skall bedömas
enligt de regler som gällde när åtgärden vidtogs. Innehållet i dessa regler
blir således avgörande för frågan om byggnadsavgift skall utgå.
När det däremot gäller frågan om byggnadslov i efterhand kan meddelas
till en olovligt vidtagen åtgärd, måste prövningen hiirav - vilket torde framgå
av 2
göras mot bakgrund av de förhållanden som råder vid prövningstillfållet. Som länsstyrelsen i Stockholms län har anfört i sitt remissyttrande
över bygglagutredningens förslag bör utgångspunkten för byggnadslovs- och
dispensprövning i efterhand i princip vara densamma som om byggnaden

*-
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inte hade uppförts.
Av ordalydelsen i 4 ~första stycket följer att avgiftsskyldigheten i princip
intriider i och med att det olovliga byggandet har påbörjats. Som har föreslagits i avsnitt 4.2.2 skall emellertid skyldigheten i vissa situationer bortfalla. Bestämmelser härom finns i 5 ~.
Att fråga om byggnadsavgift skall prövas av byggnadsniimnden framgår
av paragrafens andra stycke.
Paragrafens tredje stycke innehåller bestämmelser om byggnadsavgiftens
storlek. Till skillnad mot frågan om byggnadslovsplikt föreligger avses att
byggnadsavgiften skall bestämmas med tilliimpning av den taxa som gäller
vid prövningstillfället. Detta framgår av att det i bestiimmelserna talas om
avgift som vanligen erläggs. Med detta uttryck klarläggs också - i överensstiimmelse med vad som har förordats i avsnitt 4.2.2 - att det är fråga
om den avgift som betalas i normalfallet och att man således inte skall
ta någon hänsyn till om förhållandena i något avseende iir siirpriiglade. Förslaget i nämnda avsnitt att man när byggnadsavgiften bestiimmes skall bortse
också från avgift för nybyggnadskarta m. m. har kommit till uttryck i styckets
andra punkt. Av bestämmelserna framgår vidare att avgiften alltid skall
utgå med minst 500 kr. Som har framhållits i nämnda avsnitt skall niimligen
minimiavgiften utgå bl. a. i sådana fall då åtgärden i fråga inte iir avgiftsbelagd
i kommunens taxa.

I avsnitt 4.2.2 har föreslagits vissa undantag från skyldigheten att betala
byggnadsavgift. Enligt förslaget skall sådan skylighet inte föreligga om rättelse sker innan byggnadsnämnden tar upp frågan om påföljd för åtgärden.
Bestämmelser hiirom har tagits in i 5 ~ I. Niir det i paragrafen talas om
att nämnden tar upp frågan om påföljd innebär detta inte något krav på
att frågan samtidigt måste avgöras. Det kan t. ex. tiinkas att nämndens
behandling utmynnar i ett beslut om komplettering av utredningen. Riittelse
som sker efter det att sådant beslut har fattats skall således inte medföra
befrielse från byggnadsavgift.
I nämnda avsnitt har vidare föreslagits att byggnadsavgift inte skall utgå,
om rivning av byggnad företas i syfte att förebygga eller begränsa omfattande
skada på annan egendom eller om rivningen avser brandskadad egendom.
Bestämmelser om detta har tagits in i 5 ~ 2.
Som exempel på fall diir rivning sker i förebyggande syfte kan anföras
att en byggnad rivs för att motverka att en eldsvåda sprider sig till byggnaden
och diirifrån till angränsande bebyggelse. Som förutsättning för befrielse
anges i paragrafen att det skall vara fråga om en omfattande skada på annan
egendom. Frågan om detta krav iir uppfyllt skall inte bedömas i relation
till den hotade egendomens viirde, utan det skall vara fråga om en skada
som i absoluta tal är betydande. Den måste vara så stor att det framstår
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som befogat att tillgripa rivning för att förebygga eller begriinsa skadan.
I fråga om det andra undantagsfallet. dvs. att rivningen avser byggnad
som har skadats genom eldsvåda eller annan liknande händelse. bör framhållas att det givetvis inte får vara endast mindre skador. utan byggnaden
skall ha skadats till väsentlig del.
I de fall som avses i 5 ~ 2 skall inte heller til!liggsavgift utgå Ufr avsnitt
4.2.2). Bestämmelser om detta finns i 8 ~.

I 6 ~ första stycket har tagits in bestämmelser om särskild avgift för andra
överträdelser än sådana som utgör olovligt byggande i den mening som
har kommit till uttryck i 4 ~ första stycket. Till de övertriidelser som i dag
är straffbelagda hör överträdelse av förbud enligt 68 ~ BS. Eftersom sådant
förbud kan avse åtgiird som innebär olovligt byggande. har bestiimmelser
om avgiftsplikt vid överträdelse av förbud tagits in i ett siirskilt stycke.
Att fråga om siirskild avgift skall prövas av byggnadsnäm.nden följer av
6 ~ tredje stycket. I paragrafens fjärde stycke ges bestämmelser om avgiftens
storlek.
Med de undantag som har angivits ovan omfattar 6 ~samma överträdelser
som f. n. regleras i 69 ~ BS.

Paragrafen innehåller bestiimmelser om tilliiggsavgift och har utformats
i överensstämmelse med förslaget i avsnitt 4.2.2. Beträffande den närmare
motiveringen till bestämmelserna hänvisas till nämnda avsnitt.
I första stycket anges i fyra olika punkter de åtgiirder som kan föranleda
tilläggsavgift. Av bestiirnmelserna framgår att avgiftsskylclighetcn inträder
i princip först när åtgärden har vidtagits. Här föreligger således en skillnad
i förhållande till skyldigheten att betala byggnaclsavgift vilken avses inträda
så snart åtgärden har påbörjats. När det gäller tilläggsavgift torde det dock
inte vara möjligt att innan åtgärden har vidtagits bedöma om förutsättningar
för avgift finns. Som har framhållits i avsnitt 4.2.2 skall niimligen avgift
utgå endast om åtgärden omfattar utrymme som ä~ avsett för bostaclsiindamål
eller för verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares riikning. Kravet att åtgiirden skall ha vidtagits innebiir dock inte att elen skall
vara fullbordad i den meningen att t. ex. en tillbyggnad pt1 ett bostadshus
skall vara färdig för inflyttning. Det bör i ett sådant 1~1ll vara tillräckligt
att åtgärden har kommit till utförande i en sådan utstriickning att ändamålet
med slikerhet kan bedömas.
Enligt 7 ~ andra stycket skall fråga om tilläggsavgift prövas av byggnadsnämnden.
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I avsnitt 4.2.2 har föreslagits att tilfäggsavgift inte skall utgå, om det
utrymme som avses med åtgärden inte överstiger tre kvadratmeter. I avsnittet har vidare föreslagits att befrielse från tilliiggsavgift skall inträda,
om det olovligt byggda undanröjs handriickningsvägen, om byggnadsniimnden förelägger ägaren att undanröja detta eller om denne vidtar rättelse
innan frågan om tilläggsavgift har blivit slutligt avgjord. Bestämmelser om
detta finns i 8 *· Beträffande den niirmare motiveringen till dessa hänvisas
till nämnda avsnitt, där frågan om undantag från avgiflsskyldighet ingående
har behandlats.
I 8 ~ I regleras det fallet att det utrymme som avses med åtgärden inte
överstiger tre kvadratmeter. Hur utrymmets yta skall beräknas avhandlas
vid 9 ~- I 8 ~ 2 och 3 föreskrivs att tilläggsavgift inte utgår om handräckning
eller föreläggande att vidta rättelse meddelas.
I den allmänna motiveringen (avsnitt 4.2.2) till de nu berörda undantagssituationerna har - i anslutning .till en diskussion av frågan om tillliiggsavgift när ägaren inte följer föreläggande om riittclse - framhållits att
byggnadsnämnden då får tillgripa de tvångsmedel som finns. Som torde
ha framgått av specialmotiveringen till 2 * kan nämnden därvid antingen
begära handräckning eller förelägga ägaren vid nytt högre vite eller vid
äventyr av tvångsutförande. Att nämnden har möjlighet att välja mellan
handräckning och föreläggande framgår av 14 *första stycket. Här kan också
erinras om förslaget i avsnitt 4.4 att föreläggande i vissa fall skall giilla
mot ny iigare och antecknas i fostighetsboken till upplysning flir spekulanter
m. Il. Om en fastighet som omfattas av ett föreläggande säljs, övergår således
förpliktelsen att återställa fastigheten i dess skick före elen olovliga åtgiirclen
på den nye ägaren. Detta måste påverka inte bara fastighetens marknadsviirde
utan också möjligheterna att belåna fastigheten och utgör vid sidan av hotet
om vite eller tvångsutförande en påtryckning på fastighetsiigaren att följa
föreläggandet.
I 8 * 4 har tagits in bestämmelser för det fallet att ägaren självmant vidtar
rättelse. Bestämmelserna har utformats så att avgift inte utgår, om rättelse
sker innan fråga om tilläggsavgift har avgjorts genom lagakraftligancle beslut.
Här föreligger således en skillnad i förhållande till bestämmelserna i 5 ~ I
om befrielse från byggnadsavgift vid frivillig rättelse. Som förutsättning för
hefrielse från sådan avgift gäller nämligen att rättelsen sker innan frågan
om påföljd tas upp till prövning.
Av 8 ~ 5 framgår genom en hiinvisning till 5 ~ 2 att tilliiggsavgift inte
skall utgå. om byggnad rivs för att förebygga eller begriinsa omfattande
skada på annan egendom eller om rivningen avser byggnad som till Vlisentlig
del har skadats genom eldsvåda eller annan liknande hiindelse. I specialmotiveringen till 5 ~ har avgränsningen av dessa fall närmare diskuterats.
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9 \is
Bestämmelser om beräkning av tilläggsavgift ges i 9 ~-I paragrafens första
stycke avhandlas de fall som åsyftas i 7 ~första stycket 1-3, dvs. uppförande
av ny byggnad, till- och påbyggnad av befintlig byggnad samt inredande
av byggnad till väsentligen nytt ändamål. I överensstämmelse med förslaget
i avsnitt 4.2.2 föreskrivs att avgiften skall beräknas på grundval av den
lägenhetsyta som åtgärden kan beräknas ha omfattat. Lägenhetsytan, som
kan vara bostadslägenhetsyta eller lokalHigenhetsyta, beräknas enligt bostadsstyrelsens mätregler.
För de fall som avser tillbyggnad, påbyggnad eller inredande till nytt
iindamål har föreskrivits att det vid beräkning av nämnda yta skall fråndragas
tre kvadratmeter. Som har närmare utvecklats i nämnda avsnitt är syftet
med dessa bestämmelser att motverka att alltför stor skillnad i sammanlagd
avgift uppkommer i vissa gränsfall.
Enligt 9 ~ andra stycket skall tilläggsavgift utgå med 500 kr. för varje
kvadratmeter. Därmed avses all avgift inte utgår för del av kvadratmeter.
I 9 ~tredje stycket meddelas bestämmelser om beräkning av tilläggsavgift
i fall då rivning av byggnad företas utan byggnadslov. Några kommentarer
till bestämmelserna utöver vad som har anförts i avsnitt 4.2.2 torde inte
behövas.

10 ~
Frågan om val av subjekt för byggnads- och tilläggsavgift har utförligt
behandlats i avsnitt 4.2.2. Bestämmelser i ämnet ges i JO~ första stycket.
Enligt dessa skall avgifterna betalas av byggnadens eller anläggningens ägare.
Begreppet anläggning används här som beteckning för alla åtgärder som
inte resulterar i en byggnad. Det omfattar t. ex. schaktning och fyllning,
omfärgning av fasad och utbyte av taktäckningsmaterial. Särskilda regler
har dock givits för de fall då åtgärden avser rivning av byggnad. I dessa
fall skall avgift betalas av den som ägde byggnaden vid rivningstillfället.
I första stycket tredje punkten har tagits in bestämmelser om solidariskt
ansvar om ägarna är två eller flera.
I 10 *andra stycket ges bestämmelser om vem som skall påföras särskild
avgift enligt 6 ~- I motsats till förslaget beträffande byggnads- och tilläggsavgift föreskrivs här att särskild avgift skall påföras den som har gjort sig
skyldig till underlåtelsen eller överträdelsen. I detta avseende kan bestämmelserna således sägas motsvara vad som gäller enligt de nuvarande reglerna
om straff i 69 ~ BS. Den skillnaden föreligger emellertid att det rör avgiftsskyldighet inte förutsätts uppsåt eller oaktsamhet. Här gäller således
detsamma som i fråga om byggnads- och tilläggsavgift.
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11 ~

I överensstämmelse med vad som har anförts i avsnitt 4.2.2 har i 11 ~
tagits in bestämmelser om att byggnadsavgift och tilläggsavgift får nedsättas
eller efterges om särskilda skäl föreligger. Beträffande innebörden av kravet
på särskilda skäl hänvisas till vad som har anförts i nämnda avsnitt och
i specialmotiveringen till förslaget om ändring i NVL. Motsvarande möjlighet till nedsättning och eftergift bör finnas även i fråga om särskild avgift
enligt 6 ~- Bestämmelserna i 11 ~ första stycket har utformats i enlighet
härmed.
Nedsättning och eftergift förutsätter ansökan. Att den skall göras hos
liinsstyrelsen följer av 11 ~ andra stycket. Någon tidsfrist för ansökan har
inte angetts. Det faller emellertid av sig självt all den bör göras senast
när det blir aktuellt att ta ut avgiften genom utmätning. Gör den betalningsskyldige ansökan innan utmätning verkställs, bör möjlighet finnas att
inhibera verkställigheten. Bestämmelser om detta har tagits in i l l tredje
stycket.

*

S1raf/'

lH
I avsnitt 4.3 har föreslagits att nuvarande bestämmelser om straff i BL
och BS skall behållas endast i fråga om åsidosättande av villkor i tillstånd
enligt 136 a ~ BL. I överensstämmelse härmed har i 12 ~ tagits in straffbestämmelser för dessa fall. Bestämmelserna motsvarar i sak 147 ~ andra
stycket BL.

Handräckning m. m.
I 13-15 ~~ meddelas bestämmelser om handräckning och föreläggande.
Bestämmelserna skall ses mot bakgrund bl. a. av den skyldighet som i 2 ~
har ålagts byggnadsnämnden att se till att rättelse sker när olovligt byggande
har ägt rum.

IH
I avsnitt 4.5 har föreslagits att de möjligheter att få handräckning som
f. n. finns enligt 148 ~ BL skall utökas till all omfatta alla sådana fall som
avses i 70 ~ första stycket BS. Bestämmelserna i 13 ~ första stycket har
utformats i överensstämmelse härmed. Enligt gällande bestiimmelser kan
handräckning ske dels om nybyggnad eller annan åtgärd företas i strid mot
förbud som har meddelats i eller med stöd av BL, dels om villkor i tillstånd
enligt 136 a ~ BL åsidosätts. De först nämnda åtgärderna torde samtliga
vara byggnadslovskrävande och ingår på grund hiirav bland de handräck-
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ningsfall som åsyftas när det i 13 ~ första stycket talas om att åtgärd. till
vilken erfordras byggnadslov enligt BS, har utförts utan sådant lov. För
de fall då villkor i tillstånd enligt 136 a ~ BL har åsidosatts har meddelats
bestämmelser i 13 ~ första stycket sista punkten.
Bestämmelserna i 13 ~ andra stycket överensstämmer i sak med 148 ~
andra stycket BL.

14 och

15~~

Enligt 70 ~första stycket BS kan byggnadsnämnden meddela föreläggande
om undanröjande eller ändring i fråga om bl. a. åtgärd. som har vidtagits
utan byggnadslov utan hinder av att handräckning kan beviljas enligt 148 ~
BL. Motsvarande bestämmelser har tagits in i 14 ~ första stycket.
I förhållande till bestämmelserna i 70 ~ BS innebär 14 och 15 ~~ de förändringarna att förbud att fortsätta byggnadsarbete får förenas med vite,
att byggnadsnämnden vid sådan underlåtenhet som avses i 70 ~andra stycket
BS får meddela föreläggande vid äventyr av tvångsutförande och att tvångsutförande får ske utan föregående dom. Beträffande den närmare motiveringen till dessa ändringar hänvisas till avsnitt 4.5.
Som har anförts i avsnitt 4.4 skall vite eller föreskrift om tvångsutförande,
i motsats till föreläggandet. inte gälla mot ny ägare. Bestämmelser härom
har tagits in i 15 ~ tredje stycket. Med 13 ~ andra stycket BSL som förebild
har dessutom föreskrivits att nämnden tar sätta ut vite eller meddela föreskrift om tvångsutförande för den nye ägaren.
Bestämmelser om utdömande av vite finns i 24 ~.

Verkan av .fbreläggande i vissa fall

16

~

FöreHiggande som riktar sig mot fastighetsägare. tomträttshavare eller
ägare av byggnad på arrendemark skall enligt förslag i avsnitt 4.4 gälla
mot ny ägare av fastigheten. tomträtten eller byggnaden. I 16 ~första stycket
meddelas bestämmelser när föreliigg:mde riktar sig mot fastighetsägare. Enligt paragrafens andra stycke skall dessa bestämmelser äga motsvarande
tillämpning på tomträtts- och arrendefallen. Betrifffande den närmare motiveringen till bestämmelserna hänvisas till avsnitt 4.4.
Att vite eller föreskrift om tvångsutförande som har satts ut i föreläggande
inte övergår på den nye ägaren följer av 15 ~ tredje stycket.
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FörC'liigga11dNC'gisrer

IH
För att föreläggande som avser byggnad på arrendemark skall kunna gälla
iiven mot ny iigare av byggnaden hnr i avsnitt 4.4 föreslagits att byggnadsnämnden skall föra siirskilt register betriiffande sådana förelägganden. Bestii.mmelser om registret - rörclägganderegister -meddelas i 17 ~. Några särskilda anmiirkningar utöver vad som har anförts i nämnda avsnitt torde
inte vara påkallade. Nlirmarc föreskrifter angående registret torde fä utfärdas
av regeringen.

A11rcck11i11g i .fasr~~ht>1shoke11 m. m.

18-20 *~
En förutsättning för att föreläggande skall kunna förklaras gälla mot ny
iigarc iir all föreläggandet kan offentliggöras, så att bl. a. spekulanter får
kännedom om det. Frågan har närmare berörts i avsnitt 4.4. I 18 ~ har
i överensstämmelse hiirmed tagits in bestämmelser om anteckning angående
föreläggande i fastighetsboken. tomträttsboken eller förelägganderegistret.
I paragrafen sägs att beslut i fråga om föreläggande genast skall sändas
till inskrivningsmyndigheten och att byggnadsnämnden i härför avsedda
fall genast skall ombesörja anteckning i förelägganderegistret. Underrättelsen
till inskrivningsmyndigheten resp. anteckningen i registret skall således göras
så snart det är möjligt och förutsii.tter inte att beslutet har vunnit laga kraft.
Med beslut i fråga om föreläggande avses både beslut alt utfärda föreläggande
och beslut som inncbiir att föreWggande upphiivs. Skyldigheten att underrätta
inskrivningsmyndighcten om beslut att upphäva eller undanröja föreläggande ankommer på beslutsmyndigheten, dvs. normalt på överinstans.
När föreläggande åtlyds måste även detta komma till uttryck genom anteckning på sätt som anges i 18 ~. Bestämmelser om anteckning i dessa
fall finns i 19 Byggnadsnämnden är ensam behörig men också skyldig
att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten eller ombesörja anteckning
i föreläggandcregistret.
Det kan tänkas uppkomma fall då nämnden och den genom föreläggandet
förpliktade har olika uppfattning i fråga om föreläggandet har uppfyllts.
Vägrar nämnden att göra anmälan eller anteckning, bör den förpliktade
ha möjlighet att få frågan prövad. I 20 ~ har därför tagits in bestämmelser
om att !Hnsstyrclscn i sådant fall på ansökan av byggnadens ägare skall
göra anmälan eller besluta att anteckning skall göras i föreläggandcregistret.

*·
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Öl'riga bestämmelser
21 ~

1 21 ~ har tagits in bestämmelser om rätt för byggnadsnämnden att besiktiga fastighet och byggnad i den mån det är nödvändigt för att förbereda
prövning av fråga enligt lagen. Även om det normalt inte torde uppkomma
några problem för nämnden med att få tillträde för besiktning, är det nödvlindigt med uttryckliga bestämmelser om nämndens rätt i detta avseende.
Enligt 21 ~ andra stycket kan nämnden förelägga ägaren att vid vite hålla
fastigheten eller byggnaden t_illgänglig för besiktning. Av bestämmelserna
i 26 ~ följer att talan mot beslut om sådant föreläggande skall föras hos
länsstyrelsen.

2H
Paragrafen innehåller bestämmelser om fördelningen mellan staten och
kommunen av avgifter enligt lagen. Bestämmelserna innebär att byggnadsavgift enligt 4 ~ tillfaller kommunen, medan särskild avgift enligt 6 ~ och
tilläggsavgift enligt 7 ~ tillfaller staten. Frågan har berörts även i avsnitt
4.2.2.

2H
I 23 ~ har tagits in bestämmelser om preskription av skyldigheten att
betala avgift enligt lagen. Bestämmelserna innebär att avgift inte får påföras,
om det när frågan om avgift prövas hos byggnadsnämnden har förflutit
mer än tio år från betalningsskyldighetens inträde. När betalningsskyltligheten för de olika avgifterna inträder framgår av 4, 6 resp. 7 ~Bestämmelserna avser endast preskription av avgifterna enligt lagen och
har således inte någon inverkan på möjligheterna att begära handräckning
eller utfärda föreläggande om rättelse.

24 ~
I 24 ~ finns bestämmelser om utmätning av avgifter. Utmätning får ske
när beslutet om avgift har vunnit laga kraft. Något krav på att betalningsskyldigheten skall fastställas av domstol skall således inte gälla.

*

Enligt 64 uppbördslagen () 953:272) skall staten tillkommande fordran.
som får tas ut genom utmätning utan föregående dom, indrivas i samma
ordning som skatt. Det innebär bl. a. att utmätningsmannen har hand om
indrivningen och vidtar de åtgärder som behöv5 - i sista hand utmätning
- för att fordringen skall bli betald. Några motsvarande bestämmelser finns
inte för fordringar som tillkommer kommun. Det ankommer här på kom11 Riksdagen JCJ76. I sam/. Nr IM
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munen att själv vidta de förberedande åtgärder i form av krav och påminnelser som bedöms lämpliga. Givetvis kan utmätning enligt de nu föreslagna bestämmelserna ske också utan att några förberedande åtgärder
vidtas. Oavsett vilken utväg som väljs, måste kommunen emellertid själv
göra framställning till utmätningsmannen om utmätning.
Med den föreslagna fördelningen av avgifterna mellan staten och kommunen ankommer det således på kommunen att bevaka indrivningen av
byggnadsavgifterna. Övriga avgifter, vilka skall tillfalla staten, indrivs av
utmätningsmannen. För att utmätningsmannen skall få kännedom om fordran på avgift som skall tillkomma staten. bör byggnadsnämnden i en blivande
förordning med tillämpningsbestämmelser åläggas att underrätta länsstyrelsen om beslut rörande sådan avgift så snart beslutet har vunnit laga kraft.
Enligt 64 ~ uppbördslagen skall restavgift enligt 58 ~ I mom. samma lag
utgå när staten tillkommande fordran indrivs. Restavgift utgår med fyra
procent av fordringens belopp. Om annat inte föreskrivs, kommer restavgift
att utgå vid indrivning av de avgifter som skall tillfalla staten. Det finns
emellertid inte anledning att i detta avseende ha olika bestiimmelser för
de avgifter som tillfaller staten och de som skall tillkomma kommunen.
Bestämmelser har därför tagits in i 24 ~ andra punkten om att restavgift
inte skall utgå.

25

~

F. n. gäller att fråga om utdömande av vite som har förelagts med stöd
av BS prövas av allmän domstol på talan av allmän åklagare. Utdömt. vite
kan förvandlas till fängelse. Dessa frågor bör även framdeles prövas av allmän ·
domstol. Med den inriktning som påföljdssystemet nu föreslås få passar
det däremot mindre väl att anlita allmän åklagare för dessa frågor. Det
bör i stället ankomma på byggnadsnäm!'den att föra talan om utdömande
av vite. Bl. a. på grund härav bör utdömt vite - i likhet med vad som
gäller beträffande BSL - inte kunna förvandlas. Bestämmelserna i 25 ~ har
utforrmlls i enlighet härmed.

26

~

I överensstämmelse med förslaget i avsnitt 4.2.2 har i 26 ~ föreskrivits
att talan mot byggnadsnämndens beslut skall föras hos länsstyrelsen. Denna
ordning stämmer överens med vad som f. n. gäller beträffande fullföljd
mot beslut som avser fråga om byggnadslov. En särskild bestämmelse har
tagits in beträffande talan mot länsstyrelsens beslut i fråga om nedsättning
och eftergift som avses i 11 ~ och i fråga om anmälan och anteckning som
avses i 20 ~. Även i dessa fall fullföljes talan i kammarrätten. Mot kammarrättens beslut får talan föras. hos regeringsrätten. Enligt 35 ~ förvaltningsprocesslagen (! 971:291) krävs emellertid för att besvären skall tas upp
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till prövning att regeringsrätten meddelar prövningstillstånd.
Av 12 ~ andra stycket förvaltningslagen och 7 ~ förvaltningsprocesslagen
följer att besvärstiden ·är tre veckor räknat från den dag klaganden fick
del av beslutet.

Öl'ergångsbes1ämme/ser

Med hänsyn dels till att lagen måste föregås av en omfattande informationsverksamhet, dels till att byggnadsnämnderna behöver tid för att
upprätta förelägganderegister föreslås ikraftträdandet ske den 1 juli 1976.
Lagen skall tillämpas på åtgärder .som påbörjas eller förseelser som begås
efter ikraftträdandet. För åtgärd eller förseelse som är att hänföra till tiden
före den I juli 1976 bör bestämmelserna i BL och BS gälla. Detta följer
av övergångsbestämmelserna i förslagen till ändring i dessa författningar.
I klarhetens intresse har motsvarande regler tagits in också i övergångsbestämmelserna till lagen.

5.2 Förslaget till lag om ändring i byggnadslagen (1947:385)
När lagen om påföljder ·vid olovligt byggande m. m. träder i kraft blir
bestämmelserna i 147 och 148 ff BL överflödiga. De bör därför upphöra
att gälla. I 147 ~ har emellertid tagits in en erinran om att påföljdsfrågor
skall prövas enligt den nya lagen. Samtidigt har rubriken närmast före 147 ~
ändrats så att den stämmer överens med den terminologi som används
i lagen.
I övergångshänseende föreslås att äldre bestämmelser skall tillämpas i
fråga om åtgärd som har påbörjats eller förseelse som har begåtts före lagens
ikraftträdande den I juli 1976.

5.3 Förslaget till lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
I avsnitt 4.5 har föreslagits att byggnadsnämnden, när byggnadslov med' delas i efterhand, skall som villkor för lovet kunna föreskriva skyldighet
för sökande att vidta de ändringar av det uppförda som kan vara nödvändiga.
Eftersom det torde vara tveksamt om nuvarande bestämmelser ger nämnden
denna möjlighet, har i 58 ~ 2 mom. BS lagts till ett tredje stycke med bemyndigande att förena byggnadslov med sådant villkor.
I överensstämmelse med vad· som gäller enligt 2 mom. första stycket
har föreskrivits att i beslutet skall anges tid inom vilken villkoret skall
vara fullgjort. Sker inte sådan fullgörelse, kan byggnadsnämnden med stöd
av 13 eller 14 ~ i den föreslagna Jagen om påföljder.vid olovligt byggande
m. m. vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse.
Lagen om påföljder vid olovligt byggande m. m. är avsedd att ersätta
bl. a. bestämmelserna i 6 kap. BS om ansvar, vitesföreläggande m. m. Dessa
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bestämmelser - 68-70 ~~ - skall således upphöra att gälla när lagen träder
i kraft. I likhet med vad som har föreslagits beträffande BL bör emellertid
finnas en erinran om att påföljdsfrågor skall prövas enligt den nya lagen.
En sådan erinran har tagits in i 68 ~- Samtidigt föreslås att rubriken till
6 kap. ändras på i huvudsak samma sätt som motsvarande rubrik i BL.
I 71 ~ 2 mom. andra stycket finns bestämmelser om bl. a. fullföljd av talan
mot länsstyrelses beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 kap. Dessa
bestämmelser föreslås upphävda. Samma övergångsbestämmelser som i BL
föreslås.

5.4 Förslaget till lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Byggande som sker i strid mot bestämmelserna i BL och BS innebär
i många fall att även bestämmelserna i NVL om byggande överträds. Enligt
nuvarande ordning gäller att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot bestämmelser i NVL eller med stöd därav meddelade förbud eller föreskrifter kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (37 ~).
NVL innehåller vidare regler som gör det möjligt för länsstyrelse, byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd att i vissa fall vid vite förelägga den som
begått överträdelsen att vidta rättelse och för allmän åklagare, statens naturvårdsverk, länsstyrelsen eller den kommunala myndighet som handhar
naturvårdsfrågor att hos överexekutor begära handräckning för att åstadkomma rättelse (39 ~).
Med den nuvarande utformningen av påföljdssystemet i BL och BS uppstår
inga särskilda samordningsproblem då det gäller påföljd för överträdelse
av såväl BL och BS som NVL.
Ett genomförande av ett avgiftssystem av den typ som föreslagits i det
föregående för överträdelse av skyldigheten att söka byggnadslov medför,
om inte några ändringar görs i NVL, att det fören och samma byggnadsåtgärd
skulle kunna dels utgå avgifter enligt den föreslagna lagen om påföljder
vid olovligt byggande m. m., dels följa böter eller fängelse enligt NVL:s
bestämmelser. En sådan ordning synes mindre tillfredsställande med tanke
på författningarnas likartade karaktär och syfte. Med hänsyn härtill föreslås
att 37 ~ NVL kompletteras med ett nytt tredje stycke som innebär att" böter
eller fängelse inte skall kunna ådömas i de fall byggnadsavgift kan utkrävas
med stöd av den föreslagna påföljdslagen.
De nuvarande bestämmelserna i 39 ~ NVL om möjlighet att åstadkomma
rättelse bör bibehållas oförändrade som ett komplement till motsvarande
bestämmelser i den föreslagna påföljdslagen. Teoretiskt kan därigenom den
situationen tänkas uppstå att byggnadsnämnden i efterhand ger byggnadslov
till en olovlig byggnad och tar ut såväl byggnadsavgift som tilläggsavgift
medan tillstånd enligt NVL inte meddelas. I en sådan situation kan det
som uppförts utan tillstånd komma att bortskaffas med stöd av 39 ~ NVL.
Om så sker bör det anses att sådana särskilda skäl föreligger som gör det
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möjligt att med stöd av 11
eftergift av tilläggsavgiften.

~

i den föreslagna påföljdslagen förordna om

Enligt övergångsbestämmelserna till påföljdslagen skall denna, såvitt nu
är av intresse, tillämpas i fråga om åtgärd som har påbörjats efter lagens
ikraftträdande den I juli 1976. Den nu föreslagna ändringen i NVL bör
träda i kraft samtidigt med påföljdslagen. På grund av de nämnda övergångsbestämmelserna kommer 37 ~ tredje stycket NVL att bli tillämpligt
endast i fråga om åtgärd som har påbörjats efter den I juli 1976. Några
särskilda övergångsbestämmelser utöver tidpunkten för ikraftträdandet behövs därför inte.

6 Lagtext
6.1 Förslag till
Lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.
Härigenom föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna lag prövas fråga om avgift, straff, handräckning och annan
påföljd för åtgärd som vidtages i strid mot byggnadslagen (1947:385) eller
byggnadsstadgan ( 1959:612) eller med stöd av dessa författningar meddelade
föreskrifter.
2 § Har åtgärd. till vilken erfordras byggnadslov enligt byggnadsstadgan
(1959:612), utförts utan sådant lov. skall byggnadsnämnden tillse att rättelse
vidtages. Framstår det som sannolikt att byggnadslov kan meddelas till
åtgärden, får nämnden i stället bereda ägaren tillfälle att inom viss tid inge
ansökan om byggnadslov.

Förb11d all fortsä/la

byg~nadsarbete

3 § Är det uppenbart att påbörjat byggnadsarbete strider mot byggnadsstadgan (1959:612) eller mot fastställd generalplan, stadsplan. byggnadsplan
eller utomplansbestämmelser, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet
fortsättes.
Är det uppenbart att påbörjat byggnadsarbete äventyrar byggnadens eller
närliggande byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller
hälsa. skall nämnden förbjuda att arbetet fortsättes även om de i första
stycket angivna förutsättningarna ej föreligger.

Prop.1975/76:164

166

Al'gifier

4 § Vidtager någon åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov enligt byggnadsstadgan (1959:612), utan sådant lov, utgår avgift (byggnadsavgift).
Fråga om byggnadsavgift prövas av byggnadsnämnden.
Byggnadsavgift utgår med belopp motsvarande fyra gånger den avgift
som enligt taxa som avses i 8 byggnadsstadgan vanligen erlägges, om
byggnadslov till en motsvarande åtgärd beviljas, dock minst 500 kronor.
Vid beräkning av avgift enligt nämnda taxa skall hänsyn ej tagas till sådan
del av avgiften som belöper på upprättande av nybyggnadskarta, utstakning
eller lägeskontroll av byggnad eller på annan mätningsteknisk åtgärd.

*

5 § Byggnadsavgift utgår ej om
I. rättelse i det utförda företages innan fråga om påföljd för åtgärden upptages till prövning eller
2. åtgärden avser rivning av byggnad och rivningen är nödvändig för att
förebygga eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller omfattar
byggnad som till väsentlig del har skadats genom eldsvåda eller annan liknande händelse.
6 § Särskild avgift utgår om någon i annat fall än som avses i 4 ~ första
stycket underlåter att
I. ställa sig till efterrättelse vad i byggnadsstadgan (1959:612) är föreskrivet
om rätt att vidtaga åtgärd som omnämnes i stadgan,
2. fullgöra anmälningsskyldighet som föreskrives i byggnadsstadgan,
3. vid utförande av arbete följa fastställda ritningar eller av byggnadsnämnden meddelade föreskrifter.
Särskild avgift utgår även, om någon övertriider förbud som avses i 3 ~
Fråga om särskild avgift prövas av byggnadsnämnden.
Avgift enligt första och andra styckena utgår med minst 200 och högst
500 kronor.
7 § Har åtgärd som anges i 4 ~ första stycket vidtagits, utgår förutom byggnadsavgift en tilläggsavgift, om åtgärden innebär att
I. helt ny byggnad har uppförts,
2. förut befintlig byggnad har tillbyggts eller påbyggts,
3. byggnad helt eller delvis har inretts till väsentligen annat ändamål än
det vartill byggnaden förut varit använd eller
4. byggnad har rivits
och det utrymme som omfattas av åtgärden är avsett för bostadsändamål
eller för verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.
Fråga om tilläggsavgift prövas av byggnadsnämnden.
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8 § Tilliiggsavgift enligt 7 utgår ej, om
1. åtgärden, i fall som avses i 7 ~ första stycket 2-4, omfattar utrymme
som ej överstiger tre kvadratmeter,
2. handriickning som avses i 13 första stycket meddelas till rättelse i
det utförda,

*

3. föreläggande om rättelse enligt 14 ~ första stycket meddelas,
4. riittelse i det utförda företages innan fråga om tilläggsavgift har avgjorts
genom beslut som vunnit laga kraft eller
5. fall som avses i 5. ~ 2 föreligger.

*

9 § I fall som avses i 7 första stycket 1-3 bestämmes tilläggsavgiften på
grundval av den lägenhetsyta som åtgärden kan beräknas ha oinfattat. I
fråga om åtgiird som avses i 7 ~ första stycket 2 och 3 skall vid beräkning
av sådan yta fråndragas tre kvadratmeter.
Tilläggsavgift i fall som anges i första stycket utgår med 500 kronor för
varje kvadratmeter.
I fall som avses i 7 ~ första stycket 4 utgår tilläggsavgift med belopp
som motsvarar hälften av det vid senaste fastighetstaxering bestämda värdet
av byggnaden. Finns ej sådant värde, utgår avgiften med belopp som motsvarar hiilften av byggnadens värde, beräknat enligt de bestämmelser som
gäller i fråga om fastighetstaxering ..
lO § Byggnadsavgift och tilläggsavgift påföres ägaren av den byggnad eller
anHiggning som har utförts genom åtgärden. Avser åtgärden rivning av byg_gnad, påföres avgiften den som var ägare av byggnaden när rivningen företogs.
Är två eller Oera iigare av byggnaden eller anläggningen, svarar de solidariskt
för avgiften.
Siirskild avgift enligt 6 ~ påföres den som har gjort sig skyldig till underlåtelsen eller överträdelsen.

11 § Avgift enligt denna lag får efter ansökan nedsättas eller efterges, om
särskilda skäl föreligger.
Fråga om nedsättning eller eftergift enligt första stycket prövas av
länsstyrelsen.
Har ansökan enligt första stycket gjorts, får myndighet där saken är anhiingig förordna att verkställighet ej får äga rum.

Straff'

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som re-

*

geringen har meddelat med stöd av 136 a tredje stycket byggnadslagen
( 1947:385), så att allmiin rätt kan kränkas, dömes till böter eller fängelse
i högst ett år.
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Handräckning m. m.

13 § Har åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov enligt byggnadsstadgan
(1959:612), utförts utan sådant lov eller i strid mot godkända ritningar eller
av byggnadsnämnden meddelade eller eljest gällande föreskrifter, får överexekutor meddela handräckning till rättelse i det utförda. Handräckning

*·

får meddelas även i fall som avses i 12
Ansökan om handräckning får göras av allmän åklagare eller av byggnadsnämnden. Gör allmän åklagare ansökan och begär utmätningsmannen
att kostnad för förrättning skall förskjutas, får det ske av allmänna medel.
I övrigt äger i fråga om handräckning bestämmelserna i 191 * utsökningslagen motsvarande tillämpning.
14 §I fall som avses i 13 *första stycket första punkten får byggnadsnämnden
utan hinder av att handräckning kan meddelas förelägga ägaren av den
fastighet, byggnad eller anläggning som är i fråga att vidtaga rättelse i det
utförda.
Underlåter någon att utföra arbete eller vidtaga annan åtgärd, som åligger
honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) eller med stöd av stadgan meddelat beslut, får byggnadsnämnden förelägga honom att vidtaga åtgärden.

*

15 § Förbud enligt 3 samt föreläggande enligt 14 * får förenas med vite.
I föreläggande som anges i första stycket får byggnadsnämnden i stället
för att sätta ut vite föreskriva att åtgärden i händelse av tredska verkställes
genom nämndens försorg på den tredskandes bekostnad. Verkställighet får
ske utan föregående dom.
I fall som avses i 16 ~gäller utsatt vite eller föreskrift enligt andra stycket
denna paragraf ej mot den nye ägaren, men byggnadsnämnden får sätta
ut vite eller meddela föreskrift för denne.

VNkan ar .fiire/iiggande i vissa fall

16 § Har föreläggande enligt denna lag meddelats för någon i egenskap av
fastighetsägare och övergår fastigheten till ny ägare, gäller föreläggandet
mot denne.
Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning, när föreläggande har meddelats för någon i egenskap av tomträttshavare eller
iigare av byggnad på mark som är upplåten med annan nyttjanderätt än
tomtriitt.

Före/ägganderegister

17 §Byggnadsnämnden skall upprätta särskilt register (förelägganderegister)
för anteckning beträffande sådant föreläggande enligt denna lag som omfattar
byggnad på mark upplåten med annan nyttjanderätt än tomträtt.
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Anteckning som avses i första stycket skall göras beträffande fastighetens
registerbeteckning, namnet på fastighetens ägare och byggnadens ägare, innehållet i föreläggandet samt andra uppgifter beträffande detta som kan
vara av betydelse för annan.
Föreliigganderegister skall hållas lätt tillgängligt för allmänheten hos byggnadsnämnden.

Aml'Ckning i fastighetsboken m. m.
18 § Beslut i fråga om föreläggande som avses i 16 ~ skall genast sändas
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller tomtriittsboken. Avser föreliiggandet byggnad som anges i 17 ~ första stycket,
skall byggnadsnämnden genast ombesörja anteckning enligt andra stycket
samma paragraf i förelägganderegistret.

19 § När föreläggande som avses i 16 ~ har efterkommits, skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för anteckning
i fastighetsboken eller tomtriittsboken eller genast ombesörja anteckning
i fårelägganderegistret.

20 § Gör ej byggnadsnämnden anmälan eller anteckning enligt 19 ~, skall
länsstyrelsen på ansökan av byggnadens [igare göra sådan anmälan eller
förordna om anteckning i förelägganderegistret.

Öw·iga bestämmelser

21 § Byggnadsniimnden får besiktiga fastighet och byggnad i den mån det
är nödvändigt för att förbereda prövning av fråga enligt denna lag.
Lämnas byggnadsnämnden ej tillfälle till besiktning som avses i första
stycket, får nämnden förelägga ägaren av fastigheten eller byggnaden att
vid vite hålla denna tillgänglig för besiktning.

22 § Byggnadsavgift enligt 4 ~ tillfaller kommunen. Övriga avgifter enligt
denna lag tillfaller staten.
23 § Har när fråga om avgift enligt denna lag prövas av byggnadsnämnden
mer än tio är förtlutit från det skyldighet atl betala avgiften inträdde. får
avgiften ej påföras.

24 § När beslut i fråga om avgift enligt denna lag har vunnit laga kraft,
får avgiften uttagas genom utmätning. Därvid skall restavgift som avses
i 58 ~ I mom. uppbördslagen (1953:272) ej utgå.
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25 § Fråga om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag
prövas av allmän domstol på yrkande av byggnadsnämnden. Vite får ej
förvandlas.

26 §Talan mot beslut av byggnadsnämnden i fråga som avses i denna lag
föres hos länsstyrelsen genom besvär.
Talan mot länsstyrelsens beslut i besvärsmål enligt första stycket och
i fråga som avses i l l och 20 ~~ föres hos kammarrätten genom besvär.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976 och tillämpas i fråga om åtgärd
som har påbörjats och förseelse enligt 5 eller 11 ~ som har begåtts efter
ikraftträdandet.

6.2 Förslag till
Lag om ändring

byggnadslagen (1947:385)

Härigenom föreskrives i .fråga om byggnadslagen (1947:385) 1
dels att 148 ~ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 147 ~ och 147 ~ skall ha nedan angivna
lydelse.
Nuvarande ~vdelse

Föreslagen lwlelse

Elfte avd. Om ansmr. handräckning och fullföljd av talan rn. rn.

Elfte avd. Om påföljder och fullföljd av talan rn. m.

147
Den som företager nybyggnad eller
annan åtgärd i strid mor (<irbtul som
meddelats i denna lag eller med stöd
ai• lagen dömes rill börcr.
A'ro omsrändighererna .1ynner/ff!,en

*

Fråga om påfo/id/ör årgärd som/0rerages i .1·1rid mol denna lag eller nied
sröd av lagen meddelade .foreskrifier
pröms enlig! lagen (1976:000) om på.fÖ(ider vid olol'lff!.f byggnade m. m.

försvårande. må till fängelse i högs/
sex månader dömas.
Den som uppsåtligen eller

QI'

oakr-

samhel åsidosäfler l'il!kor som Konungen meddela! med slöd av 136 a .11·
lredie

s~vckel,

så af! allmän räfl kan

kränkas. dömes 1ill bö1er el/er.fangelse
i högs/ efl år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. Äldre bestämmelser skall dock
tillämpas i fråga om åtgärd som har påbörjats och förseelse som har begåtts
före ikraftträdandet.
I

Omtryckt 1972:775.
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6.3 Förslag tiJJ
Lag om ändring

byggnadsstadgan (1959:612)

Härigenom föreskrives i fråga om byggnadsstadgan ( 1959:612) 1
dels att 69 och 70 ~~ skall upphöra att gälla,
dels att 58 ~ 2 mom., rubriken närmast före 68
68 ~ och 71 ~ 2 mom.
skall ha nedan angivna lydelse.

*·

N111•arande (vdel.se

*

58
2 mom. Vid byggnadslov för nybyggnad må, om byggnadsnämnden finner
det nödigt och sökanden skriftligen samtyckt därtill, fogas villkor att annan
byggnad å tomten skall rivas, ombyggas eller ändras. I beslutet skall angivas
viss iid för villkorets fullgörande.
Byggnadslov, som avser uppsättande eller väsentlig ändring av skylt eller
ljusanordning må, när särskilda skäl därtill äro, begränsas att avse rätt att
bibehålla skylten eller anordningen viss tid. Byggnadsnämnden äger på ansökan medgiva förlängning av tiden.
Meddelas byggnadslov till åtgärd
som redan har u(förrs. må som villkor
.för sådant lovföreskrivas skyldigher art
vidtaga de ändringar i det 111/orda som
befinnas nödvändiga. I hes/11tet skall
angil'as viss tid.för 1'illkoretsf11llgöra116 kap. Om ansmr, vitesföreläggande m. m.

de.
6 kap. Om på.fö(ider.

68

~

Fråga om påfo(jdför åtgärd som.fö-

Strider påbörjat byggnadsarbete
llflflenbarligen mot denna stadga eller
mot fastställd generalplan, stadsplan,
by~gnadsplan eller 11tomplansbesrämmelser, äger byggnadsnämnden .för-

retages i strid mot denna stadga eller
med stöd av stadgan meddelade .föreskrif;er
prövas
enl~!!I
lagen
(1976:000) om pätö(ider vid olm·/igt

bj11da arbetets /Ortsärtande.

byggande m. m.

Ar llflflenbarr arr påbö~iat • bygg- ·
nadsarhere även~vrar byggnadens eller
närl~!!gande ~rggnads hålltasthet eller
me<lför fara .för människors liv eller

hälsa, skall 11äm11de11 förbj11da arbe-

1 Omtryckt1972:776.
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Nuvarande

~\'de/se

Föreslagen

~rdelse

rersfbrrsätfande, ä1•en om de i .fiirs/a
srycker angivna .tiimtsä//ningarna icke
äro .tör handen.

71 ~
:! mom. Talan mot länsstyrelses beslut i byggnadslovsärende som enbart
rör tillämpning av 29 ~ första stycket l ), så ock talan mot länsstyrelses beslut
enligt 54 ~ l mom. sista stycket eller 66 ~ eller i annat ärende som avses
i 67 ~ än sådant som rör ansökan hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnd
om medgivande som avses i I mom. första stycket sista punkten av paragrafen föres hos regeringen genom besvär.
Mot annat beslut av länsstyrelse
Mot annat beslut av länsstyrelse
i iirende som avses i 5 kap. och mot
i ärende som avses i 5 kap. föres talan
hos kammarrätten genom besvär.
liinsstyrdses beslut omJorb1ul el/ertiirdiiggande enligt 6 kap. föres talan
hos kammarrätten genom besvär.
I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna stadga hos
regeringen genom besvär.
Innefattar länsstyrelsens beslut prövning icke blott av fråga som avses
i andra stycket utan även av fråga som enligt byggnadslagen eller denna
stadga skall avgöras av regeringen, skola besvär över sådant beslut anföras
hos kammarrätten.
Talan mot statens planverks beslut enligt 61 ~ 2 eller 5 mom. föres hos
kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av planverket enligt denna
stadga föres talan hos regeringen genom besvär.
Denna lag triider i kraft den I juli 1976. Äldre bestämmelser skall dock
tilliimpas i fråga om åtgärd som har påbörjats och förseelse som har begåtts
före ikraftträdandet.

6.4 Förslag till
Lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Härigenom föreskrives att 37
angivna lydelse.
Nuvarande

~vdelse

*naturvårdslagen ( 1964:822) skall ha nedan
1

Förl!slagl!n ~vddse

37 ~
Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet
I

Omtryckt 1974: 1025.
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N11mrandc

~vdclsc

Föreslagen

~vdelse

I. bryter mot förbud eller föreskrift som meddelats enligt 5, 8, JO, 11

*,

*, *

eller 14
16 andra stycket eller 19
2. bryter mot 16 ~ första stycket första punkten eller, om ej gärningen
är ringa, mot 16 första stycket andra punkten,
3. bryter mot 17 ~ andra stycket, om ej gärningen är ringa,
4. utför täkt i strid mot 18 ~ eller föreskrift som meddelats i samband
med tillstånd till företaget,
5. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd
av 20 ~ första stycket,
6. bryter mot 22 första eller tredje stycket eller mot föreskrift som meddelats i samband med medgivande enligt tredje stycket, eller
7. åsidosätter stadgandet i 23 ~-om ej gärningen sker på plats, till vilken
allmänheten icke äger tillträde eller har insyn, eller gärningen är ringa.
Utbyte av brott som avses i 4 skall förklaras förverkat, om det ej är
uppenbart obilligt.
I fall som avses i första stycket 1
och 2 skall ej till straJl'dömas, om åtgärden är sådan att byggnadsavgifi
kan utgå enligt lagen (1976:000) om
påfö(jder vid olovligt byggande m. m.

*

*

Denna lag träder i kraft den l juli 1976.
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Sammanställning av remissyttranden över Förslag till lagstiftning om påföljder vid olovligt byggande (Ds B 1975:3)
I stort sell har promemorian fått ett gynnsamt mottagande vid remissbehandlingen. Åtskilliga remissyttranden innehåller visserligen kritik mot
de förslag som läggs fram men det övervägande antalet remissinstanser
har begränsat sin kritik till ett fåtal punkter i promemorian och tillstyrkt
eller lämnat utan erinran övriga förslag.

1 Allmänt
Mot bakgrund bl. a. av den kritik mot nuvarande ordning som framförs
i remissyttrandena över bygglagutredningens betänkande, diskuteras i promemorian frågan om orsakerna till det olovliga byggandet. Frågan tas upp
även av en del remissinstanser. RA framhåller sålunda att nu gällande byggnadslagstiftning ställer till myndigheternas förfogande nera åtgärder vilka
framstår som väl ägnade att förebygga eller i efterhand rätta till olovligt
byggande och vad därmed sammanhänger. Emellertid visar gjorda undersökningar, fortsätter RÅ, att olovligt byggande förekommer i mycket stor
utsträckning och att många av dessa fall lämnas helt obeivrade. Della förhållande synes enligt RÅ ha i stort sett två förklaringar: dels är de gällande
reglerna i vissa hänseenden omständliga, dels har byggnadsnämnderna inte
tillräckliga resurser för att upptäcka och ingripa mot olovligt byggande. Enligt
länsåklagarmyndigheren i Srockholms och Gor/ands län talar mycket för att endast ett mindre antal fall av s. k. svartbyggen blir föremål för beivran inför
domstol. Anledningen till denna utveckling synes enligt myndigheten vara
dels att resurserna hos byggnadsnämnderna är otillräckliga, dels att nämnderna, måhända med stöd av vissa uttalanden i förarbeten och kommentar
till byggförfattningar. tillämpat den nämnden tillkommande diskretionära
prövningsrätten i fråga om fullgörande av anmälan till åtal i alltför generös
riktning. Även praxis synes kraftigt variera från nämnd till nämnd. Ju mer
landsbygdsbeton;1d en kommun är, anför myndigheten, desto lägre synes
anmälningsfrekvensen även relativt sett vara hos dess byggnadsnämnd.
Andra orsaker som i vart fall indirekt bidragit till all det olovliga byggandet
fått en alltför stor om faltning är enligt myndigheten korta preskriptionstider,
alltför låga straffsatser hos domstolarna samt möjligheten all genom fastighetsöverlåtelse och genom överklagande förhala myndigheternas beslut
om vitesföreläggande och handräckning. Den som avser att bygga svart
torde f. n. vid en avvägning av de fördelar han kan uppnå och de risker
han löper. finna all det många gånger är värt ett försök att bygga utan
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lov. Faran för upptäckt är inte särskilt stor. Risken för att han, om bygget
hinner fullbordas, skall tvingas riva detta är enligt myndigheten inte heller
särskilt påtaglig. Med nuvarande ordning, fortsätter myndigheten, där en
olovlig bebyggelse på grund av sen upptäckt och förhalningstaktik från den
felandes sida många gånger får karaktär av pågående markanvändning, drar
sig byggnadsnämnderna av ekonomiska hänsyn ofta för att söka få en rivning
till stånd. Liknande synpunkter anför länss~1·relsen i Afalmohus län och
länsåklagarmyndigheten i Kopparhe1xs län. Enligt länsdklagarmyndigheten i
Hallands län är den dåliga efterlevnaden av vår nuvarande byggnadslagstiftning mera en resursfråga än en lagstiftningsfråga.
Enligt LRF föranleder rådande detaljreglering många gånger stora kostnader och tidsutdräkt för den enskilde, vilket i sin tur kan förklara handlanden som står i strid mot gällande regler. Stelbenthet hos de handläggande
myndigheterna medverkar med säkerhet till den nuvarande ordningen. LRF
är därför av den uppfattningen att mycket skulle vara att vinna genom
en smidigare och snabbare behandling av förekommande ~irenden.
De sanktioner för att motverka olovligt byggande, som nu finns att tillgripa, är enligt Linköpings kommun klan otillräckliga. Byggnadsnämnder11a
har betydande svårigheter att med erforderlig kraft kunna hävda viktiga
allmänna intressen med avseende på markanvändning och byggande. Detta
forhållande skadar tilltron till kommunernas möjligheter att styra utvecklingen inom planerings- och byggnadssektorn så att kommuninvånarnas
gemensamma intressen tillgodoses. För det övervägande flertalet av de byggnadsverksamma, som lojalt följer givna regler och bestämmelser, ter det
sig enligt kommunen stötande och från rättvisesynpunkt otillfredsställande
att kommunerna inte har mer verksamma sanktioner att tillgripa vid överträdelser av byggnadslagstiftningen och med stöd av denna meddelade regler
och föreskrifter. Byggnadsnämndernas bemödanden att komma till rätta
med missförhållanden möts inte sällan av ett visst överseende löje både
från berörda och från massmedia. Med tanke på effektiviteten av de åtgärder,
som nämnderna har att tillgripa finner kommunen en sådan reaktion fullt
förståelig. Vilhelmina kommun framhåller att den administrativa påföljden
enligt nu gällande regler, när den kommer till användning, måste bedömas
som synnerligen svårhanterlig. Genom olika förhalningsmanövrer från den
byggandes sida - överklagningar, överlåtelser m. m. - kan ett iirende dra
ut på tiden orimligt lång tid. Dessutom tillkommer enligt kommunen den
effekten att ju längre tid som förflyter från det den olagliga handlingen
begåtts till dess påföljden Hr bestämd och sanktionerad, desto mindre blir
motivationen både för den byggande och för byggnadsniimnden att fullfölja
ärendet och tillrättalägga det som en gång gjorts oriktigt.
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2 Ett nytt påföljdssystem
Det helt övervägande antalet remissinstanser vitsordar behovet av effektivare påföljder och tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget att införa
ett system med avgifter i kombination med förstärkta möjligheter till handräckning.

JK anser sålunda att ett nytt påföljdssystcm bör utformas på ett sådant
sätt att det innebär både skärpta sanktioner i avhållande syfte och sanktioner
som ger samhället bättre möjligheter att återställa det läge som har rubbats
genom den olovliga åtgärden. JK anser också att detta är en lämpligare
utväg än en skärpning av straffet för olovligt byggande. Srea hovrä(( !inner
det tveksamt om det nuvarande systemet skulle bli tillriickligt effektivt
även om straffen skärptes och möjligheterna till handräckning ökades. Hovrätten kan därför godta en omläggning av sanktionssystemet i huvudsaklig
överensstämmelse med förslaget men förutsätter därvid att sanktionssystemet blir föremål för förnyat övervägande i samband med det pågående
arbetet på en ny byggriadslagstiftning. Enligt kammankol/egicrs mening bör
från rättssäkcrhetssynpunkt sanktioner i form av avgifter i och för sig undvikas och tillgripas endast i rena undantagsfall. Med hänsyn till svårigheterna
att å<>tadkomma ett effektivt hj~ilpmcdel mot olovligt byggande anser dock
kollegiet att införande av det nu föreslagna sanktionssystemet även inom
byggnadslagstiftningen bör kunna godtas.
Bro((.~(iirebyggande råder upplyser att rådets kriminalpolitiska arbetsgrupp
i sin rapport ( 1974:3) Kriminalpolitiskt utvecklingsarbete har uttalat att man
har anledning att överväga om kriminaliseringen på alla områden verkligen
är motiverad och vilka följder en "inflatorisk" strafflagstiftning kan få f()r
det allmänna rättsmedvetandct. Enligt gruppens mening borde man inom
kriminalpolitiken generellt hålla fast vid en begränsning av straffrättens roll
och försöka finna andra medel än strafT för kontrollen av mindre rcgelövcrträdelscr. Rådets styrelse har anslutit sig till dessa synpunkter. Brottsförebyggandc rådet ser det därför som en stor förtjänst att förevarande förslag
i praktiken leder till en avkriminalisering av det olovliga byggandet enligt
byggnadslagstiftningcn. Enligt rådets mening är de administrativa sanktioner
som föreslås vida överlägsna de nuvarande straffrättsliga påföljdsforrnerna
för att komma till rätta med det olovliga byggandet. De föreslagna möjligheterna till en väsentligt snabbare handläggning av dessa iirenden blir
av betydelse i repressivt hänseende. En förutsättning är naturligtvis att de
kommunala organen utnyttjar möjligheterna att ingripa med snabbhet och
kraft. Under den förutsättningen anser rådet att de nya handläggningsformerna i förening med de föreslagna avgifterna kommer att verka iiven i
förebyggande syfte. Vetskapen om att ett olovligt byggande kan föra med
sig mycket dryga kostnader som - om inte formellt så dock reellt - besvärar
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fastigheten och inverkar menligt på denna som kreditobjekt kommer siikerligen att verka starkt återhållande på den som överviiger ett olovligt
byggande. Rådet tillstyrker alltså den avkriminalisering som föreslås till förmån för ett administrativt· sanktionssystem. Rådet förutsätter att avgiftssystemet får en från rättssäkerhetssynpunkt fullt betryggande utformning.
I detta ligger enligt rådet såväl att berlikningsgrunden skall vara lätt att
arbeta med som att den som drabbas av avgiften både kan förutse och
kontrollera den utan svårighet.
Kammarrii1te11 i S11ndm1/I finner det angeläget att samhiillets möjligheter
att ingripa mot övertrlidelser av byggnadslagstiftningen ökas. särskilt i fråga
om möjligheterna att få riittelse till stånd niir olovliga byggnadsåtgärder
har utförts. Kammarriitten finner det också befogat att de ändringar i lagstiftningen som är påkallade genomförs utan att slutförandet av översynen
av byggnadslagstiftningen i sin helhet avvaktas. Tyngdpunkten i de förslag
som läggs fram i promemorian får anses ligga i att de ökar förutsättningarna
att åstadkomma riittelse i byggnadsåtgärder som utförts olovligen. Ett effektivt system i det avseendet torde också vara av stor betydelse när det
gäller att avhålla den enskilde från överträdelser av byggnadslagstiftningen.
Systemet fordrar emellertid att de organ, som i första hand har att ombesörja
att ingripande kommer till stånd, dvs. byggnadsniimnderna. ges resurser
som gör det möjligt för dem att vid behov inskrida med adekvata åtgärder.
Kammarrätten anser att frågan härom under det fortsatta lagstiftningsarbetet
bör ägnas större uppmiirksamhet än hittills. Även om utökade möjligheter
att ingripa med rättelseåtgärder i sig kan antas få en tämligen stor preventiv
effekt. iir det nödvlindigt att sanktionssystemet också innefattar påföljder
av repressiv karaktär. Det föreslagna systemet med avgifter av olika slag
är avsett att fylla denna funktion. Enligt kammarrättens mening hade det
varit en fördel om förslaget i denna del hade föregåtts av mer ingående
överviiganden. Det finns nämligen anledning att söka utreda i vad mån
de löreslagna avgifterna. iiven om de siitts högt. får bättre preventiv effekt
än av allmän domstol utdömda straffriittsliga påföljder. Kammarrlitten vill
inte motsätta sig att ett avgirtssystem nu utan ytterligare utredning införs
också inom byggnadslagstiftningens ram. Enligt kammarrättens mening är
det emellertid viktigt att användningen av detta och redan införda avgiftssystem blir föremål för fortlöpande uppmiirksamhet.
Till de övriga remissinstanser som tillstyrker förslaget i stort eller lämnar
detta utan erinran hör RST. riksantik1•arieiimbNet, statens lantmäteril'erk, statens {llanl'erk. lantbruksstrrelsen. arhetarskyddsstyrelscn. länsstyrelwrna i
Stockholms, Malmiih11s. Hallands, Giitch0tgs och Boh11s, Ko{l{larb{'l:~s. Viis1ernorrlands och Väs1Nho11ens län. liinsåklagarmyndighel<'n i Ko{l{larhcrgs län,
Föreningen jör samhäl/5pla11eri11g. Hyre5gäs1ernas riks/örhund. Srenska kom1111111/(irhundet, Srenska byggnadsarbctan:fi.irb11nde1, Svenska na111rskydd~fiir
c11i11ge11, Svenska rik.~hyggen. SA BO. Sl'er(~cs .fiireningshankers jiirbund. -~vd12 Riksdagen 1976. I samt. Nr JM
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västra Skånes kommunaltörbund. Sve11ska kommunal-tekniska/öre11i11ge11. GiiFiire11i11ge11 Sver~!{t'S stadsarkitekter samt Fagersta. Falkenbergs, Götebmgs. Ha11i11ge. Hefo11gh01gs. Hv!te. Hämösa11ds.
Kalmar, Karlskro11a. Karlstads. Kramfbrs (byggnadsnämnden). Ku11gsbacka.
Laholms. Linköpings. Luelå. A1almö. Markarwls. Motala. Mö11sll'l'ås. Norrköpings, Norrtälie. Nässiö. Olo/.~lriims. Panil/e (byggnadsnämnden), Skiivde
(byggnadsnämnden). Sol/efieå. Swckholms. Uddernlla. Umeå. Varbergs. Vilhelmi11a. Värmdö (majoriteten) och A11gelholms kommuner.
teborgsregione11s.fiirb1111dss~vrelse,

Att de gällande reglerna framstår som omständliga har enligt RA i stor
utsträckning sin grund i hänsyn till rättssäkerheten. I många fall kan denna
dock tillgodoses på andra sätt än som nu sker. Om byggnadsnämnderna
får ökade resurser, vilket från många håll framhållits som en nödvändighet
i anslutning till det föreslagna nya regelsystemet, anför RÅ, så skulle en
betydligt ökad effektivitet kunna ernås med endast obetydliga ändringar
i nuvarande regelsystem. Med anledning av förslaget att införa avgifter erinrar RÅ om att .de nutida kriminalpolitiska strävandena går ut på avkriminalisering av de områden där så är möjligt. Ett sådant system som det
nu föreslagna passar enligt RÅ för mindre allvarliga men dock frekventa
lagöverträdelser, där det är möjligt att finna en lämplig sanktionsform, exempelvis ekonomiskt kännbara avgifter. RÅ anser att detta slags sanktioner
framstår som väl ägnade att avhålla från olovligt byggande.
Länsåklagarmyndigheten i Stockholms och Gotlands län anser att ett effektivare påföljdssystem måste skapas och att en ny lagstiftning framför allt
måste inriktas på att göra det möjligt all särskilt i de mer flagranta fallen
kunna få bort det som olovligen uppförts. Då det gäller sanktioner av repressiv karaktär finns enligt myndigheten möjlighet att antingen skärpa
gällande straffbestämmelser eller åstadkomma ett avgiftssystem i enlighet
med förslaget. Myndigheten kan inte ansluta sig till uppfattningen i promemorian att en straffskärpning knappast skulle leda till några påtagliga
förbättringar jämfört med dagens läge om den inte kombineras med organisatoriska förändringar eller förstärkning av åklagarmyndigheterna.
Även om antalet mål skulle öka genom ett effektivare påföljdssystem torde
denna ökning inte bli större än att åklagarmyndigheterna utan eftersliipningar
kan bemästra en sådan situation. Skall en effektivisering ske med bibehållande av straffsanktioner synes enligt länsåklagarmyndigheten inte bara
en skärpning av straffbestämmelserna bli nödviindig utan liven en förlängning av preskriptionstiden, exempelvis till fem år. Ett system med bibehållna straffsanktioner, påpekar myndigheten, innebär dock att avseviird
tid kommer att förflyta frän brottets upptäckt till lagakraffagande dom.
Enligt S1111dsmll.s komm1111 torde systemet med höga straffavgifter vid olovligt byggande genom sin blotta existens verka starkt återhållande. Kommunen känner emellertid viss tveksamhet inför förslaget att byta ut straffbestämmelserna mot ett avgiftssystem enligt den modell som tilliimpas bl. a.
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vid brott mot skattclagstiftningen. Alternativet, som måhända bör ytterligare
övervägas, är enligt kommunen att bibehålla systemet med straffrättsliga
påföljder och att in fora höjda straffsatser och strängare straffmätning. Detta
leder även till att längre preskriptionstider erhålles. De skäl som i promemorian har anförts mot en sådan lösning finner kommunen inte vara tillräckligt bärande. Mot avgiftssystemet talar bl. a. att avgifterna utgår schablonmässigt med ledning av byggnadslovstaxan och inte påverkas av försvårande eller formildrande omständigheter som kan föreligga i varje särskilt
fall. Det torde enligt kommunen även framstå som stötande att de ekonomiska påföljderna, vilka kan uppgå till mycket höga belopp, drabbar alla
lika. oberoende av ekonomiska förutslittningar. Trots de anförda betänkligheterna framhåller kommunen att de medel för att upprätthålla efterlevnaden av byggnadslagstiftningen som nu har lagts fram kan skapa förutsättningar att komma till rätta med problemen. Det är enligt kommunen
lföför angeläget att förslaget leder fram till lagstiftning utan dröjsmål.
Tyrt'sii kommun hemställer. mot bakgrund bl. a. av att det föreslagna avgiftssystemet innebär nya och kostnadskrävande uppgifter för byggnadsnämnderna, att lindringarna i nuvarande sanktionsbestämmelser i första
hand genomförs i form av straffskärpning. Även S1•eriges advoka1sa111/imd
och Nacka kommun (majoriteten) synes förorda en sådan lösning.
Fiireningen Sveriges kommunala jörmlrningsjurisrer erinrar om att avgifter
som påföljd förekommer inom vissa områden av lagstiftningen. nämligen
vid överträdelse av bestämmelse om högsta tillåtna last och vid brott mot
skattelagstiftningen. Dessa bestämmelser avser utpräglade lukrativa brottstyper anför föreningen, dvs. sådana där brottslingen får ekonomisk vinning
å~idosätter av samhället givna normer. I det stora flertalet fall av olovligt
byggande är det s;ikerligen inte den ekonomiska vinningen som driver den
brottslige. Därför anser föreningen inte att den valda påföljdsformen stämmer v~il överens med tidigare tillämpade straffrättsliga principer. Inte heller
finns grund för införande av ett avgiftssystem mot olovligt byggande i bygglagutredningens förslag eller remissvaren däröver. Föreningen anser därför
att gällande sanktionssystem i första hand bör förbättras utan att avgiftsprim:ipen kommer till användning. I andra hand hlivdar föreningen att avgiftsreaktionen bör begriinsas till fall av lukrativt olovligt byggande. En
indragning av de vinster som kan ha uppkommit för den enskilde genom
olovligt byggande bör enligt föreningen knytas till de tidpunkter då det
olovligt byggda objektet avyttras eller av samh~illet inlöses.
l.änsåklagarmynclighercn i Hallands län anser att effektiviseringen och förenklingen av det nuvarande administrativa sanktionssystemet är bra men
avstyrker förslaget om införande av ett administrativt avgiftssystem i stället
för det kriminalrättsliga påföljdssystcmet. Myndigheten erinrar om att justitieombudsmannen (JO 1975 s. 376 ff) har riktat rätt bister kritik mot det
1971 införda skatterättsliga avgiftssystemet. På grund av den kritiken bör
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man tills vidare vara återhållsam med att slitta avgift i stället för straff.
Myndigheten anser att byggnadslagstiftningen helt visst kommer alt efterlevas väl om handräckningsförfarandet och andra former av rältelse görs
tillräckligt enkla och effektiva. Utrymmet för straff eller strartliknande sanktioner är enligt myndighetens bedömning rätt litet på byggnadslagstiftningens område. Helt kan straff dock inte undvaras men överträdelsen bör betecknas som brott endast om den väsentligt skadar allmänt eller enskilt
intresse eller eljest framstår som grov. Straffsatsen bör vara böter eller fängelse högst ett år. Enligt myndigheten bör man däremot inte nu genomföra
en så genomgripande och tvivelaktig förändring som det innebiir att ersiilta
det kriminalriittsliga sanktionssystemet med ett avgiftssystem. Den saken
bör avgöras i samband med det pågående arbetet på en ny byggnadslagstiftning.
Enligt Närings/il•('fS hygg11adsde/egatio11 må'ite man, då det gäller den ökande
frekvensen formellt otillåtna byggnadsåtgärder observera, au det är mycket
varierande slag av byggnadsarbeten som omfattas av byggnadslovskravet.
Det måste också rimligen beaktas: att byggnadsförbudens omfattning blivit
en helt annan än vad byggnadslagen avsett genom att provisoriska byggnadsförbud i planförberedande syfte blivit mycket vanliga och långvariga.
Härigenom har normala byggnadsåtgärder inom befintlig bebyggelse i stor
utsträckning förhindrats. När det gäller sanktioner mot olovligt byggande
anser delegationen det således vara nödvändigt att ta hiinsyn till att· tilllämpningsområdet inrymmer en miingd olika tillämpningsproblem, och att
de s. k. svartbyggena-dvs. planstridiga nybyggnader inom kiinsliga områden
utgör ett specialfall. För sanktionssystemets utformning kan dessa relativt
extrema typfall således knappast få bli viigledande. Delegationen framhåller
att dessa klart lagstridiga nybyggnadsåtgärder - dvs. svartbyggen i egentlig
bemärkelse - i normalfallet bör avliigsnas för att uppnå de från landskapsoch plansynpunkt önskvärda resultaten, vilket är möjligt redan enligt dagens
lagstiftning. Därmed finns det enligt delegationen också anledning alt se
mera nyanserat på problemet hur sanktionssystemet bör vara inrättat för
byggnadsåtgiirder som myndigheterna i efterhand bedömer så pass rimliga
att de får bibehållas. Enligt delegationens uppfattning har det förslag till
sanktionssystem som framlagts i departementspromemorian inte blivit Himpligt avvägt. Det bör därför inte läggas till grund för lagstiftning. Ett nytt
sanktionssystem måste enligt delegationen vida mer anpassas till de skiftande förhållandena. De str~ingaste sanktionerna bör avgränsas till de kvalificerade fallen av planstridigt nybyggande. Delegationen anser att det med
tanke på de samband som råder mellan utformningen av plansystem. byggnadslovskrav och sanktioner mot olovligt byggande, förefaller rimligt att
avvakta med nya bestämmelser om sanktioner, till dess att de viintade förslagen om en ny byggnadslagstiftning lagts fram. Nuvarande sanktionssystem bör enligt delegationens uppfattning således bibehållas tills vidare.
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Svenska hyggnadsentreprenör/öreningen och Sveriges villaägar<'.fbrhund ansluter
sig till delegationens yltrande. Sverigesjåst~~hetsiigan:fiirb11nd, Sl'er~~l's köpmll11m{/iirh1111d. Gii1eho1xsfast~~hetsägarl:före11i11g och I lamlel~kammaren i Götcb(}/g anför liknande kritik som delegationen.
Enligt Srer~~es advokatsll/11/imd iir motiveringarna för behovet av ändrad
lagstiftning vagt hållna. Samfundet finner det anmärkningsvärt att överviigandena i promemorian av allt att döma inte grundar sig på några för
ändamålet gjorda undersökningar angående omfattningen och karaktären
av lagövertriidelserna. Det begränsade bedömningsunderlag som stått till
förfogande måste anses alltför magert för att bilda underlag för en lagstiftning
med så hårda sanktioner som förslaget innebär. De påpekade svårigheterna
i det nuvarande systemet bör enligt samfundet kunna rättas till utan alltför
ingripande tnglirder. Samfundet avstyrker därför förslaget om avgifter. Förslaget om förenklade regler för tvångsingripanden finner samfundet dliremot
viilgrundat.

Inte heller hovrätten ö1•er Skdne och Bll'kinge finner att det övertygande
har påvisats att det föreligger något behov av det föreslagna administrativa
sanktionssystemet. Förslaget som sådant har enligt hovrätten stora brister.
Hovrätten kan viil ansluta sig till tanken att nuvarande bötesstraff måhända
är otillriickliga som påföljd gentemot den som medvetet åsidosätter gällande
bestiimmelser och som kalkylerar med böterna som en kostnad för byggnationen. Också för sådana fall torde dock möjligheterna till handräckning
m. m. - om de ti!Himpas - vara en återhållande faktor. Skulle det likväl
anses nödviindigt att skiirpa de repressiva sanktionerna - något som hovrätten inte vill hålla för helt uteslutet - bör detta ske genom en straffskärpning, t. ex. på så sätt att normerade böter införs som påföljd, och inte
genom införande av ett illa övervägt system med administrativa avgifter.
I sammanhanget kan också erinras om att en utredning (Ju 1973:11) f. n.
undersi.iker frågan om en eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten. Enligt hovrättens mening är avgiftssystemet
betänkligt inte enbart från principiella synpunkter. Det kan bl. a. ifrågasiittas
om systemet innehåller tillräckliga garantier för den enskildes rlittssäkerhet.
Tvlirtemot vad som hiivdas i promemorian (S. 85 f) vill hovrätten göra giillande att det föreslagna systemet troligen kommer att vålla problem för
byggnadsnämnderna och att det rymmer ett stort mått av skönsmiissig prövning. Att mot bakgrund av detta fastställa avgifterna - som i en del fall
kan uppgå till betydande belopp - genom ett summariskt forfarande som
saknar de rlittssäkerhetsgaranticr vilka finns inbyggda i domstolsprocessen
linner hovrlittcn vara synnerligen betiinkligt. Den rättsosäkerhet som detta
innebär förstiirks väsentligt genom förslaget om en tioårig preskriptionstid
och genom att fastighetens ägare kan få stå till svars för andras handlande.
I detta hiinseende innebiir förslaget enligt hovrätten uppenbara riske; för
godtycklighet. Detsamma kan sägas om att förslaget i strid mot vad som
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anges som dess syfte, att komma åt det medvetna åsidosättande! av gällande
bestämmelser, innebär att man vid fastställande av avgifter skall bortse
från subjektiva förutsättningar i form av uppsåt eller oaktsamhet. Sammanfattningsvis anser hovrätten att det föreslagna avgiftssystemet kan betecknas
som ett förhastat och misslyckat försök att på fel väg och vid fel tidpunkt
komma till rätta med det olovliga byggandet. Hovrätten vill best~imt avstyrka
förslaget.

2.1 Omfattningen av begreppet olo\·ligt byggande
Ett tiotal remissinstanser tar upp frågan rörande omfattningen av begreppet
olovligt byggande. Föreningen Sl'eriges ko11111111na/a Jiirva/1ni11g!:j/11ris1cr framhåller sålunda att byggnadslagstiftningen många gånger ~ir så oklar och dess
tillämpning beroende av särskilda eller lokala förhållanden att str~inga sanktioner bör drabba endast klara fall av lagöverträdelser. S. k. r~ittsvillfarclse
synes ibland böra tillmätas betydelse. Det blir enligt föreningen otillfredsställande att en miingd fall av svartbyggen fortfarande kan komma att undgå
beivrande medan andra, relativt lindriga fall, på grund av nitisk kontroll
eller avundsjuka grannars anmälan må5te tas upp av byggnadsniimnden.
Föreningen tror att olikhet i tillämpningen av bestämmelserna kommer att
upplevas av allmänheten och måhända ~iven av ledamöterna i byggnadsniimnden, som är politiskt valda representanter för allmänheten, som stötande. Sveriges fas1~-.;he1sägar<:förh1111d erinrar om att enligt 75 BS till nybyggnad hänförs "annan förändring av byggnad vilken i befintligt skick
strider mot plan etc.". Med uttrycket "annan f'örkindring" kan menas snart
sagt vilken åtgärd som helst. Även bagatellartade åtgärder som normalt
inte är tillståndskrävande kan enligt förbundet falla under detta begrepp.
På grund av tolkningssvårigheter kan elen enskilde felaktigt komma att
utan tillstånd vidta i och för sig byggnadslovskriivande åtgärder och därmed
komma att drabbas av de fbreslagna sanktionerna. Detta anser förbundet
inte godtagbart. Förbundet erinrar vidare om att det i 75 andra stycket
BS anges att exempelvis anordnande av viirmeledning eller vattenklosett
inte anses som nybyggnad under förutsättning att huset måste antas komma
att kvarstå under längre tid. Det är givet att ägaren och myndigheten kan
ha olika uppfattning om byggnaden kommer att kvarstå längre tid, framhåller

*
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förbundet. Vederbörande ägare kan vara helt ovetande om vilka planer myndigheterna har i den mån de över huvud taget har besUmt sig. Insiittande
av dylika anordningar, vilket normalt inte är byggnadslovskriivande, skulle
därför enligt förslaget kunna drabbas av sanktion därför att byggnadsnämnden med hänvisning till interna planer påstår att byggnaden inte skall kvarstå
någon Hingre tid. Liknande synpunkter anför Sver~l!,es 1·il/aägar<:fiirh1111d och
Sl'eriges kiipmannajörbwid. Även Norrkiipings och U111eå ko1111111111cr anser att
en skärpning av påfoljdsbestämmelserna på föreslaget sätt gör det nödvändigt
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med en översyn av bestämmelserna om byggnadslov så att dessa klarare
än nu anger vilka åtgärder som omfattas av kravet på sådant lov. Hylte
och Umeå ko111mu11er samt lä11såklagarmymlighete11 i Stockholms och Gotla11ds
lii11 anser att det bör vara möjligt all begränsa om faltningen av det nuvarande
byggnadslovskravet.
Lä11sstyrc/se11 i Västerhofle11s lii11 påpekar att förslaget inte ger effekt i fråga
om rivning av kulturhistorisk bebyggelse inom områden utanför stadsplan,
eftersom byggnadslovsplikt inte föreligger i dessa fall. Delta är enligt
Hinsstyrelsen otillfredssUillande från både bevarandesynpunkt och rättvisesynpunkt. För all kunna uppnå en sådan tilliimpning måste emellertid
bestämmelserna i 54 BS kompletteras. Liknande synpunkter anför riksa111ikl'arieii111he1et samt Fa!kl'11he1g~ och K1111gshacka komm1111l'!". Afalmö kom1111111 erinrar om att i bygglagutredningens betänkande (SOU 1974:21) Markanvändning och byggande föreslås att bestämmelser om underhåll av byggnad
skall utarbetas. Kommunen vill i detta sammanhang påtala behovet av effektiva påföljdsbestämmelser vid underlåtenhet att vidta erforderliga underhålls-
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åtgärder.

2.2 Avgiftss)·stemets utformning
Några remissinstanser tar upp frågan om avgiftssystemets utformning.
Till dessa hör JK som ansluter sig i stort till den utformning som avgiftssystemet har fått i förslaget. JK har ingen invändning mol konstruktionen
all låta byggnadslovstaxan enligt 8 BS utgöra grund för beräkning av avgiften för olovligt byggande. Med hLinsyn till syftet med avgiftssystemet
kan man enligt JK bortse från de mindre variationer som kan komma att
uppstå kommunerna emellan. Även SABO och Linkö[lings kommun anser
att sådana variationer får accepteras.
R.·f anser en förutsällning för ell väl fungerande nytt system vara all
detta lämnar minsta möjliga utrymme för diskretionär prövning. Vad gäller
byggnaclsavgiften finner RÅ all förslaget i detta hänseende är väl utformat
med sin direkta anknytning till taxan för byggnadslov. Även den föreslagna
tilliiggsavgiften 1ir baserad på fakta som inte bör Himna utrymme för godtycke, nlimligen den ifrågavarande byggnadens kvadratmeteryta.
Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig över avgiftssystemets uppbyggnad är tveksamma till eller finner del otillfredsställande att avgiften
för olovligt byggande kan komma att variera kommunerna emellan.
Länsstyrelsen i Afalmiihus län anser sålunda all avgiften bör vara enhetlig
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i hela landet och att den därför bör bestämmas på annat sätt.exempelvis genom
av regeringen utfärdade föreskrifter om avgifternas storlek. Liknande synpunkter anför Fiireni11ge11 Sl'eriges kommunala fiirl'(llt11i11g.~iuris1er. S1'e11ska
komm1111al-tek11iska. (iire11i11ge11. Sver~~es. fast~~hersägaretbrh1111d. Sveriges köpma1111af(irb1111d samt Falke11he1xs. Karlwads. Stockholms. Trelleborgs och Örehroko111m1111er. Enligt Trelleborgs kommun bör det övervägas om inte avgifter-
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na på lämpligt sätt kan anknytas till det normalförslag till taxa för byggnadslov
m. m. vilket nyligen utarbetats av Svenska kommunförbundet i samarbete
med statens planverk.
Frågan tas upp även av Sveri.~es adrnkatsm11/i111d som framhåller att överträdelser inom en kommun på ett for den enskilde stötande slitt kan komma
att avvika från påföljderna for motsvarande överträdelser inom en annan
kommun. Samfundet anför att sådana avvikelser visserligen kan intriiffa
vid tilHimpningen av det nuvarande systemet. men påpekar att i sådana
fall korrigeringsmöjligheter finns i högre instans. Det betiinkliga i förslaget
är enligt samfundet att risken för olikheter finns inbyggd i sjiilva lagstiftningen.
Kritiskt instiilld till avgiftssystemets utformning lir också forrni11ge11 Sveriges byggnadsins1wktiirer som anser att systemet medför en hel del inte oväsentliga problem från såväl riittvise- som tilliimpningssynpunkt. Föreningen
Higger diirfor fram förslag till ett nytt avgiftssystem som innebär i huvudsak
följande.
Det nya systemet bör innehålla endast en avgift, som utgår för allt olovligt
byggande och som baseras på värdet av det olovligt byggda. Förfarandet
i normalfallet bör vara att det olovligt utförda, omedelbart efter byggnadsnämndens sammanträde (av praktiska skiil dagen efter), värderas av niimnden och dokumenteras genom fotografering. Straffsatsen kan diirefter beslutas genom delegationsbcslut. Den samfällda niimndens beslut skall således innebära endast ett fostställande av att avgift skall utgå i relation
till det värde det olovligt byggda har påföljande dag. Har det olovligt utförda
undanröjts vid detta tillf1ille, iir värdet av det byggda noll och avgiften
blir således noll. fortsätter vederbörande av tredska eller av annat skiil det
olovliga byggandet, bör nytt delegationsbcslut fattas om utökning av straff~
avgiften till att omfatta iivcn det ytterligare byggda. Till grund för v[irderingen bör ligga en viirderingskatalog. upptagande schablonviirden for olika .arbetsåtgtirder. Denna katalog hör utfärdas centralt och regleras genom
förtindringarna i prisindex.

By~gnadsmxi/i

Endast ett mindre antal remissinstanser yttrar sig över förslaget till hyggnadsavgift, som innebiir bl. a. att avgiften skall utgå vid varje form av olovligt
byggande. Enligt Norrköpings kommun kommer man med den föreslagna
tilläggsavgiften siikert till rätta med de flesta fallen av ny-. till- och ombyggnad. Däremot kan man enligt kommunen befara att olovligt byggande
i de fall där tilläggsavgift inte avses utgå blir vanligare vid en avkriminalisering. Det är från planeringssynpunkt av stor ekonomisk betydelse för
kommunen att ombyggnad eller annan jämförbar ~indring i byggnads yttre
eller inre utförande av genomgripande beskaffenhet samt föriindring av bygg-
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nad i strid mot fastställd plan inte kommer till stånd utan föregående byggnadslovsprövning. Denna form av olovligt byggande kan enligt kommunen
vara svår att uppt[icka och att återstiilla med handriickning. Om straffsanktionen, som i dessa fall synes ha en relativt god preventiv effekt, byts ut
enbart mot föreslagna byggnadsavgifter befarar kommunen att möjligheterna
att exempelvis genomföra saneringar försvåras.
Även Falke11be1gs kommun finner det tveksamt om byggnadsavgitien kan
verka avhållande från olovligt byggande vid alla tillfällen. Det torde enligt
kommunen kunna uppstå fall då den byggande t. o .. m. kan göra en ekonomisk vinst genom att å<;idosätta bestiimmelserna, t. ex. för att undgå aviserade prishöjningar och liknande. Vid de fall av överträdelser niir byggnadslov senare kan påriiknas torde byggnadsavgiften inte avskriicka. Kommunen anser dtirför att en höjning av byggnadsavgiften kan vara befogad.
Lii11sstyref~ema i Hal/a11ds och Viisterbotte11s län samt Laholms och Varhe1gs
kommwwr uttalar sig också för en höjning. Lyseki/5 kommun påpekar, att
byggnadsavgiften, frånsett minimiavgiften på 500 kr, följer byggnadslovstaxan, vars grundbelopp årligen justeras med hänsyn till intriiffade ändringar
i kostnadsHiget. Kommunen anser det liimpligt att minimiavgiften undergår
motsvarande justering. Ha11inge11 ko111m1111 anser att minimiavgiften bör indexregleras.
Riksa11tikvarieä111hetet anser att högre avgift- förslagsvis två eller tre gånger
större iin byggnadsavgiften - bör tas ut när byggnad av kulturhistoriskt
värde inom område, för vilket kommunen har fattat beslut om långsiktigt
bevarande, olovligen förändras eller förvanskas.
Kammarkollegiet anför att byggnadsavgiften lir tänkt som en påföljd för
förseelser mera av ordningskaraktär, nämligen underlåtenhet att söka byggnadslov. Att m·!Eiften föreslås motsvara fyra gånger byggnadslovsavgiften
kan enligt kollegiet i mtmga fall leda till en påföljd som framstär som direkt
stötande. Med hiinsyn till avgiftens karnkWr av reaktion mot en förseelse
av denna art anser kollegiet att avgiften bör s~ittas fagre [in fyra gänger
byggnadslovsavgiften.
Flera remissinstanser anser att avgiften inte bör beniimnas byggnadsavgift.
Ett skiil h~irtill anges vara att bcniimningen för tanken till avgift för något
som i sig ~ir ti!l:'itet. Bl. a. följande förslag till alternativ benämning l~iggs
rram: avgift för olovligt byggande. extraavgift. kompensationsavgift, svartbyggeavgift och underlåtelseavgift.
Tekniska 1101111'11k.la111rcentralen har ingen erinran mot förslaget i denna del.

Tilliiggsa1gifi

En förutsiillning för all tilliiggsavgift skall utg<'\ är enligt förslaget att det
utrymme som omfattas av den olovligt utförda åtgiirden iir avsett för bostads:indamiil eller för verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för ar-
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betsgivarcs riikning. JK erinrar om att man i förslaget har haft som riktmärke
att avgiftssystemet skall både avhålla den enskilde från olovligt byggande
och vara liitt att tillämpa. Om denna målsättning skall uppfyllas är det enligt
JK nödviindigt att ta bort den begriinsning som ligger i kravet att utrymmet
skall vara avsett för visst ändamål. Skälen för denna ståndpunkt är främst
tvä. Dels finns det enligt JK oftast lika stor anledning att ingripa mot byggnad
som inte avser hostadsiindamål. Dels - och detta väger nästan ännu tyngre
i detta fall - är i synnerhet begreppet arbetstagare så vagt och omtvistat
att det inte bör förekomma i en lagstiftning av här avsett slag. JK kan
inte heller se någon anledning att göra skillnad på fall där utrymmet är
avsett för verksamhet som bedrivs utan anställda arbetstagare och fall där
sådana finns. JK är medveten om att bestämmelser av nu förordat innehåll
i vissa fall kan leda till resultat som uppfattas som stötande. I stället för
undantag av den typ förslaget innehåller bör man emellertid för sådana
fall ge möjlighet till nedsättning av avgiften eller befrielse från avgift. Även
Partille ko11111111n (byggnadsniimnden) anser att ändamålsbegrlinsningen bör
tas bort. Giiteborgs ko11111111t1 påpekar att den föreslagna utformningen av reglerna om tilläggsavgift medför att enmansföretagare eller bolagsmän i fåmansbolag kommer att kunna undgå avgiften diirför att de inte sysselsätter
arbetstagare. Sådana konsekvenser anser kommunen inte vara godtagbara.
Liknande synpunkter anför s1a1cns planl'erk. länss11·rcf~en i Hallands län samt
Haninge. K11ngshacka. Norrkii{!ings och Stockhol111s ko11111111ncr.
Tyresii ko11111111n anser att även andra byggnader, såsom garage. ekonomibyggnader, uthus och dylikt - som uppförs olovligen - bör kunna belastas
med tilliiggsavgift. Olovligt byggande av denna typ har ofta förekommit
i kommunen. I en del fall har dessa byggnader varit osedvanligt stora, anför
kommunen. Garage med byggnadsytor upp till 70 m 2 har förekommit. Dessa
byggnader utgör enligt kommunen ett stort problem, inte bara genom sin
storlek och utformning utan friimst genom att de avsevärt försvårar en
framtida ändam{1lsenlig planlUggning. Liknande synpunkter anför länss(vrclsrn i Kopparhe1gs län. Hyresgästernas rik.5/iirhuml samt Haninge. Stockholms
och Vär111dö(majoriteten)ko11111111ncr. Enligt Trelleb01gs kommun kan det ifrågasiittas om tilbggsavgift bör anknytas enbart till begreppet byggnad. Även
för andra anordningar än byggnad, t. ex. upplag, torde det föreligga behov
av att kunna debitera tilläggsavgift.
Enligt förslaget skall ti!Wggsavgift utgå bl. a. om den olovligt utförda åtgärden innebär att byggnad helt eller delvis har inretts till väsentligen annat
iinclamäl lin det vartill byggnaden förut varit anviind. JK erinrar om att
ett motiv hlirfor enligt promemorian iir att den s. k. smygkontoriseringen
p{1 många häll i landet utgör ett stort problem. Vill man söka komma till
rätta med denna företeelse må5te man emellertid enligt JK ta ut tilläggsavgift
även för byggnadsåtgiird som innebär "ianspråktagande av byggnad eller
del dlirav för väsentligen annat ändamål än det, vartill byggnaden förut
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varit anviind eller som finnes angivet å godl\lind ritning". Enligt JK torde
det niimligen vara mycket vanligt att en bostadslligenhet tas i anspräk för
kontor utan att sådana inredningsåtgtirder vidtas som omniimns i 75 ~bygg
nadsstadgan. Genom en sådan lösning undviker man iiven onödiga tolkningsproblem. Svenska ko111m1111al-1ek11iska /iire11i11gc11. Fiirrni11ge11 Sl'eriges
sradmrkitcktcr. llrrngästcmas riks/?irb1111d och Göreb(J/gs /.:01111111111 anför samma synpunkter. Även Srcnska kom1111111/ifrb1111cle1 anser att tilliiggsavgiften.
för att ha preventiv effekt. bör utsträckas till alla fall av olovligt iindrad
anviindning av byggnad. I den mån endast nybyggnadsätgiirder anses kunna
komma i fn'iga för tilliiggsavgift anser kommunförbundet dock att följande
ny byggnads fall bör tilläggas: Förlindring av byggnad, som medför att byggnaden kommer att strida mot faststiilld stadsplan och förändring av byggnad
som i befintligt skick strider mot fastställd plan. Åtgiirder i strid med giillande
planläggning måste enligt kommunförbundets uppfattning betraktas som
mycket allvarliga förseelser.
Enligt Sreriges acfro/.:.arsa111/imt! är konstruktionen av tilläggsavgiften sådan
att påförandet diirav i Oertalet fall blir utomordentligt kiinnbart för den drabbade. Med htinsyn hiirtill anser samfundet att påförandet av tilläggsavgift
borde begränsas till sådana fall där lagstiftningen är klar och liittförståelig
och där övertriidelsen kan anses grov. När fråga lir om uppförande av helt
ny byggnad. till- eller påbyggnad av befintlig byggnad eller rivning av byggnad (7 S första stycket I. 2 och 4) ligger det nlira till hands att bedöma
överträdelsen som grov. Däremot anser samfundet att det starkt kan ifrågasHttas, om inredande av byggnad helt eller delvis till vHsentligt annat
iindamål än det vartill byggnaden förut varit använd generellt sett kan anses
som en grov övertrlidclse. Dylika åtgärder kan ofta vara av ringa omfattning.
t. ex. uppsiittande eller rivning av en vägg eller omiimlring av badrum till
mrråd. diir återstiillandet varken ;ir svårt eller s;irskilt kostnadskriivande.
I sådana fall skulle påförandet av tilHiggsavgift kunna leda till oproportionerligt hård bestraffning i förhållande till arten och omfottningen av övertriidelsen. Om tilläggsavgift skall komma i fråga för övertriidclser av detta
slag - något som enligt samfundets mening kan ifrågasiittas med hlinsyn
till att möjligheter till förelliggande och tvångsingripande finns - anser samfundet att tifömpningen uttryckligen bör begr~insas till ätgärder av ingripande omfattning, genom vilka ett återstlillancle omöjliggjorts eller allvarligt
försvårats. ,\ven Malmii /.:.0111m1111 anser på liknande skiil att tilliiggsavgift
inte bör utgå för åtgärd som inneb~ir att byggnad eller del därav inreds
fl.ir viisentligen nytt ändamål. Dessa förändringar torde enligt kommunen
i allmänhet inte uppfattas som en byggnadslovspliktig åtglird.
Med anledning av förslaget att tillliggsavgift skall utgå liven niir byggnad
rivs utan lov erinrar lii11ss1yrelsrn i J'ästemorrlancls län om att byggnadsnämnden enligt 35 a RL får meddela förbud mot rivning av byggnad inom
vissa områden, om detta förbud lir påkallat bl. a. for bevarande av kulturhistoriskt eller miljiimlissigt v~irdefull bebyggelse. Inom sädana ornräden
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kan byggnader som inte iir avsedda för bostadsiindamål eller innehåller arbetslokal vara av stort viirde för den samlade miljön. Enligt liinsstyrclsens
uppfattning bör diirför tilliiggsavgift utgå vid olovlig rivning av kulturhistoriskt eller miljömiissigt viirdefull byggnad inom område, för vilket förbud
mot rivning meddelats enligt 35 a ~ BL, iiven om byggnaden inte är avsedd
för bostadsiindamål eller innehåller arbetslokal. Samma förslag framförs av
kammarrä11en i Sundsvall och Föreningen Sveriges byggnadsinspekliirer.
l.änss~rrelsen i Västernorrlands /iin iir tveksam till förslaget att tilHiggsavgift
inte skall utgå vid åtgärder, som omfattar utrymme mindre iin 3 m 2 samt
motsvarande minskning av yta vid beriikning av tilliiggsavgift. Detta förefaller onödigt komplicerat. Linsstyrclsen anser att byggnadsniimnden i
stiillet bör fä bef"ogcnhet att ge dispens i uppenbara bagatellfall, trots att
eftergift enligt 11 ~ skall prövas av länsstyrelsen.
Enligt förslaget skall tilliiggsavgift bestiimmas på grundval av den lägenhetsy_ta som åtgiirden kan beräknas ha omfattat. Lii11ss1yre/se11 i ÖstergiitlamJs /iin, som framht1ller att byggnadslovstaxan och tHirmed iiven byggnadsavgiften beriiknas efter våningsyta, anser att tilliiggsavgifien bör beräknas enligt samma grunder. Läms1yrclscn i Väs1erh()//em liin. /lyrl'\1!,äslernas rik~Iiirhund . .S~·IBO samt Falkenhe1xs. Kungsbacka. Norrkiipings och Varbergs kommuner framför samma förslag. Länss1yrdsen i Hallands fän. Föreningen Sreri,l!,l'S s1adsarki1ek1er och Haninge kommun anser att avgiften bör
beriiknas efter byggnadsyta.
Genom att byggnadsavgiften anknyts till hyggnadslovstaxan kommer den
att förändras med kostnadsutvecklingen, framhåller länss/yfflsl'll i Väs1cr11orr/am/.\ län. Enligt förslaget skall diiremot tilläggsavgiften faststiillas till
500 kr, dvs. ungefar en ljiirdedel av dagens produktionskostnad per kvadratmeter för småhus. Då iiven produktionskostnaden förmodligen kommer
att förändras kan det enligt länsstyrelsen ifrågasiittas om tilliiggsavgiften
skall anges i ett fast belopp. Liknande synpunkter anför liinss1rrefscn i Hallands län. S4BO samt (iiiTl'horgs. Haning<'. Lvsekils. S1111d~ra//s. Siid1'rkäpings,
I "arhergs och Örehm ko111111111wr.
I fråga om tilläggsavgiften vid rivning, vilken enligt förslaget skall grundas
på den rivna byggnadens taxeringsvärde, bör enligt s1a1rns lan1111ii1crirerk
inte förbises att det n1xerade byggnadsvärdet ibland kan vara mycket lågt
niir det giiller hus som ägaren iir beniigen att riva. Bl. a. kan enligt verket
s. k. K-miirkta hus ibland vara lågt taxerade. Tilläggsavgiften får i så fall
kanske en mycket begränsad preventiv effekt. Ve~ket ifrågasätter om man
inte i stiillet bör överv~iga att anknyta till~iggsavgiften till storleken av den
nybyggnadsriitt som föreligger på platsen enligt g~illande plan. .t\ ven
liinsstyr<'IS('ll i Gii1cbv1xs och Bohus liin anser att annat avgiftsunderlag hör
överv~igas t. ex. det markv~irde som frigörs genom rivningen. Liknande synpunkter anför liinsstyrefsrn i his1erbo11cns fän. Srenska k11m1111111/iirh11mfe1.
S.4 BO och Föreningen Sl'l'l"iges s1adsarkitck1er.
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Kungsbacka och Linköpings kommuner liimnar förslaget om ti!Higgsavgift
utan erinran.
Som har framgått av del förut anförda anser advokatsamfundet att tillläggsavgiften i nertalet fall kan bli en utomordentligt kännbar påföljd. flera
andra remissinstanser har samma uppfattning. Malmö kommun anser sålunda
- med hiinsyn till att byggnadsnämnden inte bara är ett organ för myndighetsutövning utan också ett serviceorgan till allmänhetens tjiinsl - att
det kan vara ägnat att undergräva allmänhetens förtroende för nämnden,
oni den dömer ut höga tilläggsavgifter för olovligt byggande, för vilket det
sedermera liimnas byggnadslov, eventuellt med krav på vissa iindringar i
det utförda. Kommunen anser därför all en omarbetning av besliimmelserna
bör överviigas, varvid en nyansering och sänkning av tilniggsavgiften bör
prövas. Enligt kammarkollegiel bör tilläggsavgift inte u1gt1 om byggnadsnämnden vid prövning av byggnadslov till åtgärden skulle ha gett tillstånd
till denna. Norrkiipings kommun ifrågasätter om inte tilläggsavgiften blir alltför schabloniserad. I många fall kan tilliiggsavgiften komma all uppgå till
så höga belopp, att påföljden verkar stötande. Kommunen anser all en annan
beriikningsgrund för tilläggsavgiften bör övervägas. Liknande synpunkter
som de nu anförda framförs också av Föreningen S1•erigcs s1admrki1e/.:.ter och
Hy!rt' kommun.
Även S\'erigesfa.1·1ighl'tsägar<',/(irbund anser att avgiften i vissa fall kan bli
orimligt hög. Att ändra en bostadslägenhet på exempelvis 100 m 2 till kontor,
varvid de faktiska ändringarna kan vara relativt obetydliga. skulle medföra
en lika hög tilläggsavgift som all utan tillstånd uppföra elt enfamiljshus
av samma storlek. Delta kan enligt förbundet inte anses vara en rimlig
avvägning. Om det nya sanktionssystemet införs synes det förbundet befogat
med en ytterligare differentiering av avgifterna. Vid en sådan differentiering
hör hiinsyn tas inte endast till berörd yta utan även till åtgärdens omfallning
och huruvida den vidtagits på redan befintlig bebyggelse eller ej. Enligt
Srl'riges rillaiigarc~/örbund kan en begränsad straffavgift för försummelsen
att i Jaga ordning inkomma med ansökan om byggnadslov accepteras. Vid
fastställandet av yllerligare sanktioner anser förbundet att man må5te kriiva
större försiktighet än vad förslaget innefaltar.
Nacka ko111111u11 (majoriteten) avstyrker förslaget om tilliiggsavgift och förordar i stället straffskiirpning i kombination med en förlängning av tiden
för åtalspreskription.
Handelskammarc11 i Gii1eborg har elen besliimda uppfattningen. att en tillläggsavgift med sådan konstruktion, som föreslå~ i betänkandet. inte bör
få förekomma i ell rältssamhälle. Handelskammaren kan inte finna annat
än att byggnadsnämndernas prövning av tilläggsavgiften måste bli skönsmässig. I sådana fall. där det olovligt hyggda kan tillåtas stå kvar, kommer
byggnadsnämnderna enligt handelskammaren att i realiteten ha full frihet
all bestiimma om tilliiggsavgift skall eller inte skall utgå. Vid detta avgörande
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kan en niimnd bestående av förtroendevalda lekmiin, av vilka åtminstone
i mindre kommuner någon eller några inte siillan har relationer av ett eller
annat slag till byggaren, inte förviintas kunna på rent objektiva grunder
besluta om uttagande! av avgifter. som med förslagets 500 kr per m 2 oftast
torde röra sig om flera tiotusentals kronor. Handelskammaren tror vidare
inte all ett genomförande av förslaget om tilläggsavgift kommer att få åsyftad
avskräckande verkan. Den risk som svartbyggaren alltid löper. niimligen
att tvingas riva vad han ny- eller tillbyggt, förefaller kammaren vara en
så kännbar påföljd, att den förebyggande effekten knappast kan förstiirkas
genom införandet av bestiimmelser om påföljder av annat slag.

Be/i"ielse Fån mx!tisskyldighet i l'issa fall

Enligt förslaget skall byggnadsavgift inte utgå, om den byggande t. ex.
efter til\siigelse av tjänsteman river det olovligen utförda innan fråga om
påföljd tas upp till prövning. _Länsstyrelsen i Srockholms län erinrar om att
många skärgårdskommuner har svåra problem med olovlig uppställning av
husvagnar inom fritidstomter och i de för det rörliga friluftslivet attraktiva
lägena. Sådana vagnar och mindre monteringsfardiga hus kan normalt utan
större kostnad flyttas till annan plats. Den föreslagna undantagsbestämmelsen kan enligt liinsstyrclsen diirför inbjuda till en form av "chanstagning"
inom sådana områden. Bestämmelsen medför även administrativa svårigheter. då det alltid samma dag som ärendet tas upp i byggnadsnämnden
må~te konstateras att byggnaden inte har undanröjts. Liinsstyrelsen föreslår
att byggnadsavgift alltid utgår vid olovlig byggnadsverksamhet med undantag av vissa i lagtexten angivna fall av rivning. Föreningen Sl'crigcs stadsarkirekter samt Haninge och Varhergs kommuner anför liknande synpunkter.
Hyrc.1gästernas rik.~/iirhund finner det rimligt att den som vidtar riittelse
innan samhiillet hunnit ta upp frågan om påföljd skall befrias frän sådan.
Förbundet ifrågasiitteremellcrtid starkt om inte förslaget i fråga om undantag
från tilliiggsavgift iir alltför långtgående och bestämmelsernas repressiva verkan hiirigenom hotad. 1-örbundet kan instämma i att elen som på eget initiativ
eller efter föreliiggande inom viss angiven tid sjiilv vidtar rättelse bör befrias
från tilläggsavgiften. Däremot delar inte förbundet uppfattningen att samma
möjlighet skall öppnas i de fall där samhället handgripligen måste träda
in för att återställa ordningen. Möjligen kan man tiinka sig en neclsiittning
av avgiften. De föreslagna undantagsbestämmelserna synes enligt förbundet
rn en nägot ologisk verkan vid en konsekvent tilliimpning av den föreslagna
lagstirtningen. Enligt denna skall byggnadsnämnd alltid se till all rättelse .
vidtas. Tillgriper då nämnden något av de medel som stiillts till förfogande
hUrför skulle befrielse från avgiftsskyldigheten intriida. Förbundet påpekar
att någon motsvarande befrielse däremot inte intriider i de fall byggnadslov
kan beviljas i efterhand. r:örbundet förordar att möjligheterna till befrielse
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från tillliggsavgift inte utsträcks längre än till sjlilvständiga åtgärder vidtagna
inom den tidsfrist som kommunen uppställer vid ett föreläggande. Haninge
kommun finner förslaget i denna del lämpligt. Det kan enligt kommunen
medföra att frågan om föreläggande eller handräckning inte behöver tas
upp.
S\'ea horrä11 ifrågasätter om det är rimligt att byggnadsavgift skall utgå
för byggnad vilken sedan bortskaffas emedan den iir olovlig (jfr 4 och 13 *§
förslaget till påföljdslag samt 8 i fråga om befrielse från tilläggsavgift i
fail av handräckning).
I promemorian framhålls att möjligheterna att nedsätta eller efterge avgift
bör komma till användning endast i undantagsfall. Liinss(rrelsen i Stockholms
län delar denna uppfattning. Enligt länsstyrelsen bör emellertid skäl för
nedsättning och eftergift, utöver vad promemorian antyder, kunna föreligga
iiven i sådana fall, då åtgärder och förfaranden på grund av sin storlek och
art vid prövning i det enskilda fallet befinnes vara av mera bagatellartad natur.
Länsstyrelsen är dessutom av den uppfattningen att nedsättning eller eftergift
som regel bör medges endast om byggnadsnämnden i det enskilda fallet tillstyrker detta.

*

Nacka kommun (majoriteten) anser att det närmare bör preciseras i vilka
fall nedsättning eller eftergift får medges. Även kammarkollegiet och
länss(vrelsen i Västemorrlands län anser det önskviirt med en precisering i
detta avseende.

Val al' subiekt Jör byggnadsavgifi och til/äggsal'g!/i
Förslaget i promemorian i fråga om val av ~ubjekt för avgifterna innebär bl. a.
att skyldigheten att betala byggnadsavgift och tilläggsavgift skall läggas på den
som är ägare av det olovligt byggda när frågan om avgift tas upp till prövning.
Består den olovliga åtgärden i att rivning har företagits utan byggnadslov, skall
avgiften dock påföras den som ägde byggnaden när rivningen företogs.
Meningarna är delade bland de remissinstanser som yttrar sig i denna
fråga. En positiv inställning till förslaget har JK, som emellertid framhåller
att det är av vikt att en ny ägare i görligaste mån skyddas mot rättsförluster.
Vad köparen enligt JK kan göra är att dels undersöka om en byggnad uppförts
med byggnadslov och överensstämmer med byggnadslovshandlingarna, dels
förmå säljaren att direkt eller indirekt förbinda sig att svara för sådana kostnader som kan uppkomma om byggnaden uppförts utan eller i strid med
byggnadslov. JK påpekar att frågan om friskrivningsklausuler av detta slag
möjligen kan tas upp av utredningen om konsumentskydd vid förvärv av
småhus.
Positivt inställda till förslaget är också RA. kammarrätten i Sundwall samt
Falkenbe1gs, Hämösands och Nacka (majoriteten) ko1111111111er. Enligt RÅ kan
de föreslagna reglerna i fall av ägander~nsövergång i vissa situationer leda
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till otillfredsställande resultat. RÅ anser att dessa får godtas på de skäl som
har anförts i promemorian men framhåller att de fall där en åtgärd har
skett utan ägarens förvållande synes värda visst beaktande. Även om det
i byggnadsnämndens ärende klart upplyses, att exempelvis en hyresgäst
eller helt utomstående person gjort en tillbyggnad eller rivit ett hus eller
vidtagit viss annan motsvarande åtgärd. så skall byggnadsnämnden enligt
de föreslagna jämförelsevis automatiskt verkande reglerna påföra byggnadens ägare byggnadsavgift och tilläggsavgift. Avgiften kan visserligen efterges av länsstyrelsen efter ansökan (11 ~). anför RÅ. men det förefaller inte
vara rimligt att ålägga byggnadens ägare att göra sådan ansökan. Ansökningen torde kunna göras av byggnadsnämnden, men det framstår enligt
RÅ som naturligare att 10 ~ första stycket av den föreslagna lagen omformuleras så att de otillfredsställande besluten inte behöver fattas. Kammarrätten konstaterar att det kan göras invändningar mot den föreslagna
ordningen. Enligt kammarrättens mening är emellertid fördelarna med förslaget betydande. Framför allt försvåras härigenom handeln med olovligt
uppförda byggnader genom den försiktighet som köpare och långivare måste
iaktta. Kammarrätten framhåller emellertid att en köpare som vill hålla
sig skadeslös måste hos byggnadsnämnden kunna inhiimta tillförlitliga uppgifter beträffande den fastighet han avser att köpa.
Några remissinstanser tillstyrker förslaget med viss tvekan. Till dessa
hör Sveriges .foreningshankers .forhund samt Göteborgs och Linköpings kommuner. Förbundet finner det uppenbart att de föreslagna reglerna kommer
att medföra obehagliga överraskningar för många fastighetsägare, som inte
själva är ansvariga för olovliga byggåtgärder. Förbundet instämmer i det
antagande som görs i promemorian om att praxis förmodligen kommer
alt utvecklas så att i köpekontrakt intas klausuler av innebörd att säljaren
åtar sig betalningsskyldighet för avgifter av nu berört slag och att därigenom
överraskningar för köpare kommer att undvikas. Enligt förbundet gäller
detta emellertid huvudsakligen de fastighetsöverlåtelsersom förmedlas av seriösa fastighetsmäklare. medan sådana garantiutfästelser i övriga överlåtelsesituationer inte torde bli vanliga. Förbundet anser det betänkligt att lagstiftaren överlåter åt enskilda att - i en fråga av närmast straffrättslig karaktär
- genom civilrättsliga dispositioner åstadkomma den ansvarsfördelning mellan parter. som det rätteligen ankommer på lagstiftaren att göra. Detta gäller
enligt förbundet särskilt när man från början kan förutse att många enskilda
- av okunnighet eller av andra skiil - inte kommer att utnyttja möjligheten
med garantiutfästelser. Förbundet är emellertid klart medvetet om att det
knappast iir möjligt att undvika den föreslagna regleringen. om samhällets
möjligheter att ingripa skall bli effektiva. och vill därför inte avstyrka förslaget. Förbundet betonar dock nödvändigheten av att information om lagstiftningen verkligen tränger ut till allmänheten. Liknande synpunkter anför
Linköpings kommun. Göteborgs kommun ifrågasätter om inte avgiftsskyl-
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digheten kan lliggas på säljaren i sådana fall då köparen kan visa att han
varken känt till eller bort känna till alt fastigheten kommit till på olagligt
sätt.
Lä11ss(rre/s('11 i Viistcmorrlands län påpekar all de lagrum i jorda bal kcn som
reglerar säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser inte är avsedda
att tillämpas på de fall då det gäller administrativa påföljder gentemot köparen. Enligt länsstyrelsen bör bestämmelser införas i jordabalken som direkt
behandlar denna situation. Enligt Svenska kommu11al-1ck11iska föreni11gcn bör
det överviigas att införa skyldighet får säljare av fastighet att svara för att på fastigheten befintliga byggnader inte har uppförts olovligt.
Enligt Norrköpings kommun innebär förslaget en klart försämrad ställning
för en köpare. som är ovetande om att det objekt han köpt är olovligt
uppfört. Genom köpekontrakt kan han visserligen skydda sig på papperet.
framhåller kommunen. men det ankommer på honom att, sedan han fått
svara för påföljderna, göra sin regressrätl mot säljaren gällande med allt
vad detta i praktiken kan innebära i form av framställning av skadeståndskrav. stämning inför rätta m. m. Kommunen ifrågasätter om detta har blivit
tillräckligt beaktat i förslaget. Hylle kommun anser att förslaget inte är godtagbart motiverat.
Enligt Sveriges adl'Oka/sa111fi111d framstår förslaget i denna del som inkonsekvent. Lämpligheten av att avgifterna, som till sitt syfte ändå måste vara
att liksrnlla med straff, skall kunna påföras annan än den som begått överträdelsen måste enligt samfundet starkt ifrågasättas. Möjligheterna för en
fastighetsköpare att genom rimliga undersökningsåtgärder bringa klarhet
i om fastigheten till alla delar är lagligen uppförd är i det närmaste obefintliga.
Förslaget måste dessutom uppfattas som ett övervältrande från det allmänna
till den enskilde av utredningsarbete och därmed förenade kostnader samt
risktaganden. som i detta sammanhang rimligen måste åvila det allmänna.
Samfundet anser sålunda att promemorian i denna fråga alltför starkt betonar
samhällsintresset utan att tillräckligt beakta konsekvenserna för den enskilde. Samfundet vill därvidlag särskilt peka på att de ekonomiska och
praktiska konsekvenserna för köparen av en fastighet kan bli förödande
samtidigt som hans möjligheter att lagligen och praktiskt gardera sig i förhållande till säljaren må~te bedömas som begränsade, i vart fall i beaktande
av den tidrymd som kan bli aktuell. Det förtjänar enligt samfundet att
påpekas att köparens hävningsrätt enligt 4 kap. 12 ~jordabalken är begränsad
till ett år från tillträdet. om inte säljaren förfarit svikligt. l praktiken torde
delta medföra att köparen blir hänvisad till att föra talan mot säljaren om
avdrag på köpeskillingen. Dylika processer kan kompliceras av att lång tid
förflutit från köpet och att fastigheten bytt ägare flera gånger. Det är enligt
samfundets mening helt orealistiskt att räkna med att säljare av fastigheter
generellt sett är villiga att ställa säkerheter, som gäller under tio år från
köpet.
Även Sl'eriges fas1ighetsägarefl.irbu11d motsätter sig förslaget och anför i
13 Riksdagm 1976. I samt. Nr IM
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allt väsentligt detsamma som advokatsamfundet. Fastighetsägareförbundet
framhåller härutöver att det i vissa fall torde vara omöjligt för den enskilde
att utföra en säker kontroll. Det gäller exempelvis när i tiden en åtgiird
har utförts. Förbundet påpekar vidare att jämförande ritningsunderlag inte
sällan saknas hos byggnadsnämnderna. HmTätten iil'<'r Skåne och Blekinge
finner den föreslagna ordningen uppenbart orättfärdig.
Länss(rrelsen i Öste1gö1lands län anser att avgifterna bör påföras den som
har gjort sig skyldig till det olovliga byggandet. Om ägaren emellertid i
enlighet med förslaget skall påföras avgifterna bör lagbestämmelserna enligt
länsstyrelsen förtydligas, så att därav klart framgår att med ägare avses
ägaren vid det tillfälle då frågan om avgift av byggnadsnämnden första
gången tas upp till prövning och att senare överlåtelse saknar betydelse
även om besvär anförs och avgiftsfrågan således prövas även av annan instans.

Besh11sm.1·nd~~he1

Förslaget att beslutanderiitten i påföljdsfrågorna skall liiggas på byggnadsnämnden tillstyrks eller lämnas utan erinran av i stort sett alla kommuner
som yttrar sig i frågan. Norrköpings kommun finner det dock principiellt
tveksamt att en politiskt vald nämnd skall vara beslutsmyndighet vid bestämmandet av de stränga påföljder som det föreslagna avgiftssystemet innebär. Kravet på rättssäkerhet gör det enligt kommunen nödvändigt att
byggnadsnämnden har tillgång till juridisk expertis vid handläggning av
frågor enligt den nya lagen.
Av de övriga remissinstanser som yttrar sig över förslaget i denna del
kan omkring hälften sägas vara positiva med tvekan medan återstoden avstyrker förslaget. Till den först nämnda kategorin hör RA. som konstaterar
att det i detta fall naturligen är byggnadsnämnden som skall se till att lagstiftningen på området fungerar. Enligt RA"kan emellertid vissa oHigenheter
vara förknippade med att byggnadsnämnden är såväl service- och tillsynsorgan som straffande och brottsanmälande myndighet. RÅ framhåller vidare
att man hittills knappast har velat godta att kommunala nämnder får befogenheter av det slag det här kan vara fråga om. med inslag av dömande
och straffmätning. Det är enligt RÅ också tveksamt om nämnderna har
den fasthet i organisationen som bör krävas för dessa funktioner. RÅ vill
emellertid inte framföra någon erinran mot förslaget i dessa hänseenden.
RÅ konstaterar att länsstyrelserna skall ha tillsyn över byggnadsnämndernas
arbete samtidigt som de också är besvärsinstans och kan ge eftergift. Liknande synpunkter anför lä11såklagarmy11dighere11 i A'Of!flarhe1:s:s län.
Det i promemorian föreslagna avgiftssystemet har den fördelen att det
skulle
medföra
enklare
och
snabbare
handliiggning
anför
/ä11såklagarmy11dighe1en i Stockholms och Go1/a11ds län. Förundersökning skulle inte bli erforderlig, och handläggningen hos byggnadsnämnderna skulle
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endast vara underkastad bestämmelserna i förvaltningslagen. Denna enkelhet i nämndernas handläggning av ärenden om byggnadsavgift anser
myndigheten dock medföra att förslaget inger betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Frågan om en viss åtgärd kräver byggnadslov kan exempelvis många gånger vara svår att avgöra. Bortseende från subjektiva
faktorer kan stundom ge stötande resultat. Risk föreligger även för viss
slentrian i handläggningen. Vissa omständigheter föreligger enligt myndigheten dock som talar mot den tvekan man kan hysa mot att frågan om
avgifter läggs hos byggnadsnämnden. Myndigheten framhåller diirvid att
nämndens beslut om avgifter kan överklagas hos länsstyrelse, kammarrätt
och i vissa fall även regeringsrätt. Så kommer, om förslaget går igenom,
säkerligen att ske i stor utsträckning, i vart fall i början. Vidare får avgifterna
efter ansökan hos länsstyrelsen nedsättas eller efterges, om särskilda skäl
föreligger. Även denna möjlighet torde komma att begagnas i en inte ringa
utsträckning. Genom att fallen ofta torde bli prövade i högre instans, kommer
länsstyrelserna enligt myndighetens mening ganska snart att kunna få en
uppfattning om hur bestämmelserna tillämpas och bidra till en sund praxis.
Genom sin tillsynsskyldighet över byggnadsviisendet i länet har länsstyrelsen
förövrigt en direkt skyldighet att följa utvecklingen. Myndigheten framhåller
att en förutsättning för förslagets genomförande måste vara att byggnadsniimnderna tillförs administrativ förstärkning. För att kunna uppdaga svartbyggen erfordras en större satsning på fältarbetet. Dessutom måste nämndernas administration av avgiftssystemet och utförande av talan inför domstol om utgivande av försuttna viten innebära en inte obetydlig ökning
av arbetsuppgifterna. Med nu redovisade uttalanden är myndigheten beredd
tillstyrka förslaget.
Sl'ea hol'rätt framhåller att det från principiell synpunkt är tveksamt om
byggnadsnämnd bör ges så långtgående befogenheter som föreslå~. Liknande
uppfattning har krono/ogdcmynd~~hctema i Gii1ebo1g och i Visby. Även enligt
LRF kan det ifrågasättas om byggnadsnämnd bör tilläggas de befogenheter
som förslaget redovisar, eftersom det för den enskilde kan medföra ekonomiska påföljder a~ betydande omfattning. Förslaget utgår emellertid från
att någon skiilighetsbedömning inte skall ske, att avgifter uttas efter vissa
bestämda schablonregler och att handräckning meddelas på helt objektiva
grunder. Av den anledningen har LRF ingen erinran mot förslaget. Även
kammarkollegiet synes godta förslaget på grund av att byggnadsnämnden
inte skall företa någon skönsmässig prövning.
Hovrä11e11 örer Skåne och Blekinge finner det uppenbart olämpligt och stridande mot fundamentala rättsprinciper att föra över handläggningen av frågor om ingripande mot lagstridiga beteenden från domstolar till administrativa myndigheter eller- vilket måste anses än mer o11impligt- till politiskt
sammansatta organ. Hovrätten vill bestämt varna häremot. Detta gäller inte
minst mot bakgrund av den kritik som från olika håll under senare tid
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riktats mot tillämpningen av reglerna om skattetillägg och förseningsavgift
i taxeringslagen Ufr t. ex. JO 1975 s. 376). En utredning med uppgift att
se över det skatteadministrativa sanktionssystemet har också tillsatts nyligen. Att under sådana förhållanden nu införa ett liknande system på ett
helt nytt område förefaller hovrätten mindre lämpligt.
Inte heller Näringslil'ets hyggnadsdelegation anser det lämpligt att anförtro
administrativa myndigheter uppgiften att debitera de föreslagna avgifterna,
vilka kan få mer långtgående betydelse än normala straff. Rättssäkerhetsskäl
kräver att den enskildes förhållanden i så viktiga frågor får bedömas av
domstol. I likhet med RÅ påpekar delegationen också att det kan medföra
olägenheter om byggnadsnämnden blir såväl service- och tillsynsorgan som
bestraffande myndighet. Svenska hyggnadsemreprcnii1:/öre11ingen och Srerige.\
villaägare/örhund ansluter sig till delegationens yttrande. Liknande synpunkter an får Sveriges advokatsam/imd. Sver~~es .fäst~~lwtsägarefijrhund. I landl'lskammaren i Göteborg och Hvlte kommun. Även liinsåklagaren i Halland~ län
avstyrker förslaget i denna del.
Sveriges kommunala j(irvalrning.~iurister förklarar sig ha den principiella inställningen att det är en statlig uppgift att beivra brott, oavsett att den
i viss mån skönsmässiga bedömningen av huruvida olovligt byggande föreligger eller huruvida detta har den svårighetsgraden att det bör föranleda
åtgärd från det allmännas sida är en uppgift för byggnadsnämnden. Skulle
byggnadsnämnden ändå åläggas uppgiften att ta ut s. k. byggnadsavgift måste enligt föreningens uppfattning särskild uppmärksamhet ägnas nämndernas tillgång till juridiskt skolad personal samt behovet av kontroll av att
handhavandet av lagen blir likformigt, såväl inom en och samma kommun
som över riket.
Enligt förslaget skall fråga om nedsättning och eftergift prövas av
länsstyrelsen efter ansökan. Detta innebär, anför kammarrälll'n i Sundsra/I
att det vid sidan av den vanliga besvärsordningen skapas en särskild ordning
för omprövning av påförda avgifter. Detta är enligt kammarrättens mening
ägnat att skapa betydande svårigheter. Systemet medger att påförda avgifter
kan bli föremål för. omprövning i två omgångar. Det kan sålunda först föras·
talan mot påförd avgift genom besvär till länsstyrelse och, om utgången
där ger anledning till det. fortsatt besvärstalan i kammarrätt och eventuellt
regeringsrätt. Därefter kan fråga om nedsättning eller eftergift av den påförda
avgiften aktualiseras hos länsstyrelsen genom ansökan. Länsstyrelsens beslut
kan i sin tur överklagas till kammarrätt och regeringsrätten. Det dubbelarbete
och den tidsutdräkt som ett sådant förfarande skulle medföra kan knappast
accepteras. Det framstår enligt kammarrätten i och för sig som en naturlig
ordning att prövningen i fråga om nedsättning och eftergift görs redan i
första instans, dvs. av byggnadsnämnden (jfr 116 d ~ taxeringslagen). Om
prövningen i detta avseende inte anses böra ske i byggnadsnämnd. bör den
kunna hänföras till länsstyrelse på så sätt att länsstyrelsen ges möjligheter
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att, när besvär har anförts, också pröva huruvida avgift, som i och för sig
bör påföras, av särskilda skiil kan nedslittas eller efterges. Denna prövning
skulle då ske inom det vanliga besvärsinstitutets ram. Ytterligare en möjlighet kan enligt kammarrätten vara att fordra särskild ansökan till länsstyrelsen men föreskriva att ansökan skall ske inom vanlig besvärstid. Om besvär
anförs och ansökan görs samtidigt. kan ansökningen och besviiren därefter
prövas i ett sammanhang.
Linkiipings kommun anser att förslaget i denna del inte överensstämmer
med den strävan att ge de kommunala organen större självständighet som
utvecklats i andra sammanhang. Att i detta speciella fall ge länsstyrelsen
en särskild befogenhet att efterpröva byggnadsnämndens beslut synes inte
vara motiverat. I de fall nya omständigheter kan påvisas, som ändrar förutsättningarna för ett avgiftsbeslut, är byggnadsnämnden uppenbarligen
oförhindrad alt efter ansökan ta upp beslutet till omprövning, anför kommunen. t\tt liinsstyrelsens prövning skulle vara erforderlig för att de byggande inte skulle bli obilligt behandlade anser kommunen att det knappast
finns något fog för att påstå. Förvaltningslagens regler om kommunicering
synes ge erforderliga garantier för att den byggande får tillfälle att före ett
avgif'tsbeslut ta del av de skäl på vilka beslutet grundas och framföra sina
synpunkter i ärendet. Sedan beslut fattats kan det genom besvär föras vidare
till prövning av länsstyrelsen och kammarrätten. Att diirutöver ge länsstyrelsen en siirskild befogenhet att efterge eller nedsälla avgiften kan enligt kommunen knappast bidra till att göra avgiftssystemet effektivt. Det får vidare
en negativ effekt när byggnadsniimnden skall hävda sin kompetens i avgiftsärenden. Kommunen avstyrker därför att liinsstyrelsen får den föreslagna efterprövningsrätten. Örebro kommun. som ställer sig helt oförstående
till förslaget i denna del, anför i allt väsentligt samma synpunkter som
Linköpings kommun. Även Malmö kommun anser att byggnadsnämnden
bör ges möjlighet att efterge eller nedsätta avgift. Enligt kommunens mening
skulle detta innebära en smidigare handläggning i avgiftsfrågorna och samtidigt inte ge allmänheten den uppfattning om bristande samstämmighet
mellan olika myndigheters bedömning rörande denna påföljd som föreslaget
system otvivelaktigt skulle innebära.
Enligt Fagersra kommun kan förslaget i denna del. i förening med att
byggnadsnämndens diskretionära prövningsrätt kraftigt beskurits, underlätta
niimndens arbete i frågor som åtminstone i mindre kommuner med nära
kontakt mellan allmänheten och byggnadsnämndens ledamöter ofta ger upphov till långdragna utredningar· och diskussioner.
Enligt Nacka kommun (majoriteten) kommer antalet ansökningar om nedsättning eller eftergift att med sannolikhet bli mycket stort, inte minst av
det skiilet, att det kan vara fördelaktigt förden betalningsansvarige att förhala
inbetalandet. Det bör enligt kommunen därför övervägas, om inte den av
byggnadsnämnden beslutade straffavgiften bör nedsättas hos länsstyrelsen
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i avvaktan på styrelsens prövning. Vidare bör föreskrivas viss tid inom
vilken sådan ansökan skall vara inlämnad till länsstyrelsen för att vinna
beaktande.
Som redan torde ha framgått anser både kommuner och övriga remissinstanser att ett genomförande av förslaget i promemorian kommer att medföra behov av ökade resurser hos byggnadsnämnderna. Utöver vad som
har redovisats i det föregående kan anmärkas att länsstyrelsen i Giiteho1;i.:s
och Bohus län anför att tillämpningen av avgiftssystemet kräver inte obetydliga administrativa insatser av byggnadsnämnden och dess tjiinstemiin.
Reglerna om beriikning av de olika avgifterna iir inte okomplicerade. Fördelningen <IV avgifter på stat och kommun samt på kommunen ankommande
uppbörds- och indrivningsåtgärder vad beträffar byggnadsavgifterna skapar
enligt länsstyrelsen ytterligare administrativt arbete. Byggnadsnämnderna
torde. särskilt i mindre kommuner, inte heller - vid jämförelse med lokal
skattemyndighet avseende påförande av skattetillägg - ha sådan administration och personal som erfordras för tillämpning av avgiftssystemet.
Liinsstyrelsen finner det knappast troligt att kostnaden för detta arbete täcks
av de byggnadsavgifter som inflyter. Länsstyrelsen framhåller i detta sammanhang att införande av avgiftssystemet dessutom torde. genom besviirsprocesser rörande avgiftsbesluten, uppbörd och indrivning av tilliiggsavgifter
m. m. föra med sig en ansvällning även av den statliga administrationen.
Frågan om byggnadsnämndernas behov av ökade resurser tas upp också
av RSV. Trots att det enligt RSV i dag finns exempel där byggnadsnämmkr
visat bristande förmåga att agera mot olovligt byggande utgår RSV från
att de nya hestiimmelserna kommer att tilliimpas på ett omdömesgillt siitt.
Detta förutsätter emellertid att nämnderna ges ökade personella och administrativa resurser för denna nya och jämfört med tidigare mer aktiva
verksamhet. RSV vill särskilt understryka det angelägna i att byggnadsnämnderna tillförs juridisk sakkunskap för att kunna riktigt utöva de föreslagna utökade befogenheterna. Behovet av juridiskt utbildad personal
påtalas iiven av länsstyrelsen i Västernorrlands län och krono/ogdemyndfidwtcn
i Giitebon:.

3 Straffrättsliga påföljder och särskild avgift
I promemorian föreslås att överträdelser av bestämmelserna i BL och
BS - med visst undantag - skall följas av administrativa avgifter i stället
för av straffriiltsliga sanktioner. Remissinstansernas inställning i stort till
detta förslag har berörts i avsnittet om ett nytt påföljdssystem. I förevarande
avsnitt redovisas vad remissinstanserna i övrigt anför med anledning av
förslaget.
Några remissinstanser hyser betänkligheter mot att helt avkriminalisera
det olovliga byggandet. Länsstrrel1n1 i Malmiihus län ifrågasätter om inte
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de straffrättsliga påföljderna i skärpt form bör finnas kvar vid kvalificerat
olovligt byggande vid sidan om avgiftssystemet i enlighet med de principer
som tillämpas på andra rättsområden där ekonomiskt påföljclssystem införts.
Även Norrköpings kommun förordar att straflbestäm melser skall finnas för
grova fall av olovligt byggande. Kommunen finner det från allmänpreventiv
synpunkt betänkligt att helt avskaffa straff som påföljd förolovligt byggande.
Också hovrätt<'ll över Skåne och Bll'kinge framhåller att man riskerar att förlora
elen preventiva effekt som ligger i en straffsanktion. Att helt upphiiva bestiimmelsenom fongelsestraffförcleal Ivarligaste fallenanserhovriitten inte viilbctänkt.
JK anser det vara en brist i det föreslagna påföljclssystemct att detta uteslutande iir inriktat på innehavaren-ägaren av det olovligt uppförda. Även
om skälen för en koncentration av insatserna på denne är fullt begripliga,
!inner JK det önskviirt att ingripanden. åtminstone i grava fall. kan ske
iivcn mot elen som vidtagit den olovliga åtgärden, dvs. gärningsmannen,
i fall när denne inte llingre är ägare. Enligt J K kan detta liimpligen ske
genom att den straffrättsliga påföljden behålls men begränsas till nyssnämnda
fall.
Bro11sf'iirchyggancle rddet konstaterar att förslaget på en enda punkt innebär
en avvikelse från den inslagna vägen med avkriminalisering. Sålunda föreslås, anför rådet. att den nuvarande straffrättsliga regleringen av åsiclosiittancle av villkor i tillstånd enligt 136 a ~tredje stycket BL bibehålls. Rådet
skulle helst se att även dessa fall kunde lösas inom det administrativa sanktionssystemet men finner det tiinkbart att man inte kan undvara straffbestiimmelsen. Rådet anser emellertid att man i elen fortsatta handläggningen
i departementet bör ytterligare överväga denna fråga.
Som har nämnts förut anser R.4 det vara en förutsättning för ett väl
fungerande nytt system att detta liimnar minsta möjliga utrymme för diskretioniir prövning. I detta hänseende kan man enligt RÅ ställa sig något
tveksam till förslaget om siirskild avgift. Sådan avgift skall utgå med minst
200 och högst 500 kr, vilket innefattar ren ~traffmätning. RÅ ifrågasätter
om man inte här i stiillet bör stadga en helt fixerad avgift, eventuellt med
olika belopp för skilda typer av förseelser.
Utformningen av bestiimmelserna i förslaget och de uttalanden i anslutning till dem som finns i promemorian tyder enligt kammarrä11e11 i Sundsvall
på att niimnden inte skall frireta någon cliskretionär prövning när den skall
besluta om siirskild avgift skall påföras. Nu gäller. anför kammarrätten,
att nämnden betriiffande de former av underlåtenhet som åsyftas har en
viilmotiverad befogenhet att skönsmässigt pröva om anmälan till åtal skall
ske. Den föreslagna ordningen med administrativ avgift innebär därtill att
någon prövning motsvarande den som görs av åklagare enligt RB 20:7 inte
kommer att ske. Lagtexten bör enligt kammarrättens mening diirför kompletteras med ett stadgande som ger byggnadsnämnden rätt att i bagatellfall
underlåta att påföra särskild avgift. Liknande synpunkter anför Föreningen
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Sveriges h_rggnadsinspektiirer.
Kammarrätten erinrar vidare om att i 147 ~ BL kriminaliseras vissa åtgärder som företas i strid mot 17 och 47 ~~ i samma lag och att det därvid
inte alltid är fråga om åtgiirder som kräver byggnadslov. Kammarrätten
påpekar att förslaget synes sakna stadgande om påföljd i de fall där byggnadslov inte krävs.
Linkiipings kommun. som tillstyrker förslaget om siirskild avgift, anser att
maximibeloppet bör höjas avsevärt för att ge avsedd verkan. Ett möjligt
alternativ vore att ingen maximigriins anges utan att beloppet får bestiimmas
med hänsyn till den åtgärd som avses med ingripandet. Kommunen anför
att även sådana överträdelser som avses med bestämmelserna om siirskild
avgift kan ha avsevärd ekonomisk innebörd. I ett för kommunens byggnadsnämnd aktuellt ärende. där avvikelse skett från ritningarna avseende
bottenbjälklaget för 30 småhus, har kostnaden för av byggnadsnämnden
påforcfrad riiltelse heriiknas till 5 000 kr per hus. Att elen byggande i ett
sådant fall skulle kunna påföras en avgift om 500 kr synes enligt kommunen
otillräckligt även om avgiften skulle giilla per hus. Kommunen yrkarall maximibeloppet fördensärskildaavgiften höjs till minst 5 000 kr. Kommunen anser
vidare att den särskilda avgiften i enlighet med förslaget bör tas ut av den som
gjort sig sky Idig ti 11 underlåtenheten el ler övertriidelsen, vi Iken i a 11 mii n het torde vara den som står som sökande av byggnads lo vet. ,i\ ven Svenska ko11111111naltekniska.fiirl'ningen. Fiireningen S1·criges h_1gl.{mul~im1wktiirer samt (iiiteh01gs.
/frlsingb01gs . .lfalmii och Örebro kommuner anser alt maximibeloppet för den
särskilda avgiften bör höjas. Föreningen samt Göteborgs och Örebro kommuner anser att det av lagtexten bör framgå vem som skall anses skyldig att er!Litta
avgiften.
Fiireningen S1•erfl.{es sradmrkirckreranseratt den särskilda avgiften bör indexregleras, eftersom den på grund av inflationen eljest förlorar större delen av sin
avsedda verkan efter några få år. Liknande synpunkter anför llrresgiisremas
riksförbund samt Haninge. Lvsekils och Söderköpings kommuner.
Enligt förslaget skall särskild avgift utgå bl. a. när någon överträder ett
av byggnadsnämnden meddelat förbud att fortsätta byggnadsarbete. Föreningen Sverfl.{es h_1gg1wdsinspektörcr anser att det inte finns skäl att ta ut
avgift i dessa fall. Enligt föreningen bör sådant förbud. om det är allvarligt
menat, regelmässigt sanktioneras med lämpligt vite. Till skillnad mot viten
i samband med påbud, förlorar emellertid sådana viten sin motivationskraft
i och med överträdelse av förbudet. Enligt föreningen torde det således
här inte vara fråga om viten i egentlig bemärkelse utan merom en straffavgift,
som inte bör föreligga i två former gällande samma iirende. Nacka kommun
(majoriteten) synes dela föreningens uppfattning i denna fråga.
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4 Verkan av föreläggande m. m. gentemot ny ägare
Förslaget i promemorian att föreliiggande skall giilla mot ny iigare av
fastigheten eller byggnaden eller. om marken iir upplåten med tomtriitt.
mot ny innehavare av denna tillstyrks eller liimnas utan erinran av samtliga
remissinstanser som yttrar sig i frågan. Till dessa hör JK. R .. f. hovrätten
Öl'er Sktl11e och Bleki11ge. länsåklagar111v11clighetema i Stockholm och Gotla11cls
samt i Halla11ds lii11. CFD. R.SV. stare11s [llam•ffk. state11s 11at111Tdrdsverk.
liinsstvrefo'ma i Ösre1giirland~. Görehlngs och Bolws län. S1·enska koll/111/111/örhumlct. Svenska ko1111111111al-tckniska /iircningen. Fiireningen S\'erf~es hvgg11aclsins[1ektör1'r. llandelskammart'll i Giirchorg samt Falkenhergs. Götehorgs, Karlstads. Linkii[lings. Nacka (majoriteten). Skiil'lle (byggnadsniimmlcn). S1111d.walls. A11g1· och Örehm ko1111111111cr.
Förslaget att vite och föreskrift om t vångsutförande till skillnad mot föreläggandet som sådant inte skall gälla mot ny iigare har mött kritik särskilt
från kommunhåll. S1·enska ko111m1111törhu11det (majoriteten) vitsordar. med
hiinvisning till vad som anförs i promemorian. att principen alt påföljd inte
gäller mot ny ägare rent allmiint kan motiveras av skiil som har betydande
styrka. Å andra sidan synes det enligt förbundet också uppenbart att olägenheterna av att påföljden inte kommer att giilla mot ny iigare ,iust på
detta särskilda område är avsevärda. Det har av principiella skäl inte ansetts
godtagbart att vitet övergår frän en person till en annan. då denne inte
kan anses ha ådagalagt den tredska som iir en förutsättning för vitet anför
kommunförbundet. I promemorian hiivdas att dessa principiella överväganden om vitet givetvis iiven avser föreskrift om tvångsutförande. Enligt
kommunförbundet kan det emellertid irrägasättas om denna jämforelse är
rättvisande. Vitet har en närmare anknytning till den individuelle ägar.en
eller innehavaren än föreskrift om tvångsutförande. då ju vitets storlek bestiimmes med hänsyn till möjligheterna att göra föreliiggandet effektivt gentemot viss person. Föreskrift om tvångsutförande, framhåller kommunförbundet, rår enligt sakens natur i stort sett samma innebörd gentemot varje
iigare eller innehavare av aktuell fastighet eller byggnad. Det borde diirför
inte väcka några avgörande betänkligheter mot att i vart fall låta sådan
föreskrirt gälla iiven mcit ny iigare eller diirmecl jiimstiilld person.
Även frågan om vitets giltighet vid överlåtelse bör enligt kommunförbundet bli föremål för ytterligare överväganden. Att utsatt påföljd förfaller
vid överlåtelse av fastighet torde medföra betydande praktiska svårigheter.
Man lär rå räkna med att möjligheten kommer att utnyttjas att anföra besviir
över byggnadsnämndens nya sanktionsheslut. Tidsförlusten blir därmed i
stort sett densamma som om även frireliiggandet hade förfallit. Situationen
blir enligt kommunförbundet likartad med elen som uppkommer om man
redan från början givit ett föreläggande utan sanktion. något som enligt
1951 års byggnadsutredning inte borde förekomma annat iin i rena undantagsfall. Kommunförbundet finner det också tveksamt om man i en be-
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sviirsprocess om påföljden kan undvika en ny bedömning i sak iiven av
sjiilva föreläggandet. Med hiinsyn till det niira samband som föreligger mellan
utsatt påföljd och förcliiggandet torde det få antas att en sådan bedömning kan
komma att ske i inte obetydlig utstriickning.
Vill man verkligen komma till rätta med det olovliga byggandet måste
man enligt kommunförbundets mening inventera alla tänkbara möjligheter
att undvika de nu angivna olägenheterna. De principiella betänkligheterna
mot att låta en utsatt påföljd gälla även mot ny ägare av fastighet eller
byggnad bör därvid vika för intresset av att göra påföljdssystemet effektivt.
Med en sådan ordning vinner man förutom annat den fördelen att den
som avser att överlåta sin fastighet givetvis blir angeliigen om att snarast
avveckla ärendet om olovligt byggande. Skälig hiinsyn till den allmiinna
riittssiikerheten får enligt kommunförbundet anses ha tagits, om påföljden
får erforderlig publicitet. Det i promemorian föreslagna underri\ttclsesystemet fyller därvid rimliga krav. En fastighetsspekulant kan förskaffa sig
erforderlig kännedom om de vitesbelopp eller föreskrifter om tvångsutförande som kan vara aktuella för berörd fastighet och sätts diirigenom i tillfälle
att bedöma om och på vilka villkor ett förvärv av fastigheten skall kunna
komma till stånd.
En negativ inställning till förslaget har också statcm natun•drcl.1·1·crk.
länsstyrelsc11 i Östergiitla11ds län. Förc11i11gc11 S\'crigcs bygg11adsi11spcktiirer samt
Halmstads. /\ar/stads. l\1111gshacka. Lyscki/1·. Jfa/mii. Nässiii. Partille (byggnadsnämnden), Skövde (byggnadsnämnden) och Örebro komm1111er. Sratcns
plam·crk påpekar att möjligheten att genom överklaganden förhala rättelse
kommer att finnas kvar. I sammanhanget understryker planverket särskilt
att föreläggande som inte förenats med vite endast är att uppfatta som
ett råd eller en anmaning från byggnadsnämnden och i sämsta fall leder
till två besviirsomgångar med åtföljande tidsutdräkt. Liknande synpunkter
anför lä11ssrvrl'l'i<'ll i /lalland1· lä11.
Nacka kommun (majoriteten) anser att överklaganderiitten avseende förordnande om nytt vite bör kunna begränsas för att föreliiggandena skall bli effektivare.
Förslagen i promemorian godtas av Göreh01xs och Linköpings kommuner.
Även en minoritet i11om Sl'enskn kommun/iirbundet synes ha en positiv instiillning till detta. Trelleb01:~s kommun finner ställningstagandet i promemorian till frågan om vites övergång på ny ägare förståeligt, eftersom frågan
från rättssäkerhetssynpunkt är av stor principiell betydelse. Kommunen anser det emellertid angeläget att problemet snarast blir grundligt belyst.
Enligt kammarrätten i Sundsvall kan allmänt ifrågasättas det lämpliga i
att vite åstitts eller föreskrift meddelas mot ny ägare utan att vara knutet
till ett föreläggande som riktas mot honom. Frågeställningen har enligt kammarrätten särskild aktualitet mot bakgrunden av att det kan göras gällande
att ny ägare inte bör vara betagen rätt att föra talan mot beslut om vite
eller föreskrift. Om avsikten är att beslut om vite eller föreskrift skall kunna
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överklagas av den nye ägaren, anser kammarrätten att detta bör anges. i
vart fall motivledes.
Förslaget att beslut om föreläggande skall sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken har mött
erinringar endast från ett fåtal remissinstanser. Diiremot är inställningen
till förslaget om förclägganderegister överviigande kritisk.
Kammarkollegiet anser att man av inskrivningsmässiga skäl bör undvika
anteckningar i fastighets- eller tomträttsboken om det är möjligt. Kollegiet
ifrågasätter om inte frågan i stället kan lösas på det sättet att det föreslagna
förelägganderegistret byggs ut så att det omfattar samtliga förelägganden
som byggnadsnämnden meddelar. En spekulant på en fastighet kan då vända
sig till niimnden för att få reda på om fastigheten besväras av något förcliiggande. Detta ligger enligt kollegiet helt i linje med att det iir till niimnden som den enskilde har att vända sig för att få upplysningar om vilka
besUimmelser som gäller för ett aktuellt områdes bebyggande. Kollegiets
uppfattning delas av Fiireningen Sveriges bygg11aclsi11v1ckriirff och /,aholms
komm1111. Föreningen framhåller att det förelägganderegister. som blir följden
av den nya lagstiftningen måste utföras så enkelt och obyråkratiskt, att
riskerna för felaktigheter elimineras och så att de ständigt kan hållas <i jour.
Det senare innebär enligt föreningen att tidsutdräkten mellan beslut och
registrering resp. avregistrering inte bör överstiga ett dygn. Nacka ko1111111111
(majoriteten) synes förorda att anteckning om föreläggande skall göras
av inskrivningsmyndigheten i den utsträckning som föreslås i promemorian
men att det dessutom skall föras ett register hos byggnadsnämnden över
alla förelägganden.
JK ifrågasätter om något föreliigganderegister behövs. De anteckningar
som det är fråga om synes JK lika gärna kunna göras i fastighetsboken.
niimligen på uppli1gget för den fastighet på vilken byggnaden iir uppförd.
Härigenom vinnes också den fördelen att fastighetsboken kommer att ge
upplysning om att på fastigheten finns en byggnad tillhörig annan än ägaren
av fastigheten och om att denna byggnad uppförts utan byggnadslov.
CFD ansluter sig till förslaget att anteckning sker i fastighets- eller tomtriittsboken i fråga om föreläggande som riktar sig mot fastighetsägare resp.
tomträttshavare. Av 7 ~ lagen ( 1973:98) om inskrivningsregister torde enligt
CFD följa att sådan anteckning skall ske i inskrivningsregistret inom de
områden där ADB-systemet tagits i anspråk inom inskrivningsviisendet.
I fråga om publiceringen av förelägganden som riktar sig mot ägare av hus
på ofri grund anser CFD att alternativa lösningar kan tiinkas. Registrering
av sådana beslut kunde sålunda ske hos fastighetsregistermyndighet, inskrivningsmyndighet eller, såsom föreslagits i promemorian. hos byggnadsnämnd i ett särskilt förelägganderegister. Enligt CFD:s mening talar starka
skäl för en samlad och enhetlig redovisning av samtliga förekommande
föreliigganden för att undvika att undersökningar måste ske på olika håll.
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Detta leder enligt CFD till att iiven förelägganden som riktar sig mot ägare
av hus på ofri grund bör redovisas i form av en anteckning i fastighetsboken
resp. inskrivningsregistret med tydligt angivande av objektet för föreliiggandet. Redovisningen och ajourhållningen av uppgiften skulle härigenom
ankomma på inskrivningsmyndighet efter avisering från byggnadsniimnd.
Sådan anteckning skulle enligt CFD utgöra hänvisning till ett siirskilt register
med de olika uppgifter som föreslagits (fas.tighetens registerbeteckning, namnet på fastighetens iigare och byggnadens ägare, innehållet i föreläggandet
m. m.). Detta register kan föras av inskrivningsmyndigheten eller byggnadsnämnden.
I sitt yttrande erinrar CFD om en i riksdagen väckt motion (nr 1975: 1128)
rörande möjlighet till inteckning i hus på arrenderad mark. _Riksdagens lagutskott. som inhiimtade yttrande av CFD, hemstiillde i sitt betiinkande
(nr 28> med anledning av motionen att frågan borde bli föremål för utredning.
Om möjlighet öppnas för inteckning i hus på ofri grund. torde detta enligt
CFD komma att innebiira att fastighets- och tomtriittsböcker (inskrivningsregister) kompletteras med register över arrendetomter eller motsvarande
för att göra det möjligt att registrera inteckningar i sådana byggnader. Handliiggningen av sådana ärenden och därmed ansvaret för ett sådant register
skulle naturligen ankomma på inskrivningsmyndighet. Inom ramen för ett
sålunda vidareutvecklat systern får inskrivningsärcnden öppnas möjligheter
för en biittre redovisning av förelägganden av nu angiven art.
CFD erinrar vidare om de utredningar som skett ifråga om tillskapandet
av ett särskilt byggnadsregister. CFD har helt nyligen åter tagit upp frågor
kring registrering av data om enskilda byggnader och kommer inom kort
att kunna liigga fram en plan med förslag får det vidare arbetet. Ett sådant
arbete kan på sikt öppna möjligheter att tillgodose behovet av en lämplig
redovisning bl. a. av sådana åtgiirder rörande byggnader som nu iir i fråga.
Uppbyggnaden av ett byggnadsregister med noggrann koordinatsätlning av
enskilda byggnader torde enligt CFD vidare ge ökade möjligheter all följa
utvecklingen av byggnadsbeståndet och därmed övervaka efterlevnaden av
bestämmelserna.
Även statens /a11tmä1crivcrk, läms1rrc/.~c11 i GiitehOJXS och Bohus län samt
Fa/kenhcrgs kommun anser att det bör övervägas om inte alla förelägganden
bör samlas i ett enda register, nämligen i fastighetsboken eller tomträttsboken.
Sl'l'l"~~cs kom1111111a/a .fbrm/111ingsi11rislN anser att registerfrågan får arrendefastigheter inte har blivit tillfredsstiillande löst i förslaget. Allmänheten
synes alltför litet känna till vikten av samråd med byggnadsnämnden i
samband med fastighctsafförcr. Enligt föreningen skulle en samlad registrering hos CFD möjligen vara liittare tillgänglig för allmänheten. Registreringen kan då iiven tilldelas betydelse för köparens goda tro, något som
kan vara skiil för nedsättning av påförd avgift. Haninge komm1111 anser att
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det bör undersökas. om inte anmälan om föreläggande för byggnad på arrendelott kan ske till fögderi.
(iö1ebo1xs kommun framhåller att en generell lagregel om service och information till allmänheten har föreslagits av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommitten i dess förslag till lag om allmiinna handlingar. Enligt
kommunen hör regleringen av den nu aktuella frågan närmast hemma i
en sådan lagstiftning och får - om kommittens förslag blir lag - en lösning
som kan anses vara till fyllest.

5 Handräckning m. m.
Förslaget att införa skyldighet för byggnadsnämnden att i vissa fall tillgripa
handräckning eller föreliiggande om rättelse har behandlats närmare av ett
fåtal instanser av vilka flertalet är kritiskt inställda till förslaget.
JK konstaterar att det förslag till påföljdssystem som lagts fram innebär
att byggnadsnämnd - utan skyldighet att först närmare pröva omständigheterna i det enskilda fallet - kan påkalla handräckning enligt 191 ~ utsökningslagen eller meddela föreläggande att vidta riittelse i det utförda
i samtliga de situationer där åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov enligt
BS, utförts utan lov. Nämnden får visserligen - om det framstår som sannolikt att byggnadslov kan meddelas -avvakta med att vidta rättelseåtgärder
i avbidan på att ansökan om byggnadslov ges in och prövas. Något krav
på att nämnden skall bereda ägaren tillfälle till en sådan prövning i efterhand
finns inte. JK anser att en lagteknisk konstruktion av angivet slag iir otillfredsställande för den enskilde från rättssäkerhetssynpunkt och ägnat att
medföra kritik mot byggnadsnämndens handläggning. JK anser därför att
en annan lösning bör sökas.
I likhet med bygglagutredningcn och rcmissinstanserna anser JK att man
skall striiva efter att så snabbt som möjligt få till stånd riittelse i de fall
diir det olovligt byggda inte kan få bestå. Detta får dock inte ske på bekostnad
av rättssiikerheten. På grund av den summariska process som ett handräckningsförfarande innebär, bör enligt JK handräckning - utan föregående möjlighet till byggnadslovsprövning - få ske endast i sådana fall där nybyggnad
eller annan åtgärd företagits i strid mot förbud av det slag som enligt gällande
lagstiftning meddelats i BL eller med stöd av denna lag. JK anser att inte
heller föreliiggande att vidta riittelse i det olovligt utförda - utan föregående
möjlighet till byggnadslovsprövning - bör ske i andra fall än som nyss
niimnts.
I övriga fall - alltså fall där BL inte är tillämplig - bör enligt J K ett
rättelseförfarande inte vidtas förrän den enskilde beretts möjlighet att komma in med ansökan om byggnadslov. Byggnadsnämnden bör alltså vara
skyldig att bereda ägaren tillfälle att söka byggnads lov. En sådan ansökan
skall prövas enligt samma grunder som skulle tillämpats om det olovligt

Prop. 1975/76:164

206

utförda inte utförts. Under sådana omständigheter kan prövningen enligt
JK inte ge anledning till tolkningssvårigheter av det slag som nödighetskravet enligt 70 ~ BS ger upphov till. Prövningen behöver inte heller nämnvärt försena möjligheterna att vinna rättelse i de fall en sådan måste vidtas.
Däremot, framhåller JK, innebär förfarandet en rätt till överprövning av
byggnadslovsfrågan och därmed en betydelsefull rättssäkerhetsgaranti. Avslås en i efterhand inkommen ansökan om byggnadslov, bör byggnadsnämnden vara skyldig att se till att rättelse vidtas antingen genom att begära
handriickning eller genom all förelägga ägaren att vidta rättelse i det utförda.
Kommer ansökan inte in till byggnadsnämnden inom utsatt tid, bör byggnadsnämnden enligt JK ha att göra en fingerad byggnadslovsprövning. Skulle det vid en sådan visa sig att byggnadslov inte kan meddelas, skall byggnadsnämnden förfara på samma sätt som om en ansökaA avslagits. Skulle
nämnden däremot finna att byggnadslov kan beviljas, eJentuellt efter viss
justering, anser JK att byggnadsnämnden inte bör vidta andra åtgärder än
att ta ut byggnadsavgift. I den mån rättelse i någon del anses böra ske
bör nämnden givetvis söka åstadkomma sådan rättelse. Givetvis skall även
sedvanlig avgift för byggnads lov tas ut, framhåller J K. Om besvär över
byggnadsnämndens beslut anförs i högre instans, bör prövningen där ske
med största skyndsamhet på samma sätt som f. n. sker när det gäller besvär
vid allmän domstol över överexekutors beslut.
Svea hmrälf. länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän samt Göteborgs kommun finner det väl drastiskt att byggnadsnämnden skall vara skyldig att
föranstalta om åtgärder för att få det olovligt byggda undanröjt om byggnadens ägare inte använder sig av möjligheten att ansöka om byggnadslov.
Liknande synpunkter anför RSI'. Länsstyrelsen anser att nämnden - på
liknande sätt som det JK föreslår - i sådana fall bör kunna utan ansökan
meddela någon form av lov får byggnadens bibehållande. Byggnadsnämndens tjänstemän bör enligt länsstyrelsen genom besiktning, uppmätning etc.
kunna skaffa erforderligt underlag för nämndens beslut i byggnadslovsfrägan.
Uins.1·11•re/1·e11 i Öste1xötla!l(/1· län erinrar om att besvär inte får föras över
byggnadsnämnds beslut, varigenom medgivande till avvikelse frän fastställd
generalplan. stadsplan eller byggnadsplan vägrats. Länsstyrelsen får medge
undantag från sådana planer endast om byggnadsnämnden tillstyrkt det.
Om en byggnadsnämnd skulle motsätta sig dispens och byggnadslov följaktligen inte kan meddelas i efterhand, skall enligt förslaget åtgärder till
rättelse obligatoriskt vidtas. Länsstyrelsen konstaterar att detta gäller även
om rättelse skulle innebära t. ex. rivning av en större byggnad som kanske
av förbiseende uppförts i strid mot ifrågavarande plan, oaktat avvikelse i
och för sig inte medför olägenhet av betydelse. En sådan utvidgning av
kommunernas planmonopol synes liinsstyrelsen betiinklig när det gäller så
betydelsefulla och känsliga avgöranden som föreläggande att vidta rättelse.
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Inte sällan torde förhållandena vara sådana att byggnadsföretag på liingre
sikt kan vara oliimpligt men att det för tillfallet inte medför oliigenheter.
Länsstyrelsen framhåller att rivning ofta kan innebära stor värdeförstöring
som inte står i rimligt förhållande till olägenheterna av byggnadsföretaget.
Det bör därför enligt länsstyrelsen fortfarande vara möjligt att i vissa fall
tills vidare inte företa någon åtgärd för borttagande av sådan olovlig byggnad.
Även om man slopar nuvarande bestämmelser i 70 ~ BS. enligt vilka det
ankommer på byggnadsnämnden att styrka nödvändigheten av att rättelse
sker. anser länsstyrelsen att det bör klargöras i lagtexten att byggnadsnämnden inte behöver vidta åtgärder för rättelse i bagatellartade ärenden eller
om eljest alldeles särskilda omständigheter föreligger.
Nacka kommun (majoriteten) anser att det bör finnas möjlighet att - utan
att ta slutlig ställning i fråga om byggnadslov - låta en byggnad stå kvar
i avvaktan på kommunal planering. En annan möjlighet som enligt kommunen borde kunna användas är att medge tidsbegränsade dispenser, alternativt uppskov med verkställighet av rivningsförelägganden.
Srar('ns p/anl'erk framhåller att, i sådana fall då byggnadsnämnden avvaktar
med att vidta rättelseåtgärder i avbidan på att ansökan om byggnadslov
ges in och prövas, denna prövning uteslutande skall ske mot bakgrunden
av hur byggnadsföretaget förhåller sig till gällande bestämmelser och inte
påverkas av ovidkommande hänsyn, såsom byggnadens värde. I annat fall
kan man enligt planverket riskera att få ett nytt nödighetsrekvisit.
Förslaget i nu berörd del tillstyrks uttryckligen av Kalmar och Link1ipings
kommuner.

De i promemorian föreslagna ändringarna i fråga om byggnadsnämndens
möjligheter att tillgripa handräckning, tvångsutförande m. m. har i övrigt
föranlett erinringar endast från ett fåtal remissinstanser. Några instanser
uttrycker i allmänna ordalag sin tillstyrkan till förslagen. Till dessa hör
länss1vrelse11 i Afalmöhus län. Sverigl's adl'okatsamtimd och I lamlefskammaren
i Görl'hO!x.

Förslaget att det s. k. nödighetsrekvisitet i 70 ~ BS tas bort - dvs. kravet
att det skall framstå som nödigt att rättelse i det olovligt byggda kommer
till stånd -tillstyrks uttryckligen av länssrvrelserna i Jfalmiihus. Giirehorgs och
Bohus samt Väsrrrborrens län. Handefskammaren i Göreh01:~. Sver~~es advokarsamvund samt Fa/kenb('l:'J.S, Göt('bOIXS och S1111dsva!fs· kommuner. Si•er(~('sfas
righersägareförbund anser med hänsyn bl. a. till att lång tid kan ha förflutit
från det en olovlig åtgärd vidtogs och ny ägare, som saknar kännedom
om förhållanden kan ha tillträtt fastigheten. att nödighetskravet bör vara
kvar. i vart fall när 10 år förflutit och att det dessutom utsträcks till att
gälla även BL betriiffande åtgärder på byggnader som tillkommit i enlighet
med giillande plan.
Förslaget att utvidga de möjligheter till handriickning som f. n. finns i
BL till att omfatta även fall av byggande i strid mot BS uppfattas av Giitehorgs
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ko1111111111 som siirskilt positivt. Förslaget tillstyrks uttryckligen också av Falkc11he1:~s. Li11kiipi11gs och SundSl'alls kommuner.
Några remissinstanser iir tveksamma till handriickningsinstitutet.
Uin~ST1Tl'lse11 i Öst1'1gii!la11ds lii11 framhåller sålunda att i promeorian handriickning tagits upp som den åtgiird som i första hand skall överviigas
då fråga uppkommer om rättelse. Även om handräckningsinstitutet utformas
på såd•lnt sätt att det inte blir siirskilt betungande för byggnadsnämnderna,
synes enligt länsstyrelsen handräckning i och för sig vara ett så allvarligt
och administrativt tungrott instrument att det som regel inte bör anlitas
förrän i sista hand. Liknande synpunkter anför Halmsrads komm1111.
l/a11i11ge kommun ifrågasiitter, om behovet av vitesföreläggande eller i
vart fall föreläggande vid iiventyr av l vångsutförande behöver finnas kvar
jämsides med handräckningssystemet. Med den utformning som handräckningssystemet fått framstår vitesföreliiggande som ett onödigt tidsödande
och krångligt sätt att erhålla rättelse. Förslaget torde medföra ökade kostnaderoch administrativt krångel för byggnadsnämnden, vilket medför minskad anviindning av vitesföreläggande.
Enligt förslaget skall förbud att fortsätta byggnadsarbete kunna förenas
med vite. Förslaget har inte mött någon erinran. Nacka kommun (majoriteten)
framhåller som angeläget att förbud att fortsiitta olovliga eller farliga arbeten
kan delges den ansvarige med kortast möjliga tidsutdräkt. Om den samfällda
byggnadsniimnden skall fatta sådant beslut. kan ticlsutdräkten enligt kommunen röra sig om en eller i sämsta fall flera månader. vilket självfallet
är otillfredsställande. Med den skärpning av reglerna mot olovligt byggande
som nu föreslås anser kommunen det vara logiskt att byggnadsnämndernas
möjligheter att stoppa olovligt eller farligt byggande i avvaktan på vidare
prövning förstärks. Med hänsyn till reglerna i 7 ~ BS torde det f. n. inte
vara möjligt att till tjänsteman delegera rätten att meddela förbud vid vite.
För att förbudsreglerna i den nya lagen inte skall utgöra ett slag i luften,
anser kommunen att frågan om rätt för tjiinsteman att meddela förbud
vid vite bör tas upp till prövning. Samma synpunkter som kommunen anför
också fljrcni11gen S1•(•rf~1·s sradsarkirekrl'I" och Haninge kommun. Till de övriga remissinstanser som uttryckligen tillstyrker förslaget i denna del hör
länsstvrclscrna i Ko{Jfiarbcrgs och I "ästerho11e11s län samt Falkenbe1xs. Linkiiping5, Stockholms och S1111dSl'alls kommuner.
I promemorian föreslås att ansökan om handräckning skall få göras av
allmän åklagare eller av byggnadsnämnden. Svenska kom111unfbrbunder ifrågasätter om det inte bör klarläggas i vilka fall åklagare är skyldig att på
begiiran av byggnadsnämnd göra ansökan om handräckning med därav följande möjlighet att få kostnaden förskjuten av allmänna medel. Ka111marrärtrn i Sundwall. som anför liknande synpunkter, anser att åklagarens befogenhet att göra ansökan i vart fall bör begriinsas på så sätt att den förutsätter
att byggnadsniimnden vänder sig till åklagaren och begär hans biträde. Det-
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samma föreslår kronofogdemyndigheten i Kalmar. länss(vrelsen i Östergötlands
län anser att det bör klarläggas att det är byggnadsnämnden som i regel
skall ansöka om handräckning. Å andra sidan synes det enligt länsstyrelsen
värdefullt att även statlig myndighet kan göra framställning, om byggnadsnämnd i något fall skulle underlåta att ingripa trots att detta är påkallat
från allmän synpunkt. Länsstyrelsen ifrågasätter emellertid om det inte är
lämpligare att rätten att på dylikt sätt i andra hand ingripa överflyttas från
allmän åklagare till länsstyrelsen. En motsvarande möjlighet för statlig myndighet att ingripa i andra hand bör enligt länsstyrelsen införas även i fråga
om vitesföreläggande. Krono/ogd('lnyndigheten i Norrköping anser att ansökan
om handräckning bör få göras endast av byggnadsnämnden och inte av
allmän åklagare.
Gör allmän åklagare ansökan om handräckning och begär utmätningsmannen att förrättningskostnad skall förskjutas, får det enligt förslaget göras
av allmänna medel. Med hänsyn till att det föreslås en i lag stadgad skyldighet
för byggnadsnämnden att föranstalta om rivning m. m. torde det enligt
länss(vre/sen i Stockholms län vara rimligt att kostnad för förättning får förskjutas av allmänna medel även i de fall då byggnadsnämnden är sökande.
Samma förslag framför Haninge. Mönsterås och Nacka (majoriteten) kommu ner.
RSVerinrar om att i det förslag till ny utsökningslag (SOU 1973:22) som
har avgivits av lagberedningen har förordats att överexekutors uppgift att
bl. a. meddela handräckning skall överflyttas till kronofogdemyndigheten.
RSV anser det finnas skäl att i detta sammanhang överväga en ordning
som låter byggnadsnämnden göra ansökan om handräckning direkt hos utmätningsman. Förhoppningsvis kommer nämnderna att begränsa sina ansökningar om handräckning till helt klara fall, och RSV anser det inte vara
en nackdel eller stötande att denna summariska prövning sker direkt hos
utmätningsmannen. Förfarandet torde vinna i tid med en sådan ordning.
Liknande synpunkter anför kronofogdemyndigheterna i Stockholm och Malmö.

Med hänvisning till förslaget i promemorian att föreläggande skall gälla
mot ny ägare framhåller RSVatt promemorian däremot inte behandlar frågan
om ett handräckningsutslag riktat mot viss fastighetsägare kan verkställas
mot en senare förvärvare. Enligt RSV kan en kronofogdemyndighet inte
verkställa ett handräckningsutslag avseende borttagande av byggnad mot
ny förvärvare (se SOU 1973:22 s. 431 ). Den som byggt olovligt har här
möjlighet att kringgå bestämmelsen om handräckning genom att efter överexekutors beslut överlåta fastigheten till annan. Kostnaden för lagfart torde
enligt RSV inte avhålla en fastighetsägare från en sådan transaktion då han
står inför ett rivningshot. RSV anser att det bör övervägas att i lagen införa
en bestämmelse (jfr 16 ~) av innehåll att handräekningsbeslut gäller mot
ny ägare. Även sådant beslut skulle då antecknas i fastighetsboken. Samma
14 Riksdagen 1976. I sam/. Nr JM
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förslag framför också siarens narurwJrdsvcrk samt lä11ss1yrelsema i Srockholms
och Hallands län.
I fråga om handräckningsförfarandet konstaterar RSV att lagens bestlimmelser i ämnet iir utformade efter förebild av gällande regler. Handräckning
torde nu komma att användas av byggnadsnämnderna relativt oftare och
RSV anser att det finns skäl att ge handräckningsbestämmelsen en mer
detaljerad utformning. Framför allt verkställigheten iir ofta förenad med
praktiska och juridiska problem. Därför bör i bestämmelserna skiljas på
överexekutors beslut om handräckning och utmätningsmannens verkställighet av beslutet. Samma förslag framför kronotiJgdemyndighcren i Göteborg
som vidare framhåller att utsökningslagen och utsökningskungörelsen inte
innehåller regler om förfarandet vid verkställighet av handriickningsbeslut
av nu ifrågavarande art. Enligt myndigheten vore det vHrdefullt om sådana
regler utformades i detta sammanhang ..Ä. ven om svårigheter föreligger att
i detalj reglera förfarandet, skulle förekomsten av mera grundläggande förfaranderegler undanröja den rättsosäkerhet som i dag råder vid verkställighet
av förpliktelser till positiv prestation som inte går ut på betalning. Även
kmnofi1gdcmyndigheren i Visby anser sådana regler påkallade. Enligt kro110.fngdc111yndf1dwrc11 i Kalmar bör i fråga om myndighetens biträde med handräckning finnas klargörande uttalande om att myndighetens medverkan
innebär endast att övervaka att handräckningsåtgHrderna inte förhindras.
Det kan inte vara realistiskt att tänka sig att myndigheten aktivt ingriper
på annat sätt, såsom med anskaffande av handräckningsmanskap. redskap.
maskiner etc. Detta bör enligt myndigheten ankomma på byggnadsnämnden/kommunen. Kostnaden hiirför kan ju för övrigt tas ut genom utmätning
hos svaranden. Liknande synpunkter anför lä11.1·s11.•ref1·en i Srockholms län.

6 Fördelning och indrivning av avgifterna
Enligt förslaget skall byggnadsavgift tillfalla kommunen samt tilläggsavgift och särskild avgift staten. Förslaget har mött stark kritik särskilt från
kommunhåll. S1·enska kom1111111fiirbu11de1 framhåller att det föreslagna systemet uppenbarligen kommer att ställa ökade krav på byggnaclsnHmnderna
och att det därför är av vikt att byggnadsnämnderna ges sådana resurser
att de kan motsvara de ställda kraven. Detta kan innebära vissa ekonomiska
. påfrestningar för kommunerna som särskilt i dagens situation kan upplevas
som betungande. Från dessa synpunkter måste det enligt kommunförbundet
anses som ytterst otillfredsställande att promemorieförslaget innebär en forclelning mellan vederbörande kommun och staten på så siitt att endast byggnadsavgift tillfaller kommunen medan övriga avgifter tillfaller staten. Det
lir angeläget att byggnadsnämnderna sätts i tillfälle att motsvara de ökade
anspråk som ställs på dem. for statsverket medför den nya ordningen där-
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emot en betydande avlastning med minskad arbetsbörda för polis, åklagare
och domstolar. påpekar kommunförbundet. Som också framhållits i promemorian har de föreslagna avgifterna en annan karaktiir än böter och kan
till en del ses som en kompensation till samhället för de kostnader som
det olovliga byggandet förorsakar. Dessa kostnader kommer i fortsättningen
att i allt väsentligt drabba kommunerna. Kommunförbundet vill därför med
bestämdhet hävda att samtliga avgifter skall tillfalla kommunerna. Samma
eller liknande uppfattning som kommunförbundet i fråga om fördelningen
av avgifterna har lämstyref1·f'rrw i Stockholms. Malmöhus. Hallands, Götf'bOIXS
och Bohus. Kopparhc1:!!,s och 1"ästl'rbollens län. Frireningen för samhii//.~pla
ncring, Hrresgästernas rikstörhund. Fiircningen Sl'erf!!,cs byggnadsinspcktörcr.
S\drästra Skånes kommunaltifrbund, Srenska kommunal-tekniska /(ircningf'n.
Föreningen S\'erigcs stadsarkitcktcr samt Falkcnbergs, GötcbOIXS, Haningc,
Karlmuls. A.falmö, Norrköpings, Stockholm. Sundwalls. Söderköpings, Trc/leb01xs. Varbergs, Vilhelmina ..4nge och Örebro kommuner.
Linköpings kommun ifrågasätter starkt förslaget i denna del. Det torde enligt

kommunen knappast kunna hävdas. att staten åsamkas sådana kostnader
av olovligt byggande att den föreslagna fördelningen av avgifterna är motiverade från den synpunkten. Det är heller inte troligt att avgifterna blir
av sådan storleksordning att de får egentlig ekonomisk betydelse för vare
sig staten eller kommunen. i vart fall inte sedan de nya reglerna verkat
en tid och förhoppningsvis fått en önskvärd preventiv verkan. Det är enligt
kommunen mera en principiell fråga det gäller. Det bör vara kommunerna
som helt ansvarar för samhällets reaktion mot olovligt byggande från det
att byggnadsnämnden fullgör sin skyldighet att ingripa till dess att den
sanktion som eventuellt följer har fullgjorts. Det kan också från den byggandes synpunkt förefalla förvirrande. anser kommunen. att ett kommunalt
beslut om avgift skall fullgöras till staten.
Några remissinstanser föreslår att alla avgifter skall tillfalla staten. RSV
kan sålunda inte finna att några bärande skäl anförts för att låta byggnadsavgiften tillfalla kommunen. Skall samhället !kommunen) kompenseras för
de kostnader som det olovliga byggandet förorsakar bör detta inte ske genom
ett avgiftsuttag där självkostnads- och likställighetsprinciperna inte följs.
RSV anser därför att även byggnadsavgiften bör tillfalla staten. Svcrigcs
ad1·okatsamfi111d delar denna uppfattning. I /ovrä11e11 över Skåne och Blekinge
anser det oHimpligt att det organ som har att besluta om sanktionerna självt
skall komma i åtnjutande av det ekonomiska utbytet av dessa. För allmänheten torde detta lätt komma att framstå som stötande.
Enligt Kungsbacka kommun synes den föreslagna fördelningen riktig med
hänsyn till nuvarande förhållanden men kommunen stryker under att de
största nackdelarna av olovligt byggande torde drabba kommunerna.
Sl'erf!!,cs ko111munala.fön·al111ing.~iurister anser att det inte har förebragts bärande skäl till att en fördelning av avgifterna bör äga rum på stat och kom-
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mun. Såväl byggnadsavgift som tilläggsavgift och särskild avgift bör enligt
föreningens mening tillfalla endera kommunerna eller staten.
I fråga om indrivningen av de olika avgifterna konstaterar RS V att förslaget
innebär alt kommunen själv skall bevaka indrivningen av byggnadsavgift
och alt utmätning skall kunna ske utan att förberedande åtgärder i form
av krav och påminnelser vidtas. RSV anser det finnas skäl kräva att förberedande inkassoåtgärder regelmässigt vidtas. Bestämmelser om hur indrivningen skall gå till bör ingå i en blivande förordning med tillämpningsbestämmelser. I lagtexten skiljs inte mellan den avgift som tillkommer kommunen och övriga avgifter, som tillfaller staten. Enligt RSV:s mening bör
beträffande avgifterna till staten föreskrivas att de skall drivas in enligt
uppbördslagens bestämmelser. Restavgift bör följaktligen utgå. Någon anledning att i del avseendet särbehandla denna staten tillkommande avgift
från andra staten tillkommande fordringar finns enligt RSV inte.
Kronofogdemyndigheten i Stockholm framhåller att den föreslagna ordningen medför olika behandling av de avgifter som skall tillfalla staten och
de som skall tillkomma kommunen. Från bl. a. indrivningssynpunkt torde
det enligt myndigheten vara mera tillfredsställande att samtliga avgifter
enligt den föreslagna lagstiftningen drivs in i samma ordning - förslagsvis
med hänvisning till 64 ~ uppbördslagen - men med avräkningsskyldighet
för staten i fråga om byggnadsavgiften. Liknande synpunkter anför JK.
krono.fägdemyndighetema i Kristanstad och Trollhällan samt länsstyrelsen i Öste1xötland~ län. Afalmö kommun anser att kommunerna i samma utsträckning
som staten bör ges möjlighet till förenklade rutiner vid indrivningen av
byggnadsavgiftcr.
RS V samt krono.fägdemyndighetema i Göteh01g och Kris1ians1ad ifrågasätter
om inte införsel bör tillåtas för indrivning av staten tillkommande avgifter.

7 Övriga frågor
Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig över de föreslagna reglerna
om utdöma n de a v v i te.
Enligt JK bör det övervägas om inte frågor rörande utdömande av vite
kan prövas av länsstyrelse - kammarrätt - regeringsriitt i stället för av de
allmänna domstolarna. JK framhåller att både taxeringsviten och uppbördsviten sedan gammalt har utdömts av kammarrätt. I och med 1971 års fårvaltningsprocessreform stärktes riittsskipningen på förvaltningsriittcns område. Regionala kammarrätter sköts in niirmast under regeringsriitten. Dessa
domstolar överprövar numera praktiskt taget alla beslut inom förvaltningsrätten, däribland l'rågor om byggnadslov. Någon invändning mot att låta
kammarrätt döma ut även vite torde enligt JK inte föreligga. Inte heller
kan JK se några direkta olägenheter med en ordning, enligt vilken man
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successivt låter prövningen av frågor om utdömande av vite överföras till
förvaltningsdomstol eller i vissa fall länsstyrelse. Lärmtvrelsen i Ila/lands
ldn och llaninge kommun anför liknande synpunkter.
Övriga instanser som yttrar sig i fråga om utdömande av vite tar upp
förslaget att talan i dessa frågor skall föras av byggnadsnämnden. RÄ, som
anför att en sådan ordning inte torde ha många paralleller, anser att uppgiften
mycket väl kan utföras av åklagare, trots att det inte gäller någon egentlig
brottspåföljd. Enligt RÅ är det snarare så att denna uppgift bättre ägnar
sig för åklagare än den ansökan om handräckning som åklagare skall kunna
göra enligt förslagets 13 ~ andra stycket. Även länsstyrelwn i Östergötlands
län är tveksam till förslaget. Uinsstyrel~en i Götehm:!!,s och Bohus län ifrågasätter om förslaget inte förutsätter ändring av bestämmelserna i 18 ~ rättegångsbalkens promulgationsförordning om hur särskild talan om utdömande av förelagt vite skall utföras. Enligt länsstyrelsen är det emellertid
inte välbetänkt att tillskapa en särskild ordning i fråga om utdömande av
byggnadsnämnds vite. Att låta byggnadsnämnds tjänstemän i stället för
allmän åklagare föra talan vid domstol i dessa frågor förefaller länsstyrelsen
vara föga rationellt.
Svenska kommw1/örh1111de1 kan inte dela den i promemorian framförda
uppfattningen att det med den inriktning påföljdssystemet föreslås få passar
mindre väl att anlita allmän åklagare för frågor om utdömande av vite.
Att föra talan inför domstol torde för byggnadsnämnderna framstå såsom
en för deras egentliga verksamhet främmande uppgift. Enligt kommunförbundet lär också många byggnadsndmnder sakna erforderliga resurser,
bl. a. i form av juridisk expertis, för alt på ett tillfredsställande sätt fullgöra
denna uppgift. Kommunförbundet anser därför att man bör bibehålla nuvarandesystem därtalan förs av allmänåklagare, i all synnerhet som även i fortsättningen utdömda viten kommer att tillfalla statsverkct.
En positiv inställning till förslaget har Giitehmgs och Nacka (majoriteteni
kommuner. Göteborgs kommun finner det från principiella synpunkter lämpligt att de nu berörda uppgifterna ankommer på byggnadsnämnden. Genom
en sådan konstruktion samlas handliiggningen i påf'öljdsärenden hos byggnadsnämnden. Kommunen. som i likhet med liinsstyrelsen i liinet ifrågasiitter om förslaget är förenligt med riittegångsbalkens promulgationsförordning påpekar vidare att ett genomförande av förslaget ställer krav på att
även byggnadsniimnder i mindre kommuner mera regelbundet har tillgång
till processuellt erfaren personal eller konsult. Nacka kommun anser förslaget
utgöra en förbiittring av nuvarande ordning. eftersom handliiggningstiderna
hos åklagarmyndigheterna i allmiinhet Ur så långa att respekten för vitesförelägganden undergrävs.
Även förslaget om p res k r i p tio n behandlas endast av ett fåtal instanser. JK framhåller alt förslaget avser enbart avgifter medan diiremot möjligheterna att ingripa genom föreläggande att vidta rättelser eller handräckningsåt-
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gärder inte har underkastats särskilda preskriptions regler. J K erinrarom att en
av grundtankarna i det nu framlagda förslaget är att man så snabbt som möjligt
skall få till stånd rättelse i det olovligt genomförda. Enligt JK följerav ett sådant
resonemeng-även med beaktande av att det olovligt utförda ofta inte upptäcks
förrän efter lång tid-attju längre tid som förflyter från det den olovliga åtgärden
vidtagits.ju mindre anledning måste det rimligen finnas att kräva riittelse. JK
ifrågasätter därför starkt om ingripanden genom handräckning o. d. verkligen
skall få ske sedan en viss längre tid förflutit från den tidpunkt då det olovliga
byggandet påbörjades. Om man inte drar en gräns av detta slag, fortsiitter JK,
uppkommer dessutom vissa praktiska bekymmer, l. ex. för den spekulant på
en fastighet som hos byggnadsnämnden vill kontrollera att det hus han ämnar
köpa och som är uppfört för 40 år sedan överensstämmer med byggnadslovshandlingarna. Krono/bgdemv11df~hete11 i Kalmar anser i likhet med JK att preskriptionsbestämmelserna bör gälla även i fråga om rättelse av olovligt byggande. Liknande synpunkter anför Näringslil'efs hy~gnadsdelegario11. Svenska bvggna1lse11r reprc11ö1:fhre11i11gc11 och S i·erigcs l'il!aiigare/iirh11111I.
Enligt kammarkollegier synes den föreslagna preskriptionstiden om tio
år vara väl lång. särskilt i betraktande av att betalningsskyldigheten skall
kunna göras gällande mot ny ägare av fastigheten. Kollegiet anser att fem
år borde räcka för att påföljclslagens syfte skall tillgodoses. Även lii11ssryrelse11
i Västcmorrla11ds lii11 ifrågasätter om preskriptionstiden behöver vara så lång
som tio år. Enligt 11insstyrelsen är det niimligen angeläget att fastighetsmarknaden och kreditväsendet inte störs av en alltför långvarig osäkerhet
om en byggnads fortsatta bestånd. Den föreslagna preskriptionsregcln torde
enligt Nacka kommun (majoriteten) inncbiira att byggnadsnämnden åliiggs
att bevisa att mindre än tio år förflutit från det skyldighet att betala avgiften
inträdde till det nämnden upptar ärendet till prövning. Detta medför, påpekar
kommunen, att nämnden inte kommer att kunna driva ett flertal mål trots
att det är uppenbart att betalningsskyldighet föreligger. Kommunen föreslår
att det i stället skall åligga ägaren till byggnaden eller anläggningen att
visa att den olovliga åtgärden vidtagits mer än tio år innan byggnadsniimnden
upptagit ärendet till prövning. Före11i11gc11 Sreriges hygg11adsi11spekrörcr instämmer i kommunens yttrande i denna del.
Enligt förslaget skall byggnadsnämnden ha rätt till bes i k t ni n g av
fastighet 0 c h bygg n cl om det är nödvändigt för att förbereda prövning av fråga enligt påföljdslagen. Vid behov skall ägaren kunna föreläggas att
vid vite lämna tillfälle till besiktning. Ui11sstrrelse11 i Halla11ds lä11 framhålleratt
sådana förelägganden kan överklagas och att en tillämnad besiktning därför
kan komma att dra ut på tiden. En lämpligare ordning vore enligt länsstyrelsen
måhändaatt i en sådan situation ge nämnden riitt att få polishandräckning. Liknande synpunkteranför länsstrrelse11 i Ösre1xiirla11ds län samt Ha11i11geoch l.ysekils komm1111er. Enligt Nacka komm1111(majoriteten) bör föreläggande i dessa fall
träda i kraft omedelbart och utan hinder av anförda besviir.
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Några instanser ifrågasiitterom man inte böröverviiga en be g r ii n s ni n g
av besvärs mö j I i g heter n a i vissa ärenden enligt BL och BS i syfte att
effektivisera förfarandet. Länsstyrelsen i I'iisterhottem län anser att besviir över
vitesföreläggande inte borde kunna föras liingre än till liinsstyrelsen. Södcrkiipings kommun ifrågasiitter om man inte skulle införa förbud att föra talan mot
föreläggande att ta bort en inom faststiilld plan olovligt uppförd byggnad som
strider mot planen.
I fråga om övergångs bestäm m e Is er n a anser länsstyrl'lsen i
Swckholmslän det helt riktigt att avgiftssystemet inte skall tillämpas i fråga om
åtgärder som har påbörjats och förseelser som har begåtts före ikraftträdandet.
Däremot finner länsstyrelsen skäl inte föreligga att på detta sätt begränsa de utvidgade möjligheterna till handräckning och föreliiggande. Inom Stockholms
län är det synnerligen angeläget att de nya bestämmelserna om handräckning
och föreläggande kan användas för att komma till riitta med redan befintliga
svartbyggen. Med de begränsade resurser som står till byggnadsnämnders och
övriga tillsynsmyndigheters förfogande hardet enligt liinsstyrelsen visat sig att
olovligt uppförda byggnader i många fall inte kommer till myndigheternas kännedom förriin efter flera år. För att få bort dessa och nu kända svart byggen tvingas alltså byggnadsniimnderna, om föreslagna övergångsbestämmelser blir giillande, att under en lång tid framåt tillämpa den äldre lagstiftningen. Ett effektivt utnyttjande av de nya bestämmelserna förutsätter enligt länsstyrelsen
vidare en omfattande inventering före lagens ikrafttriidande,om lagen i nu berört avseende inte skulle få tillämpas även beträffande redan nu olovligen vidtagna åtgärder. Länsstyrelsen föreslår på grund av det nu anförda att, såvitt gäller handräckning och föreHiggande, de nya bcstiimmelserna skall få tilHimpas
även om den olovliga åtgärden har vidtagits före avgiftssystemets införande.
Det är således inte fråga om s. k. retroaktiv lagstiftning. anför länsstyrelsen.
Den aktuella åtgiirden eller förseelsen iir olovlig redan enligt nu gällande lagstiftning.och denna lagstiftning innehållerockså sanktioner häremot. De föreslagna förbättringarna, ifråga om handräckning och föreläggande innebär enligt länsstyrelsen strängt taget bara ett enklare handläggningsförfarande. Samma förslag framförs av Sl'enska na/l/rskrdds/Ör<'ningen och Föreningen /iir samhällspla n<'ring.
I laninge kommun anser det nödvändigt att lagen blir tilliimplig på allting
som upptäcks eller kommer till nämndens kiinnedom efter ikraftträdandet.
Genom en omfattande information från statsmakternas sida om den nya
lagen och ett slags "allmiin amnesti'" kan detta lösas. Enligt kommunen
står det ju var och en fritt att före den I juli sjiilv anmäla en eventuell
egen olovlig byggnaclsverksamhet och diirmed få frågan prövad med eventuell påföljd enligt nu gällande bestämmelser.
Även Sl'enska kom1111111/iirb1111de1 framhåller att de i promemorian föreslagna övergångsbestiimmelserna kan orsaka svårigheter i den praktisk<i han-
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teringenochattdetta talarföratt man skulle låta de nya reglerna gälla församtliga
de fall av olovligt byggande som blir aktuella efter tidpunkteQ för ikraftträdandet. Aandra sidan kan däremot anförns starka principiella betänkligheter med
hänsyn till den retroaktiva verkan som ett sådant förfarande skulle få,och kommunförbundet vill därför inte motsätta sig att övergångsbestämmelserna får
den i promemorian föreslagna utformningen.
Hänyda kommun befarar att ett ökat antal olovliga byggnadsföretag kommer att påbörjas före lagens ikraftträdande och att det kommer att bli en
besvärlig bevisföring i frågan om tidpunkten för igångsättandet. Länsstyrelsen
i Hallands län och Föreningen Sveriges stadsarkitekter anser att övergångsbestämmelserna bör ha den innebörden att bevisskyldighet i frågan när ett
olovligt byggnadsföretag påbörjats eller förseelse begåtts skall åvila den, som
äger det utan lov utförda eller den som begått förseelsen.
I anslutning till de förslag. som läggs fram rörande anknytningen till annan
lagsti/ining framhåller statens plam•erk att byggande som sker i strid mot
byggnadslagstiftningen ibland innebär att även bestämmelserna i väglagen
om byggande överträds. Väglagen bör därför kompletteras, på sätt som föreslagits beträffande NVL, med en bestämmelse om att straff inte skall
kunna ådömas då byggnadsavgift kan utkrävas.
Statens naturvårdwl'l'k anser det angeläget att även NVL ger fullgoda möjligheter att komma till rätta med byggnadsverksamhet som strider mot
denna lag. Enligt naturvårdsverkets mening bör diirför förstärkningar genomföras i NVLsom svarar motdeskärpningarsom föreslås i det administrativa påföljdssystemet på byggnadslagstiftningens område. Det innebär enligt verket
särskilt att 39 ~ NVL bör kompletteras med en bestämmelse om föreliiggandes
giltighet mot ny ägare. Om det föreslagna avgiftssystemet skulle införas anser
naturvårdsverket att ansvarsbestämmelserna i NVL såvitt gäller olovligt byggande inte bör upphävas. Byggande i strid mot naturvårdslagstiftningen utgör,
såsom även kommit till uttryck i promemorian (s. 63--64), ett mera kvalificerat
brott än när frågan ärom åsidosättande enbart av byggnadslovsbestämmelserna i BS. Enligt naturvårdsverket bör i det förstniimnda fallet - på samma sätt
som vid byggande i strid mot miljöskyddslagstiftningen -reguljärstraffriittslig
påföljd kunna ådömas oavsett om en avgift härjämte tas ut. Naturvårdsverket
riktar vidare uppmärksamheten på att det förekommer att byggnadslov i strid
mot bestiimmelserna i 56 ~ I mom BS ges utan att erforderligt tillstfmd eller
medgivande lämnats enligt naturvårds- eller miljöskyddslagstiftningen. Med
hänsyn till att natur och miljö härvid helt onödigt vis kan få irreparabla skador
finner naturvårdsverket det angelliget att 56-58 ~~ BSges sådan ändrad lydelse
att därav tydligt framgår att byggnadsnämnderna inte får ge byggnadslov utan
att erforderliga tillstånd lämnats enligt den i 56 ~ BSuppriiknade lagstiftningen.
Enligt Haninge kommun synes problemet med förseelser mot NVL
inte ha tillräckligt observerats. Avgift bör kunna utgå även för sådan åtgärd, som inte är byggnadslovspliktig men kräver tillstånd eller strider

Prop. 1975/76:164

217

mot naturvårdslagen. Exempel härpå är uppsättande av skyltar, stängsel,
flaggstänger o. d., uppförande av bryggor, täkt verksamhet. Dessa åtgärder
är relativt vanligt förekommande och möjligheten att komma till rätta med
dessa har hittills varit så gott som obefintlig. Övervakning och rättelse bör
kunna ankomma på byggnadsnämnden. Kommunen finner det lämpligt
att man i dessa fall använder sig av den särskilda avgiften.
Som har framgått av redogörelsen för remissutfallet i fråga om förslagen
rörande handräckning m. m. anser R.s·v att det bör övervägas att i påföljdslagen införa bestämmelser av innehåll att handräckningsbeslut skall gälla
mot ny ägare. Finns anledning att överväga en sådan ordning, torde enligt
RSV också handräckning enligt 39 ~ NVL böra tillgå på detta sätt., Behörig
att enligt naturvårdslagen söka handräckning hos överexekutor är bl. a.
länsstyrelsen. Enligt RSV kan det i de fall där länsstyrelsensöker handräckning
hos överexekutor(länsstyrelsen) i viss mån vara ägnat att negativt påverka allmänhetens och motpartens tilltro till rättssäkerheten.
Enligt riksantikvarieämbetets mening borde det föreslagna påföljdssystemet
ge förutsättningar att komma till rätta också med det byggande utan byggnadslov som sker i strid mot föreskrifterna i I ~ andra stycket och 3 ~ första
stycket i lagen om fornminnen.
Värmdö kommun (majoriteten) anför att det för en sådan kommun som
Värmdö med miltals stränder är angeläget att inte bebyggda strandtomter
även i fortsättningen hålls fria från bebyggelse på det sätt som 16 ~ NVL
föreskriver. Byggnadsnämnden anser att olovligt byggande inom område
med strandskyddsbestämmelser är ytterst allvarligt. Kommunen avser där. d uppförande av helt ny byggnad som skall utgöra bostad åt högst 2
iamiljer för permanentboende eller fritidshus och uthus. För dessa fall anser
kommunen att lagstiftningen bör skärpas ytterligare och föreslår därför den
påföljden att fastigheten efter åtal och dom hiirom skall övergå i kommunal
ägo.
Nära nog samtliga remissinstanser påpekar betydelsen av att en omfattande och effektiv informations verksamhet kommertillstånd innan den föreslagna lagstiftningen trlidcr i kraft. Ui11s.1·rvrd1n1 i 1·ii.1f1'rn11rrla11ds
/iinanscratt kommunen börombcsörjasådan information. förslagsvis minst en
gång årligen. Nacka kommun(majoriteten)anseratt de centrala myndigheterna
med hjälp av massmedia bör förmedla informationen.
Srarens naturl'årdwerk tar upp frågan om t i 11 sy n s verks a 111 het c n
på byggnadslagstiftningensområde. Avenom tyngdpunkten idenna verksamhet måste ligga på det kommunala planet.anser naturvårdsverketalt avseviirda
tillsynsinsatser bör utföras liven av länsstyrelserna. På dessa torde i betydande
utstriickning få ankomma information. samordning m. m. Linsstyrclsernas
betydelsefulla roll på området bör enligt verkets mening komma till uttryck
bl. a. genom en skärpning av bestämmelserna i 7 ~ andra stycket BL om
länsstyrelsens tillsyn. Bestämmelsen bör ,t. ex. efter mönster av 3 ~ hiilsovårds-
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stadgan, kunna kompletteras med en klausul om att länsstyrelsen - när kunskap erhålles om missförhållande i vad gäller byggnadsverksamhet inom länet
-skall tillse att tjänliga åtgärder vidtas till undanröjande därav.
I syfte att effektivisera verksamheten med byggnadsinspektion lägger Föreningen Sver~~es byggnadsinsrwkrörer fram förslag om viss ändring av bestämmelserna i 61 ~ 5 mo111. 85 0111 ansvarig arbetsledare och 62 ~ BS 0111 skyldighet
att i vissa fall göra anmälan till byggnadsnämnden.
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Bilaga J
(De remitterade förslagen)

Förslag till
Lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.
Härigenom föreskrives följande.
Inledande bestämmelser

1 § Överträder någon bestämmelse i byggnadslagen (1947:385) eller byggnadsstadgan (1959:612) eller föreskrift som har meddelats med stöd av dessa
författningar, gäller denna lag vid prövning av frågan om påföljd för överträdelsen.

2 § Har överträdelse som avses i I ~ skett. skall byggnadsnämnden pröva
fråga om påföljd enligt denna lag. Vad gäller straff enligt 12 ~ och handräckning enligt 13 ~ avser prövningen frågan om anmälan till åtal eller ansökan om handräckning skall göras.
Förbud att fortsätta byggnadsarbete

3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att byggnadsarbete fortsättes, om det
Hr uppenbart att arbetet strider mot
I. byggnadsstadgan ( 1959:612),
2. fastställd generalplan, stadsplan. byggnadsplan eller utomplansbestämmelser. eller
3. förbud med stöd av byggnadslagen (1947:385) att företaga nybyggnad
eller att riva byggnad.
Är det uppenbart att byggnadsarbete äventyrar byggnadens eller närliggande byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa.
sk<1ll nämnden förbjuda att arbetet fortsättes även om de förutsättningar
som anges i första stycket ej föreligger.
Förbud enligt första eller andra stycket länder omedelbart till efterriittelse.
Avgifter

4 § Vidtager någon åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov enligt byggnadsstadgan ( 1959:612), utan sådant lov, utgår avgift (byggnadsavgift).
Fråga om byggnadsavgift prövas av byggnadsnämnden.
Byggnadsavgift utgår med belopp motsvarande fyra gånger den avgift
som enligt i 8 ~ byggnadsstadgan avsedd taxa normalt skall erliiggas, om
byggnadslov till en motsvarande åtgärd beviljas. dock minst 500 kronor.
Vid beräkning av avgift enligt nämnda taxa skall hänsyn ej tagas till sådan
del av avgiften som belöper på uppriittande av nybyggnadskarta. u1s1akning
eller lägeskomroll av byggnad eller på annan mätningstcknisk åtgärd.
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S § Byggnadsavgirt utgår ej om
I. rättelse i det utförda företages innan fråga om påföljd för åtgärden
upptages vid sammanträde med byggnadsnämnden eller
2. åtgärden avser rivning av byggnad och rivningen har
a) varit nödvändig för all avvärja eller begränsa omfattande skada på
annan egendom,
b) företagits med stöd av lag eller annan förfallning eller
c) avsell byggnad som till väsentlig del har skadats genom eldsvåda eller
annan liknande händelse.
6 § Särskild avgift utgår om någon i annat fall än som avses i 4
stycket

* första

I. övertrlider förbud som har meddelats i byggnadslagen (1947:385) eller
med stöd av denna,
2. underlåter all ställa sig till efterrättelse vad i byggnadsstadgan
( 1959:612) är föreskrivet om rätt all vidtaga åtgärd som om nämnes i stadgan
eller
3. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som föreskrives i byggnadsstadgan eller att vid utförande av arbete följa fastställda ritningar eller
av byggnadsnämnden meddelade föreskrifter.
Fråga om särskild avgift prövas av byggnadsnämnden.
Avgift enligt första stycket utgår med minst 200 och högst 500 kronor.
Är övertrHdelsen eller underlåtenheten ringa, får byggnadsniimnden underlåta att påföra särskild avgift.
7 § I fall som avses i 4 ~ första stycket utgår förutom byggnadsavgift en
tilliiggsavgift om åtgärden innebär att
I. helt ny byggnad uppföres,
2. befintlig byggnad till- eller påbygges,

3. byggnad inredes helt eller delvis till väsentligen annat iindamål än
det till vilket byggnaden förut har varit använd,
4. byggnad eller del av byggnad tages i anspråk för viisentligen annat
iindamål än det till vilket byggnaden förut har varit använd eller som tinnes
angivet på godkiind ritning eller
5. byggnad rives.
Fråga om tilHiggsavgiti prövas av byggnadsnlimnden.
8 § Tilliiggsavgift enligt 7 ~ första stycket utgår ej om
I. Mgiirden, i fall som avses i 7 ~ första stycket 2-5. omfattar utrymme
som ej överstiger tre kvadratmeter.
2. handrlickning som avses i 13 ~ meddelas till rättelse i det utförda,
3. föreliiggande om riillelse enligt 15 ~ meddelas.
4. riittelsc i det utförda företages innan fråga om tilläggsavgift har avgjorts
genom beslut som har vunnit laga kran eller
5. fall som avses i 5 ~ 2 föreligger.
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9 § Tilläggsavgift bestämmes på grundval av den våningsyta som åtgärden

kan beräknas ha omfattat. I fråga om åtgärd som avses i 7 § första stycket

2-5 skall vid ber'cikning av sådan yta fråndragas tre kvadratmeter.
Tilläggsavgift utgår med 500 kronor för varje kvadratmeter av den yta
som avses i första stycket.

10 § Byggnadsavgift och tilläggsavgift påföres den som vid den tidpunkt
då byggnadsnämnden beslutar om avgift är ägare av den byggnad eller anläggning som har omfattats av åtgärden. Avser åtgärden rivning av byggnad,
påföres avgiften den som var ägare av byggnaden när rivningen påbörjades.
Ärt vå eller nera ägare av byggnaden eller anläggningen, svarar de solidariskt
för avgiften.
Särskild avgift påföres den som överträder förbud eller underlåter åtgärd
som avses i 6 §.

Il § Avgift enligt denna lag får nedsättas eller efterges, om särskilda skäl
före Iigger.
Fråga om nedsättning eller eftergift som avses i första stycket prövas
av länsstyrelsen efter besvär enligt 31 § över byggnadsnämndens beslut
om avgift.
Utan hinder av andra stycket får länsstyrelsen efter särskild ansökan pröva
fråga om eftergift av tilläggsavgift, om den åtgärd för vilken avgiften utgått
har undanröjts på grund av bestiimmelse i annan författning. Sådan ansökan
skall göras inom en månad från det undanröjandet fullbordades. Ansökan
som ej göres inom denna tid upptages ej till prövning.
Har ansökan enligt tredje stycket gjorts. får myndighet hos vilken fråga
om indrivning av avgiften är anhängig förordna att verkställighet ej får
äga rum.
Straff
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som regeringen har meddelat med stöd av 136 a § sjunde stycket byggnadslagen
0947:385). så att allmän rätt kan kränkas. dömes till böter eller fängelse

i högst ett år.
Handräckning m. m.
13 § Överexekutor får meddela handräckning till rättelse i det utförda när

fråga är om
I. åtgärd till vilken erfordrats byggnadslov enligt byggnadsstadgan
(1959:612) och åtgärden har vidtagits utan sådant lov.
2. åtgärd som i annat fall har vidtagits i strid mot förbud som har meddelats i byggnadslagen (( 947:385) eller med stöd av denna.
3. åtgärd som har vidtagits i strid mot godkända ritningar eller av bygg-
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nadsnämnden meddelade eller eljest gällande föreskrifter,
4. underlåtenhet att efter föreläggande därom utföra arbete eller vidtaga
annan åtgärd som åligger någon enligt byggnadsstadgan samt
5. fall som avses i 12~.
14 § Ansökan om handräckning får göras av byggnadsnämnden och, i fall
som avses i 13 ~ 5, av allmän åklagare. Gör allmän åklagare ansökan och
begär utmätningsmannen att kostnad för förrättning skall förskjutas, skall
det ske av allmänna medel. I övrigt gäller i fråga om handräckning samma
bestämmelser som för det i 191 ~ utsökningslagen (1877:31 s. !) avsedda
fallet.
Har byggnadslov sökts till den åtgärd som avses med handräckningen,
får myndighet hos vilken frågan om handräckning är anhängig förordna
att verkställighet ej skall äga rum.
15 § I fall som avses i 13 ~ 1-3 och 5 får byggnadsnämnden utan hinder
av att handräckning kan meddelas förelägga ägaren av den fastighet, byggnad
eller anläggning som är i fråga att inom viss tid vidtaga rättelse i det utförda.
Efterkommer ägaren ej sådant föreläggande, får överexekutor meddela
handräckning.
Inges ansökan om byggnadslov och beviljas lov efter det att föreläggande enligt första stycket har meddelats, är föreläggandet förfallet. Därvid gliller 7 och 8 ~* i tillämpliga delar.
16 § Underlåter någon att utföra arbete eller vidtaga annan åtgärd, som
åligger honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) eller enligt beslut som
har meddelats med stöd av stadgan, får byggnadsnämnden förelägga honom
att inom viss tid vidtaga åtgärden.
17 § Förbud enligt 3 ~ samt föreläggande enligt 15 och 16 ~* får förenas
med vite.
I föreläggande som avses i första stycket får byggnadsnämnden i stället
för att sätta ut vite föreskriva att, om föreläggandet ej efterkommes, åtgärden
kan verkställas genom nämndens försorg på den försumliges bekostnad.
Verkställighet som avses i andra stycket får genom byggnadsnämndens
försorg ske utan föregående dom. Utmätningsman får lämna det biträde
som behövs för att verkställigheten skall kunna genomföras.

*

18 § Framstår det i fall som avses i 13 1 som sannolikt att byggnadslov
kan meddelas till åtgärden. skall byggnadsnämnden innan handräckning
begäres eller föreläggande meddelas bereda ägaren tillfälle att inom viss
tid ansöka om sådant lov.
Inkommer ej ansökan som avses i första stycket inom föreskriven tid,
får byggnadsnämnden utan hinder härav pröva fråga om byggnadslov till
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åtgärden. Nämnden får därvid på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar
och beskrivningar samt företaga de åtgärder i övrigt som är nödvändiga
för prövningen av frågan om byggnadslov.

Verkan av föreläggande i vissa fall m. m.
19 § Har föreläggande eller förbud enligt denna lag meddelats för någon
i egenskap av fastighetsägare och övergår fastigheten till ny ägare, gäller
föreHiggandet eller förbudet mot denne.
Första stycket gäller ej i fråga om utsatt vite. Byggnadsnämnden får dock
sätta ut vite för den nye ägaren.
Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning, när föreläggande
eller förbud har meddelats för någon i egenskap av tomträttshavare eller
ägare av byggnad på mark som är upplåten med annan nyttjanderätt än
tomträtt.

Anteckning i fa'itighetsboken m. m.
20 § Beslut i fråga om föreläggande eller förbud som avses i 19 ~ skall
genast sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken
eller tomträttsboken.
21 § Har anteckning om föreläggande gjorts enligt 20 ~ och efterkommes
eller förfaller föreläggandet, skall byggnadsnämnden genast anmäla det till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. Detsamma gäller när anledning saknas att vidmakthålla förbud som
har antecknats på motsvarande sätt.
22 § Gör ej byggnadsnämnden anmälan i fall som avses i 21 ~, skall
liinsstyrelsen på ansökan av byggnadens ägare göra sådan anmälan.

Återkrav m. m.
23 § Överlåtes egendom. på vilken har utförts åtgärd som avses i 4 ~ första
stycket. mot vederlag och påföres förvärvaren på grund av åtgärden byggnadsavgift eller sådan avgift och tilläggsavgift, får han kräva åter av överlåtaren vad han betalar i avgift. om ej överlåtaren vid överlåtelsen upplyst
honom om åtgärden eller han annars känt till eller bort känna till denna.
Första stycket om rätt till återkrav äger motsvarande tillämpning på den
som har utgivit betalning på grund av sådant återkrav.
Talan om återkrav skall väckas vid domstol senast inom ett år från det
avgift betalades eller, i fall som avses i andra stycket. inom ett år från
det betalning på grund av återkravet gjordes. Väckes ej talan inom nämnda
tid iir rätten till talan förlorad.
Talan enligt första eller andra stycket utgör ej hinder mot att annan talan
med anledning av förvärvet av egendomen upptages till prövning.
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*

24 § Överlåtes egendom, på vilken har utförts åtgärd som avses i 4 första
stycket, mot vederlag och skall r'dttelse i det utförda vidtagas på grund

*

av beslut enligt denna lag, äger 4 kap. 12 jordabalken motsvarande tilllämpning, om ej överlåtaren vid överlåtelsen upplyst _om åtgärden eller förvärvaren annars känt till eller bort känna till denna.

Övriga bestämmelser
25 § Byggnadsnämnden eller befattningshavare hos nämnden har rätt att

få Lillträde till fastighet, byggnad och annan anläggning i den mån det är
nödvändigt för att genom besiktning förbereda prövning av fråga enligt
denna lag. Utmätningsman får lämna det biträde som behövs för att tillträdelserätten skall kunna utövas.
26 § Byggnadsavgift enligt 4 ~ tillfaller kommunen. Övriga avgifter enligt
denna lag tillfaller staten.
27 § Har när fråga om påföljd för åtgärd upptages vid sammanträde med
byggnadsnämnden mer än tio år förflutit från det åtgärden påbörjades, får
ej byggnadsavgift eller tilläggsavgift påföras eller handräckning enligt 13

1-3 eller 5 eller föreläggande enligt 15

~

~

första stycket beslutas.
Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om påföljd för över-

trädelse eller underlåtenhet som avses i 6 ~ första stycket. Därvid skall dock
i stiillet för tio år gälla en tid av tre år räknat från det överträdelsen eller
underlåtenheten började.
28 § Avgift enligt denna lag skall hetalas till utmätningsmannen i den ort
där den betalningsskyldige är hosatt inom två månader från det beslutet
om avgift har vunnit laga kran. Erinran om detta skall tas in i beslutet.
Beslut skall sändas till utmätningsman som avses i första stycket när
det har vunnit laga kraft.
29 § Betalas ej avgift inom den tid som avses i 28 ~ första stycket, får
avgiften jämte restavgift, beräknad enligt vad som sägs i 58 ~ I mom.
uppbördslagen ( 1953:272), indrivas i den ordning som enligt nämnda lag
gäller för indrivning av skatt.
Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit
skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran.
30 § Vite som har förelagts med stöd av denna lag får ej förvandlas.
31 § Talan mot beslut av byggnadsnämnden i fråga som avses i denna lag
föres hos IUnsstyrelsen genom besvär.
Talan mot länsstyrelsens beslut i besvärsmål enligt första stycket samt
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*

*

i fråga som avses i 11
tredje stycket och 22 föres hos kammarrätten
genom besvär.
Besvärsmål angående föreläggande enligt 15 * första stycket eller förbud
enligt 3 ~ första eller andra stycket skall handläggas med förtur.

32 § Den som innehar egendom på grund av testamentariskt förordnande
utan att äganderätten tillkommer någon anses vid tillämpningen av 10
första stycket samt 15 och 18 ** denna lag som egendomens ägare.

*

Övergångsbestämmelser
I. Denna lag träder i kraft den I juli 1976.
2. Bestämmelserna i 2, 4, 5, 7-11 och 26 **· bestämmelserna i 27 *·
såvitt avser avgifter, samt bestämmelserna i 28 och 29 ** tillämpas endast
i fråga om åtgärd som har påbörjats efter ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 6 och 12 ** får tillämpas endast i fråga om övertriidelse som har begåtts efter ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna i 23 och 24 **får tillämpas endast i fråga om överlåtelse
som har ägt rum efter ikraftträdandet.
5. Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med
fideikommissrätt skall vid tillämpningen av 10 * första stycket samt 15
och 18 ** anses som egendomens ägare.

15 Riksdagen /976. I sam/. Nr IM
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2 Förslag till
Lag om ändring i byggnadslagen (1947:385)
Härigenom föreskrives i fråga om byggnadslagen (l 947:385)'

dels att 148 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 147 ~ och 147 § skall ha nedan angivna
lydelse.

N1111arande ~vdelse

föreslagen ~vdelse

Elfte avd. Om ansvar. handräckning och fullföljd av talan m. m.

Elfte avd. Om påföljder. fullföljd
av talan m. m.
2

147*
Bestämmelser om påfö{id ./Ör överDen som företager nybyggnad eller
trädelse av denna lag eller ./breskrifi
annan åtgärd i strid mot ./brbud som
meddelats i denna lag eller med stiid som har meddelats med stöd ar lagen
av lagen dömes till böter. Aro omstän- Jinns i lagen (1976:000) om pd/öljder
vid olovligt byggande m. m.
dighetema synnerligen .försl'(lrande.

må till .fängelse i högst sex månader
dömas.
Den som uppsåtl~~en eller al' oaktsam/Jet åsidosätter villkor som regeringen meddelar med stöd ar 136 a
siunde s~vcket. så att allmän räu kan
kränkas. dömes till böter eller.fängelse
i högst eu år.
.\1·

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. Äldre bestämmelser om straff
skall dock tillämpas i fråga om gärning som har företagits före ikraftträdandet.

I

Lagen omtryckt 1972:775.
lydelse 1975:459.

2 Senaste
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3 Förslag till
Lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Härigenom föreskrives i fråga om byggnadsstadgan (1959:612)'
dels att 69 och 70 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 55

och 71

* I mom., 58 ~ 2 mom., rubriken närmast före 68 ~. 68 *

* 2 mom.

skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen ~vdelse

.Nul'arande lvdelse

55§
2

Ansökan om byggnadslov göres skriftligen hos byggnadsnämndcn.
I mom.

I mom. Ansökan om byggnadslov
göres skriftligen hos byggnadsnämnden. Bestämmelser om prö~·ning av
,fi"åga om byggnadslov lllan ansökan
.finns i lagen (1976:000)
fl<ifö(jder
vid olm•ligt byggande m. m.

om

Vid ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad eller tillbyggnad av förut befintlig byggnad skola fogas situationsplan över tomten,
utvisande befintliga byggnaders och tillämnad byggnads läge, samt ritningar
rörande företaget med erforderlig beskrivning. Avser ansökningen byggnad
som inrymmer bostadslägenhet, skall situationsplanen dessutom visa utrymmen för lek och utevistelse, parkering samt tillfartsvägar för biltrafik.
Inom område, varest byggnadsnämnden tillhandahåller nybyggnadskarta,
skall situationsplanen vara grundad å sådan karta. Där ej särskilda omständigheter föranleda annat, skola situationsplan och ritningar ingivas i
tre exemplar.
Vid ansökan om byggn_adslov för annan åtgärd än nu sagts skola fogas
erforderliga ritningar och beskrivningar.
58

~

2 mom. Vid byggnadslov för nybyggnad må, om byggnadsnämnden finner

det nödigt och sökanden skriftligen samtyckt därtill, fogas villkor att annan
byggnad å tomten skall rivas, ombyggas eller ändras. I beslutet skall angivas
viss tid för villkorets fullgörande.
Byggnadslov, som avser uppsättande eller väsentlig ändring av skylt eller
ljusanordning må, när särskilda skäl därtill äro, begränsas att avse rätt att
bibehålla skylten eller anordningen viss tid. Byggnadsnämnden äger på ansökan medgiva förlängning av tiden.
Med;lefas byggnadslov ti// åtgärd
som redan har U(/iirts, må som villkor
1 Stadgan

2 Senaste

omtryckt 1972:776.
lydelse 1975:817.
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Föreslagen lvdelse

N1niarande (vdelse

.för sådant I01• frjreskrivas skyldighet all
vidtaga de ändringar i det. utförda som
befinnas nöd1•ändiga. I beslutet skall
angivas viss tidför 1•illkoretsfullgörande.

6 kap. Om ansvar,
de m. m.

vite.~/Oreläggan

68
Strider påböi:iat byggnadsarbete
uppenbarligen mot denna stadga eller
mot fastställd generalplan, stadsplan.
byggnadsplan eller utomplansbestämmelser. äger byggnadsnämnden förbjuda arbetets fortsä11ande.

6 kap. Om påfö{ider

*

Bestämmelser om påfii{id/ör ö1•erträdelse m• denna stadga eller av .föreskrift som har meddelats med stöd
av stadgan finns i laJ.wn (1976:0()()) om
påf(j{jder vid olovligt byggande m. m.

Ar Ufl{lenbart all påbö~jat byggnadsarbete ävelllyrar byggnadens eller
närliggande byggnads hål/fasthet eller
med_frjr fara .för människors liv eller
hälsa. skall nämnden förbjuda arbetets forsä11ande, även om de i .första
stycket angivna förutsällningarna icke
äro för handen.

*

71
2 mom. Talan mot länsstyrelses beslut i byggnadslovsärende som enbart
rör tillämpning av 29 första stycket 1), så ock talan mot länsstyrelses
beslut enligt 54 l mom. sista stycket eller 66 § eller i annat ärende som
avses i 67 ~ än sådant som rör ansökan hos länsstyrelsen eller byggnadsnämnd om medgivande som avses l mom. första stycket sista punkten
av paragrafen föres hos regeringen genom besvär.
Mot annat beslut av länsstyrelse
Mot annat beslut av länsstyrelse
i ärende som avses i 5 kap. och mot i ärende som avses i 5 kap. föres talan
länsstyrelses beslut om.fih'bud eller.töhos kammarrätten genom besvär.
reläggande enl~f!.t 6 kap. föres talan

*

*

hos kammarrätten genom besvär.
I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna stadga hos regeringen genom besvär.
Innefattar länsstyrelsens beslut prövning icke blott av fråga som avses
i andra stycket utan även av fråga som enligt byggnadslagen eller denna
stadga skall avgöras av regeringen, skola besvär över sådant beslut anföras
hos kammarrätten.
Talan mot statens planverks beslut enligt 61 § 2 eller 5 mom. föres hos
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kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av planverket enligt denna
stadga föres talan hos regeringen genom besvär.
Denna lag träder i kraft den I juli 1976. Äldre bestämmelser om stralT
skall dock tillämpas i fråga om gärning som har företagits före ikraftträdandet.
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Utdrag

LAGRÅDET

PROTOKOLL
vid sammanträde

1976-02-10
Nänarande: justitierådet Gyllensvärd, regeringsrådet Nordlund, justitierådet Ulveson, justitierådet Erik Nyman.
Enligt lagrådet den 22 januari tillhandakommet utdrag av protokoll
vid regeringssammanträde den 11 december 1975 har regeringen på hemställan av statsrådet Carlsson beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag
till
I. lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.,
2. lag om ändring byggnadslagen (1947:385),
3. lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612).
Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, har inför lagrådet föredragits
av hovrättsassessorn Lars Uno Did6n.
Förslagen föranleder följande yttranden inom lagrådet.

Inledning
Lagrådet:
l. Allmänna synpunkter
Syftet med den reform som nu föreslås är att åstadkomma effektivare
medel att uppriitthålla efterlevnaden av byggnadsförfattningarna. Enligt en
allmänt utbredd uppfattning finns för närvarande inte tillräckliga möjligheter
att ingripa mot det olovliga byggande som otvivelaktigt förekommer i stor
utsträckning, och det råder knappast några delade meningar om att åtgärder
behöver vidtagas för att fä till stånd en bättre ordning. Sådana åtgärder
är angelägna inte minst med hänsyn till den betydelse som man numera
tillmäter frågorna om en ändamålsenlig markanvändning och samhällets
kontroll över bebyggelseutvecklingen.
Såsom framgår av den till grund för remissen liggande departementspromemorian har flera olika omständigheter medverkat till att tillsynen över
byggnadsverksamheten inte har fungerat tillfredsställande. Brister i själva
sanktionssystemet har med all säkerhet spelat en inte oväsentlig roll, men
lika uppenbart torde vara att även andra faktorer har haft stor betydelse.
Särskilt må nämnas att, enligt vad som ibland har gjorts gällande, byggnadsnämnderna på en del håll saknat tillräckliga resurser att utöva den
kontroll som erfordrats eller kanske ej ens alltid har haft den rätta förståelsen
för behovet av att med kraft ingripa mot överträdelser. Det kan vidare
ifrågasättas, om inte byggnadslagstiftningen med dess detaljerade och svår-
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överskådliga regler om bl. a. byggnadslovsgivningen inte siillan har bidragit
till att de byggande gjort sig skyldiga till överträdelser.
Även om behovet av en reformering av sanktionssystemet får anses tillriickligt dokumenterat och en närmare utredning om förekomsten av den
olovliga byggnadsverksamheten inte synes nödviindig för att motivera en
särskild lagstiftning av det slag som nu föreslås, hade det varit önskvärt,
om arten och omfattningen av de överträdelser som har förekommit blivit
bättre belysta och viss utredning förebragts rörande de ingripanden som
skett enligt gällande ordning och framför allt rörande anledningen till att
ingripanden inte förekommit i andra fall av överträdelser. Undersökningar
av sådant slag skulle ha gett ett säkrare underlag för uppbyggnaden av
ett nytt påföljdssystem. Nu riskeras att lagstiftningen inte får den mest
ändamålsenliga inriktningen och utformningen.
För att den föreslagna reformen skall få den effekt som man viintar sig
fordras en upprustning av byggnadsnämnderna så att de nöjaktigt kan fullgöra de nya och säkerligen ganska betungande uppgifter som nu skall läggas
på dem. Beträffande betydelsen av den föreslagna lagen kan ytterligare nämnas. att möjligheterna att komma till riitta med det olovliga byggandet torde
försvåras så liinge byggnadsförfattningarna i övrigt får bestå med oforiindrat
innehåll.
Innan lagrådet går in på en närmare bedömning av de föreliggande lagförslagen. vill lagrådet något beröra en terminologisk fråga. I remissen anviindes uttrycket påföljd i en vidsträckt bemärkelse; det avser inte bara
sådana sanktioner som avgifter och straff utan också av byggnadsnämnd
meddelade förbud samt handriickningsåtgärder och verkställighetsföreliigganden. Lagrådet finner det friimmande för vanligt språkbruk att beteckna
alla dessa former av ingripanden som påföljder och anser för sin del, att
det skulle vara en fördel om termen påföljd reserveras för sanktionerna
avgifter och straff. Även med denna begränsning får termen en innebörd
som ej helt överensstämmer med det straffrättsliga påföljdsbegreppet. Detta
synes emellertid inte behöva medföra någon olägenhet av betydelse.
Som redan har antytts innehåller det nu föreslagna sanktionssystemet
inte endast påföljdsregler som i första hand syftar till att förmå den enskilde
att rätta sig efter giillande byggnadsföreskrifter utan även regler som ger
myndighe1erna befogenhet att få olovligt utförda åtgärder undanröjda eller
på annat sätt rättade. Beträffande detta senare slag av regler är att märka
att de visserligen primiirt har till syfte att framtvinga ett återstiillande av
läget sådant det var före den ifrågavarande åtgärden men att de, om de
iir ändamålsenligt utformade och tilliimpas konsekvent, kan ha en mycket
starkt avhållande effekt. Deras betydelse framhävs även av att de riktas
just mot de fall där ett byggande skett i strid mot byggnadslagstiftningens
materiella innehåll. De bör diirför i preventionsavsccnde anses ha väl så
stor betydelse som de egentliga påföljdsreglerna. Hur härmed än förhåller
sig iir det för samhället av största vikt att rättelse av en olovligt genomförd
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byggnadsåtgärd kan komma till stånd och att de tillämpande myndigheterna
regelmässigt framtvingar rättelse utom i fall, där åtgiirden vid prövning i
efterhand anses böra godtagas. De genom remissen nu föreslagna reglerna
om ingripanden för att åstadkomma rättelse innebär enligt lagrådets mening
en betydande och i hög grad önskvärd förbiittring av rättelsemöjligheterna.

2. Frågan om lämpligheten av ett avgiftssystem
Tanken att ersätta nu giillande straffbestiimmelser med ett system av
administrativa avgifter är den del av förslaget som särskilt tilldrar sig intresse.
I detta avseende innebär remissen att en helt ny ordning skall införas på
förevarande område. Att utnyttja avgifter av skilda slag i stlillet för eller
vid sidan av ordinära straffrättsliga påföljder för att motverka lagöverträdelser är inte någon nyhet i vårt land, men hittills har detta praktiserats
i endast obetydlig omfattning. Som exempel har i förevarande iirende anförts
skattetilläggen enligt taxeringslagen samt överlastavgifterna, som fordonsägare kan bli skyldiga att utge. Här kan hänvisas även till parkeringsboten,
som inte kan räknas till bötespåfåljderna utan iir en sanktion riktad mot
en oidentifierad fordonsförare. Vidare kan nämnas, att på senare tid har
som ett led i lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder införts ett
system med s. k. varselavgifter. Efter prövning av domstol kan sådan avgift,
beräknad efter noggrant angivna normer, tas ut av arbetsgivare, som har
åsidosatt lagstadgad skyldighet att varsla om driftsinskränkning.
Den nu föreslagna ordningen med avgifter som reaktion mot övertriidelser
av byggnadsförfattningarna skiljer sig på olika sätt från de lösningar med
sanktionsavgifter som hittills har tillämpats och måste betraktas som en
tämligen djärv nydaning. Detta är inte i och för sig något negativt. Särskilt
när fråga är om ett sanktionssystem är det emellertid angeläget att man
inte utan vägande skäl gör avsteg från vedertagna principer till skydd för
rättssäkerheten. Viss återhållsamhet när det gäller att införa nyheter av nu
ifrågavarande slag är också motiverad med hänsyn till att frågan om en
reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten för närvarande iir föremål för siirskild utredning (se 1974 års riksdagsbcriittelse
Ju 53). Ett naturligt krav vid införandet av ett helt nytt sanktionssystcm
är i övrigt att detta i olika hänseenden är utformat så att det kan ge
de resultat som eftersträvas.
I de fall där en ordning med avgifter som alternativ till straff hittills
har genomförts har strävan i första hand varit att finna en ersättning för
böter. När fråga är om allvarliga lagöverträdelser, har det inte ansetts komma
i fråga att låta avgifter helt ersätta ordinära straffpåföljder. Såvitt framgår
av det remissyttrande brottsförbyggande rådet har avgivit över departementspromemorian synes också de strävanden inom kriminalpolitiken som går
ut på att begränsa straffrättens roll vara inriktade just på vad man kallar
"mindre regel överträdelser". En liknande inställning kommer till .uttryck
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i det av nordisk.a strafföittskommitten avgivna betiinkandet NU 1975:5.
Att avgiftspåföljder ansetts böra i allmiinhet komma i fråga endast vid
mera bagatellartad brottslighet torde hänga samman med att i de fall, då
frihetsberövande påföljd kan komma under övervägande, fråga som regel
är om lagöverträdelser vid vilka det finns behov av att utnyllja straffets
moralbildande effekt, medan detta behov inte gör sig giillande på samma
sätt vid överträdelser för vilka böter är den naturliga påföljden. En vidgad
användning av avgiftssanktioner kan komma att uppfattas som en markering
av hur de överträdelser som avses bör bedömas.
Begränsningen av avgiftssanktionerna till mindre allvarlig brottslighet bör
även ses mot bakgrunden av att för tilliimpning av straff i princip kriivs
att hänsyn tas till nera olika faktorer såsom den misstänktes skuld m:h
lagöverträdelsens svårhetsgrad. Såvitt giiller "böter tillkommer att Jagövcrtriidarens ekonomiska förhållanden vanligen måste beaktas. Grundsatsen
att ingen skall kunna ådömas påföljd för en gärning. om han inte kan göras
ansvarig för denna, bygger på riittvisekrav och har stark förankring i det
allmänna riiltsmedvetandet. I vidare mening innefattas diiri också krav på
en erforderlig nyansering vid bedömningen i det enskilda fallet. Att påföljden
för en viss giirning i princip skall drabba lagövertriidare lika och ait diirfiir
vid bestiimmande av en ekonomisk påföljd hiinsyn skall tas till den enskildes
betalningsförmåga tillhör på motsvarande siitt grunderna för det straffrättsliga påföljdssystemet.
Nu angivna hiinsynstaganden ställer av naturliga skiil siirskilda krav på
den utredning som skall ligga till grund för bedömningen. En väsentlig
fördel som man vill vinna med ett avgiftssystem iir <tlt det kan tilliimpas
utan att hänsynstaganden av nyssniimnt slag behöver göras. Vid utredningen
i det siirskilda fallet bör i allmiinhet andra omstiindighcter inte behöva klarliiggas iin som erfordras för att man skall kunna slå fast att en övertriidelse
objektivt sett har ägt rum. Detta måste rimligen medföra att möjligheterna
att tillämpa ett avgiftssystem blir begriinsade. Man bör sålunda inte medge
ett summariskt förfarande, niir fråga iir om allvarligare överträdelser, för
vilka en verkligt kännbar påföljd bör utmätas. Att rent schablonmässigt
- och alltså utan iakttagande av normer som utbildats på det straffriittsliga
området och om vilkas värde inte torde råda några delade meningar - ålägga
mycket höga avgifter bör sålunda inte tillåtas, om det inte med hiinsyn
till sättet för avgifternas bestiimmande iindock kan accepteras, t. ex. niir
avgiften siitts i direkt relation till den vinning som lagövertriiclelsen har
medfört eller kunnat medföra. För att etl system med avgifter bestiimcla
på detta säll skall kunna tilliimpas måste åt elen beslutande myndigheten
anförtros att företa en närmare prövning om och i vilken utstriickning överträdelsen har varit ägnad att i det särskilda fallet medföra vinning. På speL·iella
områden torde dock förekomsten och storleken av vinningen framträda
så klart att ett rent schablonmiissigt förfarande iir möjligt.
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Med hiinsyn till vad som nu sagts kan det ifrågasättas, om det remitterade
förslaget innefattar en i alla avseenden iindamålsenlig och godtagbar lösning.
Sålunda iir det diskutabelt, om de övertriidelser som byggnads- och tillläggsavgifterna riktar sig mot iir sådana att uttagande enbart av avgifter
är en lämplig sanktion. Hithörande fall innefattar niimligen inte bara enkla
försummelser utan också sådana handlingar med uppsåt att kringgå lagstiftningen som det finns all anledning att med kraft ingripa mot. Såsom
ett avsteg frän hittills upprätthållna principer får vidare betecknas det förhållandet att avgifterna skall kunna påföras annan iin den till vilken övertriidelsen på ett naturligt siilt kan hänföras. Lagrådet kommer att i det följande närmare beröra frågan om detta avsteg men vill redan hiir framhålla
det otillfredsstiillande i att på grund av avgiftssystemets konstruktion i denna
del den som har begått en lagöverträdelse och kanske·till och med en allvarlig
sådan kan komma att gå helt fri från påföljd.
Som skäl för införande av förslagets avgiftssystem anförs i huvudsak
att nuvarande bestämmelser om böter och - i grova fall - fängelse iir otillräckliga, att erforderliga straffskiirpningar skulle vara oliimpliga från kriminalpolitisk synpunkt och att de föreslagna administrativa sanktionerna
måste antas vara vida överlägsna de nuvarande straffrättsliga påföljderna
som medel att komma till riitta med det olovliga byggandet. De närmare
överviigandcn på vilka denna uppfattning grundas har inte redovisats. Visserligen förhåller det sig otvivelaktigt så att en övergång till sanktioner med
enbart administrativa avgifter erbjuder bestämda fördelar betrliffande ett
stort antal överträdelser på ifrågavarande område. Snabbare och effektivare
ingripanden hlir diirigenom ofta möjliga. Detta iir av viirde inte bara i repressivt hiinseende utan också med hiinsyn till kostnaderna för förfarandet.
Såvitt giiller den grövre brottslighet som också förekommer på området,
fastiin kanske inte så ofta, synes förslaget emellertid innebära en inte obetydlig försämring av möjligheterna att ingripa med adekvata påföljder. Att
här endast tilliimpa administrativa avgifter kan, iiven om avgifterna i vissa
fall uppgår till mycket höga belopp, inte anses tillriickligt. Detta giiller även
bortsett frän det förhållandet att avgiftsplikten i vissa liigen inte kommer
att alls drabba den verkligt skyldige. Att behandla kvalificerade lagöverträdelser på nu angivet sätt måste te sig stötande och kan få menliga konsekvenser, niir det giiller att i den allmiinna uppfattningen inskärpa betydelsen av att byggnadsförfattningarna efterlevs.
Till det sagda kan fogas den anmärkningen att det föreslagna systemet
med administrativa avgifter lider av den bristen att man inte kommer att
ha tillgång till de inom straffprocessen förekommande siikerhetsåtgiirderna
kvarstad och skingringsförhud. Det kommer sålunda inte att finnas några
möjligheter att hindra den betalningsskyldige att dra sig undan betalningen
genom att överlåta egendom eller vidtaga andra sådana transaktioner. Likaväl som hiinsynslösa lagöverträdare nu genom transaktioner av detta slag
försöker skydda sig mot riittelseåtgiirder kommer de med all sannolikhet
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att försöka skydda sig mot att behöva betala avgifter. Riskerna för detta
kan viintas bli siirskilt stora, om man inför sådana verkligt betydande avgifter
som tilliiggsavgifkrna.

J. '.'llärmare om de föreslagna a\·gifterna
Vad först beträffar bygg n a cl sav gifte n delar lagrådet uppfattningen, att redan det förhållandet ~1tt åtgärd som krävt byggnadslov här
vidtagits utan sådant lov bör föranleda påföljd. föreskrifterna om sJ..yldighet
att söka byggnadslov innan marken bebyggs eller byggnad iindras eller används för nytt iindamål syftar niimligen till att siikerstiilla att tillbörlig hiinsyn
tas till miljön och till kraven på säkerhet, sundhet, iindamålscnlighet och
trevnad. Om byggnadslovskrävande åtgiird vidtas utan lov, kan överträdelsen visserligen i många fall enbart innebära att elen byggande inte på
förhand försiikrat sig om byggnaclslov till en som det senare visar sig fullt
acceptabel byggnadsåtgärd. Dessa fall kan betecknas som rena ordningsförseelser. I andra fall kan den vidtagna åtgiirden vara sådan att den inte
skulle ha godkänts vid en förhandsprövning men av olika skHI, l. ex. hiinsyn
till samhiillsekonomiska och sociala intressen, måste accepteras i efterhand.
Men det förekommer också åtgärder, där det utförda står i klar strid mot
gällande planer eller byggnadsförbucl eller mot siirskilda siikcrhetsföreskrifter
och sålunda är helt oacceptabelt. I en del av dessa fall kan det vara fråga
om en kriinkning av betydande allmiint intresse. Dessa senare fall är alltså
av annan karaktär än som vanligen hänförs till ordningsförseelser. Lagrådet
har i princip intet att erinra mot ett sanktionssystem som innebär, att allt
olovligt byggande drabbas av en schablonmässigt bestämd avgift, beniimnd
byggnadsavgifl. Emellertid måste krävas att vid sidan av sådan avgift annan
påfc:iljd tilliimpas, när fråga i"ir om allvarligare överträdelser. Till utformningen
av påföljdssystemet i den delen återkommer lagrådet i det följande.
Det kan ifrågasättas, om byggnadsavgift inte också borde utgå när ntlgon
visserligen fått byggnadslov till viss åtgiird men inte har riittat sig efter
de villkor som gällde för lovet. Vid stora avvikelser, såsom niir en helt
annan typ av byggnad uppförts än lovet avsåg, bör handlandet kunna hiinföras till olovligt byggande. I många fall blir det emellertid fråga om mindre
avvikelser, ofta så obetydliga att det inte vore rimligt att som sanktion
ta ut en avgift av den storlek som byggnadsavgiften bör ha. !Vlan skulle
å andra sidan införa ett element av skönsmiissighet i avgiftssystemet. om
avvikelsens betydelse skulle få bli avgörande för om byggnadsavgift skall
utgå eller ej. Vad som sagts nu föranleder att åsidosiittande av villkor för
byggnadslov inte bör utgöra grund för uttagande av byggnadsavgift.
I princip bör byggnadsavgift utgå så snart en byggnadslovskriivande åtgiird
har vidtagits utan lov. Hänsyn bör sålunda inte tas till uppsåt eller graden
av vårdslöshet hos den som åsidosatt kravet på byggnadslov. Att bygg-
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nadslov senare meddelas eller föreUiggande eller hamlriickning tillgrips för
att få det utförda rättat bör inte heller få inverka på avgiftens uttagande.
Det kan till och med sättas i fråga.om man skall kunna undgå byggnadsavgift
genom frivillig rättelse. Även om en olovligt uppförd byggnad rivs, kan
det ibland vara omöjligt att återställa miljön i ursprungligt skick. Det allmänna intresset kan just ha varit knutet till att området bevarades orört.
Sådana fall får dock antas höra till undantagen. I regel torde vid frivillig
rättelse det allmänna intresset bli tillgodosett. Med hänsyn härtill och för
att inte hämma frivilliga åtgärder i detta syfte bör man avstå från att ta
ut byggnadsavgift i sådana fall.
När det giiller byggnadsavgiftens storlek i det enskilda fallet bör tillses,
att avgiften blir tillräckligt hög för att motverka olovligt byggande men
inte högre än att den ter sig rimlig även vid oavsiktlig överträdelse. Vidare
bör beaktas, att brggnadsavgiften i allmänhet kommer att utgöra den enda
påföljden för olovliga åtgärder av högst skilda slag, från uppförande av omfattande bebyggelse till uppsättande av en skylt. Avgiften måste därför kunna
variera inom vida gränser. Samtidigt måste dock avgiften vara tämligen
liitt att bestämma och så normerad att den kan förutses av den avgiftsskyldige. Enligt lagrådets mening får förslaget att byggnadsavgiften skall
utgå med belopp som motsvarar fyra gånger byggnadslovsavgiften vid en
motsvarande åtgärd, dock med minst 500 kronor, anses uppfylla dessa krav.
En svaghet lir onekligen, att taxan för byggandslovsavgift bestäms
av varje kommun för sig och att det inte ens iir nödviindigt att kommunen
,antar sådan taxa. Ett allvarligt åsidosiittande av kravet på byggnadslov kan
alltså teoretiskt medföra byggnadsavgift som i en kommun uppgår till flera
tusen kronor men i en annan kommun stannar vid 500 kronor. Anledning
finns emellertid att förviinta att kommunerna i allmänhet kommer att fastställa taxa för byggnadslovsavgift med ledning av det normalförslag som
har utarbetats av Svenska kommunförbundet och statens pianverk. Diirmed
minskar risken för mera betydande skillnader mellan kommunerna i fråga
om byggnadsavgift vid samma slags olovliga åtgärd. Med hänsyn hiirtill
och till de förtjänster förslaget i denna del i övrigt har anser lagrådet att
det kan tillstyrkas.
Mot den föreslagna t i 11 ii g g sav gifte n kan däremot riktas flera
allvarliga invändningar.
Det kan till en början starkt ifrågasiittas, om den verkligen ko~mer att
utgöra ett ändamålsenligt och verksamt medel att motverka just den form
av olovligt byggande som det från allmän synpunkt sett är mest angeläget
att förhindra, nämligen byggande i strid mot de materiella byggnadsföreskrifterna. Vad som olovligen utförts i dessa fall skall som allmän regel
inte få stå kvar. och byggnadsniimnderna har att noga övervaka att riittelse
kommer till stånd. Sker riittelse, skall emellertid i princip någon tilläggsavgift
inte utgå. Denna avgift kommer följaktligen i huvudsak bara att drabba
sådant byggande som vid prövning i efterhand anses kunna godtas. Men
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som tidigare anförts innebär överträdelsen i dessa fall många gånger endast
den ordningsförseelsen, att den byggande inte på förhand har försäkrat sig
om byggnadlov till en fullt acceptabel byggnadsåtgärd. Tilläggsavgiften, som
kan uppgå till mycket högt belopp, står i dessa fall inte i rimligt förhållande
till den underlåtenhet som den byggande har gjort sig skyldig till.
När det olovligt utförda inte i efterhand accepteras utan måste undanröjas.
drabbas den byggande ofta av en kännbar ekonomisk förlust. Denna kan
tillsammans med byggnadsavgiften i allmänhet anses utgöra en tillräcklig
sanktion. Innebär åtgärden kriinkning av mera betydande allmiint intresse
och har den företagits uppsåtligen eller av grov vårdslöshet, bör dock samhällets ogillande komma till uttryck i en särskild påföljd vid sidan av byggnadsavgiften. Behovet av att kunna tillämpa en sådan påföljd framstår särskilt klart med tanke på det fallet, att någon har haft betydande ekonomisk
fördel av sitt olagliga förfarande men han vid den tidpunkt niir en rättelse
blir aktuell inte har så stort intresse av att fortsättningsvis kunna utnyttja
vad han utan tillstånd har genomfört eller av annan orsak inte drabbas
särskilt hårt av en r'c:ittelseåtgiird. Denna situation kan t. ex. föreligga, när
byggnad har tagits i anspråk för otillåtet ändamål. Med hänsyn till de angivna
speciella kriterierna för den påföljd som bör förekomma vid sidan av byggnadsavgiften kan påföljden inte utgöras av en schablonmässigt bestämd
avgift.
Mot bakgrund av det sagda får lagrådet föreslå att t.illäggsavgiften utgår
ur det nya sanktionssystemet. Som ytterligare skäl för denna ståndpunkt
kan åberopas vad lagrådet anför i det följande under punkt 5 beträffande
beslutsmyndigheten. I stället för att tillämpa en ordning med tilläggsavgift
bör man vid fall av olovligt byggande, som sker uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet och innebär kränkning av mera betydande allmänt intresse,
kunna ingripa mot den skyldige på samma sätt som vid andra svåra lagöverträdelser. Han bör alltså ådömas straff av allmän domstol. För att sanktionen skall bli tillräckligt effektiv bör domstolen vid sidan av straffet kunm1
döma ut en straffavgift. Till frågan om straff och straffavgift återkommer
lagrådet under punkt 6.
Vad slutligen angår förslaget om s är sk i Id avgift innebär det,
såsom också föredragande statsrådet påpekar, en viss avvikelse från principen
att administrativa avgifter bör bestämmas utan skönsmässiga inslag. Med
hänsyn till de omständigheter som åberopas till stöd för förslaget bör avsteget
emellertid kunna godtas. och lagrådet finner inte heller i övrigt anledning
till någon viisentlig erinran mot konstruktionen av den särskilda avgiften.

4. Valet av subjekt för byggnads- och tilläggsavgifterna
Enligt remissen skall den som vid tiden för avgiftsprövningen är ägare
av den byggnad eller anläggning som berörs av en olovlig byggnadsåtgiird
alltid påföras de byggnads- och tilläggsavgifter som kommer i fråga. Förslaget
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innebär således, att avgiftsskyldigheten bestiims utan hänsyn till om den
som drabbas har gjort sig skyldig till elen lagöverträdelse det är fråga om
och alltså utan hinder av all annan. vanligen då en förutvarande iigare.
mycket väl kan vara den egentlige lagövertriidaren. Delta att avgiften kan
drabba någon som inte har utfört eller haft något som helst att skaffa med
den olovliga byggnadsåtgärclen eller haft möjlighet att avvärja den olaglighet
som förekommit innebär en betänklig nyhet på sanktionsområdet och kan
svårligen accepteras.
Ett avsteg som nu sagts från vad som eljest har ansetts böra upprätthållas
beträffande påföljdssanktioner kan inte nöjaktigt motiveras med att en ny
ägare får kräva åter av föregående iigare vad han kan ha tvingats att erlägga
i avgifter. Sådan återkravsrätt kan många gånger vara helt illusorisk. Just
i de mest kvalificerade fallen. där den tidigare iigaren har gjort sig skyldig
till en medveten överträdelse av reglerna om byggnadslov och han kanske
med god förtjänst har avhiint sig den ifrågavarande egendomen. är det väl
tiinkbart att han ordnar sina ekonomiska förhållanden så att en återkravsrätt
blir värdelös. Också i andra fall blir möjligheterna att få ersiittning för utgivna
avgifter emellertid helt beroende av den förre ägarens betalningsförmåga
vid den tid då kravet kan göras gällande.
Att lägga avgiftsskyldigheten på den nye ägaren under hänvisning till
att den. som sålunda drabbas av avgift på grund av annans tidigare lagöverträdelse, kan sägas ha handlat oförsiktigt vid sitt förvärv och därför
bör få stå sitt kast är inte godtagbart. Möjligen skulle denna motivering
kunna åberopas. om den nye ägarens ansvar begränsades till vissa besUimda
typer av iiganderiittsförviirv, t. ex. köp och vissa andra överlåtelser. beträffande vilka man kan räkna med att förvärvaren regelmässigt har möjlighet
att kontrollera om olovlig byggnadsverksamhet tidigare har förekommit.
Enligt förslaget skall någon sådan begränsning inte giilla. utan principen
om den nye ägarens betalningsansvar för avgifter skall tillämpas generellt
vid alla slags förviirv, vilket kan medföra högst otillfreclsstiillancle verkningar
i en del fall. Förslaget torde vidare ge upphov till svårlösta problem med
tanke på villkorliga överlåtelser. betriiffande vilka det vid tiden för avgiftsskylclighetens bestämmande inte kan avgöras om en slutlig överlåtelse har
kommit till stånd. Denna fråga får övervägas närmare. om den föreslagna
lösningen skall genomföras. Det fallet måste likaså uppmärksammas au
efter avgiftens faststiillancle överlåtelsen går åter eller förklaras ogiltig.
ffär kan vidare påpekas att. om avsikten är all låta elen nye iigaren svara
för avgift av det skälet att han har gjort sig skyldig till viss uraktlätenhet
vid sitt förvärv. grunderna för avgiftens bestiimmande bör utformas med
hänsyn till svårhetsgraden av en sådan försummelse. Enbart omfattningen
och karaktären av den ursprungliga överträdelsen bör i varje fall inte såsom
enligt remissen få vara avgörande.
Förslaget i vad det gäller ny iigares ansvar kan inte heller tillfredsställande
motiveras med att denne redan enligt gällande ordning liksom enligt re-
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missen kan få finna sig i att rättelseåtgärder framtvingas. Byggnadsavgift
är avsedd att utgå även om rättelse tvångsvis genomförs. och vad tilläggsavgiften beträffar kan den uppgå till belopp som vida överstiger värdet för
den nye ägaren av den fastighet eller byggnad som avses med rättelsen.
Särskilt må beaktas att nu angivna värde av egendomen kan, t. ex. på grund
av upplåtna panträttigheter, ha varit mycket lågt redan vid förvärvet. För
betalning av påförda avgifter svarar emellertid inte bara denna egendom
utan ägaren får finna sig i att också hans övriga tillgångar tas i anspråk.
Vad som nu anförts mot förslaget att låta ny iigare bli betalningsskyldig
för byggnads- och tilliiggsavgifter innefattar inte något avgörande skiil mot
att över huvud taget tillämpa avgiftspåföljder av detta slag, men sådan ändring bör genomföras i förslaget att avgifterna påförs den som var ägare
vid tiden för den olovliga åtgärdens vidtagande. Man kan utgå från att
det är han som i nästan alla fall ligger bakom åtgärden, men liven om
så någon gång inte skulle vara förhållandet, får det likväl anses befogat
att låta honom bära ansvar för vad som utförts beträffande egendomen.
Att konstruera avgiftspåföljden med ett så beskaffat ägaransvar låter sig
väl förenas med vad som i allmänhet gäller i fråga om sanktioner för lagöverträdelser av mindre allvarlig karaktär. Väsentligt är emellertid att ägaren.
om han kan visa att han inte alls kan lastas för den överträdelse som avgiften
gäller, skall kunna vinna befrielse från avgiftsskyldigheten. Det remitterade
förslaget får anses medge tillräcklig möjlighet i sådant hänseende genom
reglerna om jämkning och eftergift.
5. Beslutsmyndigheten
De tänkta påföljdsavgifterna är avsedda alt hanteras i första hand av byggnadsnämnderna. och någon prövning inom ramen för ett straffprocessuellt
fårfarande vid allmän domstol skall alltså inte äga rum. Denna avvikelse
från vad som i vanliga fall tillämpas. när det giiller att bestämma sanktioner
för lagöverträdelser, är föranledd av striivan att vinna största möjliga förenkling. En av anledningarna till att man på några områden redan har valt
lösningen med administrativa avgiftspåföljder är just att man diirigenom
undgår att utnyttja det ganska tunga och tidskrävande maskineri som ett
straffprocessuellt förfarande merendels innebär. En övergång till en rent
administrativ handläggning är motiverad, när det är ett mycket enkelt material som skall läggas till grund för avgiftspåföljderna. Behöver endast förekomsten av vissa faktiska förhållanden konstateras. beträffande vilka någon tveksamhet vanligen inte behöver råda. är det otvivelaktigt en stor
fördel att slippa ta det vanliga rättsmaskineriet i anspråk. Annorlunda ställer
det sig, när man har att räkna med att närmare utredningar kan hfi nödvändiga för att få klarhet i om avgift skall tillämpas. Den administrativa
myndighet som skall handlägga avgiftsfrågan lämpar sig i regel inte för
utredningar av den karaktär som förekommer vid förundersökning i broll-
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mål, och det kan iiven anföras principiella betänkligheter mot att låta den
beslutande myndigheten själv agera i utredande syfte. De skäl som med
allt fog brukar anföras mot ett inkvisitoriskt förfarande i brott målsprocessen
äger också här tillämpning.
Vad beträffar byggnadsavgiften blir det bl. a. med hiinsyn till de i remissen
föreslagna övergångsbestämmelserna och preskriptionsreglerna inte sällan
nödvändigt att närmare utreda när överträdelse har ägt rum. Vidare kan
vid bestämmandet av byggnadsavgift med ledning av byggnadslovstaxa viss
utredning behövas för att fastställa beskaffenheten av det objekt åtgärden
avsett. De förut nämnda principiella betänkligheterna, de förhållandevis svaga utredningsresurser som byggnadsniimnderna förfogar över och de begränsade möjligheter som föreligger för den enskilde att inför sådan nämnd
förebringa bevisning är faktorer som onekligen talar emot att låta byggnadsnänrnd döma ut en avgift av den storlek byggnadsavgiften kan få.
Det förhållande som utgör grunden för utdömande av byggnadsavgift, nämligen att byggnadslovskriivande åtgärd har vidtagits utan lov, är emellertid
ett faktiskt förhållande som byggnadsnämnden iir bäst ägnad att konstatera.
Bestiimmandet av byggnadsavgiftens storlek i det enskilda fallet torde vanligen inte heller bereda byggnadsniimnden större svårigheter. Lagrådet finner
därför övervägande skäl tala för att man bör kunna anförtro åt byggnadsnämnderna att påföra byggnadsavgift.
När det g1iller den särskilda avgiften, innehåller de föreslagna reglerna
som förut har sagts vissa skönsmässiga inslag, som gör det tveksamt att
låta administrativ myndighet besluta om avgift skall utgå. Med hänsyn till
att det i allmänhet iir fråga om övertriidelser av ordningsföreskrifter och
att avgiften iir föga betungande anser lagrådet dock att den föreslagna ordningen även i denna del bör kunna godtagas.
Som framgår av det tidigare anförda föreslår lagrådet att tilläggsavgiften
skall utgå ur sanktionssystemet och vid allvarligare lagöverträdelser ersättas
med straff och straffavgift utdömda av allmän domstol. Men inte heller
en tilläggsavgift av den karaktär som föreslagits i remissen bör kunna påföras
av administrativ myndighet. Möjligheten att undgå avgiften genom att vidtaga rättelse medför att ytterligare krav på utredning ställs på myndigheten.
Vid en avgift av tilläggsavgiftens storlek gör sig också de förut anförda
rättssäkerhetskraven särskilt gällande. En sådan avgift bör inte kunna påföras
utan att en ingående prövning har ägt rum. med de rättssäkerhetsgarantier
som handliiggning inför domstol erbjuder. Lagrådet finner sig alltså böra
bestiimt avråda från att på administrativ myndighet lägga uppgiften att besluta orn den föreslagna tilläggsavgiften.

6. Straff och

straffa~·gift

för kvalificerade fall

Såsom redan har framhållits måste kriivas att vid sidan av byggnadsavgiften som sanktion mot olovligt byggande annan påföljd tilliimpas. när
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fråga är om allvarligare överträdelser. Att den erforderliga kompletteringen
av byggnadsavgiften inte kan åstadkommas genom en tilliiggsavgift, utformad på sätt som föreslagits, har också berörts i det föregående. och i
samband diirmed har lagrådet uttalat att den som gör sig skyldig till olovligt
byggande av mera kvalificerad beskaffenhet bör ådömas straff av allmän
domstol och att en straffavgift bör kunna dömas ut.
Lagrådet förordar under hänvisning till det anförda, att det remitterade
förslaget kompletteras med en bestämmelse av innehåll att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov. utan att sådant lov föreligger skall. om gärningen innebär kriinkning
av mera betydande allmiint intresse, dömas till böter eller fängelse i högst
två år.
Den angivna förutsiittningen att fråga skall vara om kriinkning av ett
mera betydande allmänt intresse bör, liksom kravet på grov oaktsamhet
när gärningen ej iir uppsåtlig. kunna utgöra en liimplig avgränsning av det
straffbara området. Den föreslagna straffäkalan har bestämts med tanke på
att endast kvalificerade fall omfattas av bestämmelsen och att det någon
gång kan förekomma mycke.t grova överträdelser. Även om böter kanske
blir det straff som vanligen kommer att tilliimpas, bör fängelse ingå i skalan.
och den övre griinsen för sådant straff bör siittas så högt som till två år.
Det är ingalund<J ovanligt att straffbestiirnrnelser, som syftar till <1tt skydda
viisentliga allmänna intressen, stadgar fängelse i så lång tid. Detta förekommer även niir fråga endast är om icke uppsåtliga förfaranden, t. ex.
vid vårdslös skatteuppgift.
Vid straffmiitningen torde det finnas anledning beakta, att med den föreslagna ordningen en övertriidelse kan medföra sanktioner av annat slag.
Åtgärder för att åstadkomma rättelse i vad som olovligen utförts kan exempelvis få så kännbara verkningar för gärningsmannen att skälig hiinsyn
därtill bör tas vid straffets bestiimmande. Att meddela siirskilda foreskrifter
hnrom bör dock enligt lagrådets mening inte vara erforderligt. Hänsyn till
omstiindigheter av angivet slag bör kunna tas vid tilliimpning av de principer
som gäller för straffmiitning i allmänhet.
Straffavgiften iir tänkt som ett komplement för att förhindra att någon
bereder sig vinning genom olovligt byggande. För att uppnå detta syfte
kunde det ligga nära till hands att förbinda den tänkta straffbestämmelsen
med ett stadgande om att ekonomiskt utbyte av brottet skall förklaras förverkat. Uppenbara svårigheter möter emellertid att på förevarande område
genomföra en ordning med regelriitt förverkande. I stort sett samma resultat
kan diiremot uppnås genom en siirskild form av avgift, så konstruerad att
viirdc som kan beräknas motsvara vinningen av det brottsliga förfarandet
dras in till det allmiinna.
Den tänkta straffavgiften bör kunna tas ut efter prövning av allmän domstol. dock endast niir sådant fall föreligger som avses i nyssnämnda straffbestämmelse. Krav på att någon också har blivit fälld till ansvar enligt be16 Riksdagl'n Jl)?fi. I sam/. Nr IM
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stiimmelsen bör inte uppsliillas. Möjligheterna all Lilliimpa straffavgift bör
vidare begrfosas så, all avgift endast skall komma i fråga vid övertriidclse
av sådan karaktiir att en vinningssituation typiskt sett föreligger. Det synes
härvidlag naturligast att knyta an till det remitterade förslaget och göra
regeln om straffavgift tilliimplig på fall av olovligt. byggande, som enligt
förslaget kunnat föranleda tilliiggsavgift. Enbart rivning av byggnad torde
emellertid inte ge upphov till sådant ekonomiskt utbyte att det finns anledning att i detta sammanhang behandla rivningsfallet på samma siill som
övriga, hiir avsedda former av olovligt byggande. Det sagda innebiir, all
straffavgift skall kunna dömas ut, när fråga iir om uppförande av helt ny
byggnad, till- eller påbyggnad av förut befintlig byggnad eller inredande
eller ianspråktagande av byggnad eller del diirav för viisentligen annat iindamål än det för vilket byggnaden förut varit anviind eller enligt byggnadslov
får anviindas.
Även i fråga om de grunder enligt vilka straffavgiften skall beriiknas
bör ledning kunna hämtas från det remitterade förslagets regler om tillliiggsavgiften. I vai:ie fall saknas tillriickligt underlag för att låta heriikningen
av straffavgiften ske efter andra principer. Sålunda bör föreskrivas, all avgiften skall motsvara 500 kronor för varje kvadratmeter våningsyta som
gärningen har omfattat. Men såsom framgår av det följande skall domstolen
med hiinsyn till omständigheterna i det siirskilcla fallet kunna bestiimma
avgiften till liigrc belopp eller efterge betalningsskyldigheten.
Om man såsom föreslagits låter valet av de övertriiclelser vid vilka straff- ·
avgift bör komma i fråga bestiimmas av att en vinningssituation typiskt
sett kan antas föreligga, hör ett motsvarande bctraktelsesiill anliiggas på
frågan om vem som skall åliiggas betalningsskyldighet. Med denna utgångspunkt kommer den som var gärningsman i första hand i fråga. Situationen
torde emellertid ganska ofta vara sådan att den som kan presumeras hösta
in fördelar av brottet inte är giirningsmannen själv utan någon, i vars stiille
gärningsmannen var. Bestiimmelserna bör diirför utformas så att straffavgiften då kan ålLiggas principalen, denne må vara fysisk eller juridisk person.
Av siirskilt stor praktisk betydelse Lir all juridiska personer som aktiebolag,
handelsbolag och dödsbon kan dömas all betala straffavgift på grund av
brott som anställda eller stiillföretriidare har begått. I anslutning till vad
som enligt brottsbalken gäller om förverkande bör straffavgift vidare kunna
drabba elen som över huvud taget har beretts vinning genom brottet. HLir
kommer siirskilt i fråga elen som vid brottet var iigare till den aktuella egendomen utan all tillhöra någon av de två förut angivna kategorierna. Liksom
fallet är vid förverkande kan i vissa situationer solidarisk betalningsskyldighet för straffavgift vara motiverad. I andra situationer kan det linnas
skäl att dela upp betalningsskyldigheten. Vad som sammanlagt döms ut
bör dock uppenbarligen inte få överskrida elen framriiknadc straffavgiftens
belopp.
Fördelningen av betalningsskyldigheten mellan dem som kan ädiimas

Prop. 1975/76:164

243

straffavgift bör i princip göras med beaktande av att den vinning som avgiften
riktas mot kan vara fördelad på olika siitt. Vid straffavgiftens bestiimmande
bör emellertid hänsyn iiven kunna tas till om förutsatt vinning i verkligheten
helt eller delvis uteblivit. Riittelse av det som olovligen vidtagits torde i
många fall böra föranleda sådant hiinsynstagande. Det kan även ibland finnas
anledning att beakta vad som i övrigt drabbar den bctalningsskyldige så
att avgiften inte blir oskälig i förhållande till den fördel han har vunnit.
Vi1d som har sagts nu bör föranleda, att en bestiimmelse meddelas om
att straffavgift får bestiimmas till liigre belopp eller eftergcs, om riittelse
har skett eller siirskilda skiil eljest föreligger. Vidare bör föreskrivas, att
angående straffavgift skall i övrigt vad som iir stadgat om förverkande av
egendoms viirde på grund av brott iiga motsvarande tilliimpning. 1liirigenom
markeras bl. a. att avgift inte skall ti!Wmpas, om det skulle vara uppenbart
obilligt (se 36 kap. 11 ~brottsbalken). Genom en sådan hänvisning blir vissa
preskriptionsfrågor reglerade (se 36 kap. 9 och 10 ~~ brottsbalken) och behöver siirskild regel om vem straffavgiften skall tillfalla inte meddelas (se
36 kap. 12 ~ brottsbalken). Utan vidare torde vara klart att bötesindrivningsförordningens bestiimmelser om böter skall giilla i tilliimpliga delar.
På grundval av de i den föregående framställningen redovisade synpunkterna anser sig lagrådet sammanfattningsvis böra föreslå att det remitterade
förslaget i vad det avser själva påföljdssystemet jämkas sålunda, arr reglerna
om tilläggsavgiften i elen särskilda lagen får utgå, all i lagen i stiillet tas
upp en straffbestämmelse, avseende kvalificerade fall av olovligt byggande,
och i anslutning till denna iiven en bestiimmelse om straffavgift samr all
reglerna om byggnaclsavgiften utformas så att avgiften påförs. inte elen som
vid tiden för byggnadsnämndens avgiftsbeslut iir iigare till den egendom
på vilken den ifrågavarande olovliga åtgiirclen har utförts utan i stiillet den
som var iigare niir åtgiirden vidtogs.
Utom dessa mera väsentliga jämkningar föreslår lagrådet i det följande
också flera detaljändringar såvitt giiller förslaget till lag om påföljder vid
olovligt byggande m. m. Lagrådet har därför funnit skiil att vid protokollet
foga ett förslag till lagtext i elen utformning som lagrådet förordar. Detta
förslag innehåller också vissa rent redaktionella justeringar. som inte torde
kriiva siirskild motivering.

Gy!lenSl'ärd. Nordlund och U/l'cson:
Enligt vår mening bör beträffande tilHimpningen av de bestiimmelser om
straff och straffavgift som lagrådet förordar gälla den begriinsningen att allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av byggnadsnämnden och att
talan om utdömande av straffavgift inte får föras annat än efter sådan
åtalsanmiilan eller efter begäran från byggnadsnämndens sida att talan om
avgift skall anstiillas. Som skiil härför vill vi åberopa att ansvaret för tillsynen
över att byggnadslagstiftningen efterlevs i första hand åvilar niimnden. Med
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hiinsyn hiirtill och till att nfornden har att besluta om de ingripanden i
andra former som en överträdelse bör föranleda synes det naturligast att,
fastiin det här är fråga om kvalificerade fall. allmän åklagares möjligheter
att föra talan görs beroende av anmiilan eller begiiran från niimnden. Härmed
vinner man även den fördelen att polis- och åklagarmyndigheterna befrias
från skyldighet att på egen hand bedriva undersökningar om överträdelser
skett på ifrågavarande område. Vi förordar diirför. att 11 och 12 ~~i lagrådets
förslag till lagtext kompletteras enligt följande. I 11 ~ skrivs in en bestiimmelse om att allmänt åtal för giirning som avses i första stycket av paragrafen
får väckas endast efter anmiilan av byggnadsniimnden. Bestiimmelsen bör
få bilda ett tredje stycke i paragrafen. I 12 ~ tas upp en bestämmelse, som
anger att talan om ådömande av straffavgift utan samband med åtal får
viickas endast om byggnadsnämnden har anmiilt gärningen till åtal eller
begärt att talan anställes. Denna bestämmelse bör få bilda ett stycke för
sig, lämpligen placerat i slutet av paragrafen.

Nyman:

Lagrådet har tillstyrkt att överträdelser i allmiinhet av bestiimmelserna
om byggnadslov inte skall föranleda straffrättsliga påföljder och att beivrande! av sådana överträdelser helt skall ankomma på byggnadsnämnderna.
Att lagrådet samtidigt föreslår en siirskild straffbestämmelse sammanhiinger
med uppfattningen, att det vid sidan av ovannämnda övertriidelser finns
vissa andra, som från samhiillets synpunkt iir av mycket allvarlig beskaffenhet och mot vilka samh~illet har behov av att kunna ingripa med den
särskilda reaktion som anviindande av en straffpåföljd innebär. Svårhetsgraden av det handlande som avses med bestämmelsen framgår av att straffet
enligt bestämmelsen skall kunna uppgå till fängelse i två år.
I åtalshänscendc bör brott, som det föreslagna stadgandet avser. med hänsyn till brottslighetens typ och svårhetsgrad. kunna åtalas av allmiin åklagare
oberoende av anmiilan. Härför talar bl. a. behovet av enhetlighet i tillämpningen. Detta får i förevarande sammanhang siirskild betydelse med hänsyn
till att, samtidigt som fråga är om allvarlig brottslighet. svårigheter föreligger
att närmare ange gränserna för det straffbara området. Enligt det av lagrådet
föreslagna stadgandet skall fråga vara om övertriidelse av byggnadslovsbestämmelscrna. som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och innebär
kriinkning av mera betydande allmänt intresse. Om åtalsanmiilan görs till
formell förutsättning för åtal. kan befaras att nämndens beslut i frågan om
åtalsanmälan i verkligheten också blir avgörande för i vilka fall åtal kommer
att väckas. Att samma slag av förfarande vid tillämpningen av den föreslagna
straffbestämmelsen kan leda till olika ståndpunktstaganden inom niirliggande kommuner är inte otänkbart. Med det byggande över kommungränserna, som numera förekommer, kan detta leda till stötande resultat,
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inte minst med hänsyn till den påföljd som kan komma i fråga enligt det
föreslagna stadgandet.
Det förhållandet att byggnadsnämnderna har att övervaka efterlevnaden
av byggnadslagstiftningens bestämmelser i allmänhet torde medföra att alla
typer av överträdelser kommer att aktualiseras inom niimnden. Förekommande fall av grova överträdelser av byggnadslovsbestämmelserna torde
därvid komma att överlämnas till åklagarens prövning. Att åtal väcks utan
att nämnden fått tillfälle att yttra sig synes inte behöva befaras. För nämndens verksamhet bör vara till fördel all dess bedömning inte behöver ta
den betydelse som kan bli följden av en bestämmelse om åtalsanmälan.
Under angivna förhållanden finns enligt min mening inte anledning all
av praktiska skäl göra åtal beroende av anmälan från byggnadsnämnden.
På grund av vad sålunda anförts anser jag att allmän åklagares åtalsprövning beträffande brott, varom här är fråga. inte bör göras beroende
av åtalsanmälan. Det anförda leder till att inte heller talan om straffavgift
bör göras beroende av anmälan.

Förslaget till lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.
Lagrådet:
Inledningsvis har lagrådet framhållit. att påföljd bör i nu ifrågavarande
sammanhang endast användas som beteckning på sanktionerna avgifter och
straff. Med anledning härav och då av lagens rubrik bör framgå att regleringen
avser viktiga ingripanden även på annat sätt än genom tillämpning av dessa
sanktioner. föreslås att rubriken får lydelsen "Lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m.".

I ~s

I denna paragraf anges den nya lagens tillämpningsområde omfatta prövning av frågan om påföljd för överträdelse av BL eller BS eller av någon
med stöd av dessa författningar meddelad föreskrift. Eftersom förutsättningarna för til!Umpning av de i lagen reglerade åtgiirclerna från det allmännas
sida uttömmande redovisas i följande lagrum. får stadganclet sin främsta
betydelse för tillämpningen av bestämmelsen i 2 ~ om byggnadsnämndens
allmänna skyldighet att ingripa mot övertriidelser. Stadgandet iir emellertid
inte tillräckligt preciserat för att fylla någon uppgift i detta hänseende. Efter
orden gäller det varje åtgärd eller uraktlåtenhet som strider mot byggnadslagstiftningen. oavsett om det Lir någon enskild eller ett offentligrättsligt
organ eller befallningshavare vid sådant organ som har felat. Menin_gen
iir dock inte att lagen skall tillämpas annat än vid enskildas överträdelser
av föreskrifter om sjUlva byggandet och vad därmed hiinger samman. Det
är alltså inte avsett att lagen skall vara tilliimplig för den händelse t. ex.
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reglerna om vad som skall iakttas vid planniggning enligt BL i något fall
skulle åsidosiittas eller någon skulle bryta mot den i 147 a BL föreskrivna
tystnadsplikten. Med anledning hiirav bör avfattningen av stadgandet jämkas
på så siitt, att lagen anges giilla vid överträdelse av sådan föreskrift om
byggande som har meddelats i BL eller BS eller med stöd av någon av
dessa författningar. Det bör inte föranleda någon tveksamhet om att uttrycket
"föreskrift om byggande"' hiir skall omfatta även vad som iir föreskrivet
i 136 a ~ BL samt villkor som har meddelats med stöd av nämnda lagrum,
även om det inte i det särskilda fallet är fråga om byggnadsverksamhet
i vanlig bemärkelse eller ens i den något vidgade betydelse vari "byggande"
sedan gammalt använts i byggnadslagstiftningen.

*

Den här föreslagna bestiimmelsen har till ändamål att framhäva byggnadsnämndens skyldighet att ingripa mot överträdelser som avses i l ~ och
innebär en närmare ut veckling i visst hänseende av vad som redan enligt
7 ~ första stycket BL åvilar nämnden. nämligen att utöva det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten. Vid bes!Limmelsens utformning bör
sambandet med detta huvudstadgande rörande byggnadsnämndens uppgift
lämpligen få komma till uttryck. Etiersom n1imndens möjligheter att fullt
ut pröva frågor om påföljder och ingripanden enligt den nya lagen är begriinsade inte bara såvitt gäller straff och handräckning utan iiven på andra
s1itt. bör i paragrafen inte talas om en prövningsskyldighct för byggnadsnämnden utan endast om en skyldighet för nämnden att ta upp sådan fråga
till behandling, så snart anledning förekommer att en överträdelse har skett.
Vid en utformning i enlighet härmed saknas skäl att uttryckligen ange.
att nämndens handlingsmöjligheter beträffande straff och handräckning såtillvida är begränsade som nämnden härvidlag endast kan ha att avgöra
om anmälan till åtal eller ansökan om handriickning skall göras.
På flera stiillen i rernissprotokollet har föredragande statsrådet framhållit
att byggnadsnämnden skall. när byggnadsåtgiird har företagits utan erforderligt byggnadslov och sådant lov inte kan meddelas i efterhand, se till
att riittelse blir genomförd. Denna för hela den föreslagna regleringen sa
viktiga grundsats bör finnas inskriven i lagen. Lagrådet föreslår diirför. att
den nu behandlade bestämmelsen om niimndens åligganden kompletteras
med en regel om att nämnden i det angivna fallet skall vara verksam for
att rättelse kommer till stånd. I detta uttryck får anses ligga att n~imnden,
för den händelse den efter att ha varit i förbindelse med Ligaren !inner
sig inte kunna lita på att denne sjiilvmant utför riittelsen, skall begiira handriickning eller meddela föreläggande om riittelse.
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De ingripanden vid olovligt byggande som enligt den föreslagna lagstiftningen kan komma i fråga - kanske särskilt de vidgade möjligheterna att
framtvinga rLittelse - är utomordentligt kLinnhara och kan gå ut över andra
än dem som har ut!Ort de olovliga åtg~irderna. SUrskilt må nUmnas. att
ny ägare av fastighet som varit föremål för sådan åtgärd samt kreditgivare
kan bli drabbade. För fastighetsmarknaden måste det cliirför vara av stor
betydelse att var och en som har eller står i begrepp att förvärva fast egendom
eller byggnad på ofri grund eller att bevilja lån mot säkerhet av pantrtitt
i fastighet eller tomtriitt har möjlighet att förvissa sig om att någon risk
!Or ingripanden enligt den nya lagen inte föreligger. Godtagbara garantier
mot sådana ingripanden kan inte gärna erhållas på annat sätt än genom
hiinvändelse till vederbörande byggnadsnämnd. Vad den hittillsvarande Ligaren uttalar eller försäkrar iir ingalunda alltid något att lita på. och många
gånger finns inte möjlighet att hos honom få ersLittning eller gottgörelse
i annan form för förluster. som beror på att byggnadsbeståndet inte varit
lagligen beskaffat. För att menliga återverkningar på den allmänna fastighetsomsättningen skall undvikas synes det dUrför ofrånkomligt att byggnadsnämnderna på begäran av dem som har ett herLittigat intresse därav
lämnar skriftligt besked. huruvida i fråga om viss byggnad eller anordning
har vidtagits åtgärd som föranleder ingripande enligt den nya lagen. Lagrådet
föreslår att en bestämmelse härom skrivs in som ett andra stycke i förevarande paragraf. Beaktas inte lagrådets invändning mot att ålägga ny
Ugare avgiftsskyldighet. bör beskedet omfatta inte bara frågor om ingripande
enligt lagen utan iiven frågor om avgift som kan åläggas av byggnadsniimnden.
Enligt 2 ~ första stycket BS åligger det nu byggnadsnämnden att. när
sådant begärs av någon vars rätt kan beröras därav. lämna skriftligt besked
huruvida nämnden har meddelat beslut rörande skyldighet för fastighetsUgare att vidtaga sLirskild åtglird med avseende på fastigheten. Lagrådet har
övervägt. om inte detta stadgande IUmpligen bör föras över till den nya
lagen och samordnas med den nu föreslagna regeln. En sådan åtgärd skulle
medföra vissa fördelar men kan enligt lagrådets mening inte anses tillräckligt
motiverad.
Besked enligt 2 ~ första stycket BS anses bara behöva upptaga sådana
beslut som Lir aktuella. alltså t. ex. inte sådana som redan har verkställts.
På motsvarande si.it! bör byggnadsniimnd inte på grund av den nu föreslagna
regeln vara skyldig att uttala sig om byggnadsåtgärd som ligger så långt
tillbaka i tiden att den omfattas av den nya lagens preskriptionsregler.
Att lämna besked av det slag som lagrådet nu föreslår är avsett att ingå
som ett väsentligt led i byggnadsniimndernas myndighetsutövning. En viktig
fråga blir. vilka rättsverkningar ett besked skall meclf'öra för den händelse
det sedermera visar sig vara felaktigt. Vad som i det hiinseendct tilldrar
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sig intresse är besked som - felaktigt - utvisar att det inte har förekommit
något som ger anledning till ingripande. Lagrådet har övervägt att i lagen
skriva in en regel om att det, när ett besked av denna innebörd har meddelats,
inte skall finnas möjlighet att framtvinga rättelse. Om lagen får det i remissen
föreslagna innehållet att byggnads- och tilläggsavgifter skall kunna påföras
ny ägare, skulle det i så fall också vara motiverat att ha en motsvarande
regel om hinder mot att ta ut avgifter. Emellertid har lagrådet funnit att
det. särskilt i rättelsefallet. skulle föra för långt att utan undantag ge beskeden
en sådan riittsverkan. Även om någon särskild regel i ämnet inte meddelas.
torde ett av byggnadsnämnden meddelat besked att anledning till ingripande
inte förekommer ge elen som har inrättat sig efter dess innehåll ett starkt
skydd. Om han trots allt skulle bli utsatt för en riittelseätgi.ird oi.:h tillfogas
skada. kan det felaktiga beskedet föranleda skadeståndsskyldighet för kommunen enligt bestämmelserna i 3 kap. 2-6 ~~ skadeståndslagen. En förutsättning härför är dock givetvis att det föreligger adekvat orsakssammanhang mellan beskedet och skadan. Vad avgifterna betriilfar torde de föreslagna reglerna om eftergift erbjuda tillriickliga möjligheter att nå ett rimligt
resultat i de avsedda fallen.
För besked av det slag som nu förordas kan byggnadsniimnden ta ut
ersättning enligt bestämmelserna i 8 ~ BS.

3s

'

Enligt 68 ~ BS kan byggnadsnämnden för niirvarande i vissa situationer
förbjuda att ett påbörjat byggnadsarbete fortsätts. Övertriidclsc av sådant
förbud medför straffansvar enligt 69 ~ 135. Den i förevarande paragraf föreslagna bestämmelsen innebär att motsvarande möjlighet att meddela förbud skall föreligga även i fortsättningen. Något straffansvar skall emellertid
hädanefter inte kunna utkrävas av den som bryter mot förbudet. Om man
bortser från den möjlighet att i visst fall ta ut siirskild avgift som röljer
av 6 ~ punkt I. iir utdömande av vite den enda påföljd som skall kunna
komma i fråga, men såsom framgår av 17 ~ första styi.:ket behöver ett förbud
mot fortsatt byggnadsarbete inte alltid vara förenat med vitesföreliiggande.
även om det förutsätts att vite vanligen föreliiggs i dessa fall. Det är alltså
tänkbart att enligt den föreslagna ordningen övertriidelse av förbud som
har meddelats av byggnadsniimnden inte kan föranleda någon som helst
rättslig sanktion. Detta är inte tillfredsställande. I stället bör en sådan ordning
införas att förbud enligt denna paragraf får meddelas liv byggnadsnämnden
endast i samband med att niimnden förelägger vite. Lagrådet föreslår därför
att i första stycket av paragrafen anges. att byggnadsniimnden får med föreläggande av vite förbjuda att byggnadsarbete fortsätts i fall som diir avses
samt att i andra styckets huvudsats orden "vid vite" tillfogas. 13estiimmelsen
i 17 ~ första stycket bör i anslutning härtill ändras så att den endast avser
föreläggande att vidtaga riittelse eller eljest ut!Ora arbete eller annan åtgiird.
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Betr1iffande punkt 3 i första stycket av denna paragraf kan ifrågasättas.
om inte den ändringen bör genomforas att byggnadsnämnden skall kunna
ingripa mot fortsatt arbete i strid mot inte bara sådant förbud att företa
nybyggnad eller att riva byggnad som har meddelats med stöd av BL utan
också förbud som har upptagits i själva lagen. I båda dessa fall. diir ett
uttryckligt förbud mot visst slags arbete redan gäller. får det emellertid
anses oegentligt att tillerkänna byggnadsnämnden r~itl att. låt vara i förening
med utfärdande av vitesföreläggande. förbjuda sådant arbete. En mera fristående reglering av dessa fall synes därför vara att föredra. Att därvid
stiilla krav på att arbetet uppenbarligen strider mot förbudet torde inte vara
erforderligt. Första stycket synes förslagsvis kunna utformas så. att till en
början meddelas en bestämmelse. som i sak helt överensstiimmer med 68 ~
första stycket BS. dock med det förut berörda til!Ugget angående vitesföreHiggande. rnirefter anges att för det fall. att enligt BL eller enligt föreskrift
som har meclclelats med stöd av lagen förbud gäller att företa nybyggnad
eller att riva. byggnadsnämnden får föreskriva vite for elen som genom
att fortsätta byggnaclsarbete underlåter att stiilla sig s{1dant förbud till efterrättelse.
Enligt 7 ~ BS. betriiffancle vilken paragraf någon ändring inte foreslås i
remissen. kan befogenheten att meddela före!Uggande vid vite inte i något
!'all av byggnadsnämnden delegeras till ledamot eller suppleant i nämnden
eller till befattningshavare hos niimnclen. Förbud mot att påbörjat hyggnadsarbete fortsätts bör emellertid kunna meclclelas utan omgång. och lagrådet finner det inte böra möta något hinder att delegationsmöjligheterna
vidgas till att giilla hlir avsedda förbud med vitesföreskrift. Lagradet återkommer till denna fråga i samband med behandlingen i.IV cle i remissen
föreslagna ~indringarna i BS.
4'

'

Enligt vad som anförs i remissprotokollet skall skyldigheten att er!Ligga
byggnaclsavgift i princip intriida i och med att det olovliga byggandet påbörjas. För att byggnadsavgift skall kunna [1liiggas nilgon måste dock förutsiittas att byggnadsarbetet fortskridit så långt. att det klart framgår att
fråga är om byggnadslovskriivande åtgärd. Vid nybyggnad eller tillbyggnad
mt1ste sålunda antingen schaktning ha skett till sådant djup att elen åtgiirden
i sig skulle ha krävt byggnaclslov eller. om schaktning inte behövs för elen
avsedda byggnaden. att grunden till byggnaden helt eller delvis har lagts.
'.\1ed att åtglircl vidtagits utan byggnaclslov menas att giltigt byggnadslov
till åtgiirclen saknas. Hit hör sådana fall diir till grund för atgiirden åberopas
ett byggnadslov. som enligt reglerna i 59 ~ BS har förfallit eller inte får
utnyttjas. Däremot medför inte den omstiincligheten att beslut om byggnadslov inte vunnit laga kraft. innan byggnadsarbete påbörjats. att bygg-
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nadsavgift skall utgå.
Såsom anförts inledningsvis är det att förvänta att kommunerna i allmiinhet fastställer taxa för byggnadslovsavgift med ledning av det normalförslag till sådan taxa som utarbetats av Svenska kommunförbundet O\:h
statens planverk. Det är därför tillrådligt att. vid utformningen av reglerna
för hestiimmande av byggnadsavgift på grundval av dylik taxa, knyta an
till normalförslagets uppbyggnad och terminologi. I normalförslaget anges
olika förhållanden som innebär avvikelser från normalfallet och som därför
hör föranleda förhöjning eller reduktion av byggnaclslovsavgiften. Avsikten
att elen normala byggnadslovsavgiften skall läggas till grund för beräkningen
av byggnadsavgiften kan då Himpligen uttryckas med att hänsyn ej skall
tas till sådan höjning eller sänkning av normalbeloppet som enligt taxan
föranleds av omstiincligheterna i det särskilda fallet. Normalförslaget upptar
vidare speciella avgifter för tillhandahållande av nybyggnadskarta, utstakning och Higeskontroll av byggnad, annan miitningsteknisk åtgiird samt frams!Hllning av fotonegativ eller bildkort. I paragrafen bör anges att beräkningsunderlaget för hyggnadsavgiften inte skall omfatta belopp som belöper på
dessa åtgärder.
Om kommun foststiiller taxa för byggnadslovsavgift som så avviker från
normalförslaget att berlikningsunderlaget inte kan tas fram på nyssnämnda
sätt, får byggnadsavgiften bestämmas till minimibeloppet 500 kronor.
I remissprotokollet uttalas, att byggnadsavgiften skall bestämmas med
tilllimpning av den taxa som gäller vid prövningstillflillet. Detta har fått
komma till uttryck i lagtexten genom att där talas om avgift som "skall
erläggas, om byggnadslov till en motsvarande åtgiird beviljas". Enlig lagrådets mening kan förslaget i denna del inte anses stå i god överensstämmelse med det i 8 kap. I ~ tredje stycket regeringsformen inskrivna förbudet
mot retroaktiv stralfriittslig lagstiftning. Starka skäl talar niimligen för att
sagda förbud åtminstone analogivis gäller även bestämmelser om sådana
administrativa avgifter som bl. a. byggnadsavgiften och därmed också föreskrifter om avgiftens beräkning (se SOU 1975:75 s. 157 och 438). Lagrådet
föreslår därför. att de nyss citerade orden ersätts med "skulle ha erlagts,
om byggnadslov till en motsvarande åtgärd hade meddelats".
I I0 ~ ges regler om vem som skall påföras avgift. Det synes liimpligt
att denna paragraf"inleds med en bestämmelse om att prövningen ankommer
pä byggnadsn~imnden. Andra stycket i förslaget till förevarande paragraf
kan då utgå.

Lagrådet har i sina allmänna uttalanden om byggnadsavgiften insttimt
i remissförslagct att byggnadsavgift inte bör utgå. om det utförda rättas
frivilligt. Som förutsfötning härför gäller enligt förslaget. att rättelsen företagits inn<rn fråga om påföljd för åtgärden tagits upp vid sammanträde
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med byggnadsnämnden. En sådan ordning kan emellertid leda till betydande
ojämnhet i tillämpningen. En del byggnadsniimnder kanske tar upp påföljdsfrågan vid sammantriide. innan den enskilde iinnu blivit medveten
om aktionen mot honom. Vid andra nämnder diiremot kan fr~1gan förekomma vid sammantriide först niir iirendet iir färdigt för avgörande. Eftersom
sådani iirende enligt 15 ~ förvaltningslagen inte får avgöras utan att parten
beretts tillfalle att yttra sig. har man med sistniimnda ordning gett honom
ytterligare tillfälle att riitta det utförda. Man kan åstadkomma större jiimnhet
i tilliimpningen genom att föreskriva att byggnadsavgift ej utgår, om det
utförda har rättats innan beslut om byggnadsavgift fattas. Lagrådet föreslår
att punkt I i förevarande paragraf utformas i enlighet härmed.
1 detta sammanhang bör observeras. att lagrådet föreslår en ändring i
7 ~ BS av innebörd att byggnadsnämnds befogenhet att avgöra fråga om
avgift enligt förevarande lag inte får delegeras.
Ett fall som hör omfattas av undantaget från byggnadsavgift men som
inte berörs i remissen är det, när byggnadsarbete har påbörjats sedan ansökan
om byggnadslov gjorts men innan den beviljats och beslut om byggnadslov
har hunnit meddelas innan beslut om byggnadsavgift fattas. 1 sådana fall
är nämligen situationen på sätt och vis jämförlig med den vid rättelse. Lagrådet förordar alltså, att byggnadsavgift inte utgår om åtgärden har vidtagits
sedan ansökan gjorts om byggnadslov för åtgiirden och byggnadslov beviljats
innan beslut om byggnadsavgift fattas. En föreskrift härom kan förslagsvis
tas upp som punkt 2 i paragrafen.
När det gäller de fall av olovlig rivning av byggnad som bör undgå byggnadsavgift synes det under 2 b) i remissförslaget till paragrafen upptagna
fallet inbjuda till tolkningssvårigheter. Enligt ordalydelsen skulle rivning,
som utan byggnadslov har skett efter tillstånd enligt lagstiftning med speciellt
ändamål. undantas från byggnadsavgift, vilket uppenbarligen inte är avsett.
Det slag av ingripanden som enligt specialmotiveringen föranlett denna
punkt torde inte kräva något undantag i förevarande lag. Det ligger i sakens
natur att åtgärderna i fråga inte förutsätter byggnadslov. Lagrådet förordar
att punkten får utgå. Vad som sedan återstår av punkten 2 i det remitterade
förslaget kan lämpligen tas upp som punkt 3 med följande avfattning: "'åtgärden innebär rivning av byggnad och rivningen har varit nödvändig för
att avviirja eller begrlinsa omfattande skada på annan egendom eller företagits
diirför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda eller
annan liknande hiindelse"'.

6'

~

Enligt den terminologi som ligger till grund för lagförslaget avses med
övertriidelse av byggnadsföreskrift även underlåtenhet att vidtaga föreskriv-
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na åtgiirder. I specialmotiveringen till 1 ~har föredragande statsrådet siirskilt
understrukit detta. Det iir under sådana förhållanden mindre följdriktigt
att som har skett i förevarande paragraf skilja mellan övertriidelse och underlåtenhet. I inledningen till första stycket bör därför anges. att särskild
avgift utgår, om övertriidelse - underförstått av sådant slag som sägs i I ~
- sker genom att någon förfar på siitt som närmare beskrivs i de följande
tre punkterna. I sista stycket av paragrafen bör diirefter endast talas om
övertriidelse.
Betriiffande punkten 1 i första stycket kan anmärkas, att siirskild avgift
inte bör utgå, om den som vidtar åtgiird i strid mot angivet förbud samtidigt
åsidosiitter vitesföreskrift, som har meddelats honom och som innebär att
han skall ställa sig förbudet till efterrättelse. Denna begriinsning att punkten
inte giiller. när förbudet har förenats med vite, bör uttryckligen anges. Något
hinder skall inte föreligga att påföra siirskild avgift för övertriidelse som
har ägt rum innan vitesföreläggandet meddelades.
Det föreslagna andra stycket i paragralcn kan, av motsvarande skäl som
lagrådet har anfört betrUffande 4 ~ andra stycket. IUmpligen utgå. Om så
sker. bör byggnadsnämnden inte nämnas i sista stycket. utan diir kan i
s!Ullet anges att särskild avgift inte behöver påföras. om övertriidelsen är
ringa. Genom en sådan ändring framg<lr det samtidigt tydligare. att även
överinstans har vid prövning av besviir över avgiftsbeslut möjlighet att i
ringa fall avstå från att ta ut avgift.

7-9

~~

Såsom framgått av den inledande översikten avstyrker lagrlidet förslaget
beträffande tillUggsavgiften och föreslår. att i den del syftet med denna
är att komma åt allvarligare former a\· olovligt byggande detta syfte tillgodoses på annat siitt. Lagrådet hemstiiller alltsil att 7-9 ~~ utgår.
Av 8 ~ punkt 4 följer att tilliiggsavgift ej skall beslutas, om rättelse sker
innan fråga om tilliiggsavgift har avgjorts genom beslut som vunnit laga
kraft. Rättelse som sker efter det att beslut har meddelats men innan det
vunnit laga kraft kan emellertid inte beaktas vid beslutsfattandet. \1ed den
föreslagna formuleringen omf~1ttar bestiimmelsen följaktligen en förutsiittning som inte helt kan prövas vid beslutstillföllet. Lagrådet föreslår att bestiimmelsen, om den skall stå kvar. formuleras om så att punkt 4 får exempelvis följande lydelse: "'det utförda har riittats. innan tilliiggsavgift bestiimmes".
Hfovisningen i 8 ~ punkt 5 avser vissa fall i vilka byggnadsavgift inte
skall utgå med hiinsyn till särskilda omständigheter. Det ligger i sakens
natur att samma omständigheter iiven utan föreskrift diirom får motsvarande
verkan betriiffande tilläggsavgiften. Om en föreskrift bedöms erforderlig,
vill lagrådet hänvisa till vad som i det föregående anförts i anslutning till

5 ~-
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Om reglerna angående tilläggsavgift såsom lagrådet förordar får utgå. medför redan detta ändringar i förevarande paragraf. I den inledande översikten
har h1grådet vidare föreslagit att reglerna om byggnadsavgift utformas så
att avgiften påförs inte den som vid tiden för byggnadsnämndens avgiftsbeslut är ägare till elen ifrågavarande egendomen utan i stiillet den som
var ägare niir åtgärden vidtogs. Detta föranleder ytterligare ändringar.
Betrliffande motiven till lagrådets ändringsförslag i förevarande del kan
i huvudsak hänvisas till den inledande översikten. I övrigt vill lagrådet
beträffande 10 ~ anföra följande.
Som förut har angivits bör paragrafen lämpligen inledas med en föreskrift
att fråga om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsniimndcn.
Därmed kan andra styckena i 4 och 6 ~~ utgå.
I det remitterade förslaget upptas en siirskild regel om vem byggnadsoch tilläggsavgift skall påföras i det fallet alt överträdelsen avser rivning
av byggnad. Avgiften skall då drabba den som var ägare till byggnaden,
när rivningen påbörjades. Som motiv härtill anförs, all det kan vara tveksamt
vem som skall påföras avgift niir iigarbyte inträffar under tiden från det
rivningen påbörjas till dess den slutförs och att regeln är avsedd all undanröja
sådan tvekan. Detta skäl finner lagrådet inte övertygande. Kan vad varje
iigare har utfört betraktas som en övertriidelse för sig. bör vad var och en
har utfört också avgiftsbeläggas för sig. Har den åtgärd som elen förre ägaren
vidtagit medfört att något rimligt alternativ till fortsatt rivning inte finns
för den nye ägaren, bör denne inte påföras någon avgift. om han slutför
rivningen. I andra fall torde det stiimma bäst överens med allmänna riittsgrundsatser att ägarna anses gemensamt ansvariga för det utförda och solidarisk betalningsskyldighet åläggs dem.
Genomförs lagrådets förslag att byggnadsavgift skall åliiggas elen som
var ägare niir åtgiirden vidtogs, kommer det iiven beträffande andra byggnadsåtgiirder iin rivning ati få betydelse att det olovliga förfarandet har striickt
sig över flera iigares tid. Lösningen bör då bli den som nyss har angivits.
Den i andra stycket upptagna regeln om vem den siirskilda avgiften skall
påföras bör utformas med tilliimpning av den terminologi som lagrådet har
behandlat vid 6 ~- Regeln bör alltså utsäga att särskild avgift påföres den
som begick övertriidelsen.
Enligt lagrådets mening bör I0 ~ omredigeras också i andra hänseenden.
Betriiffande detta hiinvisas till 7 ~ i lagrådets förslag till lagtext.

IH
Om lagrådets förslag angående straffavgift vinner beaktande, bör den hiir
upptngna bestämmelsen om riitt för liinsstyrelsen att nedsätta eller efterge
avgift utformas så. att den klart anger att den endast omfattar avgift som
beslutats av byggnadsniimnden.
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De tvä sista styckena i paragrafen erfordras endast under förutsättning
att byggnaclsniimnden, mot vad lagrådet förordar, skall kunna besluta om
tilläggsavgift. \fot utformningen av sista stycket kan anmärkas, att det inte
bör ankomma pä den myndighet hos vilken fråga om indrivning av avgiften
iir anhängig - vanligen kronofogdemyndigheten - att besluta om inhibition
av indrivningen. Riitt att inhibera bör i stiillet tilläggas länsstyrelsen, som
på grundval av den gjorda ansökningen om nedsättning eller eftergift kan
bedöma om det finns skäl att låta anstå med indrivningen. För indrivningsmyndigheten skall giilla allmiinna regler om möjlighet att medge uppskov.
Paragrafen motsvaras av 8 i lagtextbilagan.

*

12

*

*

Det förslag till iindring i bl. a. 136 a RL som enligt vad som angivits
i remissprotokollet förelagts riksdagen genom prop. 1975176:56 har numera,
med viss iindring, antagits av riksdagen, och lag i iimnet, innefattande ändring iivcn i 147 ~ andra stycket BL, har utfärdats den 15 december 1975
(nr 1321). Den straffbestämmelse som enligt remissen har tagits upp i förevarande paragraf och som iir avsedd att helt motsvara 147 *andra stycket
BL bör jämkas så att elen överensstiimmer med den nya lydelsen av stadgandet i BL. Viss ytterligare .iiimkning skulle kunna förtjiina övervägas,
niimligen så att övre gränsen för fängelsestraffet iindras från ett till två
år. Vad lagrådet anför i inledningen till sitt yttrande beträffande den straffhestiimmelse som diir avhandlas kan möjligen anses böra föranleda en sådan
.iiimkning. Det straffstadgande varom nu är fråga har emellertid niira anknytning till annan lagstiftning, och det kan med hiinsyn därtill inte anses
tillrådligt att nu göra någon iindring beträffande straffsatsen.
I detta sammanhang bör den frågan behandlas, hur de inledningsvis förordade bestiimmclserna om straff och straffavgift vid kvalificerade fall av
olovligt byggande bör infogas i lagen. Den straffbestiimmelse som här avses
synes Himpligen - på siitt närmare framgår av bilagan till lagrådsprotokollet
- höra ingä som ett första stycke i förevarande paragraf. Denna bör få beteckningen iindrad till 11 ~. om de av lagrådet förordade ändringarna betriiffande avgiftsreglerna beaktas. Den i remissen föreslagna straffbestiimmclsen bör, med nyss förordad jiimkning i anslutning till den nya lydelsen
av 147 ~ andra stycket BL, få bilda ett andra stycke i paragrafen.
De av lagrådet förordade bestämmelserna om straffavgift bör få utgöra
en paragraf för sig, betecknad 12 ~ enligt den av lagrådet förordade paragrafnumreringen.
lktriiffande den niirmare utformningen av de nya bestlimmelser lagrådet
förordar hänvisas till vad som siigs inledningsvis i detta yttrande och till
den vid lagrpdsprotokollet fogade bilagan. Av denna bilaga framgår, att lagrädet anser 11 och 12 ~~böra sammanföras till en avdelning med rubriken
"Straff lKh straffavgift".
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Med dessa paragrafer inleds det avsnitt av lagförslaget som upptar regler
om ingripanden för att åstadkomma rättelse. Som inledningsvis har framhållits
innebär dessa regler - tillsammantagna - en betydande och i hög grad önskvärd förbiittring av riittelsemöjligheterna. Byggnadsnämnden kommer vanligen att ha flera alternativ till ingripanden: handriickningsansökan. vitesföreläggande och före!Hggande med föreskrift om tvångsutförande. Niimnden kan i det siirskilda fallet viilja den viig som bedöms bli Wmpligast och
även vid behov gå över från ett alternativ till ett annat. Handriickningsviigen
som regleras i de två nu aktuella paragraferna har sina fördelar. Ansökan
om handräckning kan i vissa fall riktas mot annan lin ägaren. Den kan
snabbt leda till målet, eftersom överexekutors handräckningsutslag blir omedelbart verkställbart, och den kan ha fördelar i kostnadshänseende. De möjligheter för byggnadsnämnden att själv meddela förelUgganden som regleras
i 15-17 ~ ~ erbjuder emellertid speciella fördelar i andra hänseenden, bl. a.
till följd av de nu föreslagna reglerna om sådant föreWggandes verkan mot
ny iigare.
Lagrådet kan i princip ansluta sig till de föreslagna reglerna om olika
rättelsemöjligheter och har i denna del huvudsakligen bara detaljanmiirkningar att framföra. En sådan anmiirkning gäller rubriken före 13 ~. Det
finns enligt lagrådets mening skäl att där inte bara nämna handriickning.
Lämpligare synes vara att ge det ifrågavarande avsnittet rubriken "Ingripanden för att åstadkomma rättelse".
Enligt 13 ~ punkt 4 i förslaget skall "handräckning till riittelse i det utförda" kunna meddelas niir fråga är om underlåtenhet att efter föreläggande
diirom utföra arbete eller vidtaga annan åtgärd som åligger någon enligt
byggnadsstadgan. Det är här fråga om ett fall som skiljer sig från övriga
punkter i paragrafen och från vad som vanligen kan vara föremål för handräckning. Något olovligt har inte utförts; det man vänder sig mot är i stället
en underlåtenhet, alltså att något inte har blivit utfört. Innan hanclriickning
kommer i fråga skall enligt förslaget ett föreläggande ha meddelats - tydligen
enligt 16 ~ - och detta föreläggande skall inte ha lett till resultat. Någon
niirmare motivering till den sålunda föreslagna regeln har inte anförts. Såvitt
lagrädet kan finna iir regeln inte erforderlig. Föreliiggande enligt 16 ~ skall
kunna förenas med föreskrift om tvångsutförande. Om det inte efterkommes, skall byggnadsnämnden själv kunna förordna om verkställigheten.
Lagrådet kommer i det följande att föreslå att ett sådant verkstiillighetsbeslut,
efter särskilt förordnande, skall kunna genomföras omedelbart. Något behov
av att anlita överexckutor föreligger inte. Enligt lagrådets mening bör cliirför
punkt 4 uteslutas ur 13 ~.
Om punkt 4 utesluts, blir det möjligt att i 13 ~ kortare och mera generellt
ange de fall niir överexekutor skall kunna meddela handriickning. Ett fall
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bör emellertid på grund av sin praktiska betydelse anges särskilt. nämligen
det all åtgärd som kräver byggnadslov har vidtagits utan sådant lov. Det
kan ifrågasiittas. om man inte vid utformningen av regeln hiirom bör beakta
den möjligheten all lov till en vidtagen åtgiird meddelas i efterhand. All
handräckning - eller rättelseåtgärd över huvud - inte skall kunna riktas
mot en åtgärd som vederbörligen godtagits, låt vara i efterhand. är emellertid
så sjiilvklart all det knappast behöver särskilt utsiigas (se NJA 1946 s. 477).
I 14 första stycket upptar det remitterade förslaget först en regel om
vem som får göra ansökan om handriickning. Genomförs lagrådets i det
föregående framlagda förslag till bestiimmelser om straff. synes allmän åklagares befogenhet all ansöka om handriickning böra utvidgas i motsvarande
mån.
Det remitterade förslaget innehåller i 14 ~ första stycket också en regel
om förskjutande av kostnader. när allmän åklagare hos utmätningsman begär
verkställighet av överexekutors handräckningsutslag. Bestämmelser om förskjutande av avgifter i mål hos utmiitningsman finns nu i exekutionsavgiftskungörelsen (1971: 1027). Enligt lagrådets mening finns det inte anledning all meddela någon regel i ämnet i den föreslagna lagen.
Beträffande 14 första stycket är slutligen att siiga att den där upptagna
hänvisningen till 191 ~ utsökningslagen torde böra flyttas till de grundläggande bestiimmclserna om handräckning i 13 ~I 14 ~andra stycket har skrivits in en inhibitionsregel, avseende det fallet
att ansökan om byggnadslov görs i efterhand. Enligt regeln får i en sådan situation "myndighet hos vilken frågan om handräckning är anhängig förordna all verkstiillighet ej skall iiga rum". Det iir inte helt klart vad stadgandet
är avsett alt innebiira. Såvitt lagrådet kan finna skulle det i allt fall inte
ha någon verklig funktion att fylla. Niir ett ärende om handriickning är
anhängigt hos överexekutor, kan den omstiindighelen att byggnadslov har
sökts i efterhand föranleda part all begiira uppskov med avgörandet. Av
stor betydelse blir då sjiilvfollel, vilken instiillning sökanden - i regel bygg-·
nadsniimnden - intar till frågan. Överexekutor har enligt allmänna regler
viss möjlighet att bevilja uppskov. liar överexekutor meddelat handriickningsutslag och målet förts vidare till högre instans, finns redan inhibitionsmöjligheter enligt 218 ~ utsökningslagen och enligt praxis som har utbildats i högsta domstolen. När ett lagakraftvunnel handräckningsutslag
föreligger och byggnadsnämnden - eller i undantagsfall åklagaren - begiir
verksliillighet. hör det inte komma i fråga att kronofogdemyndigheten mol
sökandens bestridande uppskjuter verkstiilligheten av det skälet att byggnadslov har sökts. Med sökandens medgivande kan verkställigheten utan
vidare uppskjutas. Lagrådet förordar alltså att 14 ~ andra stycket får utgå.

*

*
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Innebörden i första stycket får anses vara att endast ägaren av den fastighet,
byggnad eller anordning som är i fråga kan bli föremål för fcireliiggande
av byggnadsnämnden (jfr 70 ~ BS samt Lavin. Vitesföreliiggandets adressat,
1975, s. SO ft). Mot detta har lagrådet ej något att erinra. Det innebär bl. a.
att byggnadsniimnden vid stadgandets tillämpning blir befriad från bevisfrågor av det slag som brukar förekomma i straffprOl:essen beträffande gärningsmannaskap.
,
Om 13 ~utformas enligt lagrådets förslag, kan hänvisningen i 15 *första
stycket avse hela 13 ~.
I andra stycket av 15 ~ upptas en regel av innebörd att ett av byggnadsniimnden meddelat föreläggande förfaller när det i efterhand inges ansökan
om byggnadslov och sådant lov beviljas. Mot denna regel kan Oera erinringar
göras. Till en början bör framhållas, att regeln inte utsäger mer iin vad
som iir sjiilvklart. Vidare ger regelns utformning anledning till frågan, om
inte samma riittsföljd måste inträda även när ansökningen har ingivits innan
förcliiggandet meddelades men byggnadslovet beviljas senare. t. ex. efter
besviir över ett av byggnadsniimnden meddelat avslagsbeslut. Regeln att,
i det angivna fallet, 7 och 8 ~* giiller i tillämpliga delar måste slutligen
utgå, om besliimmelserna angående tilHiggsavgift såsom lagrådet förordar
får utgå ur förslaget. Hiinvisningen till 7 och 8 ** bör för övrigt under alla
omstiindigheter antingen utgå som onödig eller formuleras om så att den
direkt anger att tilläggsavgift kan påföras utan hinder av 8 * punkt 3.
Lagrådet vill alltså förorda, i första hand att IS * andra stycket får helt
utgå och i andra hand att det omformuleras i de hänseenden som har berörts
i det föregående.
I 15 bör tilliiggas att vad som där siigs om fastighetsiigare skall äga
motsvarande tillämpning i fråga om tomträttshavare (jfr 74 ~ BS).

*

17

*

Reglerna om att frirena förhud enligt 3 ~ med vite bör som lagrådet tidigare·
har föreslagit Oyttas över till den paragrafen. Innehållet i 17 kommer,
om detta genomförs, att ansluta sig enbart till bestämmelserna om föreliigganden enligt 15 och 16 ~~. vilket i och för sig får anses utgöra en vinst.
Enligt lagrådets uppfattning bör ett föreläggande av det slag som avses
i IS och 16 ~~ alltid förenas antingen med vite eller med föreskrift att,
om föreliiggandet ej efterkommes. åtgiirden kan utföras genom byggnadsniimndens försorg på den försumliges bekostnad. Att meddela föreläggande
utan att sätta ut något äventyr innebär risk för onödig tidsutdriikt. Talan
mot ett beslut om sådant fiircliiggandc kan komma att föras upp genom
instanserna. Om det sedan, efter det att beslutet har vunnit laga kraft, blir
fråga om att siitta ut ett iiventyr, står man inför risken att iiven det nya

*

17 Riksdag<'n 1976. I sam/. Nr /(,./
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beslutet blir föremål för överklaganden. Lagrådet föreslår alltså en regel som
innebiir all föreläggande obligatoriskt skall vara förenat med iiventyr.
I fråga om utdömande av vite kommer utan särskild föreskrift allmiinna
regler att giilla, l. ex. 18 * lagen om införande av nya riillegångsbalken och

*

35 kap. 7 brollsbalken (ifr även NJA 1974 s. 243).
Frågan om verkställighet i fall när föreläggande med föreskrift om tvångsulförande inte efterkommes kräver däremot särskild reglering, om man skall
nå en tillfredsställande lösning. Niir byggnadsniimnden konstaterar alt ett
föreläggande inte har efterkommits, kan det finnas skiil all inte fullfölja
föreliiggandet. Ett sådant skiil kan vara att niimnden anser det liimpligare
all i stiillet begära handräckning. Andra skäl kan vara att det har inkommit
en ansökan om byggnadslov, som föranleder omprövning av iirendet, eller
alt del visar sig all föreläggandet har riktats mot fel person. Om niimnden
finner all föreläggandet skall fullföljas, måste den uppenbarligen falla ett
särskilt beslut om verkställigheten och sättet för dess genomförande. Ett
sådant beslut har åtskilligt gemensamt med domstols beslut om utdömande
av vite. Ett speciellt problem som anmiiler sig är kostnadsfrågan. Nämnden
måste se till att det inte vid verkställigheten uppstår oskiiliga kostnader
som nämnden inte kan få ersatta av den försumlige. Vidare måste niimnden
räkna med att verkstiillighetsbeslulet kan komma all särskilt överklagas,
med dröjsmål som följd. Nämnden bör därför ha möjlighet att, nlir det
finns skiil till det, förordna att verkställighetsbeslutet skall gälla utan hinder
av all det inte iiger laga kraft. När sådant förordnande har meddelats eller,
i annat fall, verkställighetsbeslutet har vunnit laga kraft, bör niimnden kunna
få biträde av kronofogdemyndigheten med verkstiillighelsbeslulels genomförande.

19 ~
Enligt remissförslaget skall både fåreliiggande enligt 15 eller 16 *och förbud enligt 3 *· som meddelats någon i egenskap av fastighetsägare, gälla
mot ny iigare av fastigheten. Däremot skall utsall vite inte giilla mot den
nye iigaren. Som lagrådet har framhållit i anslutning till 3 ~ innehiir den
föreslagna ordningen att överträdelse av förbud som inte har förenats med
vite inte kan föranleda någon som helst riittslig sanktion. Vid sådant förhållande saknas anledning att låta förbud gälla mot ny ligare, niir det därmed
förenade vitet faller bort.
Bestiimmelsen att föreläggande gäller mot ny ägare av fastigheten får
enligt vad föredragande statsrådet anför betydande verkningar oaktat utsatt
vite förfaller. I det sammanhanget uttalas, att förpliktelsen all handla i enlighet med föreläggandet inte kan rubbas vid prövningen av frågan om
vite får den nye ägaren. Gällande svensk riitts ståndpunkt får emellertid
anses vara, att byggnadsnämnden när som helst kan sjiilvmant återkalla
eller iindra ett sådant beslut som föreläggande enligt byggnadsförfattningarna
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och detta i synnerhet när nya omständigheter har intriiffat !se t. ex. Westerberg, Om rättskraft i förvaltningsrätten. 1951. s. 475 ff. SOU 1964:27
s. 478. Ragnemalm i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1974 s. 68 ff). Att fastighet
som före!iigganclet avser har övergått till ny iigare iir otvivelaktigt en omstiinclighet, som kan föranleda t. ex. förlängning av tiden för fullgörandet
av elen förelagda åtgärden. Remissförslaget medför ingen iinclring i byggnadsnämndens nu berörda befogenhet enligt gällande riitt. Skiil torde också
saknas att göra någon iinclring hiiri.
Niir byggnad iigs av annan än ägaren till marken. kan dispositionen av
marken vara grundad inte bara på upplåtelse av tomtriitt eller annan nyttjanderiitt utan liven på upplåtelse av servitut eller annan motsvarande rättighet. Paragrafen torde böra avfattas så att elen blir tillämplig i alla dessa
fall. Vidare bör man riikna med att före!Hggande kan ha riktats mot ägare
till anordning på annan tillhörig mark.
19 ~ i det remitterade förslaget motsvaras av 20 ~ i lagrådets förslag till
lagtext.

20-22

~~

Det kan förekomma att byggnadsniimnd avslår en framställning om fördiiggande för granne att ta bort eller ändra byggnad eller anordning. Ett
sådant beslut måste betraktas som beslut i fråga om föreläggande men skall
självfallet inte antecknas i fastighctsboken. Med hiinsyn hiirtill bör skyldigheten att föranstalta om anteckning avse beslut att meddela föreläggande.
Denna skyldighet bör åvila varje myndighet och förvaltningsdomstol i instansordningen, som meddelar beslut av nämnda innebörd.
Aterkallas föreliiggande som antecknats enligt det sagda - vilket kan göras
endast av byggnadsniirnnden - bör det åligga niimnden att genast siinda
beslutet för anteckning. Beslut varigenom högre instans upphiiver förcliiggande torde diiremot böra antecknas först när det har vunnit laga kraft.
Så liinge upphiivandet inte är definitivt torde anteckningen om föreliiggandet
böra stå kvar som varning. Det är också angeläget att anteckningarna i
fastighetsbokcn inte blir alltför omfattande och svåröverskådliga. Det bör
ankomma på byggnadsniimnden all hålla reda på om beslut varigenom föreliiggancle upphiivs vinner laga kraft och så snart niimnden fått kiinnedom
diirom anmiila det till inskrivningsmyndigheten. Detsamma bör giilla när
föreläggande efterkommits eller förfallit.
Förevarande bestiimmelser synes lämpligen kunna sammanföras i en paragraf. De motsvaras av 21 ~ i lagrådets förslag till lagtext, varav framgår
att rubriken "Anteckning i fastighetsboken m. m." har fåll utgå.
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*

Som tidigare har framgått förordar lagrådet att reglerna om tilläggsavgift
skall utgå ur förslaget och att bestämmelserna om byggnadsavgift utformas
så att avgiften påförs den som var ägare när överträdelsen begicks. Genomförs detta. finns inget behov av de i 23 ~föreslagna reglerna om återkravsriitt.
Lagrådet föreslår alltså att iiven 23 skall utgå.
Motiven till lagrådets iindringsförslag i förevarande del har i huvudsak
redovisats i den inledande översikten. Lagrådet anser sig emellertid hiir
böra något närmare behandla reglerna om återkravsriitt i det remitterade
förslaget.
Till en början bör då framhållas att de föreslagna reglerna är begränsade
till fall då egendomen har överlåtits och överlåtelsen har skett mot vederlag.
Därmed utesluts viktiga typer av fång, som också med för skyldighet förny ägare att betala byggnadsavgift och tilläggsavgift. Uteslutna är alltså de familjerättsliga fången. d. v. s. de som grundas på giftoriitt, arv eller testamente
och fång som sker genom gåva. Vidare utesluts t. ex. förviirv som sker
genom tillskott vid bildande av bolag. genom utskiftning av egendom vid
upplösniµg av juridiska personer. genom uppdelning av jordsamfölligheter
eller genom andra fastighetsbildningsåtgärder. Utanför faller också förviirv
genom expropriation och liknande typer av t vångsinlösen. I åtskilliga av
de nu berörda fallen kan den nye ägarens skyldighet att betala avgifter
medföra komplikationer genom att den rubbar grunderna för vad som har
avtalats eller bestämts på annat sätt. Någon möjlighet att genomföra en
reglering om rätt för den nye ägaren att få gottgörelse av den som har
utfört den olovliga byggnadsåtgärden står här knappast till buds.
De fång som enligt remissen omfattas av återkravsregeln blir viisentligen
köp och byte. Regeln om överlåtelse som sker mot vederlag omfattar tydligen
också förviirv på exekutiv auktion. ett fall då möjligheterna att få ut något
av överlåtaren är särskilt begränsade.
Riittsförhållanden rörande köp och byte av fast egendom regleras nu i
4 kap. jordabalken. Beträffande lös egendom giiller i stiillet lagen om köp
och byte av lös egendom. Att gripa in i det komplicerade civilriittsliga regelsystem som har sin grund i dessa lagar genom att i en speciallag meddela
siirbestämmclser av det slag som nu föreslås måste under alla förhållanden
inge betiinkligheter. Det bör i varje fall inte ske utan mycket starka skäl
och inte utan mycket noggranna undersökningar av de konsekvenser som
det kan medföra i olika detaljer. Såvitt lagrådet kan finna brister det i båda
dessa hiinseenden.

*

24

*

Bestämmelserna i denna paragraf iir avsedda att. för sådana fall då det
olovligt byggda undanröjs efter det att egendomen har överlåtits, åstad-
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komma en lösning motsvarande den som enligt 23 !; skall inträda niir en
förviirvare blir ålagd att betala avgift. Den konfliktsituation som man här
vill reglera är emellertid inte ny; den kan föreligga även enligt gällande
rätt.
De i 24 ~ föreslagna reglerna har samma tillämpningsområde och möter
i stort sett samma betiinkligheter som reglerna i 23 ~- Särskilt må framhållas
att reglerna, såvitt gäller fast egendom, åtminstone i viss mån och på ett
svårbedömbart sätt sammanfaller med stadgandena i 4 kap. 18 och 19 ~~
jordabalken.
Lagrådet, som anser att den föreliggande konfliktsituationen bör liksom
hittills lösas med tilliimpning av allmänna civilrättsliga regler och grundsatser, föreslår att 24 ~ i det remitterade förslaget utgår.

Om bitriide erfordras för att byggnadsnämnden eller dess personal skall
få behövligt tillträde till byggnad eller annan anläggning bör - i likhet med
vad som vanligen gäller i motsvarande fall då fråga inte är om egentliga
verkställighetsåtgiirder - polismyndigheten och inte utmätningsmannen anlitas (se t. ex. 4 kap. 38 ~ fastighetsbildningslagen och 82 hälsovårdsstadgan). Paragrafen, som motsvaras av 22 i lagrådets förslag till lagtext, bör
jämkas i enlighet härmed.

*

*

26

~

Lagrådets förslag att någon tilläggsavgift inte skall ingå i det nya systemet
får konsekvenser också för innehållet i 26 Genomförs den ordning som
lagrådet förordar. kommer de i paragrafen upptagna reglerna att avse endast
byggnadsavgifter och särskilda avgifter. Detta innebär ett nytt läge för frågorna om hur dessa avgifter skall fördelas mellan staten och kommunen
och hur de skall drivas in.
Enligt det remitterade förslaget skall byggnadsavgifterna tillfalla kommunen och de särskilda avgifterna staten. I remiss protokollet uttalar föredragande statsrådet sin anslutning till uppfattningen att avgifterna - då
innefattande även tilläggsavgifterna - delvis kan ses som kompensation
till samhiillet för de kostnader som det olovliga byggandet förorsakar och
att detta kan motivera att en del av avgifterna tillfaller kommunen. Uttalandet synes närmast innebära all avgifterna över huvud taget bör fördelas
mellan stat och kommun och inte helt tillfalla endera. Lagrådet saknar hållpunkter att bedöma hur en fördelning bör ske. Biist överensstiimmande
med statsrådets uttalande synes egentligen vara att av varje avgift - såvitt
nu iir i fråga alltså byggnadsavgift och siirskild avgift - låta viss andel gå
till kommunen och återstoden till staten. El! speciellt skiil för en sådan
fördelning är att det därmed låter sig motiveras att avgifterna får drivas
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in i samma ordning som skatter. För avgiftssystemets effektivitet iir det
av stor betydelse att denna indrivningsordning står till buds iiven i fråga
om den del av avgifterna som tillfaller kommunen.
Utan att ta stiillning i fördelningsfrågan har lagrådet velat åskådliggöra,
hur ett system med fördelning av varje avgift mellan kommunen och staten
lämpligen kan utformas. L1grådet har därför i sitt förslag till lagtext skrivit
in en regel att av byggnadsavgift och särskild avgift hiilften skall tillfalla
kommunen och återstoden staten. Regeln har i lagtextförslaget placerats
i 9 ~tredje stycket, niirmast efter bestiimmelserna om indrivningsordningen.

Innan lagrådet går in på frågan om preskriptionsreglernas sakliga innehåll
och närmare utformning, vill lagrådet ta upp frågan om var i lagen reglerna
bör ha sin plats. De bestämmelser som rör avgifterna och de som rör handräckning och föreläggande om rättelse har fördelats på olika avsnitt. Enligt
lagrådets mening bör denna fördelning genomföras även beträffande preskriptionsbestämmelserna. Lagrådet föreslår diirför. med beaktande av de
ändringar i övrigt i det remitterade förslaget som har förordats i det föregående. att presk ri ptionsregler betriiffa nde byggnadsa vgi ft och särsk iId avgift tas upp i en paragraf för sig i avsnittet om sådana avgifter (se 10 ~
lagtextbilagan) och att preskriptionsregler beträffande ansökan om handräckning och beslut om föreläggande att vidtaga rättelse tas upp i en senare
paragraf (se 19 ~ lagtextbilagan).
Vad giiller påförande av byggnadsavgifc och tilliiggsavgif"L skall enligt det
remitterade förslaget giilla en preskriptionstid av tio år. Dessa avgifter riktar
sig såsom inledningsvis påpekats primiirt mot underlåtenheten att ansöka
om byggnadslov. Beroende av omständigheterna kan denna underlåtenhet
i många fall vara att bedöma allvarligt. I andra fall åter. bl. a. om det som
har vidtagits inte i övrigt möter några erinringar. torde underlåtenheten
ofta kunna bedömas som en ordningsförseelse. Särskilt med hiinsyn till
dessa senare fall är enligt lagrådets uppfattning tio år en alltför lång preskriptionstid. Framför allt gäller detta om avgifterna skall kunna tas ut
av ny ägare. L1grådet vill erinra om att i fråga om åtal för brott tioårig
preskriptionstid giiller. när på brottet kan följa fängelse upp till åtta år.
Den av lagrådet föreslagna straffbestiimmelsen för särskilt allvarliga övertriidelser av byggnadsförfattningarna m~dför en motsvarande preskriptionstid av fem år. I förevarande sammanhang iir också av intresse de bestiimmelser som giiller om förverkande av egendom på grund av brott. om till
följd av den brottsligcs död eller annan orsak, exempelvis åtalspreskription.
påföljd ej liingre kan ådömas. Enligt 36 kap. 9 ~ brottsbalken kan i sådant
fall förverkande ske endast om stämning i mål därom delgivits inom fem
år från det brottet begicks. Under hiinvisning till det anförda föreslår lagrådet
att preskriptionstiden för påförande av byggnadsavgift bestäms till fem år.
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Samma tid bör giilla beträffande tilläggsavgiften, om förslaget rörande en
sådan avgift skulle genomföras.
I fråga om siirskild avgift skall enligt det remitterade förslaget gälla en
preskriptionstid av tre år. Några tungt viigande invändningar mot en treårstid
torde inte kunna anföras. Vissa övertriidelser för vilka påföljden kommer
att utgöras av särskild avgift kan dock vara jiimförbara med överträdelser
som kan föranleda byggnadsavgift. Detta talar för att preskriptionstiden också för den siirskilda avgiften siitts till fem år. Lagrådet vill för sin del förorda
en sådan lösning.
Enligt det remitterade förslaget skall preskriptionstiden räknas från det
den olovliga åtgärden började eller, såvitt giiller särskild avgift, från det
överträdelsen eller underlåtenheten började. Olovligt byggande och andra
överträdelser kan emellertid komma att utsträckas över avsevärd tid. Förslaget kan under sådana förhållanden medföra att preskriptionstiden blir
kortare iin som faktiskt är motiverat. Med hänsyn härtill bör enligt lagrådets mening föreskrivas, att tiden skall räknas från det överträdelsen
begicks, och med överträdelsen avses då, såsom förut sagts, även underlåtenhet. Detta innebiir att tiden i princip inte börjar löpa så länge överträdelsen kan anses pågå. Det bör hiir tilläggas, att hur utgångspunkten
för beräkningen av preskriptionstiden iin anges, det inte kan undvikas att
vissa problem ibland uppkommer i tillämpningen. De principer som vid
bedömning av preskriptionsfrågor har utbildats inom straffrätten bör kunna
tjiina till ledning i nu ifrågavarande hiinseende.
Preskription avbryts enligt det remitterade förslaget genom att fråga om
påföljd för åtgiird tas upp vid sammanträde med byggnadsnämnden. Denna
ordning kan jämföras med den som gäller inom straffrätten och som innebiir
att preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte får del av åtal för
brottet. Hinder torde inte föreligga mot att införa ett liknande delgivningsförfarande på förevarande område. Den mot vilken byggnadsnämnden överviiger all ingripa med en påföljd skulle därigenom på ett tillförlitligt sätt
bli upplyst om det förfarande som inletts mot honom. Den ordning som
det remitterade förslaget innehåller är emellertid i olika avseenden ändamålsenlig i ett administrativt förfarande. Det torde vanligen förhålla sig
så att, nlir frågan om påföljd tas upp vid sammanträde med byggnadsnämnden, den som berörs redan har beretts tillfälle att yttra sig. Har han emellertid
då ännu inte fått något sådant tillfälle, kan det förutsättas att han utan
dröjsmål underrättas om att fråga om att påföra honom avgift övervägs.
På grund av det anförda anser sig lagrådet kunna lämna det remitterade
förslaget i nu ifrågavarande hänseende utan erinran.
I remissen föreslås inga regler om verkställighetspreskription beträffande
administrativ avgift som påförts någon. Sådana regler torde dock i likhet
med vad som gäller inte bara betriiffande straffriittsliga påföljder utan vanligen också i fråga om skattskyldighet och liknande (se 71 ~ uppbörds/agen)
höra meddelas. L1grådet föreslår därför till komplettering av förslaget att
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som ett andra stycke i paragrafen om avgiftspreskription tas upp en bestiimmelse om att åtgiird för indrivning av avgift ej får vidtagas, sedan
fem år har förflutit från det beslutet om avgiften vann laga kraft.
Det remitterade förslagets bestiimmelse om preskription av byggnadsnämndens möjlighet att genom ansökan om handräckning och beslut om
föreliiggancle åstadkomma rättelse innebär en nyhet. Förslaget bör ses mot
bakgrunden av att byggnadsnämnderna avses få större möjligheter all vidtaga effektiva åtgärder för samma ändamål. Lagrådet har inte någon erinran
emot att en preskriptionsbestämmelse införs. Tio år får också anses vam
en för detta fall lämplig tid. I fråga om elen niirmare utformningen av bestämmelsen vill lagrådet i vad giiller utgångspunkten för beräkningen av
preskriptionstiden hänvisa till vad som i det föregående har anförts i anslutning till motsvarande regler betriiffande påförande av avgift. Lagrådet
föreslår i övrigt att avbrytande av preskription anknyts till att byggnadsnämnden eller åklagaren ansöker om handräckning eller nämnden beslutar
föreläggande.

28 och 29

~~

Dessa paragrafer innehåller bestämmelser om betalning och indrivning
av avgifter. Lagrådets förslag att någon tilläggsavgift inte skall ingå i det
nya systemet får, om det genomförs, till följd att besHimmelserna kommer
att avse endast byggnadsavgifter och särskilda avgifter. Vissa därmed sammanhängande problem har berörts vid 26 ~- I det följande förutsätts att
hur fördelningen av avgifterna mellan kommunen och staten än regleras
avgifterna i sin helhet får drivas in i samma ordning som skatter.
Av redovisningstekniska skiil torde det vara lämpligast. att betalning av
avgifterna sker till länsstyrelsen rn:h all denna får föranstalta om indrivningen. Beslutet om påförande av avgift bör då siinclas till länsstyrelsen.
Detta torde böra ske genast och inte först sedan beslutet har vunnit laga
kraft.
Den i 29 *andra stycket upptagna regeln om fördelning av influtna medel
i ett visst fall behövs inte, om tilläggsavgiften utgår.
Med de jämkningar som nu har berörts torde innehållet i 28 och 29 *~
i det remitterade förslaget liimpligen kunna sammanföras till en paragraf
och placeras i anslutning till övriga bestiimmelser om byggnadsavgift och
särskild avgift. I lagrådets förslag till lagtext återfinns föreskrifterna om betalning och indrivning i 9 ~ första och andra styckena. Som förut nämnts
har i tredje stycket samma paragraf skrivits in regeln om fördelning av
avgifter mellan kommunen och staten.
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L1gråde1 har föreslagit, all 2 ~ kompletleras med e11 åläggande för byggnadsniimnden att lämna skriftligt besked huruvida i fråga om viss byggnad
eller anordning har vidtagits ålgiird, som föranleder ingripande enligt lagen.
Som framgår av vad lagrådet har anfört i anslutning till nämnda paragraf
vill lagrådet inte förorda att någon rättsverkan av sådant besked regleras
i lagen. Inte heller i övrigt får beskedet några direkta rä11sverkningar. Innebär
beskedet all anledning till ingripande inte föreligger, saknas givetvis grund
för att överklaga beslutet. Liimnas besked alt anledning finns till ingripande,
kommer det beskedet, om byggnadsnämnden inte ändrar uppfattning, att
följas av beslut om ingripande. Eftersom detta beslut regelmässigt kan överklagas, bör talan inte kunna föras också mot beskedet, som ju inte tillagts
någon prejudiciell betydelse.
Lagrådet finner alltså att besked enligt den av lagrådet föresl<Jgna bestämmelsen i 2 ~ inte bör få överklagas. Detta bör sägas ut i förevarande
paragraf och bestämmelsen härom kan lämpligen anslutas till första stycket.
Remissförslagets sista stycke av paragrafen innehåller en föreskrift, som
inte har sin plats i lagen utan i instruktionerna för de handläggande myndigheterna och domstol<•rna. Lagrådet förordar därför all föreskriften utgår.
I lagrådets lagtextbilaga återfinns här avhandlade bestämmelser i 24

*·

Övergångsbestämmelserna
Den nya lagstiftningen kommer uppenbarligen att kräva åtskilliga förberedelser före ikraftträdandet. Förberedelsetiden torde bli alltför knapp,
om lagen såsom föreslagits skall träda i kraft den I juli 1976. L1gråde1
hemställer därför all ikraft1rädandet skjuts upp till den I januari 1977.
L1gråde1 har i princip inte något all erinra mot de i remissprotokollet
redovisade synpunkterna på den särskilda övergångsreglcring som bör tillliimpas. Betriiffande utformningen av de i punkterna 2-5 föreslagna övergångsbestiimmelserna vill lagrådet till en början påpeka.all byggnadsnämnds
skyldighet enligt 2 att vid överträdelse ta upp fråga om ingripande inte
bör såsom angivits i punkten 2 begriinsas till nya överträdelser. En annan
sak iir alt möjligheten all tilliimpa avgiftspåföljd såvitt giiller Hldre fall iir
utesluten. De i övrigt i punkten 2 och de i punkterna 3 och 4 föreslagna bestämmelserna synes vidare med fördel kunna föras samman och avscviin
förenklas. Sålunda torde endast behöva föreskrivas, alt skyldighet att utge
avgift enligt lagen inte får åliiggas någon med anledning av övenriidelse
som har begåtts före ikraf11riidande1. Av en så utformad övergångsregel
bör med erforderlig tydlighet framgå, all inte någon av de olika i lagen
meddelade bestämmelserna om avgift gäller annat ;in i del fallet all övertriiclelsen har skell eftcrikrafltriidandet. Har ell otillåtet förfarande påbörjats
före den tidpunkten men avslutats först senare. bör vad som äger rum
efter ikraftträdandet kunna föranleda avgift om det kan betraktas som en
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överträdelse för sig. I detta avseende kan den av lagrådet nu förordade
regleringen synas skilja sig i sakligt hänseende från det remitterade förslaget,
som faster avgörande vikt vid den tidpunkt då en otillåten åtgärd har påbörjats. Det torde emellertid knappast ha varit avsett, att avgiftsskyldighet
över huvud taget inte skall komma i fråga. om någon t. ex. före ikraftträdandet olovligen har påbörjat en nybyggnad genom schaktningsarbete och
han sedan lagen trätt i kraft fullföljer sina planer och uppför byggnaden.
Beträffande punkten 3 i det remitterade förslaget må särskilt påpekas, att
med den av lagrådet förordade övergångsregeln någon särskild bestämmelse
inte behövs beträffande 6 ~ angående siirskild avgift liksom ej heller betriiffande det stadgande om straffavgift som lagrådet har föreslagit. Det iir
vidare att märka att såvitt gäller straff någon övergångsbestämmelse ej erfordras vid sidan av de allmänna straffrättsliga principer som har kommit
till uttryck i 5 ~ lagen om införande av brottsbalken och de övergångsregler
som iir avsedda att meddelas i anslutning till de nu aktuella ändringarna
i BL o<.:h BS.
Även om motsvarighet till 23 och 24 ~~ i det remitterade förslaget skulle
- mot vad lagrådet har anfört därom - komma att tas upp i den nya lagen,
behövs inte en övergångsbestiimmelse sådan som den i punkt 4 föreslagna.
Redan av allmänna civilrättsliga principer följer nämligen att bestiimmelser
av det slag som skrivits in i nämnda båda paragrafer inte blir tillämpliga
på överlåtelser som har skett före ikrafttriidandet. om inte en uttrycklig
regel med annat innehåll meddelas. Härtill kommer att sådant fall som
avses i 23 ~ inte kan - med den övergångsbestlimmelse som i det remitterade
förslaget har tagits upp i punkten 2 eller nyss har förordats av lagrådet
- uppkomma på grund av överlåtelse som har skett före ikraftträdandet.
Som har framhållits vid 12 ~ fick 147 ~andra stycket BL ändrad lydelse
genom lagen (1975: 1321) om iindring i BL Samtidigt meddelades en övergångsbestämmelse, som alltjämt kan vara av betydelse. Ett övergångsstadgancle med samma sakliga innehåll erfordras i den nya lagen, eftersom där
tas upp en straffbestämmelse med motsvarande innehåll som 147 ~ andra
sty<.:ket BL.

Förslaget till lag om ändring

byggnadslagen (1947:385)

Lagrådet:
Den nya lydelsen av 147 ~bör anpassas efter den terminologi som används
i den s. k. påföljdslagen. Lagrådet föreslår - under hänvisning till vad som
har sagts om innebörden av påföljdsbegreppet och om rubriken till den
lagen - att paragrafen får innehålla följande: "Bestiimmelser om påföljder
och ingripanden vid överträdelse av sådan föreskrift om byggande som har
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meddelats i denna lag eller med stöd diirav finnas i lagen !1976:000) om
påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m."
I fråga om ikrafttriidandet giillcr detsamma som har anförts beträffande
påföljdslagen.

Förslaget till lag om ändring i byggnadsstadgan (1959: 612)
l.agrådl't:

Lagrådet har redan vid behandlingen av den s. k. päföljdslagen uttalat
att en iindring i 7 ~ BS bör genomföras och hemstiiller nu om en S<'\clan
iindring av fi:irsu1 stycket andra punkten i paragrafen. att byggnadsniimnclens
d.:legationsmöjligheter anges e.i omfatta befogenhet "att besluta om framst:illning eller yttrande till regeringen. liinsstyrelsen eller kommunfullmäktige. att slutligt avgöra fråga om avgift enligt lagen ( 1976:000) om pMöljder
och ingripanden vid olovligt byggande 111. m., att meddela foreliiggande vid,
vite utom i fall som a\'ses i 3 ~ niimnda lag eller foreliiggande vid annat
iiventyr eller att slutligt avgöra iirende. som iir av principiell innebörd eller
eljest av större vikt".

55

~

Fär rubriken till den särskilda påföljdslagen annan lydelse iin som har
föreslagits i remissen, inverkar detta på utformningen av I mom. i denna
paragraf.

Vad som nyss har anförts angående ändringen i 14 7 ~ BL har motsvarande
tilliimpning betriiffande den föreslagna lydelsen av denna paragraf i BS.
Rubriken niirmast före paragrafen bör lyda "Om påföljder m. 111."

71

~

Den llireslagna iinclringen i 2 mom. andra stycket bör föranleda en jämkning iiven i ljiirde stycket. Sålunda bör dii.r anges all, om liinsstyrelsens
beslut innefattar prövning inte blott av fråga som avses i andra stycket
eller i den paragraf i den s. k. påföljdslagen som gäller fullföljd av talan
utan iiven av fråga som enligt BL eller BS skall avgöras av regeringen.
besviir över sådant beslut skall anföras hos kammarriitten.

I fråga om ikrafttriidandet giiller detsamma som har anförts betriiffande
päfriljdslagen.
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Lag om påföljder och ingripanden ,·id o)o,·ligt byggande m. m.
Inledande hcs1ämmelwr

Denna lag giiller vid övertriidelse av sådan föreskrift om byggande som
har meddelats i byggnadslagen (1947:385) eller byggnadsstadgan ( 1959:612)
eller med stöd av någon av dessa författningar.

Det åligger byggnadsniimnden al\ som ett led i inseendet över byggnadsverksamheten upptaga fråga om påföljd eller ingripande enligt denna
lag till behandlin1;, så· snart anledning förekommer all övertriidelse som
avses i I ~ har skett. Niir åtgiird, till vilken erfordrats byggnads lov enligt
byggnadsstadgan ( 1959:612), har vidtagits utan al\ sådant lov föreligger, skall
niimnden vara verksam för att det utförda undanröjes eller på annat siill
riillas. om ej byggnadslov till åtgiirden meddelas i efterhand.
Om det begiires av någon vars riill kan beröras diirav, skall byggnadsniimnden liinrna skriftligt besked huruvida i fråga om viss byggnad eller
anordning har vidtagits åtgiird som föranleder ingripande enligt denna lag.

Fiirhud a11 /iJl'lsii11a bvgg11adsarhc1c

Strider påbörjat byggnadsarbete uppenbarligen mot byggnadsstadgan
<1959:612) eller mot faststiilld generalplan, stadsplan. byggnadsplan eller utomplansbes\iimmelser. fär byggnadsniimnden med föreHiggande av vite förbjuda alt arbetet fortsiilles. Ciiiller enligt byggnadslagen ( 1947:385) eller enligt
föreskrift som har meddelats med stöd av lagen förbud att företaga nybyggnad eller att riva byggnad, får byggnadsniimnden föreskriva vite för
den som genom att fortsiitta byggnadsarbete underlåter att ställa sig sådant
förbud till cftcrriillelse.
Ar det uppenbart all byggnadsarhete iiventyrar byggnadens eller niirliggamfe byggnads h;11lfasthct eller medfor fora för miinniskors liv eller hiilsa.
skall niirnnclen vid vite rörbjuda all arbetet fortsiilles. iiven om förutsiillning
som anges i första stycket ej föreligger.
lkslut enligt denna paragraf liinder omedelbart till efterriittelse.
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mxi/i

Vidtages ;\tgiird, till vilken erfordras byggnadslov, utan att sådant lov
föreligger. skall byggnadsavgift utgå.
Byggnadsavgift bestiimmes till belopp motsvarande fyra gånger elen avgift
som enligt taxa, faststiilld med stöd av 8 byggnadsstadgan (1959:612),
skulle ha erlagts om byggnadslov till en motsvarande ätgiird hade meddelats,
dock till minst 500 kronor. Vid bestiimmande av byggnadsavgift pi1 grundval
av taxa skall hiinsyn ej tagas till sådan höjning eller siinkning av normalbeloppct som enligt taxan föranledes av omsliindigheterna i det siirskilda
folkt och ej heller till belopp som belöper på tillhandah:'tllande av nybyggnadskarta, utstakning eller liigeskontroll av byggnad eller annan miitningsteknisk {ltgiird eller p{1 framstiillning av fotonegativ eller bildkort.

*

Ryggnadsavgirt utgår ej om
l. det utförda har riittats innan beslut fottas om byggnaclsavgift eller ingripande enligt denna lag,
2. byggnaclslov till det utförda har. på grund av ansökan som gjorts före
<ttgiirden, meddelats innan beslut om byggnadsavgift fattas, eller
3. :itgiirden innebiir rivning av byggnad och rivningen har varit nöclviindig
för att avviiria eller begriinsa omfattande skada på annan egendom eller
företagits diirför att byggnaden till viisentlig del hade skadats genom eldsvåda
eller annan liknande hiimlelse.

6

*

Siirskild avgift utgår, om i annat fall iin som avses i 4 ~- övertriidelse
sker genom att någon
1. vidtager åtgiird i strid mot förbud som har meddelats i byggnadslagen
( 1947:385) eller med stöd av denna och som ej har förenats med vite,
2. underlåter all stiilla sig till efterriittelse vad i byggnadsstadgan
( 1959:612) iir föreskrivet om riitt att vidtaga åtgiird som angives i stadgan,
eller

3. underlåter att fullgöra anmiilningsskylclighet som föreskrives i byggnadsstadgan eller att vid utförande av arbete lölja faststiillda ritningar eller
av byggnadsniimnden meddelade föreskrifter.
Siirskild avgift bestiimmes till minst 200 och högst 500 kronor. :\r övertriidelsen ringa. behöver avgift ej påföras.
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Frt1ga om byggnadsavgirt och siirskild a\·gil't prövas av byggnadsn:imnden.
11yggnadsavgift påföres den som niir övertriidelsen begicks var iigare av
den byggnad eller anordning som den olovliga ätgiirden avsåg. Siirskild avgift
påföres den som begick övertriidelsen .
.Ä.r td eller llera betal_ningsskyldiga för samma avgift. svarar de solidariskt
for denna.

Om siirskilda skiil föreligger. får liinsstyrelsen nedsiitta eller efterge byggnadsavgift eller siirskild avgirt. som byggnadsniimnden har beslutat. Fråga
hiirnm prövas efter besviir enligt 24 ~ över niimnclens beslut.

Beslut varigenom nägon päfiires byggnadsavgift eller siirskild avgift skall
gern1st siindas till liinsstyrelsen. Avgiften skall betalas till liinsstyrelsen inom
tvii mfoader fr[rn det beslutet vann laga kraft. Erinran om detta skall tagas.
in i beslutet.
Betalas ej avgiften inom den tid som anges i första stycket, för avgiften
j:imte restavgift. beriiknad enligt 58 ~ I mom. uppbördslagen <I 953:272),
indrivas i den ordning som enligt niinrnda lag giiller för indrivning av skatt.
Av byggnadsavgift och siirskild avgift tilll~dler hiilften kommunen och
återstoden staten.

10

~

Har fråga om pt1följd rör övenriidelse. som avses i 4 eller 6 ~.ej upptagits
vid sammantriide med byggnadsniimnden inom rem år rrån det övertriidelsen
begicks. f:.'ir byggnadsavgift eller siirskild avgift ej pälföas.
Atgiird fiir indrivning: av byggnadsavgift eller siirskild avgift för ej vidtagas,
sedan fem år har förllutit från det beslutet om avgirten vann laga kraft.

S1rc1tl och srrat/äl'gifi

11

~I

Den som upp.~åtligen eller av grov oaktsamhet vidtager åtgiird. till vilken
erfordras byggnadslov, utan att s:1dant lov föreligger dömes. om giirning:en

Lcdami)terna Gyllcns\·:ird, '.\:ordlund och l.llvcson tiir~sfö all till paragrafen lt>gas
tredje -;tycke av liiljandc lydelse: Allmiint :'nal fi:ir giirning som a\'Ses i första
'>l\ d;ct IY1r viickas endast efter anmiilan av hyggnadsniimnden.
I

.::1 t
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innebi(r kriinkning av mera betydande allmiint intresse. till böter eller fangdse i högst Ivå år.
Till böter eller fängelse i högst ett är dömes den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet
I. påbörjar verksamhet. vilken enligt 136 a ~ andra stycket byggnadslagen
( 1947:385) skall prövas av regeringen. utan att regeringen har meddelat tillstånd till verksamheten eller medgivit undantag från priivningsskyldigheten,
2. p{1biirjar. utvidgar eller fortsiitter verksamhet utan tillstånd av regeringen, sedan regeringen med stöcl av samma paragraf fjiirde eller femte
stycket har beslutat pröva verksamheten. eller
3. t1sidosiitter villkor eller föreskrift som regeringen har meddelat med
stöd av niimnda paragraf, så att allmiin eller enskild riitt kan kriinkas.

Innefattar brott som avses i 11 ~ första stycket
I. uppförande a\' helt ny byggnad.
2. till- eller påbyggnad av förut befintlig byggnad. eller
3. inredande eller iansprt1ktagande av byggnad eller del diirav för viisentligen annat iindamål iin det till vilket byggnaden förut har varit anviind
eller enligt byggnadslov får anviinclas.
skall rätten på talan av allmiin åklagare döma giirningsmannen. den i
vars stiille denne var eller den som har beretts vinning genom brottet att
betala straffavgift med belopp. motsvarande 500 kronor för varje kvaclratmeter V<iningsyta som giirningen har omfattat. Har rättelse skett eller föreligger eljest siirskilda skiil, får avgiften hestiimmas till Wgre belopp eller
helt erterges.
Angående straffavgift skall i övrigt vad som iir stadgat om förverkande
av egendoms viirde på grund av brott iiga motsvarande tilliimpning.

1 !-cdamötcrna Gyllcnsviinl. 'fordlund och Ulvcson förcsh\r all till paragrafen fogas
c11 tredje s1vckc av l\iljamk lydelse: Talan om ad(irnande av straffavgift utan sarnhand
med <tlal nir viickas endast Olll hyggnadsniirnnclen har <111111iilt giirningen till tna\ eller
bt'giin all talan ansliilles.
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/11gripa11d1•11 Jör all chtwlkrnnma rii11else

13

~

Har åtgiird. lill vilken erfordrats byggnadslov. vidtagits utan s:idant lov,
kan överexekutnr 1~1eddda handräckning för att det utförda skall undanröjas
eller på annat siitt dttas. Detsamma giiller, om i\tgiird betriiffande fastighet,.
byggnad eller anordning eljest har vidtagits i strid mot l'örbud eller annan
föreskrift som har meddelats i byggnadslagen ( 1947:385) eller byggnadsstadgan (]959:612) eller med stöd av någon av dessa författningar.
I l'råga om handriickning enligt denna paragraf giiller samma bestiimmelser
som för hanclriickning enligt 191 ~ utsökningslagen (]877:31 s. Il.

14

~

Ansökan 0111 handriickning rnr göras av byggnadsniimnden och,
niir ansvar enligt 11 ~ kommer i fråga. av allmiin åklagare.

15

fall

~

I fall som avses i 13 ~ kan byggnaclsniimnden, i stiillet för att ansöka
om handriickning. föreliigga iigaren av den fastighet, byggnad eller anordning
som iir i fråga att inom viss tid riitta det utförda. Efterkommes ej sådant
föreliiggande. står det byggnadsnämnden fritt att begära handriickning.
Vad i l'örsta stycket siigs om iigare av fastighet iiger motsvarande tillliimpning i fråga om tomtriittshavarc.

16

~

Underlåter någon att utföra arbete eller vidtaga annan åtgiird som åligger
honom enligt byggnadsstadgan (1959:612) eller enligt beslut som har meddelats med stöd av stadgan. kan byggnadsniimnden fiireliigga honom att
inom viss tid vidtaga ätgiirden.

17

~

Föreliiggandc som meddelas enligt 15 eller 16 ~ skall förenas med vite
eller med föreskrift att, om föreliigganclet ej efterkommes. ätgiirden kan
utföras genom byggnadsniimndens försorg på den försumligcs bekostnad.
Efterkommes ej förel:iggande med föreskrift om utl'örandc genom byggnadsniimndens försorg. skall niimnden. niir ej omstiindigheterna föranleder
annat. besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Diirvid
skall tillses att oskiilig kostnad ej uppstär. Niir skiil iir diirtill. fflr i verkstiillighetsbeslutet förordnas. att beslutet skall giilla utan hinder av att det
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icke iiger laga kraft.
Kronofogdemyndigheten skall liinrna det biträde som behövs för verkstiilligheten.

18

~

Har åtgiird, till vilken erfordrats byggnadslov, vidtagits utan sådant lov
men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till åtgiirden, skall
byggnadsnämnden innan handriickning begäres eller föreläggande meddelas
bereda iigaren tillfälle att inom viss tid ansöka om byggnadslov.
Inkommer ej ansökan inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden utan
hinder av att ansökan ej gjorts pröva frågan om byggnadslov till åtgiirden.
Niimnden tar därvid på iigarens bekostnad låta uppriitta de ritningar och
beskrivningar samt företaga de åtgiirder i övrigt som iir nödviindiga för prövningen av iirendet.

19 ~

Sedan tio år har förflutit från det åtgiird som avses i 13 ~ vidtogs, får
ej byggnadsnämnden eller åklagare ansöka om handräckning eller niimnden
besluta föreläggande enligt 15 ~.

l'Nkan avfbrc/äggande i 1·issa fall m. m.

20

~

Har föreliiggande enligt 15 eller 16 ~ meddelats någon i egenskap av ägare
till viss fastighet och övergår fastigheten till ny iigare, giiller föreliiggandet
i stiillet mot denne. Utsatt vite giiller dock ej mot den nye iigaren, men
byggnadsniimnden får utsätta vite för denne.
Första stycket äger motsvarande tilWmpning niir föreliiggande har meddelats någon i egenskap av tomtriittshavare eller iigare av byggnad eller
anordning, som tillhör annan iin ägaren av marken.

21

~

Myndighet som meddelar föreliiggande enligt I 5 eller 16 ~ skall genast
siinda sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller tomtriittsboken.
Återkallas föreliiggande som antecknats enligt första stycket, skall byggnadsniimnden genast anmiila det för motsvarande anteckning. I Iar antecknat
föreliiggande upphävts genom lagakraftvunnet beslut, efterkommits eller
förfallit, skall byggnaclsniimnclen. så snart niimnden har mu vetskap hiimm.
anmiila förhållandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning.
18 Riksclage11 197(). I sam/. 11r IM
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Gör ej byggnadsniimnden anmiilan i fall som avses i andra stycket, skall
J:insstyrelsen p:'t ansökan av n{1gon vars r:itt beröres d:irav göra s;ldan anm:ilan .

.\'iil'.lkilda hes1ömmel~er

Byggnadsnämnden eller befattningshavare hos niimnden har riitt att få
tilltriide till fastighet. byggnad eller annan anl:iggning i den mån det iir
nödviindigt för att genom besiktning l'örhereda prövning av fråga enligt
denna lag. Polismyndigheten skall liimna det bitriidc som behövs för att
tilltriidesriitten skall kunna utövas.

23

~

Vite som har förelagts med stöd av denna lag får ej förvandlas.

24

~

Talan mot byggnadsniimnds beslut enligt denna lag föres hos liinsstyrelsen
genom hesvlir. Mot beslut om besked enligt 2 ~ andra stycket får talan
ej !liras.
Talan mot liinsstyrelsens beslut i besviirsmål enligt första stycket samt
i iirende som avses i 21 ~ tredje stycket föres hos kammarriitten genom
besviir.

25

~

Den som innehar egendom på grund av testamentariskt förordnande utan
att iigandcriitten tillkommer nagon anses vid tilliimpning av 7 ~andra stycket
samt 15 och 18 ~~ som egendomens iigare.

01·1'1:i;d11gshes1äm111e/ser

1. Denna lag

träder i kraft den I _januari

Iq17.

2. Avgift enligt lagen rnr ej åliiggas någon med anledning av Ö\:ertriidelse
som har begätts fiire ikrarttriidandet.
3. Bestiimmelscrna i 11 ~ andra stycket iigcr ej tilWmpning på s<'tdan ökning av förbrukningen av triifiberråvara som sker rör att miijliggöra produktion som före den I januari 1976 har tillåtits enligt 136 a ~ byggnadslagen
(1947:385) i dess intill sagda dag giillande lydelse.
4. Den som innehar egendom under stiindig besittningsrätt eller fideikomissriitt skall vid tillUmpning av 7 ~ andra stycket samt 15 och 18 ~~
anses som egendomens ägare.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
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Närvarande: Statsministern Palme. ordförande, och statsråden Sträng. Andersson. llolmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer. Bengtsson, Norling, Lidbom, Carlsson. Gustafsson, Zachrisson. Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson.
Föredragande: statsrådet Carlsson

Proposition med förslag till lag om påföljder och ingripanden vid
olol'ligt byggande m. m.

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till
I. lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.,
2. lag om ändring i byggnadslagen (1947:385),
3. lag om ändring i byggnadsstadgan (] 959:612).
Föredraganden redogör för lagrådets yttrande.

1 Allmänna synpunkter
1.1 Val av påföljdssystem

Lagrådet har av naturliga skäl ägnat särskilt intresse åt den del av det
remitterade förslaget som innebär att nu gällande straffbestämmelser i BL
och BS ersätts med ett system av administrativa avgifter. Som lagrådet
anför utgör förslaget i den delen en nydaning inte bara i förhållande till
nuvarande ordning på byggnadslagstiftningens område. Förslaget skiljer sig
på olika sätt även från de lösningar med sanktionsavgifter som hittills har
tillämpats. Den del av lagrådets yttrande där avgiftsfrågan behandlas innehåller både resonemang av principiell natur och synpunkter som har direkt
avseende på det remitterade förslaget. De principiella synpunkterna har kommit till uttryck framför allt i ett avsnitt rörande frågan om lämpligheten
av ett avgiftssystem. Jag avser inte att närmare gå in på vad som anförs
där. En fråga vill jag emellertid kommentera närmare. Det gäller lagrådets
uttalanden angående påföljder för den grövre brottslighet som förekommer
på byggnadslagstiftningens område. Enligt lagrådet kan det inte anses tillriickligt att här tillämpa endast .idministrativa avgifter, inte ens om avgifterna
1 Bcslul <lm lagr:'ldsremiss faltat den 11 december 1975.
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i vissa fall uppgår till mycket höga belopp. Att behandla kvalificerade lagöverträdelser på angivet sätt måste enligt lagrådet te sig stötande och kan
få menliga konsekvenser, när det giiller att i den allmänna uppfattningen
inskärpa betydelsen av att byggnadsförfattningarna efterlevs.
Lagrådets uttalande kan inte tolkas på annat sätt än att straff är den
enda tänkbara påföljden i de avsedda fallen. I konsekvens härmed föreslår
lagrådet att i påföljdslagen skall införas straff och möjlighet att i vissa fall
dessutom ta ut en straffavgift. Straff och straffavgift skall kunna dömas
ut endast om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar åtgärd,
till vilken fordras byggnadslov, utan sådant lov och gärningen innebär kränkning av mera betydande allmänt intresse.
I lagrådets yttrande saknas uttalanden om den närmare innebörden i kravet
att mera betydande allmänt intresse skall ha blivit kränkt. Så mycket torde
emellertid vara klart att det när sådan kränkning föreligger inte kan komma
i fråga att i efterhand meddela byggnadslov till åtgärden. Straff och straffavgift enligt lagrådets förslag skulle således kunna bli aktuella endast i fall
då det olovligt byggda skall undanröjas.
Straffmaximum enligt den föreslagna bestiimmclsen är fängelse i två år.
Det är alltså fråga om en väsentlig skärpning i förhållande till gällande
bestämmelser, som föreskriver fängelse i högst sex månader, när omständigheterna iir synnerligen försvårande. Den föreslagna straffskalan har enligt
lagrådet bestämts med tanke på att endast kvalificerade fall omfattas av
bestämmelsen och att det någon gång kan förekomma mycket grova överträdelser. Lagrådet antar att böter dock blir det straff som vanligen kommer
att tilliimpas. Den föreslagna straffavgiften skall kunna dömas ut endast
vid vissa former av olovligt byggande. I fråga om urvalet av åtgärder som
skall kunna föranleda straffavgift ansluter förslaget tiimligen väl till det
remitterade förslaget om tilläggsavgift. Detsamma kan sägas beträffande
grunderna för straffavgiftens beräkning. Niir straff och straffavgift bestämmes skall hänsyn tas till vad som i övrigt kan drabba giirningsmannen.
Att det olovligt byggda blir undanröjt Ur enligt lagräclct en omstiindighet
som därvid bör beaktas.
Som jag förut har anfört iir _det knappast tänkbart att bestämti1elserna
om straffoch straffavgift skulle bli tillämpliga i andra fall iin sådana där det olovligt byggda lir helt oacceptabelt och måste rivas. :vted hiinsyn hiinill och till vad
lagrådet anförom straffmätningen och principerna för avgiftens bestämmande
måste påföljden i dessa fall nästan undantagslöst bli böter. eventuellt i förening
med en reducerad strarfavgift. Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå
lagrådets skarpa kritik mol administrativa avgifter som påföljd vid grövre
överträdelser av byggnadsförfattningarna. Det kan enligt min uppfattning
starkt siittas i fråga om lagrådets förslag effektivare iin förslaget enligt remissen skulle i den allmänna uppfattningen inskiirpa betydelsen av att byggnadsförfattningarna efterlevs. Jag iir därför inte beredd att ansluta mig till
lagrådets förslag att straff skall fiirekomma i vissa fall av olovligt byggande.
De av lagrådet rramförda synpunkterna på avgiftssystemets utformning tar
jag upp i det följande.
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1.2 De föreslagna argifterna

Lagrådet har ingen erinran i stort mot förslagen om byggnadsavgift och
siirskild avgift. Jag ~lterkommer till lagrådets synpunkter på vissa detaljer idessa förslag i samband med behandlingen av lagtexten.
Niir det diiremot giiller tilliiggsavgiften föreslår lagrådet att den skall utgå
ur det nya sanktionssystemet och ersiittas av de bestiimmelser om straff
och straffavgift som jag nyss har berört. Lagrådet framhåller bl. a. att tillliiggsavgift kommer att drabba i huvudsak bara sådant byggande som vid
prövning i efterhand anses kunna godtas. Överträdelsen innebär enligt lagrådet i dessa fall många gånger endast den ordningsförseelsen att den byggande inte pä förhand har försäkrat sig om byggnadslov till en fullt acceptabel
byggnadsåtgiird. Tilliiggsavgiften står enligt lagrådet i dessa fall inte i rimligt
förhållande till den underlåtenhet som den byggande har gjort sig skyldig
till.
De föreslagna bestiimmelserna om tilläggsavgift omfattar olovligt byggande som består i att
• helt ny byggnad uppförs,
• bclintlig byggnad till- eller påbyggs,
8 byggnacl helt eller delvis inreds till viisentligen annat ändamål iin det
till vilket byggnaden förut har varit anviind,
• byggnad helt eller delvis tas i anspräk för viisentligen annat iindamål
iin det till vilket byggnaden fiirut har varit anviind eller som finns angivet
på godbnd ritning eller
8 byggnad rivs.
I fråga om de angivna fallen av olovligt byggande innebiir sanktionssystemet - förenklat uttryckt - att det olovligt byggda antingen skall undanröjas eller, om det kan godtas vid en prövning i efterhand, mr behållas
mot tilliiggsavgift. I båda dessa situationer kan den olovliga {llgiirden säledes
föranleda en ekonomisk påföljd. i det ena fallet att det olovligt utförda
riittas och i det andra att tilliiggsavgift tas ut. I häda fallen skall dessutom
byggnaclsavgift utgä.
Tilläggsavgiften har reserverats för sådana former av olovligt byggande
som det iir siirskilt angeläget att motverka. Olovligt byggande kan, som
lagn,det anför, många gånger betecknas som ordningsförseelser. Niir det
giiller byggande som omfattas av de föreslagna bestämmelserna om tillliiggsavgift kan man enligt min mening emellertid sällan tala om ordningsförseelser. I dessa fall torde man i de allra tlesta fallen kunna utgå från att den som
utför den olovliga åtgärden iir medveten om att det kriivs byggnadslov. Av en
eller annan orsak viiljer han dock att ut föra iltgiirden utan lov. Givet vis finns det
bland dessa fall också sådana diir omstiindigheterna gör att det skulle förefalla
stötande att ta ut tilliiggsavgift. Enligt förslaget kan då eftergift eller nedsättning av avgiften komma i fråga.
19 Riksdagen /<J7fi. I sam/ . .Yr /fi./
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Det kan visserligengörasglillancleatt något hehov av tilläggsavgift inte finns,
eftersom hyggnaclsniimnden lir formellt oförhindrad att besluta om undanröjande av det utförda.om det lir av sådan beskaffenhet att det inte skulle ha godtagits vid en förhandsprövning. Utgångspunkten för byggnadsnämndens
prövning i efterhand skall ju som jag har anfört vid remissen i princip vara
densamma som om åtgärden inte hade utförts. Som lagrådet framhåller kan åtgiirden emellertid i vissa fall vara sådan att den inte skulle ha godkänts vid en
förhandsprövning men att det vid en prövning i efterhand av olika skäl visar sig
inte llimpligen böra komma i fräga att böluta om undanröjande.
Sanktionssystemet måste givetvis ha en sådan uppbyggnad att situationer
som de nu angivna motverkas. I flertalet fall torde den effekten komma
att uppnås med hjlilp av byggnadsavgiften. Nlir det dliremot gliller de kvalilicerade former av olovligt byggande som omfattas av förslaget om tillHiggsavgift krlivs en mera kännbar reaktion. Det lir hiir många gånger fråga
om åtglircler som drar betydande kostnader och diir byggnadsavgiften är
ringa i förhållande till de totala kostnaderna. Det är knappast troligt att
den som iir beredd att ta risken att det byggda blir undanröjt avhåller sig
från byggandet av elen anledningen att han kan drabbas av byggnaclsavgift.
Enligt det remitterade förslaget skall tilläggsavgift inte utgå om det olovligt
utförda måste undanröjas. I dessa fall drabbas den byggande ofta av en
kiinnbar ekonomisk förlust som tillsammans med byggnaclsavgiften i allmiinhet utgör en tillriicklig sanktion. Som lagrådet påpekar behöver emellertid undanröjande! inte alltid innebära någon särskilt kännbar reaktion.
Så iir fallet t. ex. när den byggande har haft betydande ekonomisk fördel
av sitt olagliga förfarande men vid elen tidpunkt niir en riittelse blir aktuell
inte har så stort intresse av att fortsiittningsvis kunna utnyttja vad han
utan tillstånd har genomfört eller av annan orsak inte drabbas särskilt hårt
av en riittclseåtgiird. Denna situation kan föreligga t. ex. niir byggnad har tagits
i anspråk flirotil låtet iindamål. I dessa foll fårclct remitterade förslaget otill fredsstiillande konsekvenser. Jag anser det diirför nödvändigt att förslaget kompletteras med regler som gör det möjligt att i vissa fall ta ut avgift iiven niirden olovliga ?1tgiirden undanröjs.
Som lagrädct framhåller kan en avgift i nu avsedda fall inte bestämmas
schablonmlissigl. Det måste ske med hiinsyn till ornsfandighetcrna i varje
siirskilt fall. Avgörande för frågan om tilliiggsavgift skall utgå bör normalt
vara de ekonomiska konsekvenser som undanröjande! har inneburit. Ilar
den mot vilken kravet på avgift riktas inte alls haft något men av undanröjanclet eller har han drabbats i endast obetydlig utsträckning av detta.
torde tilWggsavgift i allmiinhet böra utgä med fullt belopp. dvs. 500 kr/m 2.
Har undanröjande! för hans del diiremot inneburit t. ex. alt en ny byggnad
eller en till- eller påbyggnad pi1 en befintlig byggnad har rivits. torde detta
normalt utgöra en så kraftig sanktion att det kan vara befogat att avstå
från att påföra tilliiggsavgift.
I:aststiillande av tilliiggsa\'gift i fall s?m de nu avsedda måste få betydande
skönsmässiga inslag. Som jag har framhållit vid remissen börclet inte läggas på
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en politiskt sammansatt nämnd som byggnadsnämnden att på skönsmässiga
grunder åHigga enskilda att betala avgifter av så betydande storlek som det kan
bli fråga om närtilHiggsavgift skall utgå. Om man på sätt som jag nu har förordat
öppnar möjlighet att ta ut tilläggsavgift också i de fall då det olovligt byggda
måste undanröjas. är det därför nödviindigt att liigga prövningen på annan
myndighet än byggnadsniimnden. För en sådan ordning talar också den omständigheten att det i dessa fall bör finnas möjlighet att föra bevisning angående
de ekonomiska konsekvenserna av undanröjande!. Att prövningen i de nu avsedda fallen bör Higgas på annan myndighet än byggnadsniimnden medför givetvis att samma myndighet måste få till uppgift att pröva frågan om ti!Higgsavgift också i de övriga fall då bestämmelserna hiirom blir tillämpliga. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört är det enligt min mening naturligt att prövningen
av frågan om tilläggsavgift läggs påallmiin domstol. Uppgiften att föra talan om
tilläggsavgift bör lämpligen läggas på allmän åklagare. En !Orutsiittning för sådan talan bör vara att byggnadsniimndcn gör framställning hos åklagaren att talan skall väckas.
En ordning som den nu föreslagna måste enligt min mening innebiira
betydande förbättringar i förhållande till det remitterade förslaget. Det beror
givetvis i första hand på att det blir möjligt att ta ut tilliiggsavgift också
när det olovligt byggda måste undanröjas. En annan förbiittring, som följer
av att prövningen läggs på allmän domstol. iir att de i domstolsprocessen
förekommande säkerhetsåtgiirderna kvarstad och skingringsförbud kan utnyttjas. Jag delar nämligen lagrådets uppfattning att avsaknaden av denna
möjlighet i det remitterade förslaget var en brist med tanke på risken att
den som åläggs att betala tilliiggsavgift genom transaktioner av olika slag
försöker dra sig undan betalningen. Även för byggnadsniimndens del mäste
de föreslagna ändringarna innebiira fördelar. Initiativet i päföljdsfrtigorna
kommer nämligen att ligga kvar hos nämnden. som emellertid befrias från
det sannolikt inte obetydliga arbete som iir förenat med prövningen av frågan
om tilläggsavgift skall utgå i det enskilda fallet. Jag återkommer i det följande
till de bestämmelser som blir nödviindiga med anledning av de föreslagna
ändringarna.
I nu berörda frågor har jag samrått med chefen för justitiedepartementet.
1.3 Valet a\' subjekt för byggnads- och tilläggsavgifterna

Enligt det remitterade förslaget skall den som vid tiden för avgiftsprövningen iir ägare av den fastighet, byggnad eller anordning som berörs av
en olovlig byggnadsåtgärd alltid påföras de byggnads- och tilläggsavgifter
som kommer i fråga. Förslaget innebiir således att avgiftsskyldigheten kan
drabba annan än den som har gjort sig skyldig till den överträdelse det
är fråga om. Detta att avgiften kan drabba någon som inte har utfört eller
haft något som helst att skaffa med den olovliga byggnadsåtgärden eller
haft möjlighet att avvärja elen olaglighet som förekommit innebär enligt
lagrådet en betänklig nyhet på sanktionsområdct och kan svårligen accepteras.
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Lagrådet diskuterar ingående förslaget i denna del och framhåller därvid
bl. a. att förslaget torde ge upphov till svårlösta problem med tanke på villkorliga överlåtelser. beträffande vilka det vid tiden för avgiftsskyldighetens
bestämmande inte kan avgöras om en slutlig överlåtelse har kommi1 till
stånd. Enligt lagrådet måste vidare det fallet uppmiirksammas att efter avgiftens fastställande överlåtelsen går åter eller förklaras ogiltig. Lagrådet föreslår den iindringen i förslaget att avgifterna påförs den som var ägare
vid tiden för den olovliga åtgärdens vidtagande. Man kan enligt lagrådet
utgå från att det är han som i nästan alla fall ligger bakom åtgiirden. men
iiven om så någon gång inte skulle vara förhållandet, får det likviil anses
befogat att låta honom hiira ansvar for vad som har utförts betriiffande
egendomen.
Den iindring lagrädet förcslår torde. utan att sanktionssystemets effektivitet iivent~Tas. i allt viisentligt undanröja de problem som det remitterade
förslaget kan ge upphov till. Jag kan cWrför ansluta mig till lagraclets forslag
i denna del.
Tilliiggsa\gift skall enligt vad jag nyss har föreslagit påföras av allmiin
domstol på talan av allmiin åklagare. Detta skapar förutsättning för att ha
en vidare personkrets som subjekt för avgiften iin niir det giiller byggnadsavgift. Till att börja med bör kra\'et på avgift kunna riktas mot den som
var iigare av byggnaden niir övertriidelsen begicks. 50111 lagrådet ankir kan
111an utgä fri1n all det iir han som i niistan alla f~1ll ligger bako111 [llgiirden.
Vid remissen fra111höll jag bl. a. att det torde vara möjligt för betalningsskyldig iigare att kräva iller av hyresgiist vad han har blivit {1lagd att betala
på grund av dennes övertriidelse. D~l. nu domstol skall vara beslutsmyndighct
hör det öppnas möjlighet att cllligga betalningsskyldighet direkt for den som
l~1ktiskt har begillt övertriidelsen. Som lagrädet päpekar kan emellertid situationen ofta vara sådan att den som far fördel av övertriidelsen inte iir
glirning:smannen utan någon i vars stiille denne lir. Detta iir fallet t. ex.
niir övertriidelsen begås av en stiillföretriiclare för ett aktiebolag eller för
annan juridisk person. Krav på tilliiggsavgift bör på grund hiirav kunna
riktas också mot elen i vars stiille giirningsmannen var. I vissa fall kan
situationen vara den alt fl:irdelen av övenriidelsen tillfaller någon annan
lin de nu angivna subjekten. I likhet med lag:rädet anser jag: att til!Uggsavg:ift
diirfOr bör kunna påföras ocksa elen som över huvud taget har hafi vinning
genom övertriidelsen.
'.\liir det giiller att i det enskilda Ltllet bestiimma mot vem talan om tillliiggsavgift skall de kas bör- i huvudsaklig öYerensstiimmclse med Jagrädets
förslag om strallaYgift - vinnings momentet vara avgörande. Jag anser således
att talan i forsla hand bör viickas mot den som har beretts vinning genom
iivertriidelsen. Om inte annat framg<'ir av utredningen. får man förutsiitta
att den som var iigare niir övertriidelsen begicks har hafi vinning. I vissa
fall kan det intriiffa att övertriidelscn har medfört vinning f(ir llera. Det
bör di1 vara möjligt all vikka talan mot alb dessa. Fördelningen av be-
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talningsskyldigheten mellan dem som kan påföras avgift bör i princip göras
mecl hiinsyn till storleken av den vinning som var och en av dem har
haft.
Vad jag nu har föreslagit medför att talan om tilliiggsavgift kan komma
att viickas mot annan iin den som p:'ifors byggnaclsavgift för övertriidelscn.
I det helt överviigande antalet fall kommer emellertid byggnadsavgift och
tilliiggsavgift att påföras samma person. dvs. den som var iigare av byggnaden
niir övenriidclsen begid;s. De fall då det kan vara befogat all helt eller
till viss del rikta kravet på tilläggsavgift mot annan iin iigaren torde huvudsakligen bli sådana diir ätgiirden har vidtagits av en nyttjanderättshavare.
t. ex. niir en bostadsliigenhet har tagits i anspråk för eller inretts till kontor.

1.4 Reslutsmyndigheten
Lagrådet godtar förslaget att byggnadsavgift och siirskild avgift skall beslutas av byggnadsniimnden. Jag har nyss föreslagit bl. a. den ändringen
i förslaget om tilläggsavgift att sådan avgift skall påföras av allmän domstol.
Jag saknar diirför anledning att gå in på den kritik lagrådet anför mot det
remillerade förslaget att tilläggsavgift skall beslutas av byggnadsniimnden.

2 De remitterade lagförslagen
2.1 Förslaget till lag om påföljder vid olovligt byggande m. m.
1 det remitterade förslaget används uttrycket påföljd i en vidsträr:kt be-

miirkelsc. Det avser inte bara sådana sanktioner som avgifter och straff utan
också av byggnadsniimnd meddelade förbud samt handräckningsåtgärcler
och vcrkställighetsförelägganden. Lagrådet finner det främmande för vanligt
språkbruk all beteckna alla dessa former av ingripanden som påföljder och
anser för sin del, att det skulle vara en fördel om termen påföljd reserveras
för sanktionerna avgifter och straff. Med anledning härav och då av lagens
rubrik bör framgå att regleringen avser viktiga ingripanden även på annat
sätt iin genom tilliimpning av dessa sanktioner, föreslår lagrådet att rubriken
får lydelsen .. Lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande
m. m.". Jag har ingen erinran mot detta och bitriider således lagrådets förslag.

I s'

Enligt I ~ i det remitterade förslaget skall elen nya lagens tilliimpningsområcle omfatta prövning av frågan om påföljd för överträdelse av BL eller
BS eller av någon med stöd av dessa författningar meddelad för~krift. Lagrådet anser att staclgandet inte är tillräckligt preciserat, eftersom laJ?en inte
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skall tillämpas på varje åtgärd eller underlåtenhet som strider mot byggnadslagstiftningen utan endast vid enskildas överträdelser av föreskrifter
om byggande och vad därmed hänger samman. Lagrådet föreslår att avfattningen av stadgandet jämkas på så sätt, att lagen anges giilla vid överträdelse av sådan föreskrift om byggande som har meddelats i BL eller BS
eller med stöd av någon av dessa författningar. Jag ansluter mig till lagrådets
förslag.

*

Syftet med den i 2 föreslagna bestämmelsen är att framhäva byggnadsnämndens skyldighet att ingripa mot överträdelser som avses i I ~- Bestämmelsen innebär en närmare utveckling i visst hänseende av vad som
redan enligt 7 § första stycket BL och l ~ andra stycket BS åvilar nämnden,
nämligen att utöva det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.
Enligt lagrådet bör sambandet med dessa stadganden lämpligen fä komma
till uttryck vid utformningen av 2 §. Eftersom nämndens möjligheter att
fullt ut pröva frågor om påföljder och ingripanden enligt den nya lagen
är begränsade inte bara såvitt gäller straff och handräckning utan även på
andra sätt, anser lagrådet att i paragrafen inte bör talas om en prövningsskyldighet för byggnadsnämnden utan endast om en skyldighet för nämnden
att ta upp sådan fråga till behandling, så snart anledning förekommer att
en överträdelse har skett.
Jag har ingen erinran mot vad lagrådet sålunda föreslår. Jag kan också
ansluta mig till lagrådets förslag att i 2 ta in en bestämmelse om byggnadsnämndens skyldighet att vara verksam för att rättelse kommer till stånd
i fråga om byggande till vilket lov inte kan meddelas i efterhand.
I anslutning till 2 framhåller lagrådet att de ingripanden vid olovligt
byggande som enligt den föreslagna lagstiftningen kan komma i fråga kanske särskilt de vidgade möjligheterna att framtvinga rättelse - är utomordentligt kännbara och kan gå ut över andra än dem som har utfört de
olovliga åtgärderna. Lagrådet nämner särskilt att ny ägare av fastighet som

*

*

har varit föremål för sådan åtgärd samt kreditgivare kan bli drabbade. Enligt
lagrådet måste det för fastighetsmarknaden därför vara av stor betydelse
att var och en som har eller står i begrepp att förvärva fast egendom eller
byggnad på ofri grund eller att bevilja lån mot säkerhet av pantriitt i fastighet
eller tomträtt har möjlighet att förvissa sig om att någon risk för ingripanden
enligt den nya lagen inte föreligger. Lagrådet anser att godtagbara garantier
mot sådana ingripanden inte gärna kan erhållas på annat sätt än genom
hänvändelse till vederbörande byggnadsnämnd och föreslår att i ett andra
stycke i 2 ~ skrivs in en bestämmelse om att byggnadsnämnden på begäran
av dem som har ett berättigat intresse därav skall lämna skriftligt besked,
huruvida i fråga om viss byggnad eller anordning har vidtagits åtgärd som
föranleder ingripande enligt den nya lagen.
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Byggnadsnämnden har redan enligt nu gällande bestämmelser möjlighet
att framtvinga rättelse av en olovligt utförd åtgärd. Kravet på rättelse kan
därvid, liksom enligt det remitterade förslaget, drabba annan än den som
har vidtagit åtgärden. Även med nuvarande ordning är det således i hög
grad befogat att fastighetsspekulanter och kreditgivare undersöker om olovligt byggande har företagits på den ifrågavarande fastigheten. Jag har emellertid ingen erinran mot att det nu införs en bestämmelse om skyldighet
för byggnadsnämnden att lämna besked i de avseenden lagrådet föreslår.
Det torde nästan undantagslöst bli nödvändigt att nämnden, innan sådant
besked lämnas, låter företa besiktning av den byggnad eller anordning som
~ir i fråga. Som lagrådet påpekar kan nämnden enligt bestämmelserna i 8 ~
BS ta ut ersättning för de kostnader som därvid uppkommer.

*

Enligt 2 första stycket BS åligger det nu byggnadsnämnden att, när
sådant begiirs av någon vars rätt kan beröras diirav, lämna skriftligt besked
huruvida nämnden har meddelat beslut rörande skyldighet för fastighetsägare att vidtaga särskild åtgärd med avseende på fastigheten. Jag delar
lagrådets uppfattning att dessa bestämmelser inte bör föras över till påföljdslagen.

Lagrådet föreslår att i 3 ~skall tas in bestämmelser som innebär att förbud
att fortsätta byggnadsarbete alltid skall vara förenat med vite. I den allmänna
motiveringen till det remitterade förslaget (avsnitt 4.2) har jag uttalat att,
när byggnadsnämnden meddelar sådant förbud, vite regelmässigt bör sättas
ut i förbudet. Jag är emellertid inte beredd att föreslå en regel av den innebörd
som lagrådet förordar. Det bör ankomma på byggnadsnämnden att bestämma om förbud skall vara förenat med vite eller inte. Diiremot föreslår jag
att den i 17 ~ första stycket i remissen upptagna bestämmelsen om att förbud
får förenas med vite tas in som tredje stycke i 3 ~- Vidare bör göras en
redaktionell jämkning i paragrafens sista stycke.
Lagrådet ifrågasätter om inte byggnadsnämnden bör ha möjlighet att ingripa mot arbete i strid mot inte bara sådant förbud att företa nybyggnad
eller att riva byggnad som har meddelats med stöd av BL utan också förbud
som har upptagits i själva lagen. Jag har ingen erinran mot en sådan utvidgning. De i huvudsak redaktionella jämkningar som lagrådet i övrigt
föreslår beträffande 3 ~ första stycket finner jag däremot inte skäl att biträda.
Enligt min mening innebär dessa förslag ingen förbättring jämfört med det
remitterade förslaget.
I anslutning till 3 ~ konstaterar lagrådet att byggnadsnämnden enligt 7 ~
BS inte i något fall kan delegera befogenheten att meddela föreläggande
vid vite till ledamot eller suppleant i nämnden eller till befattningshavare
hos nämnden. Lagrådet anser att det inte bör möta något hinder att vidga dcle-

Prop. 1975/76:164

284

gationsmöjligheterna till att giilla befogenhet att meddela förbud enligt 3 \med
vitesföreskrift och föreslår att 7 \ BS iindras i enlighet härmed. Jag tog vid rem issen(avsnitt 4.4Jupp frågan om sådan vidgning av dclegationsmöjligheterna
men fann då inte sk:il att göra avsteg från principen i 7 ; BSatt delegation inte får
ske av befogenhet au meddela föreliiggande vid vite. Med hiinsyn till lagrådets
instiillning i frågan och till all det är angeliiget att förbud enligt 3 :; kan meddelas
snabbt saknar jag anledning att vidhålla min inställning vid remissen. Jag äterkommer till denna fråga i samband med behandlingen av de föreslagna iindringarna i BS.

Enligt det remitterade förslaget skall byggnadsavgiften bestämmas med
tilliimpning av den byggnadslovstaxa som gäller när påföljdsfrågan prövas.
Med hiiiwisning. till uttalanden i betiinkandet <SOU l 975:75) Medborgerliga
fri- och riittigheter finner lagrådet starka skäl tala för att det i 8 kap. l ~
tredje stycJ..:et regeringsformen inskrivna förbudet mot retroaktiv straffriittslig lagstiftning åtminstone analogivis gäller iiven bestämmelser om sådana
administrativa avgifter som bl. a. byggnadsavgiften och därmed också föreskrifter om avgiftens beriikning. Lagrådet föreslår diirför den iindringen
au byggnadsavgiften skall bestämmas med tillämpning av den taxa som
giillde niir den olovliga åtgärden företogs. Jag ansluter mig till förslaget.
Jag har inte heller någon erinran mot de iindringar av i huvudsak redaktionell
art som lagrådet föreslår beträffande 4 ~första och tredje styckena. Jag kommer i det följande att föreslå att i en särskild paragraf skall anges vilka
myndigheter som skall pröva avgiftsfrågorna. Andra stycket i 4 ~ bör därför
utgå.

Som förutsiittning för befrielse från byggnadsavgift vid frivillig räuelse
giiller enligt det remitterade förslaget, att riittclsen företas innan frågan om
påföljd för åtgiirden tas upp vid sammantriide med byggnadsniimnden. Enligt
lagrådet kan emellertid en sådan ordning leda till betydande ojiimnhet i
tilliimpningen. En del byggnadsnämnder kanske tar upp påföljdsfrågan vid
sammantriide. innan den enskilde ännu blivit medveten om aktionen mot
honom. Vid andra niimnder däremot, anför lagrådet. kan frågan förekomma
vid sammantriide först niir iirendet är färdigt för avgörande. Eftersom sådant
ärende enligt 15 ~ förvaltningslagen inte får avgöras utan att parten beretts
till folie att yttra sig, har man med sistniimnda ordning gett honom ytterligare
tillfälle att rLitta det utförda. Man kan enligt lagrådet åstadkomma större
jämnhet i tilWmpningen genom att föreskriva att byggnadsavgift inte utgår.
om det utförda har rättats innan beslut om hyggnadsavgift fattas. Lagrådet
föreslår att 5 ~ I utformas i enlighet hiirmed.

Prop. 1975/76:164

285

De farhågor för ojämnhet i tillämpningen som lagrådet anför är enligt
min uppfattning obefogade. Man kan ta för givet att det innan frågan om
påföljd tas upp vid sammanträde med nämnden är klarlagt att olovligt byggande har iigt rum. I det helt övervägande antalet fall måste utredning om detta
ske i samarbete med den byggande. Han blir därigenom på ett tidigt stadium
uppmiirksammad på att den åtgärd som han har vidtagit kan innebiira olovligt
byggande och leda till att nämnden beslutar om sanktioner med stöd av påföljdslagen. Det av lagrådet angivna fallet att påföljdsfrågan tas upp vid sammanträde med nämnden, innan den byggande blivit medveten om aktionen
mot honom, finner jag dlirför inte realistiskt. Den lösning som lagrådet förordar
skulle sannolikt medföra problem vid tillämpningen, eftersom det när beslut
om avgift fattas måste vara utrett om rättelse harvidtagitseller inte. På grund av
det nu anf(.irda kan jag inte biträda lagrådets förslag i denna del.
Lagrådet föreslår vidare att undantaget från byggnadsavgift skall omfatta
även fall när byggnadsarbete har påbörjats sedan ansökan om byggnadslov
gjorts men innan den beviljats och beslut om byggnadslov har hunnit meddelas innan beslut om byggnadsavgift fattas. Detta förslag står i strid mot
ett av syftena med den nu föreslagna lagen, nämligen att inskärpa betydelsen
av att åtgärd som kräver byggnadslov inte får vidtas innan sådant lov föreligger. Jag kan därför inte heller bitr'dda detta förslag av lagrådet.

*

Enligt 5 2 i det remitterade förslaget skall byggnadsavgift inte utgå,
byggnad rivs med stöd av lag eller annan författning. Lagrådet anser,

om

att bestämmelsen kan föranleda tolkningssvårigheter och föreslår att den
utgår som onödig. För egen del anser jag att bestämmelsen i klarhetens
intresse bör finnas kvar. I syfte att undvika de antydda tolkningssvårig-

*

heterna föreslår jag att bestämmelsen arbetas in i 5 2 a. Jag föreslår dessutom vissa redaktionella jämkningar i paragrafen, delvis i enlighet med
lagrådets förslag.

*

Enligt 6 I i det remitterade förslaget skall särskild avgift utgå om någon
vidtar åtgärd i strid mot förbud som har meddelats i eller med stöd av
BL. Lagrådet anser att det uttryckligen bör anges att avgift inte utgår, om
den som vidtar åtgiird i strid mot sådant förbud samtidigt åsidosätter vitesföreskrift, som har meddelats honom och som innebär att han skall ställa
sig förbudet till efterrättelse. Samtidigt uttalar lagrådet att något hinder inte
skall föreligga att påföra särskild avgift för överträdelse som har ägt rum
innan vitesföreläggandet meddelades.
Förbud som har meddelats i eller med stöd av BL kan inte förenas med
vite. Det är först när förbudet överträds som det kan bli aktuellt att med
stöd av 3

*första stycket vid vite förbjuda att byggnadsarbetena fortsätts.

*

Med hänsyn härtill torde det av lagrådet förordade tillägget till 6 I inte
tjäna något syfte.
Som lagrådet anför bör i 6 ~ talas endast om överträdelse. Jag kan också
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i stort ansluta mig till de redaktionellajämkningar som lagrådet föreslår i paragrafen. I överensstämmelse med vad jag har anfört i anslutning till 4 ~bör 6 ~
andra stycket utgå och i stället tas in i en särskild paragraf som avhandlar prövni ngsm y ndigheterna.
7-11 \\

De ändringar i fråga om tilläggsavgiften som jag nyss har förordat medför att
7-11 ~~i det remitterade förslaget måste arbetas om. På grund av att tilläggsavgift i vissa fall skall kunna tas ut även om det olovligt byggda undanröjsiirdet till
att börja med lämpligt att de bestämmelser som rör förutsiittningarna för och
beriikning av tilliiggsavgift samlas i en paragraf, niimligen 7 ~.Paragrafens första stycke bör motsvara 7 \första stycket i remissen och säledes ange vilka åtgärder som skall föranleda tilläggsavgift. Liksom enligt remissen bör tilliiggsavgift utgå bara om förutsättning finns att påföra byggnadsavgift. Detta kommer till uttryck i paragrafens inledning, där det stadgas att det i fall som avses i
4 ~ första stycket förutom byggnadsavgift utgår en tilläggsavgift. Staclgandet
bör emellertid kompletteras med en bestiimmelse som anger att tilliiggsavgift
inte skall utgå. om de i förslaget till 5 \ angivna befrielsegrunderna för byggnadsavgift föreligger. Det bör påpekas att det diiremot inte skall utgöra nt1got
hinder att påföra tilläggsavgift, om den olovliga åtgiirden i och för sig skall
föranleda byggnadsavgift men denna efterges på grund av omständigheterna
i det särskilda fallet. Den nu avsedda bestämmelsen bör tas in i 7 ~ andra
stycket. I detta stycke bör tas in också bestiimmelsen i 8 ~ I i remissen
om att tilläggsavgift i vissa fall inte skall utgå, om åtgärden omfattar utrymme
som inte överstiger 3 m 2.
Till 7 ~ tredje stycket bör, med en redaktionell jiimkning. överföras bestiimmelserna i 9 ~ i remissen om tilliiggsavgiftens storlek och beriikning.
I 7 ~ ljiirde stycket slutligen bör tas in de bestiimmelser som i första
hand skall ha avseende på fall då det olovligt utförda undanröjs. Bcstiimmelserna bör ha den innebörden att tilläggsavgift tar neclsiittas eller clkrges.
om föreliiggande om riittelse har utfärdats, om rättelse har skett genom
handriickning eller på annat siitt eller om det annars linns siirskilda skiil.
Med en sådan utformning kommer bestämmelserna att tiicka inte bara de
fall då riittelse sker efter föreläggande eller genom handriil:kning utan också
fall då frivillig riittelse genomförs efter det att frågan om påföljd för åtgiirden
har tagits upp vid sammanträde med byggnadsniimnden (ifr 5 ~ I). Bcstiimmelserna kommer att omfatta också sådana fall dä det enligt vad jag har
anfört vid remissen (avsnitt 4. I .2l bör kunna komma i fråga att neds:itta
eller efterge avgift, dvs. fall som avses med bestiimmelserna i 11 ~ första
stycket i remissen.
Det kan tänkas uppkomma fall då.-trotsatt föreläggande om riittclse har meddelats. byggnadslov till åtgärden i fråga beviljas, t. ex. efter bewär över ett av
byggnadsnämnden meddelat avslagsbeslut. Enligt 15 \andra stycket i det re-

Prop. 1975/76:164

287

mitterade förslaget- liksom enligt det förslag som jag nu lägger fram -skall föreliiggandet i sådant fall vara förfallet. Att föreliiggande om rättelse har meddelats skall då givetvis inte föranleda tilWmpningav bestämmelserna om nedsättning och eftergift. Med elen utformning av 7 ~som jag nu föreslår torde emellertid några särskilda regler för dessa fall inte behövas.
Jag har i det föregående anfört att frågan om tilliiggsavgift i de fall då
rättelse sker av det olovligt byggda bör bedömas mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenser som riittelsen innebiir för den mot vilken kravet
på avgift riktas. Som regel torde den som utsätts för rättelsen och den som
kriivs på avgift vara samma person. Det kan emellertid uppkomma fall
då dessa sanktioner riktas mot olika personer, t. ex. när den byggnad som
omfattas av den olovliga åtgiirden har överlåtits i ett eller flera led när
kravet på riittelse framstiills. Riittelsen drabbar då ime den som vidtog åtgärden. dvs. i normalfallet den som var iigare vid denna tidpunkt, utan
i stiillet den nye iigaren. Förutsiittning finns då att påföra den som var
iigare niir åtgärden vidtogs inte bara byggnadsavgift utan också tilläggsavgift.
Htersom denne inte drabbas direkt av unclanröjanclet, torde tilWggsavgift
kunna påföras med fullt belopp. dvs. 500 kr/m 2. Har han ålagts skadeståndsskyldighet gentemot den nye iigaren på grund av undanröjandet eller
har köpet hiivts och egendomen återgått till honom. bör emellertid skälig
hiinsyn tas till detta när tiföggsavgiften skall bestiimmas.
I 8 ~ bör meddelas bestämmelser om prövningen. I ett första stycke bör
anges att fråga om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsnämnden. Paragrafens andra stycke bör ange att fråga om tilläggsavgift skall
prövas av allmän domstol på talan av allmän åklagare. Det bör vidare föreskrivas att talan får väckas endast om byggnadsnämnden
har
begärt det.
.
·När det giiller rällegången i mål om påförande av ti!Higgsavgift synes det
lämpligt att anknyta till de regler som giiller förmäl om utdömande av vite.18 ~
andra stycket bör därför föreskrivas att bestämmelserna i riit tegångsbal ken om
åtal för brott. på vilket ej kan följa svårare straff än ~äter, därvid skall äga motsvarande tillämpning. En sådan hänvisning innebär bl. a. att balkens 19 kap.
om laga domstol skall tillämpas. Det torde däremot vara osiiken 0111 hiinvisningen medför att bcstiimmclserna i balkens 26 kap. om kvarstad och skingringsförbud blir tilliimpliga. I 8 ~andra stycket bör därför föreskrivas att också
dessa bestii111melser skall iiga motsvarande tillämpning i mål 0111 tilläggsavgift.
I fråga om de nu berörda rättegångsbestiimmelserna harjag samrått med chefen för justitiedepartementet.
Enligt det nyss berörda förslaget till 2 ~ åligger det byggnadsnämnden
att ta upp fråga om påföljd eller ingripande så snart anledning förekommer
att överträdelse som omfattas av lagen har skett. Med den ändrade prövningsordning jag nu har föreslagit beträffande tilläggsavgiften medför förslaget till 2 ~ att nämnden, när överträdelse av det slag som omfattas av
bestämmelserna om tilläggsavgift har blivit känd, skall avgöra om överträdelsen bör föranleda begäran hos åklagaren att talan skall väckas om
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påförande av sådan avgift. Givetvis måste desslörinnan konstateras att
n[1gon av de i förslaget till 7 \andra stycket angivna befrielsegrunderna inte föreligger. Finner byggnadsniimnden att något hinder mot att påföra tilHiggsavgift inte föreligger. skall niimnden bcgiira hos åklagaren att talan härom viicks.
Niimnden skall således inte göra någon bedömning av möjligheten att avgiften
kan komma att efterges.
Det torde vara lämpligt att beslut om framställning hos åklagaren fattas i
sam band med att niim nden bes! u tar om byggnadsavgi ft. När framställningen
görs skall givetvis också den utredning som har legat till grund för nämndens
avgiftsbeslut överliimnas. Av utredningen måste framgå bl. a. den olovliga åtgiirdens art och omfattning. niir åtgärden vidtogs och vem som då var iigare av
byggnaden i fråga. Utredningen måste bli ganska ingående och torde normalt
vara tillriicklig för att åklagaren. utan att kompletterande utredning av någon
omfattning behöver göras. skall kunna väcka talan om tilläggsavgift.
I 9 ~ första stycket bör bestämmelser om subjektet för byggnadsavgift
och särskild avgift anges. I överensstämmelse med vad jag nyss har föreslagit
bör således föreskrivas att byggnaclsavgift påförs den som när överträdelsen
begicks var ägare till den byggnad eller anordning som den olovliga åtgärden
avsåg. Enligt 10 ~ i det remitterade förslaget skall avgiften. när fråga är
om rivning, påföras den som var iigare när rivningen påbörjades. Med den
nu föreslagna ordningen torde någon särreglering av dessa fall inte behövas.
Bestämmelserna i remissen om vem som skall påföras siirskild avgift bör
tas in med den av lagrådet förordade jämkningen.
I 9 andra stycket bör subjektet för tilliiggsavgiften anges. Som jag i
det föregående har föreslagit bör sådan avgift kunna påföras inte bara den
som var ägare av byggnaden niir övertrlidelsen begicks utan också giirningsmannen. den i vars s@le denne var eller den som har beretts vinning genom
överträdelsen. Det bör ankomma på åklagaren att enligt de grunder som
jag har angett i det föregående bestiimma mot vem eller vilka talan om
pMörande av tilläggsavgift skall viickas. Om talan viicks mot flera. har domstolen att fördela betalningsskylcligheten mellan dem. Fördelningen bör,
som jag förut har anfört. ske med hiinsyn till storleken av elen vinning
som var och en av dem har haft genom övertriidelscn.
Det bör bestiimmas frän fall till fall. om det nlir flera skall betala tillliiggsavgift skall föreskrivas solidarisk betalningsskyldighet eller om skyldigheten skall delas upp mellan dem. Siirskilda regler om detta torde inte
behövas. När flera skall betala tilläggsavgift får vad som sammanlagt döms
ut givetvis inte överstiga det belopp som riiknas fram med tilliimpning av

*

*·

bestämmelserna i 7
I vissa fall är det enligt min mening emellertid befogat att ha uttryckliga
bcstiimmelser om solidarisk betalningsskylclighet. Det giiller niir den byggnad eller anordning som den olovliga ätgiirclen avsåg tillhör två eller flera.
Om dessa påförs byggnadsavgift eller om de i sin egenskap av ägare påförs
tilliiggsavgift, bör de alltid ha solidariskt betalningsansvar för avgiften. Bestämmelser om detta bör tas in i IO

*·
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I 11 ~ bör liksom i det remitterade förslaget tas in bestämmelser om rätt
för länsstyrelsen att nedsätta eller efterge avgift. På grund av vad jag nu
har föreslagit beträffande prövningen av frågor om tilläggsavgift kommer
denna rätt för liinsstyrelsen att omfatta endast byggnadsavgift och särskild
avgift.
I tredje stycket av 11 ~ i det remitterade förslaget finns bestämmelser
om riitt for liinsstyrelsen att eftersärskild ansökan efterge tilläggsavgift, om elen
åtgärd för vilken avgiften har utgått undanröjs på grund av bestämmelse i annan författning. Fjiirde stycket upptar en bestämmelse angående indrivning av
avgiften i dessa fall.
Enligt uttalande av lagrådet erfordras bestämmelserna i dessa stycken
endast under förutsättning att byggnadsnämnden skall kunna besluta om
tilläggsavgift. Bestämmelser för dessa fall finns följaktligen inte i lagrådets
förslag till lagtext. Tilläggsavgift enligt det förslag som jag nu lägger fram
skall, liksom straff och straffavgift enligt lagrådets förslag, beslutas av allmän
domstol. På grund härav och då jag saknar anledning att ifrågasätta lagrådets
nyss berörda uttalande, bör lagen inte innehålla några bestämmelser för
de fall som avses med 11 ~ tredje och fjärde styckena i det remitterade
förslaget.

12

~

Det förslag till ändring i bl. a. 136 a ~ BL som enligt vad jag anmärkte
vid remissen (avsnitt 4.2) hade förelagts riksdagen genom prop. 1975176:56
har numera, med viss ändring, antagits av riksdagen, och lag i iimnet, innefattande lindring även i 147 ~ andra stycket BL. har utfärdats den 15
december 1975 (SFS 1975:1321). Straffbestiimmelsen i 12 ~lir avsedd att
helt motsvara 147 andra stycket BL och bör diirför jämkas så att den
i sak överensstämmer med den nya lydelsen av stadgandet i BL
Som jug förut har anfört ansluter jag mig inte till lagrådets förslag om straff
m:h straffavgift. Vad lagrådet i anslutning till 12 ~anför om detta tar jag därför
inte upp.

*

13 och 14g

Med hänsyn bl. a. till den ändring av påföljdslagens rubrik som nyss
har föreslagits bör även rubriken till det avsnitt av lagförslaget som upptar
regler om handräckning m. m. ändras. Den kan lämpligen utform<1s enligt
lagrådets förslag.
Enligt 13 ~ 4 skall handräckning kunna meddelas när fråga är om underlåtenhet att efter föreläggande därom utföra arbete eller vidta annan åtgärd
som åligger någon enligt byggnadsstadgan. Lagrådet anser bestiimmelsen
onödig, bl. a. därför att byggnadsnämnden enligt det remitterade förslaget
själv skall kunna förordna om verkställigheten.
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För egen del anser jag att det måste vara en betydande fördel. bl. a. från
kostnadssynpunkt, att byggnadsnämnden också i dessa fall får möjlighet
till handräckning. Jag föreslår därför att regeln behålls. Vissa redaktionella
jämkningar av paragrafen bör dock göras.
Vad gäller påpekandena rörande 14 ~ delar jag lagrådets uppfattning att
det inte behövs särskilda regler i påföljdslagen om förskjutande av kostnad
niir allmän åklagare är sökande. Även paragrafens andra stycke synes övernödigt. Jag kan därför ansluta mig till förslaget att stycket bör utgå. Däremot
anser jag att hänvisningen till 191 \ utsökningslagen bör, med en redaktionell
jiimkning. behållas i den paragraf som reglerar förfarandet i handräckningsfallen. nämligen 14 ~15

~

Innebörden av bestämmelsen i 15 ~ andra stycket första punkten är att
föreläggande förfaller om byggnadslov till den åtgärd som avses med föreläggandet meddelas i efterhand. Bestämmelsen bör emellertid förtydligas.
På grund av vad jag har föreslagit i anslutning till 7-11 :; \bör 15 ~andra stycket
andra punkten utgå.
Lagrådet föreslår att i 15 ~bör klarläggas att vad som sägs om fastighetsägare
skall ha motsvarande tillämpning i fråga om tomträttshavare. Jag har ingen
erinran mot ett sådant klarläggande. I paragrafens första stycke bör vissa rcdaktionellajäm kningar göras.

IH
Jag har i anslutning till 3 ~ föreslagit att bestämmelsen i 17 ~ att förbud
får förenas med vite skall tas in i 3 Detta medför att 17 ~ första stycket
måste ändras så att det omfattar endast föreläggande. Detta medför i sin
tur att 17 ~ andra stycket kan föras samman med paragrafens första stycke.
Lagrådet föreslår en regel som innebär att föreläggande obligatoriskt skall
vara förenat med äventyr. Jag delar lagrådets uppfattning att det innebiir
risk för onödig tidsutdräkt om föreläggande meddelas utan äventyr. Även
om jag anser att föreläggande regelmässigt bör vara förenat antingen med
vite eller med föreskrift om tvångsutförande, är jag inte beredd att ansluta
mig till den ändring i förhållande till det remitterade förslaget och till gällande
ordning som lagrådets förslag utgör. Det bör ankomma på byggnadsn~imnden
att fatta avgörandet i dessa frågor.
Jag ansluter mig däremot till lagrådets förslag att byggnadsnämnden bör
få möjlighet att, när det linns skäl till det, förordna att verkställighetsbeslut
skall gälla utan hinder av att det inte äger laga kraft. Niir sådant förordnande
har meddelats eller, i annat fall. verkstiillighetsbeslutet har vunnit laga kran,
bör nämnden enligt lagrådet kunna få biträde av kronofogdemyndigheten
med verkstiillighetsbcslutets genomförande. Det innebär att nämnden kan

*·
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få biträde, inte bara när ägaren vägrar nämnden tillträde utan också när
niimnden behöver hjälp i praktiska frågor, t. ex. att anskaffa lämplig entreprenör för arbetena. Som lagrådet föreslår bör bestämmelser för nu avsedda
fall tas in i 17 ~andra och tredje styckena. Bestämmelserna bör utformas i huvudsak enligt lagrådets förslag.

18

~

I 18

19

~

bör endast några redaktionella ändringar göras.

~

Enligt 19 ~ första stycket i det remitterade förslaget skall bl. a. förbud
att fortsätta byggnadsarbete. som meddelas någon i egenskap av fastighetsägare, gälla mot ny iigare av fastigheten. Med hänsyn bl. a. till det förut
berörda förslaget att befogenhet att meddela förbud vid vite skall kunna
delegeras till befattningshavare hos byggnadsnämnden och till att förbud
föreslås lända till efterrättelse omedelbart blir det möjligt att utan tidsutdräkt
och med omedelbar verkan meddela nytt förbud när överlåtelse sker. Jag
delar därför lagrådets uppfattning att bestämmelsen att förbud skall gälla
mot ny ägare kan utgå.
I anslutning till 19 ~ tar lagrådet upp ett uttalande av mig om att förpliktelsen att handla i enlighet med föreläggandet inte kan rubbas vid prövningen av frågan om vite för den nye ägaren (avsnitt 4.3). Enligt lagrådet
får gällande svensk rätts ståndpunkt emellertid anses vara, att byggnadsnämnden när som helst kan självmant återkalla eller ändra ett sådant beslut
som föreläggande enligt byggnadsförfattningarna och detta i synnerhet när
nya omstiindighcter har intriiffat. Mitt uttalande är givetvis inte avsett att
innebära någon ändring i denna byggnadsnämndens befogenhet. Uttalandet
görs i anslutning till ett konstaterande att byggnadsnämnden torde vara
oförhindrad atl begiir'a handriickning trots att frågan om vite får den nye
ägaren inte är slutligt avgjord. Vad som uttalas är således endast att grunden
för handriickning. nämligen att föreläggandet inte har efterkommits. inte
rubbas av det skmet att vite för den nye ägaren inte är slutligt bestämt.
Lagrådet fram håller att. niirbyggnad tillhör annan än ägaren till marken.dispositionen av marken kan vara grundad inte bara på upplåtelse av tomträtt eller
annan nyttjancleriitt utan iiven på upplåtelse av servitut eller annan motsvarande riittighct. Paragrafen torde enligt lagrådet böra avfottassåatt den blirtilliimplig i alla dessa fall. Jag har ingen erinran mot delta.
Enligt lagrådet bör även elen situationen uppmärksammas att föreläggande
kan ha riktats mot ägare till anordning på annan tillhörig mark. Lagrådet
anser att även sådant föreläggande bör gälla mot ny ägare. Jag anser att
det knappast finns behov av en sådan ordning. Dessutom skulle förslaget
innebära bl. a. att föreläggande beträffande skyltar och andra liknande an-
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ordningar skulle antecknas i fastighetsboken, vilket måste anses mindre
lämpligt. Jag vidhåller således förslaget att verkan mot ny ägare av föreläggande i nu avsedda fall bör gälla endast när föreläggandet avser byggnad.
I paragrafen bör vissa redaktionella jämkningar göras.

20-22

~~

Jag ansluter mig till lagrådets förslag till ändring i 20 och 21 ~~.Förslaget till
20 ~bör emellertid jämkas med af\ledning av vad jag i anslutning till 19 ~har
förordat beträffande föreläggande som avser anordning på annan tillhörig
mark. Vidare bör en redaktionell ändring göras i 21 ~.
Enligt min meningsaknasanledningattsom lagrådet föreslår göra ändring i
fråga om paragrafindelningen och rubriken till 20-22 ~\.Jag ansluter mig således inte till lagrådets förslag i denna del.

1klarhetens intresse vill jag tillägga att anteckning i fastighetsbokellertomträttsbok på grund av anmiilan enligt 21 ~bör ges den formen att den tidigare anteckningen enligt 20 ~avförs som betydelselös (jfr 19 kap. 22 ~jordabalken).

23 och 24

g

Med hänsyn till vad jag i det föregående har föreslagit i fråga om subjekt
för byggnads- och tilläggsavgiften bör 23 ~ i det remitterade förslaget utgå.
I fråga om 24 ~ framhåller lagrådet bl. a. att den konfliktsituation som
regleras i paragrafen kan föreligga även enligt gällande rätt. Lagrådet. som
anser att de avsedda konflikterna liksom hittills bör lösas med tillämpning
av allmänna civilrättsliga regler och grundsatser. föreslår att 24 ~ utgår.
Att konfliktsituationerna kan uppkomma även enligt gällande rätt är enligt
min uppfattning inget bärande skäl för att avstå från en reglering. särskilt
med tanke på att antalet konflikter sannolikt ökar på grund av de vidgade
möjligheter att framtvinga rättelse som byggnadsnämnden får. om lagförslaget genomförs. Jag kan inte heller finna de sakskäl som lagrådet anför
mot 24 ~ övertygande. Bestämmelserna bör därför behållas.
Till följd av att 23 ~ i det remitterade förslaget utgår kommer numreringen
av paragraferna i det följande att förskjutas. Att 23 ~ utgår medför vidare
att även rubriken Återkrav m. m. närmast före paragrafen bör utgå och
ersättas av rubriken Övriga bestämmelser.

2H
Det torde vara mest ändamålsenligt att byggnadsnämnden, när biträde behövs i samband med besiktning, får anlita polismyndigheten i stället för kronofogdemyndigheten. Jag ansluter mig därför till lagrådets förslag i denna fråga.
Paragrafen utgör nu 24

~.
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Med anledning av vad lagrådet yttrar i anslutning till 26 ~vill jag framhålla
att jag inte finner skUI att frångå förslaget i remissen angående avgifternas
fördelning mellan stat och kommun. Paragrafen utgör nu 25 ~.

2H
Lagrådet föreslår att preskriptionsregler beträffande byggnadsavgift och
särskild avgift tas upp i en paragraf för sig i avsnittet om sådana avgifter
och att preskriptionsregler beträffande ansökan om handräckning och beslut
om föreläggande att vidta rättelse tas upp i en senare paragraf. Det är enligt
min mening lämpligare att ha dessa preskriptionsbestämmelser samlade i
en paragraf. Den naturliga platsen för bestämmelserna är i det avsnitt av lagförslaget som har givits rubriken Övrip1 bestämmelser. Jag bitriider således
inte lagrådets förslag. Preskriptionsbestiimmelserna utgör nu 26 ~. Inte heller
kan jag ansluta mig till det förslag till ändringar betriiffande preskriptionstidens liingd som lagrådet for fram. Vad lagrådet föreslår beträffande utgångspunkten för beräkning av preskriptionstiden, verkstiillighetspreskription och avbrytande av preskription niir det giiller handräckning och föreliiggande kan jag dock biträda. Bestiimmelserna om verkstiillighetspreskription bör emellertid inte tas in i denna paragraf utan i stället i anslutning
till bestämmelserna rörande indrivning av avgifterna.
28 och 29

~~

Som lagrådet framhåller torde det av redovisningstekniska skäl vara lämpligast att betalning av avgifterna sker till länsstyrelsen och att denna får
föranstalta om indrivningen. Beslutet om påförande av avgift bör då sändas
till länsstyrelsen. Enligt lagrådet bör detta ske genast och inte först sedan
beslutet har vunnit laga kraft. Jag har ingen erinran mot detta. Med
länsstyrelsen skall cliirvid förstås Hinsstyrelsen i det län diir överträdelsen
begicks. I motsats till lagrådet anser jag emellertid att dispositionen i remissen
av dessa bestämmelser bör behållas. Bestiimmelserna. som nu utgör 27 och
28 ~~. bör dock jiimkas på grund av att fråga om tilliiggsavgift enligt
vad jag nu har föreslagit skall prövas av allmän domstol. Dessutom bör
vissa redaktionella lindringar göras.

31

~

I anslutning till behandlingen av 2 ~ har jag bitriitt ett förslag av lagrådet
att paragrafen bör kompletteras med skyldighet i vissa fall för byggnadsnämnden att lämna skriftligt besked huruvida i fråga om viss byggnad eller
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anordning har vidtagits åtgärd. som föranleder ingripande enligt lagen. Lagrådet föreslår att sådant besked inte skall få överklagas och att detta skall
sägas ut i den paragraf som reglerar fullföljdsfrågorna. Jag ansluter mig
till detta förslag. Fullföljdsfrågorna avhandlas nu i 30 ~.
Mitt förslag i anslutning till behandlingen av 11 ~ att någon motsvarighet
till 11 ~ tredje och tjiirde styckena i det remitterade förslaget inte bör tas
in i lagen medför att hänvisningen i fullföljdsparagrafens andra stycke till
11 ~ tredje stycket bör utgå.
Enligt sista stycket av det remitterade förslaget till fullföljdsparagraf skall
besvlirsmål angående föreHiggande eller förbud att fortsätta byggnadsarbete
handläggas med förtur. Lagrådet som anser att föreskriften har sin plats
i instruktionerna för de handläggande myndigheterna och domstolarna. föreslår att den skall utgå. För egen del anser jag det i detta fall befogat
att det i lagen tas in en erinran om att prövningen bör företas skyndsamt.
Jag föreslår således att föreskriften behålls. Utöver vad jag nu har förordat
beträffande 30 ::: bör vissa redaktionella ändringar göras i paragrafen.

32:::
Paragrafen innehåller best:immelser om att den som innehar egendom
på grund av testamentariskt förordnande i vissa fall skall anses som egendomens ägare. På grund av de lindringar som jag har föreslagit beträffande
7-11 ~~ måste paragrafen. som nu utgör 31 ~.justeras. Dessutom bör några
redaktionella ändringar göras.
Övergångsbestlim melserna
Om lagförslaget godtas kommer den tid som därefter återstår till den
i remissen föreslagna dagen för ikraftträdandet. den I juli 1976. att bli
alltför kort. För att byggnadsnlimnclerna skall få tillräcklig tid för nödvändiga
förberedelser föreslår jag - i likhet med lagrådet - att ikraftträdandet sker
den I januari 1977.
Lagrådet anser att vissa punkter i övergångsbestämmelserna är överflödiga
och föreslår att bestiimmelserna kortas ner. Jag är medveten om att vad
som föreskrivs i en del av punkterna gäller även utan särskild reglering.
I detta sammanhang anser jag det emellertid befogat att bland övergångsbestiimmelserna ta in en del föreskrifter som i annan lagstiftning kanske
skulle anses som överflödiga.
I anslutni.ng till punkt 2 i övergångsbestlimmelserna enligt remissen påpekar lagrådet att byggnadsnämnds skyldighet enligt 2 ::: att vid överträdelse
ta upp fråga 0111 ingripande inte bör bcgrlinsas till nya överträdelser. För
egen del anser jag det givetvis angeläget att, 0111 lagförslaget genomförs.
byggnadsniimnderna utnyttjar de vidgade möjligheter att framtvinga rättelse
som förslaget inneb~ir även på äldre övertriidelser. Att som lagrådet föreslår
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låta skyldigheten enligt 2 ~omfatta även sådana övertriidelser anser jag emellertid inte lämpligt. Det kan få till följd att nämndens resurser i ·alltför
hög grad tas i anspråk för överträdelser som redan är kända och beträffande
vilka nämnden en gång kanske har beslutat att då inte företa någon åtgärd.
Vad jag nu har anfört innebär inte att nämnden skall avstå från ingripande
mot dessa överträdelser utan endast att nämnden får friare händer än enligt
lagrådets förslag att bestämma vilka resurser som bör sättas in mot äldre
resp. nya överträdelser.
Jag föreslår således att det remitterade förslaget behålls. Vissa justeringar
bör emellertid göras med anledning av den ändrade paragrafindelning som
jag har föreslagit beträffande vissa delar av lagförslaget. Dessutom bör några
redaktionella ändringar göras.
I det föregående har jag föreslagit att 12 ~ utformas med samma sakliga
innehåll som 147 ~andra stycket BL i dess lydelse enligt lagen (1975:1321)
om ändring i BL En av övergångsbestämmelserna till nämnda lag kan
ha betydelse även framdeles och bör - som också lagrådet föreslår - med
viss redaktionell jämkning tas in bland övergångsbestämmelserna till påföljdslagen.

2.2 Förslaget till lag om ändring i byggnadslagen (1947:385)
Det förslag till ändring av rubriken till påföljdslagen och av lagens I ~
som jag i det föregående har biträtt medför att det remitterade förslaget
till ändring i 147 ~ BL bör justeras i överensstämmelse härmed. Dessutom
bör en redaktionell jämkning göras i 147 ~och i ingressen till lagförslaget.
De föreslagna ändringarna i BL bör träda i kraft samtidigt med påföljdslagen. dvs. den 1 januari 1977.

2.3 Förslaget till lag om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Lagrådet föreslår att delegationsbestämmelserna i 7 .11 första stycket BS
ändras så att möjlighet inte skall finnas att delegera befogenhet att slutligt
avgöra fråga om avgift enligt påföljdslagen. Jag biträder lagrådets förslag.
I överensstämmelse med vad jag har anfört i anslutning till 3 ~ påföljdslagen bör 7 ~ första stycket BS vidare ändras så att det blir möjligt för byggnadsnämnden att delegera befogenhet att vid vite förbjuda att påbörjat byggnadsarbete fortsätts.
Ändringen av rubriken till påföljdslagen och av lagens 1 ~ medför att
det remitterade förslaget till ändring i 55 ,, I mom. första stycket, rubriken
närmast före 68 ~ och 68 11 bör justeras. Dessutom föreslås en redaktionell
iindring i dessa paragrafer och i ingressen till lagförslaget.
Det remitterade förslaget till ändring i 7/ 1' 2 mom. andra stycket BS
bör enligt lagrådet föranleda jämkning även i Gärde stycket av innebörd
att. om länsstyrelsens beslut innefattar prövning inte blott av fråga som
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avses i andra stycket eller i den paragraf i påföljdslagen som gäller fullföljd
av talan utan även av fråga som enligt BL eller BS skall avgöras av regeringen,
besvär över sådant beslut skall anföras hos kammarrätten.
Bestäm mclserna i 71 ~ 2 mom. fjärde stycket avser beslut i s. k. blandade
mål. dvs. beslut i frågor av vilka någon eller några hör till regeringens kompetensområde inedan övriga frågor ankommer på kammarrätten. Bestämmelserna innebär att talan mot sådant beslut skall anföras hos kammarrätten.
Enligt 9 ~ lagen (] 97 l :289, ändrad senast 1975: 1296) om allmänna förvaltningsdomstolar skall kammarrätten med eget yttrande överlämna sådana
mål till regeringens prövning, om frågorna inte kan avgöras var för sig.
Detta innebär att regeringen avgör hela målet sedan kammarrätten har yttrat
sig (se prop. 1971 :30 Del 2 s. 108).
Ett exempel på blandat besviirsmål är att länsstyrelsens beslut innebär
dels ogillande av besvär över byggnadsnämnds föreläggande med stöd av
70 ~ första stycket BS att undanröja en olovligt utförd byggnadsåtgärd, dels
att begärd dispens vägras. Frågan om föreläggande hör principiellt till kammarrättens kompetensområde, medan beslutet i dispensfrågan skall prövas
av regeringen. På grund av 71 ~ 2 mom. fjärde stycket BS skall talan mot
länsstyrelsens beslut i sådant fall föras hos kammarrätten. De nyss berörda
bestämmelserna i 9 ~ lagen om allmänna förvaltningsdomstolar torde medföra alt kammarrätten med eget yttrande överlämnar målet till regeringen
för avgörande.
Det till lagrådet remitterade förslaget innebär ett avsteg från den angivna
ordningen. när Wnsstyrelsens beslut innefattar ställningstagande till såväl
föreläggande som dispensfråga. Förslaget medför att besvär över beslutet
om föreläggande skall föras hos kammarrätten, medan besvär i dispensfrågan
skall anföras hos regeringen. Lagrådets förslag ansluter till nuvarande ordning och innebär således att besvär i sådant fall skall foras hos kammarrätten,
som enligt tidigare berörda bestämmelser därvid har att bedöma om frågorna
bör avgöras var för sig eller om målet bör överlämnas till regeringens prövning. Lagrådets förslag synes ändamålsenligt, och jag kan därför ansluta
mig till det.
I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i fråga om påföljdslagen
bör ikra/iträdandet av de föreslagna ändringarna i BS äga rum den 1 januari
1977.

3 Förslag t.ill lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Avgifter som påförs med stöd av påföljdslagen bör självfallet inte vara
avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Efter samråd med chefen för finansdepartementet får jag föreslå att en uttrycklig bestämmelse härom tas in
i 20 ~ kommunalskattelagen (1928:370, ändrad senast 1975:1347).
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4 Hemställan
Jag hemstiiller all regeringen föreslår riksdagen all antaga
dels de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna iindringar.
dels förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370).

5 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar
all genom proposition föreslå riksdagen all antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.
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